
ADDENDA & CORRIGENDA & RESPONSA 
 
 
1. Biomoleculen 
 
VRAAG STUDENT 
Vraag9: Which of the following amino acids has an uncharged polar side chain at ph7 
• Arg 
• Thr 
• Glu 
• Pro 
• Ile 
Het juiste antworod is Thr, maar waarom is Pro ook niet even correct aangezien het ingedeeld is bij de 'polar, 
uncharged R groups' op pagina 8 van de cursus? 
 
ANTWOORD: 
In sommige tekstboeken wordt de N mee tot de ring en dus tot de zijketen gerekend. Maar volgens onze indeling zou 
Pro ook goed kunnen zijn. 
 
 
VRAAG STUDENT 
vraag 31 biomoleculen: de nettolading van Arg-Phe-Gly-Lys-Glu bij pH 7 is +2 volgens de correctiesleutel       
Arg is +1 (COO-, NH3+, NH2+)       
Lys is +1 (COO-, NH3+, NH3+) 
Glu is -1 (COO-, NH3+, COO-)       
moet het antwoord dan niet d (+1) zijn, of zit ik ergens fout ? 
 
ANTWOORD: 
De juiste redenering om deze vraag op te lossen is als volgt. 

1) het gaat hier over een peptide. Dus de COOH’s en de NH2’s zijn met elkaar verbonden via een 
peptidebinding en zijn uiteraard niet meer geladen.  

2) We moeten de ladingen dus gaan zoeken in de zijkerens en in de N-terminale alpha-NH2 en in de C-
terminale alpha COOH 

3) Arg: +2, Phe: 0, Gly: 0, Lys: +1, Glu: -2 
 
Dit moet inderdaad antwoord D zijn. Netto lading is hier gelijk aan +1 
Dus U hebt gelijk, maar U moet wel onthouden dat de groepen die in de peptidebinding betrokken zijn geen lading 
meer hebben.  
 
 
 
 
 
 
2. Bio-energetica 
 
VRAAG STUDENT: 
Vraag8: welke bewering is waar over flavine nucleotiden 
• zij hebben geen reductiepotentiaal tenzij ze zijn gebonden aan een eiwit 
• zij accepteren steeds 2 electronen 
• zij worden gebruikt door oxygenasen 
• zij werken als prosthetische groepen 
• zij leveren meer ATP dan niacine afgeleide carriers 
Het juiste antwoord is hier dat ze werken als prosthetische groepen maar op pagina 48 staat er dat ze in 2 stappen 
telkens 1 e- en 1H+ ontvangen. Is het 2de antwoord dan niet ook mogelijk? 
 
ANTWOORD 
Moleculen die bij oxidatie 2H+ en 2e- verliezen zullen stapsgewijs inderdaad tweemaal 1 H+ en 1e- opnemen.  
Maar er zijn ook moleculen die bij oxidatie door FAD (of FMN) slechts 1H+ en 1 e- afgeven, en dan wordt het 
semiquinone gevormd. In oplossing zou dit onstabiel, maar in een eiwitcomplex kan dit bestaan.  
 
 
 
 
 



3. Eiwitten 
 
VRAAG STUDENT 
Vraag 36, hier is het antwoord dat zowel helix, als bèta sheet, als collageen helix een positief resultaat hebben in het 
Ramachandram diagram. Maar tijdens de werkzitting zei u dat dit enkel bij bèta sheets zo is. Welk antwoord is dan 
het meest correct? 
ANTWOORD: 
Het is zoals in de werkzitting: enkel de beta sheet 
 
VRAAG STUDENT 
Vraag2:Welk van de volgende is een voorbeeld van teriaire structuur in een eiwit?  
• primaire aminozuursequentie 
• een structureel domein zoals bv een DNA bindend domein 
• een gevouwen structuur zoals bv een alfa-helix 
• een structurele vorm zoals een bèta-turn 
• een bèta-sandwich 
Het juiste antwoord is hier de 2de optie, maar op pagina 59 staat er dat een bèta-turn ook deel uit maakt van een 
tertiaire structuur, is de 4de optie dan ook niet mogelijk? 
 
ANTWOORD 
Neen, op p59 staat dat de LIGGING van de b-turn wordt bepaald door AANTAL en LIGGING van bochtproducerende 
aminozuren. De bochten (of turns) zelf zijn dus een voorbeeld van secundaire structuur, maar hoe deze in de ruimte 
GELEGEN zijn, dat is een voorbeeld van tertiaire structuur. 
Je zou het ook zo kunnen stellen: 
- isoleer een b-turn uit een eiwit: dat is een voorbeeld van secundaire structuur 
- beschrijf hoe die b-turn in de ruimte gepositioneerd is (ligging); dat is een voorbeeld van 3D structuur. 
 
 
VRAAG STUDENT: 
Vraag12:Welke bewering over eiwitten en enzymen is waar? 
• alle eiwitten binden liganden 
• alle enzymen zijn katalytisch 
• alle eiwitten hebben actieve sites 
• eiwitten hebben geen vastliggende vorm 
• eiwitten zijn enkel oplosbaar in water milieu 
Het juiste antwoord is hier dat alle eiwitten liganden binden. Waar kan ik dit terug vinden in de cursus? En spreekt dit 
niet de zin op pagina 107 tegen 'Vele eiwitten voeren hun taken uit via de reversibele binding van andere moleculen' 
(en dus niet alle eiwitten)?  
 
ANTWOORD 
Ik zou inderdaad in de cursus beter ALLE eiwitten schrijven. Uw interpretatie is correct. 
Bovendien is nr 2 (alle enzymen zijn katalytisch) ook correct. 
Deze vraag moet dus aangepast worden. 
 
 
VRAAG STUDENT: 
Bij SDS PAGE electroforese is het doeleinde om eiwitten te scheiden obv grootte, de 
zuiverheid te bepalen en na te gaan of het eiwit uit meerde subunits bestaat. U vermeldt 
hier dat 10 bandjes in de gel wijzen op een onzuiverheid in het eiwit. Bij de quaternaire 
structuur van eiwitten staat echter dat eiwitten tot 100 subunits kunnen hebben: zou dit 
dat geen 100 bandjes leveren ? 
 
ANTWOORD: 
Veel bandjes op een SDS-PAGE gel kunnen wijzen op 2 zaken: 

1) je gezuiverde eiwit is nog onzuiver, er zitten nog vele andere eiwitten bij 
2) Je hebt een zeer groot eiwitcomplex afgezuiverd, met zeer vele subunits erin 

Hoe kan je nu het onderscheid maken tussen beide mogelijkheden? 
Wel, dat is eigenlijk heel simpel: analyseer je eiwitpreparaat via gelchromatografie. Als uw eiwitpreparaat uit de kolom 
elueert als 1 fractie (d.w.z in 1 of hoogstens enkele buisjes), dan heb je met een zeer groot complex te maken. Als je 
eiwitpreparaat uit de kolom elueert naar tientallen buisjes, dan heb je met een zeer onzuiver preparaat te maken. 
Eiwitten die een complex vormen zullen altijd samenblijven en gedragen zich in gelchromatografie als 1 geheel. 
Eiwitten die los van elkaar zitten, zullen in gelchromatografie zich uiteraard ook gedragen als afzonderlijke eiwitten, en 
komen dus afhankelijk van hun moleculair gewicht in verschillende buisjes terecht. 



4. Enzymen 
 
VRAAG: 
Uit het deel Enzymen, vraag 19; 
In de correctiesleutel staat als juiste antwoord d) 3Km is de concentratie waarbij de snelheid gelijk is aan 3/4 van de 
vmax. Maar moet dit niet antwoord c) (50% groter dan Km) zijn, aangezien Km de substraatconcentratie 
vertegenwoordigt waarbij de snelheid de helft van vmax is en dus is 50% + 50% van 50% gelijk aan 75% oftewel 3/4 
van de vmax. 
 
ANTWOORD: 
Neen, dat is een foutieve redenering. Vul eens 3Km in voor [S] in de Michaelis Menten vergelijking en je zal zin dat 
dat juist is. 
 
 
 
 
5. Glycolyse  en 
6. Krebs (hieronder tesamen behandeld) 
 
VRAAG STUDENT: 
Uit het deel metabolisme, vraag 2; 
Het juiste antwoord is c) de waterstof-koolstof verhouding blijft dezelfde, maar dit klopt toch enkel als glucose wordt 
omgezet in ethanol? of is lactaat fermentatie niet hetzelfde als glucose fermentatie? Want hierbij hebben we glucose 
(c6h12o6) als startproduct, maar eindigen we met 2*lactaat (2* c3h5o3), waarbij er dan 2 H-atomen zouden verdwenen 
zijn. 
 
ANTWOORD: 
De formule van melkzuur is C3H6O3 en de verhouding blijft dus hetzelfde. Het is misschien een beetje verwarrend: 
men spreekt altijd van lactaatfermentatie, maar natuurlijk wordt er altijd melkzuur gevormd, dat natuurlijk ten dele 
dissocieert tot lactaat ion en een proton.  
Vandaar dat men zowel van lactaatfermentatie en van melkzuurfermentatie spreekt: beiden zijn twee termen voor 
hetzelfde. 
 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel metabolisme, vraag 19; 
Volgens de correctiesleutel is het juiste antwoord c) 5. Maar als lactose wordt gesplitst in glucose en galactose, dan 
zal glucose toch voor een netto-opbrengst van 2 ATP zorgen en zal galactose ten koste van 1 ATP omgezet worden 
in glucose-1-fosfaat, wat daarna, na nog eens de inbreng van 1 ATP, 4 ATP zal opleveren, oftewel ook een netto-
winst van 2 ATP. Maakt dit dan geen 4 ATP als totaal? Of vergis ik mij ergens? 
 
ANTWOORD: 
Inderdaad, uw redenering is correct.  
 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel metabolisme, vraag 20; 
Het juiste antwoord is e) palmitinezuur, maar levert cellulose niet veel meer ATP op aangezien het een polymeer is 
van glucose? Of gaat de vraag enkel op voor mensen en mogen we cellulose dus niet meetellen aangezien wij dit niet 
kunnen verteren? 
 
ANTWOORD 
Het gaat hier over mensen. 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel metabolisme, vraag 22; 
Hier is het antwoord volgens de correctiesleutel b) glutamine, maar waarom is dit? Ik vond dit niet terug in de cursus 
en redeneerde dat het lysine moest zijn als werkzaam aminozuur in pyruvaat carboxylase, maar blijkbaar vergis ik mij 
daar in. Zou u hier iets meer verklaring kunnen geven? 
 
ANTWOORD 
Door de deficientie heeft het kindje een probleem met de anaperlosis dwz het heraanvullen van OAZ. Daardoor is de 
Krebscyclus dus stilgevallen en krijgen we fermentatie tot lactaat. Het enige aminozuur (van de  opgegeven 
aminozuren) waarmee hij het OAZ kan heraanvullen is glutamine.  
Kijk in de figuur die de link tussen aminozuren en Krebscyclus weergeeft. 



 
VRAAG STUDENT: 
p 172 onderaan veronderstel ik dat het dehydrogenase moet zijn ipv hydratase? 
 
ANTWOORD: 
Inderdaad, de correcte zin is:  
In een derde stap wordt L-b-hydroxyacyl-CoA gedehydrogeneerd om b-ketoacyl-CoA te vormen. Deze reactie wordt 
gekatalyseerd door het b-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase met NAD+ als electron acceptor. (deze reactie is 
analoog aan de malaat dehydrogenase reactie van de Krebscyclus). 
 
VRAAG STUDENT: 
p 174 wordt acetaat verder verwerkt tot Acetyl-CoA in de lever maar bedoelt u niet de spier? 
 
ANTWOORD: 
Inderdaad, de correcte zin is:  
De acetaat komt in het bloed terecht een wordt in de spier verder verwerkt tot Acetyl-CoA die dan kan worden 
geoxideerd in de Krebscyclus. 
 
VRAAG STUDENT: 
p 178 bovenaan is het de 'eerste NADH leverende reactie van de glycolyse' maar dat zou Krebscyclus moeten zijn 
denk ik? 
 
ANTWOORD: 
Inderdaad, de correcte zin is:  
Het is de eerste NADH leverende reactie van de Krebs cyclus.  
 
 
 
 
7. Elektrontransport & Oxidatieve fosforylatie 
 
VRAAG STUDENT: 
Het antwoord op vraag 13 is volgens de correctiesleutel dat gebrek aan ADP de NADH consumptie doet toenemen en 
op vraag 19 is het antwoord dat gebrek aan ADP de NADH consumptie doet dalen.  
Dat is toch een contradicte? Zou U mij kunnen uitleggen welke juist is? Ook is het mij niet zo duidelijk waarom NADH 
consumptie stijgt bij ontregelaars van de oxydatieve fosforylatie. 
 
ANTWOORD: 
I.v.m, de contradictie: 
Voor 19 is het antwoord van de correctiesleutel juist (e, alle 4). Ik merk dat er in antwoord d een stuk ontbreekt 
namelijk "te remmen" 
Voor 13 is het juiste antwoord b (dalen, dalen). Dar zat er inderdaad een fout in de correctiesleutel. 
 
NADH consumptie bij ontregelaars…: 
Het al dan niet kunnen leveren van elektronen aan de ET keten door NADH hangt af van het feit of er in die keten 
stroom van e- mogelijk is of niet. Dus bij CN valt de keten stil en kan NADH geen electronen afgeven dus de 
consumptie ervan daalt sterk.  
Bij een ontkoppelaar daarentegen zal de cel er alles aan doen om te proberen die H+ gradiënt opnieuw op te bouwen, 
en dus wordt er  masssal veel NADH geconsumeerd.  
Oligomycine blokkeert het protonenkanaal van het ATP synthase. Daardoor bouwt er een H+ gradiënt op tot wanneer 
de koppeling tussen e- en het pompen van protonen niet meer werkt (te sterke H+ gradiënt) en dan valt ook het e- 
transport stil. 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel metabolisme, vraag 28; 
Hier staat als antwoord c) de snelheid van ATP-productie zal stijgen. Waarom is dit? Is de glycolyse zoveel sneller 
dan de oxidatieve fosforylatie dat extra glycolyse dit ATP-verlies opvangt? Of is het iets compleet anders en zie ik iets 
over het hoofd? 
 
ANTWOORD: 
Ten eerste, omdat de anderen ronduit fout zijn 
En c) is juist. Er staat nergens dat die sneller is dan de oxidatieve fosforylatie. Er staat "de snelheid van ATP-
productie IN HET CYTOSOL zal stijgen". inderdaad, want wat geeft er ATP productie in het cytosol? De fermentatie. 
En die zal in snelheid stijgen omdat ze het moet overnemen van de oxidatieve fosforylatie, waarvoor er hier tijdelijk 
geen zuurstof meer is 



 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel oxidatieve fosforylatie, vraag 5; 
Wat is de rol van oligomycine in dit proces? Ik vond in de cursus niets over oligomycine, buiten dat het een 
antibioticum was. Zou u iets meer verduidelijking kunnen geven bij deze vraag? 
 
ANTWOORD 
Ik gebruik niet alle vragen. Wanneer ik bij de opstelling van het examen zie dat iets niet besproken was, dan schrap ik 
de vragen die ermee overeenkomen of ik geef de extra informatie in de vraagstelling.  
Oligomycine staat vermeld in de tabel in sectie 7.5.2, maar ik heb inderd 
Het remt de ATP synthase. 
 
DNP doet protonen terugstromen naar de matrix.  
 
D is juist omdat er bij incubatie met beide moleculen nog perfect een stroom van electronen mogelijk is door heen het 
ET systeem. 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel oxidatieve fosforylatie, vraag 24; 
Hier wordt als juiste antwoord a) deze doorlopen 1 extra complex. gegeven, maar is antwoord c) complex II kan geen 
protonen pompen. niet even juist aangezien het enige nut van ook complex I te doorlopen is dat dit complex protonen 
pompt en dus voor meer ATP-winst zorgt? Of is er nog een andere factor die meespeelt. 
 
ANTWOORD 
Deze vraag is inderdaad betwistbaar. A en c zijn beiden juist 
 
 
VRAAG STUDENT: 
vraag 20 oxidatieve fosforylatie zegt dat al de componenten van het electronentransportsysteem in grote 
multisubunitcomplexen liggen die ingebed zitten in de binnenste mitochondriale membraan. Bij ubiquitine staat er 
echter dat dit een hydrofoob molecule is dat geen deel uitmaakt van een eiwitcomplex? 
 
ANTWOORD: 
Eerst en vooral: U spreekt over ubiquitine maar het is ubiquinone. 
Het juiste antwoord is en blijft A. Alle andere antwoorden zijn bovendien duidelijk fout.  
In de cursus staat “Ubiquinone is een kleine hydrofobe molecule die oplosbaar is in de lipidendubbellaag. Het is de 
enige elektroncarrier die geen deel uitmaakt van een eiwit”.  Het maakt inderdaad geen deel uit van een eiwit (zoals 
bijvoorbeeld FeS groepen, of haemgroepen dat wel doen), maar toch geldt voor ubiquinone ook “Al de componenten 
van het electrontransport-systeem zitten in grote multisubunit complexen die ingebed zitten in de binnenste 
mitochondriale membraan”. Het is namelijk zo dat ubiquinone wel degelijk op een reversiebele non-covalente manier 
deel uitmaakt van die complexen. Het bindt aan een complex, het laat los en dobbert door de lipiden laag, en 
associeert dan ook weer reversiebel non-covalente met een volgende complex. Het is niet omdat het er non-covalent 
aan bindt dat het geen deel zou uitmaken van die complexen. 
 
 
 
VRAAG STUDENT: 
die tekening met de malaat-alfa-ketoglutaraat transporter, en de glutamaat-aspartaat-transporter, hoe goed moet die 
gekend zijn? 
 
ANTWOORD: 
U moet enkel weten dat de e- van NADH worden overgeladen op OAZ met vorming van malaat, en dat na aankomst 
in de mitochonderiën deze e- terug worden overgedragen naar NAD (met vorming vsn NADH) bij de vorming van OAZ 
uit malaat.  
 
 
VRAAG STUDENT: 
p191 schrijft u dat de ET keten gerangschikt is volgens afnemende redoxpotentiaal... ik vermoed echter dat dit 
stijgende redoxpotentiaal moet zijn? (zoals wel juist staat op p196?) 
 
Inderdaad:  
De correcte zin is: 
Vermits de elektronen worden doorgegeven tussen moleculen met een progressief toenemende (positievere) 
redoxpotentiaal, kan de daarbij vrijgestelde energie gebruikt worden om protonen naar buiten te pompen. 
 
 



p 193 schrijft u dat 'NADH sterk geneigd is om zijn elektronen af te geven en zijn hoge plaats in de tabel der 
redoxpotentialen maakt hem geschikt als carrier voor elektronen.' Maar als hij een hoge plaats heeft in de tabel der 
redoxpotentialen wil dat toch zeggen dat hij net meer geneigd is te reduceren en dus elektronen op te nemen 
ANTWOORD: 
Neen, een meer negatieve redoxpotentiaal maakt NADH meer geneigd electronen af te geven. En precies door die 
hoge plaats in de tabel zal deze molecule sterk geneigd zijn om zijn electronen naar het NADH dehydrogenase te 
brengen. En dus maken die eigenschappen NADH tot een ideale carrier om e- over te brengen van 
voedeselmoleculen die geoxideerd worden naar het NADH dehydrogenase 
 
 
 
 
 
8. Regeling van celdeling & celdood 
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel celdeling & celdood, vraag 10; 
Ik snap waarom e) ubiquitinering het juiste antwoord is, maar is a) wordt vooral in de G1 geregeld ook niet juist? Deze 
fase is toch immers cruciaal voor het opstarten van de celcyclus. Of bestaat er niet zoiets als de belangrijkste fase in 
de celcyclus? 
 
ANTWOORD 
Inderdaad, zoals U zelf zegt "bestaat er niet zoiets als de belangrijkste fase in de celcyclus".  
 
VRAAG STUDENT 
Uit het deel celdood, vraag 21; 
Volgens de correctiesleutel zijn alle antwoorden juist, maar ik ben in dit hoofdstuk nergens iets over een tyrosine 
fosfatase tegenkomen. Wat is dan het tyrosine fosfatase zijn dat MPF regelt (is dit cdc25?) en welk tyrosine fosfatase 
wordt dan zelf door MPF gefosforyleerd (is dit APC?)? 
 
ANTWOORD 
Alle 4 zijn juist. Het gaat inderdaad om cdc25 als tyrosine fosfatase. Dat is vermeld in de les en ook in de figuren! 
 
VRAAG STUDENT: 
U zei tijdens de les van dinsdag dat we niet zoveel aandacht moesten besteden aan deel 8.2.7 (op pagina 227), maar 
geldt dit ook voor de delen er vlak voor en achter, delen 8.2.6 en 8.2.8, want daar hebben we tijdens de les ook niet 
veel aandacht aan besteed. 
  
ANTWOORD:  
Dat klopt 
 
 
 
 


