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Lesblad Hara 
 
Thema 1: Celleer 

Celleer = de leer van de levensverrichtingen van cellen 
Een cel is de kleinste levende eenheid (in het menselijke lichaam) die nog 
alle kenmerken van ‘leven’ vertoont. Een cel is zeer klein; lengte, breedte 
en hoogte bedragen gewoonlijk enkele honderdsten van een millimeter.  
Een complex ‘organisme’ als de mens is dus opgebouwd uit biljoenen 
cellen.  
De individuele cel heeft een beperkte levensduur.  
 
Kenmerken van een cel  

* Een cel leeft en kan zichzelf in leven houden.  
* Een cel kan zichzelf in leven houden door stoffen op te 
nemen, welke energie opleveren of als bouwstoffen dienst 
kunnen doen. Daarvoor moet de celwand wand permeabel 
(doorlaatbaar) zijn.  
* Een cel is in staat zijn energie te verwerven. Energie wordt 
in een bruikbare vorm vrijgemaakt door een reeks 
chemische processen – verbranding. 
* Door deling van bestaande cellen ontstaan nieuwe cellen 
voor de groei ter vervanging van afgestorven cellen; na 
verwonding en voor de voortplanting. 
* Cellen produceren afvalstoffen en moet deze uitscheiden. 
* Cellen moeten in staat zijn op veranderingen in zijn 
omgeving te reageren. 
* Cellen hebben een zekere beweeglijkheid en 
samentrekbaarheid. 

 
Hier rechts-boven zie je een cel, zichtbaar gemaakt met moderne technieken. 

 
Opbouw van een cel 
Voornaamste onderdelen van een cel zijn; het cytoplasma (‘celvocht’) dat omringd wordt door de 
celmembraan, de celkern en de organellen. 
Organellen die verschillende functies verrichten in de cel zijn: endoplasmatisch reticulum (e.r.), 
ribosomen (op het e.r.), mitochondriën, lysosomen, het centrosoom, en het cytoskelet (‘cel-skelet’). 
Het cytoplasma (celvocht) bevat water, eiwitten, vetten, koolhydraten, zouten en andere stoffen.  
 
De celkern 

De celkern wordt omgeven door een dubbele membraan, met 
daarin poriën, en op het oppervlak van de membraan vind je ook 
ribosomen. 
In de celkern vind je het het chromosomaal materiaal (genen-
materiaal, DNA, erfelijk materiaal). 
In de mitochondriën is ook nog een fractie van het genen-materiaal 
van de cel gelokaliseerd. 
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1 en 2: celkern met poriën 
3 en 4: ruw en glad e.r. 
5: ribosoom op ruw e.r. 
6: eiwitten die getrans-
porteerd worden 
7: transportblaasje 
8: golgi-apparaat 
9 en 10: cis en transzijde van 
golgi-apparaat 
 

Het grootste deel van de levenscyclus van de cel is dit genetisch materiaal te 
vinden in losse vorm, chromatine. Dan is het DNA-materiaal gezamenlijk wel 
zo’n 2 meter lang. Bij celdelingen rolt het chromatine zich in tot chromosomen. 
Genetisch materiaal dient als een soort mal van waaruit coderingen voor 
eiwitvorming afgelezen kunnen worden.  
Euchromatine is de minder compacte vorm van chromatine, dat actief 
afgelezen kan worden, en zich dus kan ‘uitdrukken’. Euchromatine ligt rondom 
het centrum van de celkern, de nucleolus, waar de ribosomen gevormd worden. 
Heterochromatine is compacter en ligt verder aan de buitenrand van de celkern. Heterochromatine 
is inactief, ‘drukt zich niet uit’. 
 
Ribosomen 
Ribosomen zijn vrij complexe macro-moleculen, die bestaan uit RNA. RNA zijn een soort 
spiegelmoleculen van verschillende stukjes DNA, en een ribosoom bevat de code voor de synthese 
van specifieke eiwitten. Door de aanmaak van eiwitten wordt het functioneren van de cel beïnvloed. 
Eiwitten kunnen katalysatoren zijn voor chemische reacties, kunnen hechtingseiwitten zijn etc. etc. 
Ribosomen vind je op het ruwe endoplasmatisch reticulum. 
 
[Intermezzo: Het beeld is dat het genetisch materiaal, het DNA, zo de functie van de cel aan kan 
sturen. Er daarbij vaak weinig aandacht aan gegeven, dat DNA reactief is. Dus welke delen van het 
DNA afgelezen worden, is afhankelijk van de toestand in de cel, en de omgeving van die cel. 
Als je kijkt naar de ontwikkeling van een bevruchte eicel naar embryo, en uiteindelijk naar een 
volgroeide baby, is het belangrijk je te realiseren dat alle verschillende weefsels en functies in ons 
lichaam zich ontwikkeld hebben uit dezelfde oer-cel. De omgeving van de verschillende cellen 
bepaalt uiteindelijk hoe een cel zich specialiseert. De omgeving geeft signalen aan de cel, en daarmee 
aan de celkern.  
In de huidige wetenschappelijke visie kunnen zelfs gedragspatronen, en denk- en voelpatronen 
aanleiding zijn om DNA tot verschillende expressie te brengen. 
Oftewel, je aanleg heb je meegekregen. Hoe deze doorwerkt in je leven, daar heb je deels zelf 
invloed op.] 
 
Endoplasmatisch reticulum, ruw en glad 
Endoplasmatisch reticulum is direct verbonden met het membraan van de 
celkern. Het endoplasmatisch reticulum (e.r.) is een membranen-structuur.  
Op delen van het (e.r.) zijn de ribosomen aangehecht. Dit ruwe e.r. 
functioneert op die manier als synthese-locatie voor eiwitten.  
Via het gladde e.r. (zonder ribosomen) en het Golgi-apparaat worden deze 
eiwitten getransporteerd in de cel. 
 
Golgi-apparaat 

Het Golgi-apparaat is ook een membranenstructuur 
in de cel, die eiwitten die vanaf het e.r. 
gesynthetiseerd zijn opvangt. Deze eiwitten komen in 
transportblaasjes bij het Golgi-apparaat.  
Deze blaasjes versmelten dan met de membraan van 
het Golgi-apparaat. De eiwitten komen in de holtes van 
het Golgi-apparaat, worden dan ‘bewerkt’, opnieuw 
ingepakt in een blaasje, en verder getransporteerd., 
vaak ook de cel uit.  
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Hiernaast een afbeelding van een cel met : 1 en 2 de celkern; 3, 5 
en 8 ribosoom, ruw e.r. en glad e.r.; 4 een blaasje; 6 Golgi-
apparaat; 7 cytoskelet; 9 mitochondriën; 12 lysosoom; 13 
centrosoom; 14 celmembraan. 
 
Mitochondriën 
Mitochondriën zijn organellen die belangrijk zijn om energie 

beschikbaar te kunnen maken voor de cel. In de mitochondriën vindt de verbranding/oxidatie plaats 
van suiker (via de citroenzuurcyclus). De energie die vrijkomt bij de oxidatie/verbranding van suiker 
wordt chemisch opgeslagen, doordat ADP omgezet wordt in ATP (een di-fosfaat wordt omgezet naar 
een energierijk tri-fosfaat dat deze energie af kan geven bij verschillende processen in de cel. 
Bijvoorbeeld bij de samentrekking van een spiercel wordt de energie van ATP gebruikt, die daarbij 
weer ‘terugvalt’ naar ADP en een losse P (fosfaat)). 
Cellen die veel energie gebruiken hebben dus grotere aantallen mitochondriën. Het beste voorbeeld 
hiervan zijn spiercellen. 
 
Lysosomen 
Lysosomen zijn organellen, blaasjes, die verschillende enzymen bevatten, en daarmee in staat zijn 
organisch materiaal van binnenin de cel, maar ook van buiten de cel, af te breken. De cel kan blaasjes 
met voedingsstoffen opnemen, waarmee een lysosoom kan versmelten, om zo de voedingsstoffen te 
verteren. Een lysosoom kan ook afvalmateriaal in de cel verteren en via een blaasje naar buiten de 
cel afvoeren. 
 
Centrosoom 
Het centrosoom is een organel dat actief is bij celdelingen. Vanuit het centrosoom kunnen micro-
tubules gevormd worden, die actief zijn bij het scheiden van DNA-materiaal en chromosomen bij 
celdelingen. 
 
Cytoskelet 
Het cytoskelet is een celstructuur die bestaat uit gekoppelde eiwit-filamenten, die een dynamisch 
netwerk vormen in de cel. De functie is onder andere om de cel stevigheid te geven en een zekere 
vormvastheid. Het cytoskelet bestaat uit filamenten, tubules, ‘intermediate filaments’. 
* Filamenten zijn draden gevormd uit eiwitmoleculen zoals actine, maar ook myosine. De functie van 
deze filamenten is het geven van vormvastheid aan de cel, maar ook geven de filamenten het 
vermogen tot contractie in de cel. In menselijke spiercellen zijn het actine en myosine-filamenten die 
het vermogen tot contractie geven. 
* Tubules zijn microscopische holle buis-structuren, die gecoördineerd worden vanuit het 
centrosoom. Tubules zijn betrokken bij transport van stoffen in de cel, maar ook bij vorming en 
aansturing van cilia. Cilia zou je een soort cel-haartjes kunnen noemen (microscopische 
buisstructuren die uit de cel steken). Een voorbeeld van deze cilia, zijn de cilia die je vindt in cellen 
van luchtwegen, die met een golvende beweging slijm omhoog naar buiten beweegt. Met deze 
afvoer van slijm worden ook andere stoffen die in de longen ingeademd zijn afgevoerd. 
* Intermediate filaments zijn stabieler en minder dynamisch dan de filamenten in de cel. 
Intermediate filaments fungeren onder andere als ophanging voor andere cel-organellen. 
 
Structuren van het cyto-skelet spelen ook een rol bij verbindingen tussen naburige cellen, en ook de 
verbindingen tussen de cel en omliggend bindweefsel. Het cytoskelet heeft zo ook een signaalfunctie, 
dus via de structuren van het cytoskelet is er een vorm van informatie-overdracht in en om de cel.   
In het lesblad over het bindweefsel wordt dit gegeven nog wat verder uitgewerkt. 
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Verder kijken: 
Een filmpje waarin je de verschillende celstructuren kunt zien in een mooie animatie:  
https://youtu.be/URUJD5NEXC8 
En een filmpje over het cytoskeleton: https://youtu.be/tO-W8mvBa78  
 
Functies 
Je ziet in de cel op microscopisch niveau allerlei functies terug die je bij mensen ook op 
macroscopisch niveau terugziet in gespecialiseerde weefsels. Complexe ‘organismen’ (en dat is de 
mens) zijn een samenwerkend, holistisch geheel van miljarden cellen. Deze cellen hebben hetzelfde 
genetische materiaal, eenzelfde kern, maar zijn gedurende hun ontwikkeling gespecialiseerd, 
waardoor bij de verschillende cellen verschillende aspecten van hun potentie tot uitdrukking komen.  
* De functie van begrenzing zie je terug in het huidweefsel, maar ook de wand van het 
spijsverteringsstelsel. 
* De functie van voeding opnemen en vertering zie je terug in het spijsverteringsstelsel. 
* De functie van afvoer van afvalstoffen zie je terug in het spijsverteringsstelsel, urinewegstelsel, 
ademhalingsstelsel, en de zweetklieren in de huid. 
* Informatie- en prikkelverwerking zie je met name terug in zenuwcellen en zintuigcellen. 
* De functie van beweging zie je terug in spierweefsel. 
* Het vermogen om te delen zie je terug in het voortplantingsstelsel. 
Wat er precies gebeurt in een cel, en alle ‘ins en outs’ hiervan is informatie die meer van belang is 
voor bijvoorbeeld natuurgeneeskunde. Voor het beoefenen van yoga zou je kunnen zeggen dat het 
niet direct belangrijk is om te weten hoe een cel functioneert.  
Maar het is wel goed om een beeld te hebben wat er op celniveau gebeurt, en hoe je de omgeving 
van de cel kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door voeding, maar ook door beweging.  
Ook kan het inzoomen op de functie van celniveau je tot verwondering brengen, het wonder hoe dit 
zo kan functioneren. 
 
Organisch materiaal  
Alle levende organismen, alle cellen, zijn opgebouwd uit voornamelijk organisch materiaal. (binnen 
die uit organische materiaal opgebouwde cellen kan anorganisch materiaal afgezet worden, bv. de 
kalkverbindingen in de botten.) 
Organische stoffen bestaan uit kool-water-stofverbindingen + evt. andere atomen/moleculen. 
De drie belangrijkste groepen zijn: 
Koolhydraten: kool/waterstofverbindingen die zich in ringen opbouwen. Eenvoudige koolhydraten 
zijn de suikers, langketenige koolhydraten zijn het zetmeel in granen en aardappels. 
Vetten: deze bestaan uit een molecuulromp met drie aanhechtingsplaatsen met daaraan gehecht 
drie vetzuurmoleculen (ook kool-waterstofketens). De structuurformule van de vetzuren bepaalt of 
het vet verzadigd is (aan alle koolstofatomen zijn het maximale aantal waterstofatomen gehecht), of 
onverzadigd (er is nog ruimte om meer waterstofatomen aan de koolstofatomen te hechten). Over 
het algemeen zijn de verzadigde vetten hard bij kamertemperatuur, en onverzadigde vetten 
vloeibaar. Verzadigde vetten zijn meestal dierlijk van oorsprong (behalve bv. kokosolie, bevat veel 
verzadigde vetten), onverzadigde meestal plantaardig van oorsprong. 
Soms hechten aan de drie aanhechtingsplaatsen bij de molecuulromp geen drie vetzuren, maar naast 
twee vetzuren nog een ander molecuul met andere eigenschappen. De totale verbinding heeft dan 
vetachtige eigenschappen met specifieke eigenschappen afhankelijk van het toegevoegde molecuul. 
Eiwitten: bestaan uit ketens van losse bouwstenen, de aminozuren. Aminozuren zijn ook weer 
complexe organische moleculen met kool/waterstofverbindingen met ook stikstofatomen 
ingebouwd, en daarnaast soms ook zwavel. Eiwitten stollen bij hoge temperaturen (het wit van een 
ei stolt bij koken door stolling van de eiwitten). 
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Wij eten organismen, planten en dieren, die dus bestaan uit koolhydraten, vetten en eiwitten. 
Vetten en eiwitten zijn de bouwstoffen, waarmee we onze weefsels opbouwen. Koolhydraten zijn 
onze brandstoffen, die uiteindelijk voornamelijk verbrand worden en zo energie leveren. 
 
Het cytoplasma (celvocht) bevat water, eiwitten, vetten, koolhydraten, zouten en andere stoffen.  
Het celmembraan is de buitenste laag van het cytoplasma die de cel begrenst. Het is opgebouwd uit 
een dubbellaag van vetachtige moleculen waarin eiwitmoleculen drijven. De andere 
membraanstructuren in de cel hebben een vergelijkbare bouw. 
De filamenten van het celskelet bestaan voornamelijk uit eiwitten. 
 
Om ‘mee te nemen’: 
1) Iedere cel is hetzelfde, ondanks grote verschillen in specialisatie en functie. 
Factoren van buiten de cel zetten de cel aan tot respons via het DNA. 
Meer hierover bij de embryologie. 
 
2) De cel is aangehecht aan andere cellen en aan vezels rondom de cel (bindweefsel rondom de cel). 
Het grote belang van bindweefsel voor ons functioneren, maar ook voor het functioneren van 
individuele cellen, komt nog uitgebreid aan bod! 
 
3) Waar onze cel uit opgebouwd wordt, wordt bepaald door onze voeding! 
De kwaliteit van de eiwitten en vetten die je eet heeft dus veel invloed op onze gezondheid en de 
kwaliteit van je cellen en weefsels (zie het lesblad over voeding). 
Ook het type ‘brandstof’ (koolhydraten) dat je eet is belangrijk, en ook de relatieve hoeveelheid. 
Want over het algemeen eten we te veel koolhydraten. 
Verder speelt voeding ook een rol bij cel-degeneratie en de degeneratie van DNA in de cel.  
 
  


