
Junior College
    Utrecht
  

Van HIV tot 
AIDS?
Een module voor 5/6 vwo



 



Van HIV tot AIDS? 

Een module voor 5/6 vwo 

Versie 1.0 



Colofon 

De module Van HIV tot AIDS? kan gebruikt worden voor de lessen Natuur, Leven en Technologie. 

De module is op 9 december 2010 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het vwo 

in domein E (biofysica, biochemie en bioinformatica). Het certificeringsnummer is nltc-v227. 

De module is gemaakt in opdracht van het Junior College Utrecht (www.uu.nl/jcu). 

De module is ontwikkeld door een ontwikkelteam onder leiding van K.J. Kieviet MSc. 

Met bijdragen van: 

• Universiteit Utrecht: 
o Mw. dr. A. Land, departement Scheikunde, faculteit bètawetenschappen 
o Dr. A.A.M. Thomas, departement Biologie, faculteit bètawetenschappen 

• Junior College Utrecht: 
o K.J. Kieviet MSc (modulecoördinator) 
o Dr. A.E. van der Valk (curriculumcoördinator) 

• Met dank aan 
o Eri van Heijnsbergen 
o Eline van Kappel 
o Mathijs Kruk 
o José Borghans 
o Matthias Quandte 

Voor deze module geldt een  

Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 

Nederland Licentie  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl 

Het auteursrecht op de module berust bij de Universiteit Utrecht en het Junior College Utrecht. 

Aangepaste versies van deze module mogen alleen verspreid worden indien in de module vermeld 

wordt dat het een aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de 

wijzigingen. 

De auteurs hebben bij de ontwikkeling van dit materiaal gebruik gemaakt van materiaal van 

derden. Waar dat is gebeurd, is zo veel mogelijk de bron vermeld en gaat het, tenzij anders 

vermeld, om een soortgelijke of ruimere licentie. Mocht er onverhoopt toch materiaal zijn 

opgenomen waarvan de bronvermelding of licentie niet correct zijn weergeven, dan verzoeken we 

u contact op te nemen met het Junior College Utrecht. 

De module is met zorg samengesteld. De Universiteit Utrecht aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor enige schade voortkomend uit (het gebruik van) deze module. 

De module Van HIV tot AIDS? wordt ondersteund door het Bètasteunpunt 

Utrecht.  Voor vragen over en met betrekking tot de module kun je terecht 

bij het Bètasteunpunt via http://www.betasteunpunt-utrecht.nl/ 

Het Bètasteunpunt verzamelt opmerkingen en ervaringen van zowel 

leerlingen als docenten over deze module, en verbetert en houdt de 

module up – to – date mede aan de hand van deze ervaringen en 

opmerkingen.   

We waarderen het zeer als u deze stuurt naar info@betasteunpunt-utrecht.nl 

Versie 1.0, 2010 



Van HIV tot AIDS? Inhoudsopgave 

 3 

InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave    
Inhoudsopgave 3 

Inleiding  4 

Hoofdstuk 1. Hoe stopt je lichaam ziekteverwekkers? 5 

1.1 HIV, AIDS en je immuunsysteem 5 

1.2 Werkwijze in dit hoofdstuk 5 

1.3 Het immuunsysteem 6 

1.4 Afronding: het immuunsysteem 9 

Hoofdstuk 2. Hoe infecteert HIV? 11 

2.1 Hoe verloopt het infectieproces? 11 

2.2 Zoek- en verdiepingsvragen over de infectie door HIV 13 

2.3 Afronding: het infectieproces van HIV 14 

Hoofdstuk 3. Hoe ontstaan nieuwe HIV deeltjes? 15 

3.1 HIV vermenigvuldiging 15 

3.2 Keuzeopdrachten bij de replicatie van HIV 17 

3.3 Afronding: de vermenigvuldiging van HIV 18 

Hoofdstuk 4. Verdiepingsonderwerpen 19 

Introductie 19 

Verdiepingsonderwerp 1: HIV en medicatie 19 

Verdiepingsonderwerp 2: De halfwaarde tijd van HIV-deeltjes 19 

Verdiepingsonderwerp 3: Geschiedenis van HIV 19 

Verdiepingsonderwerp 4: Structuur van HIV eiwitten 20 

Verdiepingsonderwerp 5: De kleine eiwitten van HIV 20 

Verdiepingsonderwerp 6: AIDSontkenning 20 



Inleiding Van HIV tot AIDS? 

4 

InleidingInleidingInleidingInleiding    
In de module Van HIV tot AIDS? krijg je de stof niet op een presenteerblaadje. Je moet zelf op 

zoek naar de antwoorden op vragen die in de module en door jezelf gesteld worden. Niet alleen de 

module, maar ook de hoofdstukken hebben daarom een vragende titel. 

Je hebt waarschijnlijk al vaker vragen gehad en het antwoord (op Internet) opgezocht. Een 

wetenschappelijk verantwoord antwoord vinden is niet eenvoudig. Daarom krijg je in de loop van 

de module handvatten en tips om het zoeken makkelijker te maken. In de eerste drie 

hoofdstukken leer je zoektermen opstellen, referenties volgen en je eigen vragen formuleren. In 

het laatste hoofdstuk ga je rond een keuzeonderwerp een eigen vraag bedenken en deze 

beantwoorden. 

Het is bij het zoeken naar antwoorden belangrijk dat je niet te snel tevreden bent. Als iemand je 

vraagt: ‘wat is een fiets’, kun je antwoorden dat het een metalen voorwerp is waarmee je van a 

naar b kunt komen. Je geeft daarin aan waarvan het gemaakt is (metaal) en wat de functie is (van 

a naar b). Maar er blijven veel vragen over die je niet beantwoordt: Hoe doet een fiets dat? Hoe 

ziet het metaal eruit? Kan je elk metaal daarvoor gebruiken? Zit er echt geen ander materiaal in de 

fiets verwerkt? Blijf je tijdens je zoektocht in de module steeds afvragen of je nu alles weet. 

Als je aan het werk bent, zul je af en toe onderwerpen tegenkomen die je niet helemaal snapt. Dat 

is niet erg, voor sommige dingen heb je nu eenmaal niet genoeg voorkennis om het tot de bodem 

uit te kunnen zoeken. Wat wel belangrijk is, is het verleggen van de grens van wat je kan 

begrijpen.  

Aan het einde van de module weet je meer over HIV en AIDS. Je hebt geleerd hoe de infectie van 

HIV verloopt en hoe HIV zich repliceert. Daarnaast weet je waarom HIV tot AIDS leidt. Verder ben 

je beter in het stellen van vragen en zoeken naar ‘goede’ antwoorden. Bovendien heb je dan 

geleerd wat je kunt doen als je aan een complex onderwerp werkt waarbij je tegen de grenzen van 

je begrip aanloopt. Je zult gemerkt hebben dat lang niet al het onderzoek aan HIV door biologen of 

medici gedaan wordt, maar dat er bij het onderzoek ook scheikundigen en wiskundigen betrokken 

zijn. 
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Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1.     Hoe stopHoe stopHoe stopHoe stopt je lichaam t je lichaam t je lichaam t je lichaam ziekteverwekkersziekteverwekkersziekteverwekkersziekteverwekkers????    

1.1 HIV, AIDS en je immuunsysteem 

Bekijk aflevering van Je Zal het Maar Hebben over HIV op: http://bit.ly/HIVBNN. De aflevering 

duurt ongeveer 30 minuten. Mocht je te weinig tijd hebben om de hele aflevering te bekijken, kijk 

dan in ieder geval naar het derde deel. Start het filmpje dan op 20:24. 

Opdracht 1-1 Wat als je HIV of AIDS hebt? 

a Schrijf op wat je al wist over HIV en AIDS. 

b Wat is daar bijgekomen na het zien van het filmpje? 

c Bedenk drie vragen over HIV en AIDS waar je het antwoord op wil weten. 

In het begin van de jaren '80 stierven er opvallend veel jonge mannen aan onschuldige ziekten 

waar ze toch geen weerstand tegen hadden. Het bleek dat hun immuunsysteem niet in staat was 

deze ziekteverwekkers (pathogenen) onschadelijk te maken. Zo werd de ziekte AIDS ontdekt: 

Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS wordt veroorzaakt door het human 

immunodeficiency virus, het menselijk immuundeficiëntievirus, kortweg HIV. HIV is in staat het 

afweersysteem van de mens (immuun) te onderdrukken of uit te schakelen (deficiëntie). Door de 

verminderde werking van het immuunsysteem krijgen andere ziektes meer kans.  

Om te weten wat er mis gaat als iemand AIDS heeft moet je weten hoe het immuunsysteem 

werkt: Hoe stopt je lichaam ziekteverwekkers? 

Opdracht 1-2  Diagnostische toets 

a Maak de diagnostische toets die bij de module hoort. 

b Kijk de toets na aan de hand van de antwoordenlijst. 

c Zoek in je biologieboek de paragraaf of het hoofdstuk bij de vragen die je niet wist of fout had. 

Bestudeer die paragraaf of dat hoofdstuk nog eens. 

1.2 Werkwijze in dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk vind je keuze-opdrachten met verwerkingsvragen en zoekvragen. Met de 

verwerkingsvragen kun je controleren of je de theorie van dit hoofdstuk hebt begrepen. Met 

zoekvragen ga je zelf informatie over het immuunsysteem zoeken. Het gaat daarbij ook om te 

leren hoe je antwoorden kan vinden in boeken en op internet. Informatie zoeken heb je 

waarschijnlijk al vaker gedaan, maar nu gaat het om vrij moeilijke vragen en vrij ingewikkelde 

antwoorden. Hoe vind je het boek of de site waar je een begrijpelijk en betrouwbaar antwoord kunt 

vinden dat voldoende diepgang heeft? Welke zoekwoorden kun je gebruiken? Om je daarmee op 

weg te helpen geven we je wat zoektips. 

• Kijk eerst in een schoolboek (bijv. het hoofdstuk immunologie in je biologieboek) of in Binas, 
voor een eerste antwoord en, belangrijk, voor relevante zoektermen. Ga daarna pas op 
internet zoeken naar artikelen die je een diepergaand antwoord kunnen bieden. 

• In paragraaf 1.3 hieronder, staat een lijst met zoekwoorden. Die woorden komen ook voor in 
de tekst eronder. Daar kun je zien hoe die woorden en begrippen met elkaar samenhangen. 
Gebruik de zoekwoorden als je op zoek gaat naar de antwoorden op de onderzoeksvragen. 

• Bioplek.org, www.kennislink.nl en Wikipedia zijn goede startpunten voor je zoektocht. 
• Zoek eens op afbeeldingen en kijk wat de bron is van geschikte plaatjes. 
• Van veel biologische processen zijn filmpjes te vinden. Niet alle filmpjes zijn echter helemaal 

correct, zorg er dus voor dat je gevonden filmpjes ook met ander materiaal kan ondersteunen. 
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• Wees niet te snel tevreden, maar blijf doorvragen. Je moet het antwoord op de Zoekvragen 
straks aan je klasgenoten kunnen uitleggen. Zorg er voor dat je alles wat je vertelt goed 
begrijpt en blijf jezelf afvragen hoe iets precies zit. 

Hieronder zie je vier opdrachten staan. Je kiest er met je groepje één uit. Na het ‘uit je hoofd’ 

beantwoorden van de verwerkingsvragen ga je voor de zoekvragen in boeken en op internet 

zoeken. Overleg eerst met elkaar over de zoektermen die je gaat gebruiken! 

Tot slot presenteer je kort aan je medeleerlingen: 
• welke antwoorden op de zoekvragen je gevonden hebt 
• wat goed en wat niet goed werkte bij het zoeken naar de antwoorden. 

Als je medeleerlingen presenteren zul je goed en kritisch op moeten letten. Wat zij vertellen moet 

kloppen, want jij hebt dat straks nodig om de opdrachten verderop in de module goed uit te 

kunnen voeren. Bovendien kan de toets aan het eind van de module ook gaan over de 

onderwerpen die je medeleerlingen hebben gepresenteerd. Ga bij het luisteren daarom de 

volgende punten na: 

• Begrijp je wat je medeleerlingen presenteren? 
• Klopt het met wat je zelf hebt gevonden? 
• Zijn de bronnen betrouwbaar? 
• Is er diep genoeg op de stof in gegaan? 
• Wat werkte bij het zoeken naar antwoorden bij hen niet, wat wel bij jou werkte (en 

omgekeerd) 

1.3 Het immuunsysteem 

In dit hoofdstuk halen we je kennis op over de twee barrières waarmee het lichaam 

ziekteverwekkers, pathogenen, tegenhoudt. Pathogenen kunnen bacteriën of virussen zijn, maar 

ook schimmels en andere organismen. 

De eerste barrière 

De eerste bescherming wordt gevormd door de huid en het epitheel in het maag-darmstelsel en de 

longen. Ziekteverwekkers kunnen daar niet zomaar doorheen gaan. Bovendien zitten in zweet en 

talg enzymen die pathogenen onschadelijk maken. In de longen en het maagdarm stelsel vervult 

slijm een soortgelijke rol. In de longen wordt slijm ook gebruikt om pathogenen te vangen en af te 

voeren richting de mondholte. In de maag vormt de lage pH een belangrijk hindernis.  

Mocht een pathogeen toch door de eerste barrière heen breken, dan worden ze alsnog onschadelijk 

gemaakt door ons immuunsysteem. Dit wordt gedaan door de witte bloedcellen. Deze rekenen op 

verschillende manieren af met ziekteverwekkers. 

De tweede barrière 

Het immuunsysteem is de tweede barrière en bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. 

Het algemene deel, dat ook wel het a-specifieke immuunsysteem wordt genoemd, kan alle soorten 

ziekteverwekkers opruimen. Pathogenen vermenigvuldigen zich helaas vaak snel, sneller dan het 

a-specifieke immuunsysteem ze kan opruimen. Daarom is er het specifieke immuunsysteem. Dit 

rekent alleen af met ziekteverwekkers die het herkent. De specifieke manier is sneller en 

effectiever dan de algemene manier, maar werkt alleen als een ziekteverwekker herkend wordt. Bij 

een tweede infectie met hetzelfde pathogeen, zal het specifieke immuunsysteem zo snel reageren 

dat je niet eens ziek wordt, je bent dan immuun tegen deze ziekteverwekker. Helaas zijn er ook 

ziekteverwekkers die het immuunsysteem weten te omzeilen. HIV is zo’n pathogeen. 
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Opdracht 1-3 Voorkennis over het immuunsysteem 

Belangrijke onderdelen van het immuunsysteem zijn:  

Macrofagen 

T-helpercellen 

B-cellen 

Cytotoxische T-cellen 

Dendritische Cellen 

Antilichamen (of Antistoffen) 

Complement 

Lymfeklieren 

Schildklier 

a Geef bij elk onderdeel aan of het hoort bij het specifieke of a-specifieke immuunsysteem. 

b Geef ook aan wat de functie ervan is 

Weet je een antwoord niet meer, zoek het dan op in je biologieboek! 

Opdracht 1-4 Zoektermen 

Ga na waar de volgende zoektermen in onderstaande tekst voorkomen. Deze zoektermen kun je 

gebruiken bij het uitvoeren van je keuze-opdracht. 

cytotoxische T-cellen (CTL of Tc)  

macrofaag 

dendritische cel 

langerhanscellen 

antigeen presenterende cellen (APC) 

T-helpercellen 

B-cellen 

antigenen 

epitoop 

antilichamen (antistoffen) 

MHC-I 

MHC-II 

fagocytose  

De cellen van het immuunsysteem 

Fagocyten zijn een soort witte bloedcellen die allerlei 

ziekteverwekkers opruimen door ze als het ware op te 

eten. Dit proces wordt fagocytose genoemd. Twee 

belangrijke typen fagocyten zijn de macrofaag en de 

dendritische cel. Zij verschillen sterk in vorm (zie ). 

Dendritische cellen komen voornamelijk voor in de 

epidermis. De belangrijkste onderklasse van 

dendritische cellen zijn de Langerhanscellen. 

Als een fagocyt een pathogeen opruimt, wordt deze 

gedeeltelijk afgebroken. Kleine delen van de 

ziekteverwekker komen in receptoren op het 

membraan van de cel terecht. Deze receptoren worden 

MHC-II genoemd. Andere witte bloedcellen, T-helpercellen, B-cellen en Cytotoxische T-cellen, 

hebben receptoren die reageren als er een pathogeen in het MHC-II complex zit. Zo waarschuwen 

fagocyten dat er ziekteverwekkers het lichaam zijn binnengedrongen. Omdat de moleculen waar 

stukjes van in het MHC-II complex terecht komen antigenen worden genoemd, worden fagocyten 

vaak aangeduid als Antigeen Presenterende Cellen (APC). 

De T-helpercel activeert vervolgens B-cellen en Cytotoxische T-cellen. B-cellen maken dan 

antilichamen (ook wel antistoffen genoemd) tegen deze ziekteverwekker en Cytotoxische T-cellen 

zullen cellen die door deze ziekteverwekker zijn geïnfecteerd kapot maken. Een deel van de T-

cellen, B-cellen en Cytotoxische T-cellen zal geheugencel worden waardoor het immuunsysteem 

snel kan reageren bij een nieuwe infectie door de ziekteverwekker. Dit zorgt uiteindelijk voor 

immuniteit. 

Figuur 1. Een macrofaag (links) en een 

dendritische cel (rechts). 

© Arcadian en XcepticZP (Wikipedia) 
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Elke B-cel maakt één soort antilichaam. Als de hechting aan het MHC-II complex van een 

macrofaag succesvol is, betekent dit dat de B-cel de juiste antilichaam maakt tegen de 

ziekteverwekker waarvan een deel wordt gepresenteerd. Deze B-cel zal vervolgens antilichamen 

gaan produceren.  

Antilichamen zijn Y-vormige moleculen die kunnen hechten aan specifieke plaatsen op 

ziekteverwekkers. Deze specifieke plaatsen worden epitopen genoemd. Het molecuul waar het 

antilichaam aan hecht wordt antigen genoemd. Door deze hechting worden de betreffende 

pathogenen gemakkelijker door de rest van het immuunsysteem opgespoord. 

Cytotoxische T-cellen (CTL of Tc) zijn witte bloedcellen die gespecialiseerd zijn in het kapotmaken 

van andere cellen. Dit doen ze pas als ze aan een cel zien dat er een ziekteverwekker in zit. Elke 

cel toont kleine stukjes van gemaakte eiwitten aan de buitenwereld in een membraanreceptor die 

MHC-I wordt genoemd. Delen van viruseiwitten worden ook in de cel gemaakt en dus ook in die 

receptor getoond. 

Keuze-opdracht 1-5 Hoe werken fagocyten? 

Fagocyten zijn vaak de eerste cellen van het afweersysteem die in contact komen met 

ziekteverwekkers. Als je geïnfecteerd raakt door HIV, zullen zij als eerste proberen het virus op te 

ruimen. In deze opdracht ga je dieper in op de werking van fagocyten. 

Verwerkingsvragen 

a Waar zitten macrofagen in het lichaam? 

b Waar zitten dendritische cellen in het lichaam? 

c Wat is de belangrijkste rol van fagocyten? 

d Hoe heet het complex in het celmembraan waarin bij fagocyten stukjes van een gefagocyteerde 

ziekteverwekker zitten? 

Zoekvragen 

e Wat gebeurt er precies met ziekteverwekkers, zoals HIV, die in een fagocyt zijn opgenomen? 

f Welke organellen spelen daar een rol bij? 

g Wat voor materiaal van de ziekteverwekker wordt in een MHC-II complex getoond? 

h Hoe groot zijn de stukken ziekteverwekker die in een MHC-II complex worden getoond? 

Keuze-opdracht 1-6 Hoe werken T-helpercellen? 

Fagocyten maken antigenen in hun MHC-II complexen ‘zichtbaar’ op hun membraan. Als iemand 

geïnfecteerd is door HIV, kunnen T-helpercellen delen van HIV op zo’n fagocyt detecteren. 

Verwerkingsvragen 

a Waar bevinden T-helpercellen zich in het lichaam? 

b Wat is de belangrijkste functie van T-helpercellen? 

c Hoe detecteert een T-helpercel dat een ziekteverwekker het lichaam binnengedrongen is? 

d Welke rol spelen T-helpercellen in het verkrijgen van immuniteit? 

Zoekvragen 

e Welke receptor gebruikt hij daarvoor? 

f Hoe communiceren T-helpercellen met andere cellen? 

g Wat kan er gebeuren als je te weinig T-helpercellen hebt (zoals bij AIDS)? 

Keuze-opdracht 1-7 Hoe werken B-cellen? 

Elke antilichaam past op een specifieke plek op een ziekteverwekker. Op HIV zullen dus ook 

antilichamen reageren. 

Verwerkingsvragen 

a Waar bevinden B-cellen zich in het lichaam? 

b Wat is de belangrijkste functie van B-cellen? 

c Hoeveel verschillende antilichamen kan één B-cel maken? 

d Hoe is een antilichaam opgebouwd? 

e Welke rol spelen B-cellen in het verkrijgen van immuniteit? 

Zoekvragen 

f Verklaar de grote diversiteit aan antilichamen. 

g Hoe worden verschillende antilichamen geproduceerd? 

h Antilichamen doen op twee verschillende manieren hun werk. Hoe doen ze dat? 

i Waarom zijn er bij gezonde mensen geen antilichamen die hun eigen cellen als doel hebben? 

j Welke delen van HIV zijn geschikt als doel voor antilichamen? 
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Keuze-opdracht 1-8 Hoe werken Cytotoxische T-cellen? 

Als een cel besmet is door een virus, zullen er delen van viruseiwitten in het MHC-I complex zitten. 

Als een Cytotoxische T-cel deze herkent, zal de hij de besmette cel vernietigen. Bij een HIV-infectie 

zullen Cytotoxische T-cellen de HIV-besmette cellen dus opruimen. 

Verwerkingsvragen 

a Waar zitten Cytotoxische T-cellen in het lichaam? 

b Wat is de belangrijkste functie van Cytotoxische T-cellen? 

c Hoe heet het complex in een cel waarin stukjes van in de cel gemaakte eiwitten zitten? 

d Welke rol spelen Cytotoxische T-cellen in het verkrijgen van immuniteit 

Zoekvragen 

e Er zijn heel veel verschillende Cytotoxische T-cellen. Hoe kom je aan zoveel verschillende? 

f Hoe weten Cytotoxische T-cellen het verschil tussen een viruseiwit en een humaan eiwit? 

g Hoe ruimt een Cytotoxische T-cel een ziekteverwekker op? 

h Wat zou HIV kunnen doen om te voorkomen dat besmette cellen worden vernietigd? 

1.4 Afronding: het immuunsysteem 

Presenteer met je groep de resultaten van je keuze-opdracht aan je klasgenoten. Wat leer je van 

hun vragen en opmerkingen? 

Luister naar de presentaties van de andere groepen. Geef hen jouw vragen en opmerkingen. 

Opdracht 1-9 Afrondende vragen over het immuunsysteem 

a Wat heb je in dit hoofdstuk over HIV en het immuunsysteem geleerd? Geef minstens drie 

punten uit je eigen keuze-opdracht en drie punten uit de presentaties van de andere groepen. 

Wat hebben deze te maken met het antwoord op de hoofdstukvraag: hoe stopt je lichaam 

ziekteverwekkers? 

b Wat betekent het voor iemand als bepaalde onderdelen van het immuunsysteem niet meer 

werken? 

c Wat heb je geleerd over het opzoeken van informatie? 

d Wat heb je geleerd over het beantwoorden van vragen? 

e Welke bronnen die je hebt opgespoord vind je betrouwbaar? Waar leidde je dat uit af? 

f Welke van de drie vragen die je bij opdracht 1-1 hebt opgeschreven kun je nu beantwoorden? 

Welke kun je nu anders, beter formuleren?  

g Vervang de beantwoorde vragen door nieuwe vragen die bij je zijn opgekomen. 

Een HIV infectie leidt uiteindelijk tot AIDS. Het immuunsysteem is dan niet meer in staat zijn werk 

te doen. In het volgende hoofdstuk gaan we uitzoeken hoe HIV zijn gastheer infecteert en zien dan 

waarom dat uiteindelijk tot AIDS leidt. 
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Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2. Hoe infecteert HIV?Hoe infecteert HIV?Hoe infecteert HIV?Hoe infecteert HIV?    
In dit hoofdstuk ga je uitzoeken hoe HIV 

de mens in komt, welke cellen HIV als 

gastheer gebruikt, hoe HIV deze cellen 

binnendringt, en hoe HIV de menselijke 

afweer omzeilt. In paragraaf 2.1 geven 

we de grote lijn van het infectieproces 

aan. Je zult dat misschien niet in één 

keer snappen. De zoekvragen van 

paragraaf 2.2 zijn bedoeld om je te 

helpen met het zoeken van informatie 

waardoor je het infectieproces in grote 

lijnen beter kan gaan snappen. Bij het 

beantwoorden van de zoekvragen leer je 

nieuwe begrippen kennen. Die kun je 

weer als zoektermen gebruiken bij 

verdiepingsvragen over details van het infectieproces. 

2.1 Hoe verloopt het infectieproces? 

Retrovirussen 

HIV is een retrovirus. Retrovirussen hebben net als andere virussen een gastheer nodig heeft om 

zich te kunnen vermenigvuldigen. Anders dan gewone virussen plakken retrovirussen hun genen in 

het genoom van de gastheer. Het woord retro betekent terug. De virussen worden zo genoemd, 

omdat hun genoom op RNA is gecodeerd en dat RNA eerst naar DNA wordt gekopieerd. Dat is 

precies het omgekeerde van wat er normaliter in de cel gebeurt: dan wordt er DNA naar RNA 

gekopieerd. Vandaar het woord retro. Zodra het virusDNA is gemaakt, zorgt het virus ervoor dat 

het in het genoom van de gastheer wordt gezet. 

De anatomie van HIV 

In figuur 2-1 is een dwarsdoorsnede van een HIV partikel te zien. HIV is een retrovirus met een 

diameter van 120 nanometer (nm). In het viruspartikel zit alles wat HIV nodig heeft om zichzelf te 

beschermen tegen het milieu in de gastheer en een gastheercel te infecteren. 

HIV bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur 2-1): 

• Twee stukken enkelstrengs RNA omgeven door een eiwitmantel: het nucleocapside. 
• Reverse Transcriptase, dat van het RNA DNA kan maken. 
• Integrase, dat het gemaakte DNA in het genoom van de gastheer integreert. 
• Een tweede, kegelvormige eiwitmantel, het capside. 
• De matrix, de derde eiwitmantel 
• De virusenvelop, deze bestaat uit onderdelen van het celmembraan van de vorige gastheer. 
• Envelopeiwit, met dit membraaneiwit kan HIV gastheercellen infecteren. Envelopeiwitten 

worden ook wel spikes genoemd. Envelopeiwit bestaat uit een membraangebonden deel, gp41, 
en een uitstekend deel, gp120. Samen vormen gp41 en gp120 het eiwit gp160. 

Hoe komt HIV de mens in? 

Een virus moet twee barrières nemen om in een gevoelige cel te komen: ten eerste door de 

beschermende huidlagen en ten tweede door het membraan van een cel. Wanneer de huid wordt 

doorboord met een naald, krijgt HIV heel gemakkelijk toegang tot cellen die geïnfecteerd kunnen 

worden; intraveneuze druggebruikers vormen daardoor een belangrijke groep HIV-positieven. Bij 

Figuur 2-1. Schematische tekening van HIV. 

© US National Institute of Health, bewerkt door JCU 
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geslachtsverkeer vindt uitwisseling plaats van lichaamsvloeistoffen. Bijna al deze vloeistoffen 

kunnen bij een HIV+-persoon HIV bevatten, soms zelfs heel veel: 107 virusdeeltjes per ml bloed. 

Speeksel is echter niet infectieus. 

Scheikunde in HIVScheikunde in HIVScheikunde in HIVScheikunde in HIV----onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    

Onderzoek aan HIV en AIDS lijkt vooral biologisch en medisch van aard. 

Toch zijn er ook vaak andere disciplines bij het onderzoek betrokken. Een 

van die disciplines is scheikunde. 

Matthias Quandte studeerde biochemie in Berlijn en doet nu onderzoek 

naar de vouwing van het envelopeiwit (gp160) van HIV aan de Universiteit 

van Utrecht. Als biochemicus werkt Matthias op het grensvlak tussen 

scheikunde en biologie.  

Matthias richt zich tijdens zijn onderzoek naar het productieproces van 

gp160. Gp160 wordt in het Endoplasmatisch Reticulum (ER) van de 

gastheer gevouwen en daarom krijgt het ER extra aandacht. Het ER zit vol 

met kleine eiwitten, chaperones, die helpen bij het vouwen van eiwitten. 

Ze doen dat gewoonlijk bij menselijke eiwitten, maar HIV maakt slim gebruik van de machinerie 

van de menselijke cel. Matthias is daarom erg benieuwd hoe die chaperones bijdragen aan de 

vouwing van gp160. 

“De vraag is biologisch, maar om het antwoord te krijgen gebruiken we scheikunde. Eigenlijk 

bewegen we ons precies tussen scheikunde en biologie in.” 

Tijdens geslachtsverkeer ontstaan kleine beschadigingen in het epitheel. Deze microwondjes 

kunnen ook veroorzaakt worden door ziekteverwekkers zoals bacteriën, Chlamydia, herpes, syfilis 

of gonorroe. Door die beschadigingen kan HIV door het epitheel komen. Maar zelfs een volledig 

intact epitheel kan door HIV worden omzeild. Want HIV kan via speciale epitheelcellen, speciale 

darmcellen of immuuncellen (dendritische cellen) het lichaam binnenkomen.  

Hoe komt HIV de cel in? 

HIV infecteert niet elke cel die het tegenkomt. Het kan alleen specifieke cellen binnendringen. Om 

een cel binnen te dringen, moet HIV aan de cel hechten. Daarvoor moeten de spikes van HIV 

passen op de eiwitten in het celmembraan van de potentiële gastheercel. Elke type cel heeft in het 

celmembraan eiwitten die specifiek zijn voor dat type cel. De spikes van HIV kunnen maar aan een 

paar receptoren binden, hiervan is de CD4-receptor de belangrijkste. Deze receptor zit in 

verschillende cellen in het immuunsysteem, onder andere T-helpercellen, macrofagen en 

dendritische cellen. Omdat ze een CD4-receptor hebben worden ze ook wel CD4+-cellen genoemd. 

Gp160 bindt met het gp120-deel aan CD4 en ondergaat een vormverandering. Het gevormde CD4-

virus complex bindt vervolgens aan een andere receptor: de coreceptoren CCR5 of CXCR4. Ook dat 

complex ondergaat een vormverandering. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de HIV-envelop en 

het membraan van de CD4+-cel samensmelten. Deze fusie wordt bewerkstelligt door gp41, het 

membraangebonden deel van gp160. 

Zodra het membraan van HIV met het membraan van de gastheercel is versmolten, komt de 

binnenkant van het virus in de cel. Hierdoor wordt het RNA toegankelijk voor vermenigvuldiging. In 

hoofdstuk drie gaan we verder in op deze vermenigvuldiging. 

Waarom krijgen we HIV niet onder de duim? 

Mensen worden elke dag aangevallen door allerlei ziekteverwekkers. Af en toe worden we ziek, 

maar meestal merken we het niet eens. Waarom lukt het ons dan niet om HIV buiten de deur te 

houden? 

De zwakke plek van ons immuunsysteem betreft een gebrek aan verweer tegen de buitenkant van 

HIV: het envelopeiwit gp120. Het immuunsysteem zou antilichamen moeten maken om gp120 te 

binden en het virus uit te schakelen. Dan zou HIV de afweercellen van het lichaam niet meer 

kunnen binnendringen. Het maken van effectieve antilichamen tegen gp120 is helaas moeilijk. 

Gp120 bevat heel veel suikergroepen, die een soort schil vormen. Die schil maskeert de 

herkenning van gp120 door het immuunsysteem, want het lichaam kan geen antilichamen tegen 

deze suikergroepen maken. Als het lichaam toch antilichamen tegen het gp120 eiwit maakt, is de 

kans groot dat de structuur van gp120 verandert waardoor de antilichamen niet meer effectief zijn. 
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Omdat T-helpercellen de CD4-receptor op hun membraan hebben, lopen die cellen de grootste 

kans door HIV geïnfecteerd te worden. Als veel T-helpercellen geïnfecteerd raken, werkt het 

immuunsysteem minder goed. Daardoor kan het virus zich ongestoord vermeerderen en nog meer 

T-helpercellen vernietigen. Het verlies van de T-helpercellen resulteert in een ernstig verzwakt 

immuunsysteem waarmee uiteindelijk ook de zwakste pathogenen niet meer tegengehouden 

kunnen worden.  

Een andere manier die HIV gebruikt om het immuunsysteem te omzeilen is de vernietiging van 

MHC-I. De geïnfecteerde cellen maken minder MHC-I en de pakkans voor deze geïnfecteerde cellen 

neemt af.  

Doordat HIV het immuunsysteem aanvalt, wordt iemand die geïnfecteerd is met HIV vatbaar voor 

ziektes waar gezonde personen geen last van zouden hebben. Een besmette persoon heeft dus als 

ziekte (Syndrome) een gebrek in zijn immuunsysteem (Immuno Deficiency) gekregen (acquired): 

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). We spreken van AIDS als het aantal CD4+-cellen 

(cellen met een CD4 receptor) gedaald is naar minder dan 200 cellen per µl bloed. Gezonde 

mensen hebben tussen de 700 en 1000 cellen per µl bloed. 

2.2 Zoek- en verdiepingsvragen over de infectie door HIV 

In hoofdstuk 1 is je voorkennis over het immuunsysteem opgerakeld met de verwerkingsvragen en 

heb je geoefend met zoekvragen en zoektermen. We hebben een aantal zoekwoorden voor je 

aangegeven. Na opdracht 2-1 kies je weer een keuze-opdracht en ga je de resultaten aan elkaar 

presenteren. Maar nu ga je zelf je zoekwoorden bepalen. Maak samen een zoekwoordenlijst, als je 

begint met zoeken. Houd bij welke (combinaties van) zoekwoorden tot goede zoekresultaten 

leiden. 

Als je gaat zoeken is Wikipedia weer een goede start. Maar daar zul je helaas niet alle antwoorden 

met voldoende diepgang kunnen vinden. De Engelse versie van Wikipedia is een stuk uitgebreider 

dan de Nederlandse. Kijk dus eens op de Engelse variant van een interessante Nederlandse 

Wikipediapagina. Nog handiger zijn de referenties onderaan de pagina’s. Deze leiden vaak naar 

betrouwbare en/of wetenschappelijke pagina’s en artikelen. Mocht je moeite hebben met het 

Engels, dan kun je de pagina door Google of andere online vertaalmachine vertalen. Dit levert vaak 

gebrekkig Nederlands op, maar dat kan je toch helpen bij een beter begrip van de pagina. 

Voor de verdiepingsvragen heb je specifiekere zoekwoorden nodig. Maak bij elke vraag een lijstje 

zoektermen. 

Opdracht 2-1 Wanneer is een bron betrouwbaar? 

In de afronding van hoofdstuk 1 heb je kort stilgestaan bij de betrouwbaarheid van de gebruikte 

bronnen. 

a Wanneer is een bron betrouwbaar (in de wetenschappelijke zin)? 

b Hoe kun je de betrouwbaarheid van een bron inschatten? 

c Geef tenminste vier websites die betrouwbare informatie over HIV en AIDS kunnen bevatten. 

Keuze-opdracht 2-2 Hoe komt HIV de mens in? 

Zoekvragen 

a De geslachtsorganen zijn net als de rest van het lichaam beschermd door een epitheellaag. Hoe 

kan HIV dan toch binnendringen tijdens geslachtsgemeenschap? 

b Waarom is speeksel niet infectueus en bloed wel? 

c Hoe kun je voorkomen dat HIV het lichaam binnendringt tijdens geslachtsgemeenschap? 

d Waar is de werking van deze middelen op gebaseerd? 

Verdiepingsvragen 

e Wat moet er allemaal gebeuren voordat iemand die met HIV geïnfecteerd is, zelf infectieus is? 

f Leg stap voor stap uit hoe HIV het epitheel omzeilt via dendritische cellen. 

g Dendritische cellen komen ook in de huid voor, waarom is dat toch geen infectieroute voor 

HIV? 

h Hoe is het aantal aidsbesmettingen van bepaalde groepen mensen (drugsgebruikers, 

homosexuelen, heterosexuelen, hemofiliepatiënten) in de afgelopen tijd verlopen? In 

Nederland, op de wereld? 
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Keuze-opdracht 2-3 Welke cellen infecteert HIV? 

Zoekvragen 

a Wat gebeurt er uiteindelijk met de meeste cellen die door een virus zijn geïnfecteerd? 

b Wat gebeurt er met het immuunsysteem als de T-helpercellen geïnfecteerd worden door HIV? 

Verdiepingsvragen 

c Wat is het verloop van het aantal CD4+-cellen in de tijd na infectie? 

d Wat is het verloop van de hoeveelheid HIV in het bloed in de tijd na infectie? 

e Waar houdt HIV zich in het lichaam schuil? 

Keuze-opdracht 2-4 Hoe komt HIV de cel in? 

Zoekvragen 

a Wat voor binding zou er tussen gp120 en CD4 kunnen ontstaan? 

b Beschrijf met je eigen woorden hoe HIV bij binding aan CD4 een ‘gat’ maakt in het 

celmembraan. 

c Gp41 zit in het membraan van HIV. Welke secundaire structuur verwacht je daar? 

Verdiepingsvragen 

d Gp160 ondergaat een aantal vormveranderingen nadat het heeft gebonden. Welke 

veranderingen doorloopt het eiwit? 

e Hoe verloopt de fusie van virusmembraan en doelcelmembraan? 

f Wat zou er gebeuren als de doelcel geen CCR5 of CXCR4 heeft? 

Keuze-opdracht 2-5 Hoe omzeilt HIV de menselijke afweer? 

Zoekvragen 

a Welke cellen worden voornamelijk door HIV geïnfecteerd? 

b Waarom komt de immuunreactie onder druk te staan? 

c Wat is het voordeel van veel suikergroepen op membraaneiwitten? 

d Is het een voordeel dat HIV snel muteert? Waarom wel/niet? 

Verdiepingsvragen 

e Wat is de voornaamste reden dat HIV het immuunsysteem kan omzeilen? 

f Hoe kan HIV de vorm van zijn envelop eiwit veranderen? 

g Hoe ontstaat een verminderde weerstand bij mensen die geïnfecteerd zijn met HIV? 

h Hoe wordt het aantal MHC-I moleculen gereduceerd bij een persoon die besmet is met HIV? 

2.3 Afronding: het infectieproces van HIV 

Je presenteert weer de resultaten van je keuzeopdracht aan je klasgenoten. Wat leer je van hun 

vragen en opmerkingen? 

Luister weer goed en kritisch naar hun presentaties. Wat leer je daarvan? Geef hen jouw vragen en 

opmerkingen. Als je alles goed hebt begrepen kun je de vragen van opdracht 2-6 beantwoorden. 

Opdracht 2-6 Afrondende vragen over de infectie door HIV 

a Geef in je eigen woorden antwoord op de hoofdstukvraag: Hoe infecteert HIV? 

b Wat heb je geleerd over het bedenken van zoektermen? 

c Wat doe je als je in een artikel op voor jou onbekende woorden stuit? 

d Welke van de drie vragen die je bij opdracht 1-1 en 1-7 hebt opgeschreven kun je nu 

beantwoorden? Welke kun je nu anders, beter formuleren?  

e Vervang de beantwoorde vragen door nieuwe vragen die bij je zijn opgekomen. 

Als HIV eenmaal de cel is binnengedrongen, gaat het zichzelf vermenigvuldigen. Dit zullen we in 

het volgende hoofdstuk behandelen. 
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Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3. Hoe ontstaan nieuwe Hoe ontstaan nieuwe Hoe ontstaan nieuwe Hoe ontstaan nieuwe HIV deeltjes?HIV deeltjes?HIV deeltjes?HIV deeltjes?    
Als HIV een gastheercel is binnengedrongen, 

kan het zich gaan vermenigvuldigen. HIV is 

een virus en heeft daar dus de machinerie 

van de cel voor nodig. Maar hoe gaat 

virusvermenigvuldiging in zijn werk? En hoe 

werkt het specifiek bij HIV? 

Net als in de vorige hoofdstukken geven we 

hieronder de antwoorden op deze vragen 

alleen in grote lijnen. Voor precieze 

antwoorden moet je er verder induiken. De 

zoekvragen van paragraaf 3.2 helpen je 

weer bij het eigen maken van de grote lijn. 

Als dat gelukt is, zijn er vast nieuwe vragen 

opgekomen. Onder ‘verdieping’’ stellen we 

nu geen vraag meer, maar geven we een 

paar begrippen waarmee je zelf een 

diepgaande vraag kunt maken. En hopelijk 

kun je er ook een antwoord op vinden! 

3.1 HIV vermenigvuldiging 

HIV gebruikt de machinerie van de cel om 

zich te vermenigvuldigen. In een cel worden 

eiwitten gemaakt door genen af te lezen. Het proces van gen naar eiwit verloopt in twee stappen: 

transcriptie en translatie. Transcriptie is het proces waarin de code op het DNA wordt gekopieerd in 

een RNA-code. Deze RNA-code kan vervolgens door ribosomen worden afgelezen en omgezet in 

een eiwit, dit heet translatie. 

Nadat de kopie van het DNA in RNA is gemaakt, ondergaat het RNA nog enkele bewerkingen 

voordat het de kern uit gaat: mRNA processing. Aan de 5’-kant krijgt het een mRNA een cap, een 

aangepaste base, en aan het 3’-uiteinde wordt een staart van Adenines gezet: de poly-A staart. De 

cap en de poly-A staart beschermen het mRNA tegen afbraak.  

Daarnaast worden er bepaalde stukken RNA uit het transcript geknipt. Dit proces wordt splicing 

genoemd. 

Bij zijn vermenigvuldiging in de cel heeft HIV echter een klein probleem. Zijn genen liggen op een 

RNA streng en niet op DNA. Als oplossing heeft HIV een enzym dat het virus-RNA omzet in DNA: 

Reverse transcriptase (RT). Dat ontleent zijn naam aan de eigenschap om dubbelstrengs (ds) DNA 

te maken van het RNA dat in een virusdeeltje zit. RT heeft drie enzymatische eigenschappen: het 

kan van RNA een RNA-DNA molecuul maken, het kan het RNA-DNA molecuul gedeeltelijk afbreken 

tot een enkelstrengs (ss) DNA molecuul, en het kan dit ssDNA omzetten naar dsDNA. Dit gebeurt 

allemaal in het cytoplasma. Reverse Transcriptase maakt tijdens het omzetten van RNA naar DNA 

veel fouten. 

DNA kan alleen in de kern worden afgelezen. Het gesynthetiseerde dsDNA moet dus de kern in 

worden getransporteerd en daar in het DNA worden geïntegreerd. De gastheer heeft daar geen 

eigen eiwitten voor, daarom neemt HIV zijn eigen eiwit mee: Integrase. 

Figuur 3-1. Reverse transcriptase. In groen/blauw 

een DNA-RNA streng. De termen polymerase en 

nuclease worden in de tekst uitgelegd. 

© David S. Goodsell (Scripps Research Institute) 



Hoe ontstaan nieuwe HIV deeltjes? Van HIV tot AIDS? 

16 

Wiskundig onderzoek aWiskundig onderzoek aWiskundig onderzoek aWiskundig onderzoek aan HIVan HIVan HIVan HIV    

Onderzoek aan HIV en AIDS lijkt vooral biologisch en medisch van 

aard. Toch zijn er ook heel andere disciplines bij het onderzoek 

betrokken. Eén van die disciplines is wiskunde. 

José Borghans is onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht. Ze gebruikt wiskundige modellen om complexe biologische en 

immunologische processen inzichtelijker te maken. 

Een model is meestal een vereenvoudigde weergave van de 

werkelijkheid. Alle onderdelen die niet belangrijk zijn, worden 

weggelaten. Daardoor wordt het model veel overzichtelijker, maar moet je goed nadenken over de 

keuzes die je maakt. Niet alles kan zomaar worden weggelaten. 

Eén van haar onderzoekslijnen richt zich op de rol van T-cellen in HIV-infectie. Het is onbekend hoe 

oud deze worden, hoe snel en waar ze worden aangemaakt. Tijdens HIV-infectie neemt het aantal 

CD4+ T-cellen in het lichaam continu af, totdat de afweer tot een dieptepunt is gedaald en een 

patiënt zelfs kan overlijden aan infecties die normaliter niet dodelijk zijn. Er is veel onduidelijkheid 

over wat nu precies het verlies van CD4+ T-cellen in HIV-patiënten veroorzaakt. Vreemd genoeg is 

er zelfs nog weinig bekend over de aanmaak en het verlies van T-cellen in gezonde mensen. Speelt 

de thymus (zwezerik) nog een belangrijke rol in gezonde volwassenen, of worden de meeste 

nieuwe cellen gemaakt door celdeling? En hoe lang leeft de gemiddelde T-cel eigenlijk? Zolang het 

antwoord op deze vragen niet bekend is, is het haast ondoenlijk te begrijpen wat er in een HIV-

patiënt gebeurt.  

Door een nauwe wisselwerking tussen experimenteel werk en wiskundige modellering probeert 

haar onderzoeksgroep inzicht te krijgen in het CD4+ T-cel verlies in HIV-infectie. Gaan de cellen 

versneld dood, of is er verminderde aanmaak? Antwoord op die vragen is cruciaal voor het 

ontwerpen van nieuwe behandelingen. Dankzij de wiskundige modellering van experimentele data 

kunnen kwantitatieve conclusies worden getrokken, getallen die vaak nog pijnlijk ontbreken in de 

immunologie. Bovendien geeft een wiskundig model inzicht in complexe systemen zoals het 

immuunsysteem. “Vaak blijkt met een beetje wiskunde dat het antwoord op een vraag veel 

simpeler is dan in eerste instantie werd gedacht. Of je kunt met een wiskundig model een 

intuïtieve redenering onderuit halen. Daar krijg ik een kick van. Wiskunde dwingt je om precies te 

zijn. Je moet alles definiëren en elke aanname duidelijk maken. Je kiest ergens voor. In andere 

vakgebieden zie je vaak dat aannames impliciet blijven, dat kan met wiskunde niet. Men zegt wel: 

Wiskunde is niet meer – maar ook niet minder – dan een manier om helder na te denken.” 

Integrase helpt, samen met HIV- en menselijke eiwitten, bij het transport van het nieuwe DNA 

naar de kern. Om in de kern in te komen moet het complex van eiwitten en DNA beschikken over 

een Nucleair Localisatie Patroon. Eenmaal in de kern knipt Integrase het gastheerDNA open en 

plakt het de HIV-DNAstreng in het gastheerDNA. 

Als het HIV-DNA is ingebouwd in het gastheer-

DNA, kan het worden afgelezen om eiwitten te 

produceren. De productie van eiwitten wordt 

uitgevoerd door de machinerie van de 

geïnfecteerde cel. Eiwitten worden gemaakt 

aan de hand van de genetische code in het 

DNA van een organisme. In figuur 3-2 is het 

genoom van HIV weergegeven.  

Als alle eiwitten van HIV zijn gemaakt, is de laatste stap in de viruscyclus de assemblage van 

nieuwe virusdeeltjes. Dit gebeurt aan het celmembraan van de gastheercel. De onderdelen worden 

echter niet individueel naar het celmembraan gebracht, maar zitten nog aan elkaar in een 

voorlopereiwit. Protease, ook een HIV-eiwit, knipt tijdens de maturatie de eiwitten los. 

Er zijn twee verschillende voorlopereiwitten: gag en een combinatie van gag en pol: gag-pol. In 

gag zitten alle structurele eiwitten: matrix, capside en nucleocapside en uit gag-pol worden reverse 

transcriptase, integrase en protease gemaakt.  

Figuur 3-2. Het genoom van HIV 

© GrCampbell (Wikipedia) 
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Wanneer de componenten bij het celmembraan zijn, ontstaat er een blaasje. Dit is het begin van 

een nieuw virusdeeltje. Als het blaasje heeft losgelaten, komt protease in actie en knipt het alle 

eiwitten uit hun voorloper. Dit wordt maturatie genoemd en pas dan kan het virus nieuwe cellen 

infecteren. 

3.2 Keuzeopdrachten bij de replicatie van HIV 

In de keuzeopdrachten van dit hoofdstuk vind je enkele zoekvragen met zoektermen als 

verdieping. Het is de bedoeling dat je overzichtsartikelen vindt en leest, waarin verschillende 

zoektermen in voorkomen. 

In de vorige opdrachten heb je een paar keer vragen beantwoord over de betrouwbaarheid van de 

bronnen die jij en je medeleerlingen hebben gebruikt. Op Internet is het vaak lastig om echt 

betrouwbare bronnen te vinden. Daarom gaan we dit keer proberen zo dicht mogelijk bij de bron te 

komen van waar de kennis op veel internetpagina’s vandaan komt: wetenschappelijke artikelen. 

Wetenschappelijke artikelen zijn erg betrouwbaar. Ze zijn geschreven door wetenschappers die 

weten waar ze het over hebben en ze gaan over recent onderzoek. Daarnaast worden de artikelen 

door medewetenschappers gecontroleerd voordat ze worden gepubliceerd. 

Bij de keuze-opdrachten van dit hoofdstuk ga je deze keer tenminste één wetenschappelijk artikel 

gebruiken. Dit mag een review zijn. Reviews (overzichtsartikelen) bevatten vaak geen nieuw 

onderzoek, maar geven samenvattingen van resultaten uit verschillende artikelen. Daardoor geven 

ze een mooi overzicht over het behandelde onderwerp. Omdat ze niet ingaan op details als de 

gebruikte onderzoeksmethode en de exacte metingen, zijn ze vaak wat makkelijker te begrijpen 

dan reguliere wetenschappelijke artikelen. 

Toch kunnen ook review-artikelen pittig zijn. Daarom is het belangrijk dat je snel door hebt of een 

artikel de informatie heeft waar jij naar zoekt. Gebruik bij het zoeken naar artikelen daarom de 

volgende tips: 

• Lees om er achter te komen of je wat aan een artikel hebt, eerst de abstract (samenvatting). 
• De snelste informatie kun je uit de inleiding of conclusie halen. 
• Tel het aantal voor jou nieuwe termen dat in de samenvatting staat. Aan de hand daarvan kun 

je de moeilijkheidsgraad inschatten. 
• Kijk bij de referenties van artikelen om meer informatie over een bepaald onderwerp te 

achterhalen. 
• Met crtl-F kun je vaak binnen artikelen zoeken, zo hoef je niet het hele artikel door te nemen. 
• Als je een artikel niet begrijpt komt dat vaak omdat je niet de vereiste voorkennis hebt. 

Probeer te achterhalen welke kennis je mist en of je daar snel wat over kunt leren. Als dat niet 
kan, kun je beter op zoek naar een makkelijker artikel. 

 
In je keuzeopdracht werk je weer toe naar een presentatie. 

Keuze-opdracht 3-1 Hoe maakt HIV van RNA DNA? 

Zoekvragen 

a Welke verschillen zijn er tussen RNA en DNA? 

b Wat is het eindproduct van Reverse Transcriptase? 

c Welke vorm heeft DNA in de menselijke celkernen? 

Verdieping 

Reverse Transcriptase  

ssRNA 

dsDNA 

foutenmarge 

DNA-polymerase 
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Keuze-opdracht 3-2 Hoe wordt HIV-DNA geïntegreerd in het gastheerDNA? 

Zoekvragen 

a Waarom kan het RNA dat met HIV meekomt niet gebruikt worden voor de aanmaak van nieuwe 

eiwitten? 

b Waarom wordt het DNA de kern ingebracht en in het DNA van de gastheer geïntegreerd? 

c Zou het dsDNA in hele rustige delen of in actieve delen van het genoom worden geplakt? 

Waarom? 

Verdieping 

Integrase 

Pre-integratiecomlex 

Nucleair Localisatie Patroon 

integreren 

Keuze-opdracht 3-3 Welke eiwitten maakt HIV? 

Zoekvragen 

a HIV heeft genen die voor een bepaald eiwit coderen, maar in delen op het genoom liggen. Hoe 

komt het dat de eiwitten waar die genen voor coderen toch worden geproduceerd? 

b Sommige genen van HIV overlappen. Hoe komt het dat de eiwitten waar deze genen voor 

coderen toch worden geproduceerd? 

c Waar worden membraaneiwitten gevouwen? 

d Waar worden de andere eiwitten gevouwen? 

Verdieping 

genen 

coderen 

eiwit 

functie 

Keuze-opdracht 3-4 Hoe ontstaat een nieuw virusdeeltje? 

Zoekvragen 

a Welke componenten moeten er allemaal naar de buitenmembraan getransporteerd worden? 

b Aan welke kant van het celmembraan zullen de viruscomponenten zitten? 

c Wat is het voordeel van het gebruik van samengestelde eiwitten? 

d Als er alleen gag en geen gag-pol ontstaat, kunnen er dan nog virusdeeltjes ontstaan? 

Verdieping 

Protease 

remmen 

samenstellen 

membraan 

maturatie 

3.3 Afronding: de vermenigvuldiging van HIV 

Geef jou presentatie en luister weer goed en kritisch naar het commentaar en de presentaties van 

je klasgenoten.  

Opdracht 3-5 Afrondende vragen over vermenigvuldiging van HIV 

a Geef in je eigen woorden antwoord op de hoofdstukvraag: Hoe ontstaan nieuwe HIV deeltjes? 

b Wat heb je geleerd over het stellen van vragen? 

c Welke van de drie vragen die je bij opdracht 1-1, 1-7 en 2-6 hebt opgeschreven kun je nu 

beantwoorden? Welke kun je nu anders, beter formuleren?  

d Vervang de beantwoorde vragen door nieuwe vragen die bij je zijn opgekomen. 

Je hebt nu gezien hoe nieuwe virusdeeltjes ontstaan. Maar dat beantwoordt waarschijnlijk nog niet 

al je vragen. In het volgende hoofdstuk krijg je de kans je eigen vragen te beantwoorden. 



Van HIV tot AIDS? Verdiepingsonderwerpen 

 19 

Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4. VerdiepingsonderwerpenVerdiepingsonderwerpenVerdiepingsonderwerpenVerdiepingsonderwerpen    

Introductie 

In het eerste hoofdstuk kreeg je vrij precieze zoekvragen voorgelegd. In het tweede hoofdstuk 

kwamen daar verdiepingsvragen bij. In het derde hoofdstuk moest je, gebruik makend van enkele 

begrippen, zelf verdiepingsvragen formuleren. In dit hoofdstuk ga je met je groep wat langer aan 

een onderwerp naar keuze werken. Na een oriëntatie op je onderwerp moet je je op één of twee 

vragen richten waar je het antwoord op wilt vinden. Het kan zijn dat je eerst met een nogal vage of 

nog niet goed geformuleerde vraag aan de gang gaat en dat je pas aan het eind een duidelijke 

vraag kunt stellen, waar je dan inmiddels al een antwoord op gevonden hebt. 

Je werkt straks net als tijdens de eerste opdrachten: groepswerk, korte voortgangsrapportages aan 

de klas met kritische besprekingen. Nieuw is dat je met je groep een eindpresentatie over het 

gekozen onderwerp geeft: je vraag en het antwoord daarop.  

Verdiepingsonderwerp 1: HIV en medicatie 

Vakgebieden: Farmacologie; biochemie; immunologie 

Dankzij de moderne wetenschap kunnen mensen die HIV-positief zijn tegenwoordig een redelijk 

normaal leven leiden. Ze moeten wel veel medicijnen slikken om de ontwikkeling van  

AIDS te vertragen of te stoppen.  

Bij dit onderwerp verdiep je je in dit medicijngebruik: zowel de farmacologische kant als wat dat 

voor HIV-positieve mensen betekent. 

Je kunt denken aan vragen als: Welke medicijnen zijn er? Hoe werken ze? Waarom is er geen 

vaccin? Kun je immuun zijn voor HIV? 

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://www.aidsmeds.com/list.shtml 
• http://www.hivnet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6238&Itemid=486 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Haart 

Verdiepingsonderwerp 2: De halfwaarde tijd van HIV-deeltjes 

Vakgebieden: theoretische biologie / wiskunde 

De hoeveelheid HIV-deeltjes in het bloed, de viral load, kan zich na besmetting langzaam of snel 

ontwikkelen. Pas als een HIV-besmet persoon AIDS ontwikkelt, wordt de viral load groot.  

Vermenigvuldigt HIV zich langzaam? Of gaat dat snel, maar is de halfwaardetijd van HIV-deeltjes 

kort? Bij dit keuzeonderwerp ga je een (steeds nauwkeuriger) wiskundig model zoeken waarmee je 

het verloop van de viral load van HIV in het bloed kunt beschrijven. 

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/HIV#Signs_and_symptoms 
• http://www.niaid.nih.gov/topics/hivaids/understanding/howhivcausesaids/pages/relationshiphiv

aids.aspx (vanaf Course of Infection) 

Verdiepingsonderwerp 3: Geschiedenis van HIV 

Vakgebied: wetenschapsgeschiedenis 



Verdiepingsonderwerpen Van HIV tot AIDS? 

20 

In de jaren zeventig werd AIDS als ziekte herkend en in de jaren 80 kwam men HIV op het spoor. 

Waar komt HIV vandaan en hoe lang bestaat het virus al als ziekteverwekker bij de mens? Wie 

heeft het virus ontdekt? Hoe werd HIV (AIDS) bekend? Hoe wordt vastgesteld of iemand HIV-

positief is? 

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Aids 
• http://www.aidshivsoa.nl/aids/geschiedenis-aids.html 

Verdiepingsonderwerp 4: Structuur van HIV eiwitten 

Vakgebieden: biochemie; (eiwit)structuurchemie 

Voor de meeste eiwitten van HIV tot nu toe in de module langsgekomen, hebben we alleen 

aandacht besteed aan hun basale functies. Voor het ontwikkelen van medicijnen moeten we meer 

weten, bijvoorbeeld hun precieze structuur. Goede kandidaten voor onderzoek naar de structuur 

van HIV-eiwitten zijn: 

• Gp120 en gp140 
• Het capside eiwit 
• Reverse Transcriptase 
• Protease 

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_and_genome_of_HIV 
• http://www.ihop-net.org/ 

Verdiepingsonderwerp 5: De kleine eiwitten van HIV 

Vakgebied: moleculaire biologie 

Tot nu toe zijn in deze module alleen de belangrijkste eiwitten die bij HIV-infectie en AIDS een rol 

spelen aan de orde geweest. De meeste daarvan zijn grote, complexe eiwitten. Er zijn ook kleinere 

eiwitten die bij deelprocessen een rol spelen. Kijk eens naar de vorm en functie van de volgende 

eiwitten: 

• vif 
• ref 
• tat 
• nev 
• vpr 
• vpu 

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_and_genome_of_HIV 
• http://www.ihop-net.org/  

Verdiepingsonderwerp 6: AIDSontkenning 

Vakgebieden: afhankelijk van keuzes: voedingsleer; wetenschapsethiek, - filosofie. 

Er zijn mensen en groepen op internet actief die ontkennen dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt 

of zelfs dat HIV bestaat. Zij wijzen voeding, leefgedrag en dergelijke als alternatieve oorzaken  

aan. Onderzoek met je groep de kwaliteit van de argumenten die ze daarvoor geven. Wat stelt de 

medische wetenschap daar tegenover?  

Geschikte sites om dit verdiepingsonderwerp mee te beginnen zijn: 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Aidsontkenning 
• http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS_denialism 

Slotopdracht: 
Formuleer met elkaar welk antwoord je nu, aan het einde van deze module, kunt geven op de 

vraag: wat gebeurt er allemaal in het menselijk lichaam tussen het eerste moment van infectie met 

HIV tot het ontwikkelen van de ziekte AIDS? 


