
DNA - ZI T  O VERAL IN..

Alles wat leeft, bestaat uit cellen. Die zijn heel erg klein, zo klein 
dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Ook mensen bestaan uit 
cellen, miljarden cellen. Sommige cellen zijn spiercellen, andere zijn 
hersencellen, weer andere witte bloedcellen. Ook planten hebben 
cellen, zoals bladgroencellen, stuifmeelcellen en gekleurde cellen in 
de bloemen.
Al die cellen bevatten genen, gemaakt van DNA. De genen vormen 
samen een bouwplan voor de plant of het dier. De DNA-code in 
de genen wordt afgelezen door een soort bouw-apparaatjes, die 
vervolgens de instructies uitvoeren. Bijvoorbeeld blauwe kleurstof 
maken in een bloem, of in een mens zorgen dat een darmcel zichzelf 
verdubbelt. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het DNA zorgt 
ervoor. Daarom zit DNA in (bijna) alle cellen.
Cellen zijn al heel erg klein en daarin zit nog eens het DNA. Je kunt 
het dus niet zien, behalve als je er een heleboel van hebt. Dat gaan 
we in deze proef doen: een heleboel cellen uit kiwi’s of aardbeien – 
dit zijn immers levende dingen – stukmaken, het DNA eruit halen en 
het aan elkaar laten klonteren zodat het zichtbaar wordt. 

Je kunt de volgende materialen gebruiken
Materialen:
• Kiwi of aarbei
• Water
• Afwasmiddel
• Zout
• Lenzenvloeistof
• Alcohol of ethanol uit de vriezer (96% 

alcohol, te koop bij de drogist)
• Papier/doekjes, het kan een kliederboel 

worden
• Optioneel: veiligheidsbril, schort, 

handschoentjes

Gereedschappen:
• Keukenmachine/ staafmixer of een 

vork
• Vriezer
• Zeef
• Theedoek of koffiefilter
• Lepel
• Bakje (liefst doorzichtig)
• Afsluitbaar (reageer-)buisje (15 ml)

AAN DE SLAG....



Stap 1

Kiwi vermalen in de keukenmachine. Hiermee maak je alles heel klein, zodat de cellen 
loskomen van elkaar. Als je geen machine hebt, kun je ook goed prakken met een vork. 
Doe er een theelepeltje zout bij en maal alles samen fijn. Het zout maakt het DNA straks 
minder oplosbaar.

Stap 4
Spuit rustig een kneepje lenzenvloeistof in de buis. Meng dit heel voorzichtig!!!, door 
langzaam de buis drie keer op zijn kop en weer terug te draaien. Schud je te hard, dan 
breken de kwetsbare DNA-strengen en klonteren ze later moeilijker. Lenzenvloeistof is 
bedoeld om contactlenzen schoon te maken. Die moeten heel schoon, omdat ze in je oog 
zitten. Dat betekent dat zelfs hele kleine stofjes afgebroken moeten worden, om ze weg te 
kunnen spoelen. Dat moet nu bij ons ook. In de vloeistof die we nu hebben, zit het DNA nog 
verstopt tussen allerlei (miniem kleine) brokstukken van de kapotte cellen, die afgebroken 
moeten worden. Dat doen de enzymen in lenzenvloeistof. 

Stap 2

Nu de voedselsmurrie zeven. Leg de theedoek of koffiefilter in een zeef. Giet de smurrie 
in de zeef boven een bakje (liefst doorzichtig). Gebruik een lepel om de prut in de zeef te 
scheppen, rond te roeren en een beetje door de doek/zeef te duwen. De prut mag weg, 
de opgevangen vloeistof heb je nodig. Daar zitten duizenden losse cellen in.

Stap 3 Spuit een paar druppels afwasmiddel in de vloeistof. Zwenk daarna (VOORZICHTIG!!) 
het bakje in rondjes, zodat alles rustig mengt. De zeep maakt vetten stuk en ook 
celmembranen. De cellen van de kiwi gaan stuk en open, waardoor de inhoud, onder 
meer het DNA, los in de vloeistof komt. Schud je te hard, dan breken de kwetsbare DNA-
strengen en klonteren ze later moeilijker.

Stap 4 De rommel heb je niet nodig, je wil verder met het DNA dat nu opgelost is in het vocht.
Wacht dus enkele minuten tot de prut wat omlaag gezakt is. Het bovenste deel van de 
vloeistof (rustig!) overgieten in het (reageer)buisje. De rest van de proef gebeurt in het 
buisje, dus giet deze voor niet meer dan de helft vol met vloeistof. 
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Stap 5
Zorg dat de alcohol zeer puur is (minimaal 90%, met 70% lukt het niet) en zo koud mogelijk. 
Liefst direct uit de vriezer gaan gieten. Houd de buis een beetje schuin en giet langs 
de wand VOORZICHTIG een laag alcohol (een kwart tot een halve buis) bovenop de 
oplossing. NIET mengen! De bedoeling is dat de alcohol bovenop de oplossing blijft liggen. 
Na enkele minuten wachten zie je witte draadjes/klontjes/wolkjes ontstaan op het grensvlak 
van de vloeistoffen. Dit is DNA! Gaan de oplossing en de alcohol toch door elkaar, wacht 
dan nog even: ze gaan vanzelf weer uitelkaar. DNA is lichter van gewicht dan de oplossing 
onderin en stijgt daarom op. 

Goed bezig geweest, jonge onderzoeker!! Je hebt nu het DNA van de kiwi uit de 
cel len gehaald (extraheren heet dat). Je kunt proberen de draadjes/klontjes uit de 
vloeistof te peuteren met een staafje of haakje en deze in een kleiner afsluitbaar 
potje met een beetje alcohol bewaren. Stuur je ons een toffe foto door van je 
resultaat? 
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1. Uit welke etenswaren heb je het DNA gehaald?

2. Waarom wordt het eten in de keukenmachine gedaan/ of met een vork geprakt?

3. Waarom wordt er zeep toegevoegd?

4. Waarom wordt er lenzenvloeistof toegevoegd?

5. Waarom wordt er ijskoude alcohol toegevoegd?

6. Hoe ziet het DNA eruit?

Kun je geen genoeg krijgen van DNA, vouw dan je eigen DNA-model 
op de volgende pagina.

Kun je nu de onderstaande vragen ook beantwoorden?
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Vouw je eigen DNA-helix. Print 
deze pagina uit.
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Vouw je eigen DNA-helix; vouwinstructie.

ORIGAMI DNA
Folding instructions

yourgenome.org

Twist and turn 
the paper while 
pushing the 
ends towards 
each other.

Be brave!

10

Fold in half lengthwise. Make 
all creases as firm as possible 
(use your fingernail!)

Fold the white edge 
without letters up.

Repeat for all segments.

Hold the paper so that the 
thick lines are diagonal and 
the thin lines are horizontal. 
Fold the top segment down 
and then unfold.

Fold the other edge away 
from you. Partly unfold 
both edges.

Turn the paper over.

Now let go!

Fold the top two segments 
down along the next 
horizontal line. Unfold.

You can now see how the 
model is starting to twist.

Fold along the first diagonal 
line. Unfold and fold along 
the second diagonal line. 
Repeat for all diagonal lines.

Admire your 
completed DNA 
double helix!

Only another 
2,999,999,989 
(or so) more to 
complete your 
whole genome!
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Origami model: Alex Bateman, Thoki Yenn

 1. Vouw in de lengte dubbel. Maak
     alle vouwen zo stevig mogelijk
     (gebruik je vingernagel!)

2. Houd het papier zo vast dat de
    dikke lijnen diagonaal en
    de dunne lijnen horizontaal zijn.
    Vouw het bovenste segmentje naar      
    beneden en vouw weer terug.

3. Vouw de bovenste twee   
    segmenten langs de horizontale  
    lijn en vouw weer terug.

4. Herhaal voor alle segmenten  5. Draai het papier om.

6. Vouw langs de eerste diagonaal
    lijn. Vouw terug en vouw de    
    volgende diagonale lijn. Herhaal dit    
    voor alle diagonale lijnen.

7. Vouw de witte lijn zonder de  
    lettertjes, omhoog.

8. Vouw de andere rand van je af.  
    Vouw de randen gedeeltelijk  
    terug.

9. Als het goed is zie je nu dat je  
    model begint te draaien.

 10. Draai het papier   
     terwijl je de uiteinden  
     naar elkaar toe duwt.   
     

 11. Laat je helix nu los!

 12. Bewonder je complete    
       DNA-dubbele helix!

 Nog maar 2.999.999.989 
(ongeveer) te gaan voor je 
complete ‘Genoom’ (al het 
DNA in je lichaam)

Origami model: Alex Bateman, Thoki Yenn
Instructies: yourgenome.org


