
Noteer hier de vragen die je bent tegengekomen op het examen CELBIOLOGIE: 

 
VDO 1) Gap juncties 2) LOH 3) Eiwitten uit membraan 

VDO 1) dynamiek MT 2) epigenetische oorzaken voor kanker 3) histochemische technieken 

 

 

VDO: leg fixatie uit en geef de voor en nadelen 

VDO: hoe kunnen apoptose-genen aanleiding geven tot kanker 

VDO: welke eiwitten zorgen voor de organisatie van de actinefilamenten in de cel 

 

VDO: 1) polymerisatie en depolymerisatie van microtubili 2) erfelijkheid van kanker 3) organellen van elkaar 

scheiden  

 

VDO:  

1) Vorming Collageen 

2) Hoe dragen signaaltransductie EW bij tot kanker? 

 

VDO:  

1) Hoe zijn epitheelcellen verbonden aan de extracellulaire matrix?  

2) Hoe kunnen mutaties in membraanreceptoren voor kanker zorgen? Geen voorbeeld(en) 

3) Hoe kan men membraaneiwitten extraheren zonder ze te denatureren?  

 

VDO: 

1) Bespreek IFAP’s en geef voorbeeld(en). 

2) Hoe kan men cel-organellen scheiden? 

3) Hoe kunnen apoptose-genen voor kanker zorgen? 

VDO: 

1) Hoe kan je cellen van elkaar scheiden 

2) Tumorsurpressorgenen tot kanker leiden 

3) Hoe celskelet structuren aan celmembraan verbonden zijn 

VDO: 

1) Bespreek ‘Loss of heterozygosity’ en leg uit wat de gevolgen hiervan zijn voor kanker 

2) Bespreek tight junctions 

3) Hoe kunnen eiwitten uit membraanfracties komen 

VDO: 

1) intermediaire filamenten uit wat is het opgedeeld en hoe neemt het het geheel in 

2) hoe dragen signaal-transductie eiwitten bij tot de vorming van  kanker 

VDO: 

1) Hoe treden witte bloedcellen uit de bloedbaan 

2) Bespreek MTOC 

3) Epigenetische oorzaken van kanker + voorbeeld(en) 

 

 

Voets 

1)  primair vs secundair actief transport + uitleggen adhv neuromusculaire junctie 

2) oefening met Vm en Em 

 

voets: Leg uit hoe de GABA-receptor de zenuwactiviteit remt aan de hand van stroom-spanningsdiagramma 

 

Voets:  

1) Hoe zetten de staafjes licht om in een elektrisch signaal? Leg uit met behulp van een tekening 

+ hoe regelen ze het bij een hoge lichtintensiteit 

2) Oef NCX 

 


