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INLEIDING 
 

Leuk dat jullie deelnemen aan de workshop die wij samen 
met Micropia hebben ontwikkeld. Gedurende deze workshop 
nemen wij jullie aan de hand langs ons iGEM project waarin 
wij micro-organismen, specifiek cyanobacterien, stoffen voor 
ons laten maken op een stabiele manier. Net zoals Micropia 
vinden wij het namelijk belangrijk om te laten zien dat 
microben kunnen bijdragen aan een betere wereld! 

WIE ZIJN WIJ? 
Wij zijn een groep van enthousiaste studenten met een 
achtergrond in de levenswetenschappen en met een diverse 
skillset waarmee wij biotechnologie een stukje toegankelijker 
willen maken voor de algemeen publiek. Zo hopen wij bij te 
dragen aan een wereld die duurzamer wil en kan worden. 

WAT DOEN WIJ? 
In November dit jaar doen wij mee met een wedstrijd 
genaamd iGEM (internationale Genetisch Engineered 
Machine). iGEM is een jaarlijkse competitie waarin teams met 
creatieve oplossingen komen voor actuele problemen door 
middel van genetische modificatie. 

WAT IS GENETISCHE MODIFICATIE?  
 
Volgens de wetenschappelijke commissie van de Europese 
Unie (EU) wordt genetische modificatie gedefinieerd als: “de 
toepassing van wetenschap, technologie & techniek om het 
ontwerpen, maken & modificeren van (genetisch) materiaal in 
levende organismen mogelijk te maken / te versnellen”.  



CYANOBACTERIEN; WAT ZIJN HET? 
 

Cyanobacterien behoren tot de oudste levensvormen op 
onze aarde. Fossiele aanwijzingen duiden erop dat ze 
dateren van zo’n 2,7 miljard jaar geleden. In vergelijking 
bestaan wij, de mens, ongeveer 125.000 jaar. Eigenlijk 

zijn cyanobacteriën niets meer dan prokaryote bacteriën die 
fotosynthese kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen ze leven ze 
van licht, koolstofdioxide en (in water opgeloste) 
voedingsstoffen. Normaliter zijn cyanobacteriën eencellig 
maar als ze zich vermeerderen kunnen ze kolonies vormen, 
dit is een groepje van cellen bij elkaar. Indien er genoeg 
voedingstoffen aanwezig is, kunnen kolonies kunnen weer 
uitgroeien tot grote vertakte draden. Deze vorm kennen wij 
als blauwalgen die in de zomer ons zwemplezier in grote 
plassen en meren kan verpesten. Als wij blauwalg 
binnenkrijgen kan dit namelijk bijdragen aan allerlei 
gezondheidsklachten zoals maag- en darmklachten. 
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FOTOSYNTHESE 
Net zoals bij planten maken cyanobacteriën dus gebruik van 
fotosynthese. Fotosynthese is een proces waarbij water, 
koolstofdioxide en zonlicht worden omgezet in kool-hydraten 
(bekend van suikers). Dit proces kan bestaan door  
chloroplasten in cyanobact-eriën. Chloroplasten hebben een 
fotosysteem die licht kan omzetten in energie. Voor die 
omzetting wordt water verbruikt en zuurstof wordt afgegeven 
aan de omgeving. 

METABOLISME 
De geproduceerde energie vanuit de fotosynthese wordt 
vervolgens gebruikt voor essentiële chemische processen 
om de cyanobacterie in leven te houden. Al deze processen 
bij elkaar noemen we het metabolisme. Het metabolisme 
bestaat uit allerlei metabole routes met verschillende 
functies, bijvoorbeeld de aanmaak van bouwstenen voor ons 
DNA. Een metabole route bestaat uit chemische stof die 
stapsgewijs reacties ondergaat waardoor het een andere 
chemische stof wordt. Deze reactie kunnen plaatsvinden 
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doordat enzymen energie gebruiken uit de fotosynthese om 
reacties in het metabolisme te laten plaats vinden. 

PRODUCTIE VAN STOFFEN DOOR 
CYANOBACTERIEN  
Hier zullen wij nog verder uitweiden over ons project en
metabole routes. En hoe wij dus bepaalde reactie kunnen
laten plaatsvinden door middel van analogie met een kaart
en routes om van A naar B te komen. 

BIOTECHNOLOGIE
Het doel van de biotechnologie is om van grondstoffen 
producten te maken met behulp van organismen. Dit kunnen 
planten zijn, maar ook bacteriën, dierlijke cellen of gist 
(bekend van brood en bier). Een toepassing van 
biotechnologie waar je waarschijnlijk niet eens stil bij staat is 
de productie van kaas en yoghurt. Maar ook onderdelen van 
plastic en biobrandstof kunnen op deze manier gemaakt 
worden. 

DUURZ A AMHEID
Maar waarom willen we biotechnologie inzetten voor stoffen 
die we ook op andere manieren kunnen maken? Met behulp 
van biotechnologie kunnen we producten maken op een 
duurzamere manier. Een groot voordeel is dat hernieuwbare 
grondstoffen gemakkelijker gebruikt worden in plaats van 
fossiele brandstoffen. Daarnaast kunnen sommige 
organismen, zoals planten en cyanobacterien, koolstofdioxide 
gebruiken als voedsel met als resultaat een gesloten cyclus. 
Met name cyanobacterien zijn veelbelovend, aangezien ze 
makkelijker aan zijn te passen dan planten.



HET PROBLEEM: INSTABIELE PRODUCTIE
Waarom wordt biotechnologie dan nog niet overal 
toegepast? Veel van de processen zijn helaas nog niet 
efficient genoeg. Kort gezegd zijn ze vaak te duur en/of niet 
snel genoeg. Het probleem wat wij, iGEM Amsterdam, op 
willen lossen heeft te maken met evolutie. Een organisme 
heeft maar een doel in het leven: zo snel mogelijk groeien en 
voortplanten. Doordat het organisme energie gebruikt om 
onze producten te maken, blijft er minder energie over voor 
groei. Na verloop van tijd zullen er door evolutie altijd cellen 
ontstaan die niet/minder produceren en sneller groeien. Deze 
cellen zullen na verloop van tijd de populatie overnemen, 
waardoor de productie afneemt. Dit noemen we instabiele 
productie. Het gevolg van deze evolutionaire drang om voort 
te planten is nadelig voor de biotechnologie. 

DE OPLOSSING: PRODUCTIE GEKOPPELD A AN GROEI
De eigenschap dat een organisme wil groeien, kan worden 
gebruikt om dit probleem op te lossen. Door het maken van 
een product te koppelen aan de groei van het organisme kan 
worden voorkomen dat de productie van het product na 
verloop van tijd vermindert. Deze aanpak noemen productie 
gekoppeld aan groei.  

NET WERKEN
Een organisme is zeer complex, je kunt het zien als een klein 
fabriekje. Vele stofjes, ook wel metabolieten, staan met 
elkaar in contact via bepaalde reacties die worden versneld 
eiwitten. Net als in een fabriek hebben we ook een 
plattegrond deze reactie: een netwerk. Een voorbeeld van 
een netwerk die je vast wel eens hebt gezien is de 
plattegrond van een metro. Hieronder zie je een versimpeld 
voorbeeld van een netwerk in een cel. Dit netwerk kunnen 
we aanpassen zodat we de productie van een bepaalde stof 
kunnen koppelen aan groei. 



WORKSHOP EXPERIMENTEN 
 

VEILIGHEID 
De veiligheid van het publiek gedurende de experimenten is 
voor ons topprioriteit daarom onderstaand enkele kopjes 
daarover. 

HANDELINGEN 
Voor de verschillende experimenten zullen wij kort 
demonstreren hoe ze bepaalde handelingen dienen uit te 
voeren. We laten ze van tevoren zien hoe te ruiken en stoffen 
bij elkaar te brengen. De flessen zullen altijd dicht zijn en 
alleen door ons worden opgemaakt. Pas als de fles open is 
en wij het aangeven mag de desbetreffende persoon ruiken. 

COVID-19 
In verband met de nieuwe corona-maatregelen dragen wij 
gedurende de workshops mondmaskers en zorgen wij ervoor 
dat de materialen regelmatig worden gedesinfecteerd zodat 
iedereen veilig kan deelnemen aan de experimenten tijdens 
de proefjes. 



WORKSHOP EXPERIMENTEN 
 

1. OPTIMALE GROEI VAN CYANOBACTERIEEN 
Cyanobacterien willen natuurlijk vermeerderen om zo een 
steeds grotere groep te vormen. Om zo veel mogelijk te 
groeien hebben ze optimale omstandigheden en genoeg 
voedingstoffen nodig. 

  
ONDERZOEKSVR A AG 
Welke cyanobacteria-cultuur is gekweekt onder optimale 
omstandigheden? En waarom denk je dat? Kan je bedenken 
wat wij nodig hebben om ze op optimale wijze te laten 
groeien. 

OPZET 
Materialen 

Één fles met optimaal gegroeide cyanobacterie-cultuur 
Één fles met niet-optimaal gegroeide cyanobacterie-

cultuur 

Methode 
Achterhaal door middel van je eigen observatie en je 
opgedane kennis van cyanobacterien welke cultuur onder de 
meest optimale omstandigheden is opgekweekt. En welke 
omstandigheden zijn dit? Wat zou jij toevoegen om deze 
microben op een optimale manier te laten groeien? 



RESULTATEN 

Kruis aan welk voedse een cyanobacterie allemaal nodig 
heeft om optimaal te kunnen groeien. 

Welke fles denk jij dat de cultuur bevat die het beste groeit? 

Leg hieronder uit waarom: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Ingrediënten

Suiker

Alcohol

Koolstofdioxide

Zuurstof

Water

Omstandigheden

Donkere kamer

Lichte kamer

In een bewegende fles

In een stilstaande fles
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2. PRODUCTIE VAN GEUR- EN 
SMAAKSTOFFEN 
Cyanobacterien kunnen voor ons dus op een milieu-
vriendelijke manier stoffen maken omdat ze koolstofdioxide 
opnemen. Hiervoor moeten we hun metabolisme op een 
bepaalde manier aanpassen zodat ze maken wat wij willen. 
Inmiddels zijn er al een aantal stoffen die gemaakt kunnen 
worden door cyanobacterien, maar kunnen we diezelfde 
stoffen identificeren door middel van ruiken? 

ONDERZOEKSVR A AG 
Kun jij ruiken welke stoffen onze aangepaste cyanobacterien 
voor ons maken? 
OPZET 
Materialen 

3 flesjes die geurstoffen bevatten 
Je eigen neus 

Methode 
Jullie krijgen hier drie erlenmeyers met verschillende culturen 
van cyanobacterien. Elk van deze culturen produceert een 
andere stof, maar welke dat is de vraag? Aan de hand van de 
geur van de stoffen zouden jullie moeten kunnen nagaan wat 
wat is.  Om jullie te helpen hebben wij een zoektabel 
gemaakt met verschillende stoffen en hun geur. Aan de hand 
van de tabel zouden jullie de stoffen in de drie erlenmeyers 
moeten kunnen identificeren.  



CONCLUSIE 
Vul de tabel in met de juiste stof aan de hand van de 
bovenstaande geurtabel. 

Tabel 1. Geurtabel met verschillende stoffen en geurbeschrijving plus 
toepassing / voorkomen in dagelijks leven.

Geurbeschrijving Toepassing

Acetaldehyde Fruitig Komt voor in rijp fruit en 
koffie

Acetoine Boterig Aroma-voedingsmiddel

Anethol Anijs / Venkel Zoetstof en als smaakstof 
in drank

Azijnzuur Zuur Smaakstof, 
schoonmaakmiddel, 
onkruidbestrijding

Benzaldehyde Amandel Industrieel oplosmiddel, 
parfums

Cumarine Hooi Geneesmiddel, witmaker & 
rattengif

Ethanol Alcohol Brandstof, drank & 
desinfectiemiddel

Jonon Viooltjes Parfums

Geurstof

Fles 1

Fles 2

Fles 3
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2. ASPIRINE GEMAAKT DOOR 
CYANOBACTERIEN 
Voor het volgende onderdeel van de experimenten willen we 
jullie laten zien dat cyanobacterien stoffen maken die ook 
echt terugkomen in alledaagse producten. Een van de stoffen 
die wij willen laten maken door onze cyanobacterien is 
salicylzuur. Salicylzuur is een voorganger van acetyl-
salicylzuur wat gebruikt wordt in aspirine.  

Een andere stof, aceton, kan gemaakt worden door cyano-
bacteriën. Aceton wordt gebruikt in nagellakremover. Aceton 
kan reageren met acetylsalicylzuur en zo aanwezigheid 
daarvan aantonen. In theorie zouden wij dus een 
cyanobacterie-cultuur die acetylsalicylzuur maakt en een die 
aceton maakt b i j e lkaar kunnen gebru iken om 
acetylsalicylzuur  aan te tonen. Normaal zouden we dan eerst 
beide stoffen uit de cultuur zuiveren maar dit kan nogal lang 

Aspirine® van Bayer met een schematische tekening van een 
cyanobacterie 



duren. Daarom maken wij nu gebruik van aspirine & 
nagellakremover. 

ONDERZOEKSVR A AG 
Kunnen we een acetylsalicylzuur uit aspirine zuiveren met 
behulp van aceton? 

OPZET 
We kunnen acetylsalicylzuur uit aspirine-tabletten halen door 
middel van aceton, een bekend bestandsdeel van nagellak-
remover. 

Materialen 
Aspirine-tabletten 
Nagellakremover met aceton 
Vijzel / Maler 
Glazen maatbeker met roerstaafje 
Koffiefilter 
Petrischaaltje 

Methode 
1) Verpulver een aspirine-tablet met een vijzel, weeg af op 

een weegschaal 
2) Eerst gedurende 5 min. mengen we het afgewogen 

aspirine-poeder met circa 10 milliliter aceton. 
3) Hierna moet het mengsel gefiltreerd worden met behulp 

van een koffiefilter. Het filtraat vangen we op in een 
petrischaaltje.  

4) Hierna zullen we het filtraat laten drogen in het 
petrischaaltje, dit duurt ongeveer 10 min. 

CONCLUSIE 
Wat nemen wij nu waar? Wat zien we ontstaan? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

Kristallisatie van acetylsalicylzuur 
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