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Voorwoord 
 

Biochemie is een discipline die in principe het leven beschrijft. Denk daarbij aan hoe biochemie 
de wetenschap en de behandeling van ziekten in de 21e eeuw beïnvloed heeft. Met biochemie 
kun je vragen beantwoorden die te maken hebben met de moleculaire organisatie van levende 
organismen. Deze biochemiecursus is er dan ook voor studenten die niet alleen het leven willen 
begrijpen, maar ook het leven op nanoschaalniveau: hoe we energiemoleculen zoals ATP 
maken, hoe we ATP gebruiken om moleculen te synthetiseren en hoe deze moleculen op elkaar 
inwerken om ons in leven te houden. 
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Samengevat 
• Het doel van biochemie is om levende systemen in moleculaire termen te begrijpen en 

te verklaren. 
• Biochemie overbrugt biologische en chemische wetenschappen op het niveau van 

moleculen in levende systemen. 
• Levende systemen zijn samengesteld uit cellen, die kunnen worden onderverdeeld in 

drie hoofdtypen: bacterieel, archaeaal en eukaryotisch. 
• Biochemie is een experimentele wetenschap en maakt gebruik van verschillende 

hulpmiddelen en technieken, waarvan sommige een grote hoeveelheid informatie 
genereren. 
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Wat volgt? 
 

In het volgende deel van deze cursus zullen de structuur en de functie van de verschillende 
biomoleculen besproken worden, waarbij zal gefocust worden op eiwitten, koolhydraten en 
lipiden, aangezien deze biomoleculen een belangrijke rol spelen in verscheidene metabolische 
processen. Deze cursus behandelt ook heel specifiek een bepaalde groep van eiwitten, nl. de 
enzymen. 
In het laatste deel van de cursus zal in detail besproken worden hoe de biomoleculen een rol 
spelen in de belangrijkste metabolische processen in de cel, met name de synthese zowel als de 
afbraak van de macromoleculen. Verscheidene activiteiten binnen de cel vereisen energie (bv. 
voor beweging, synthese van moleculen). Daarom zal de focus van dit deel liggen op de vraag 
‘hoe kan het centrale metabolisme bijdragen om energie te genereren en hoe kan deze energie 
verbruikt worden in energie-vragende reacties’. 
Nucleotiden en nucleïnezuren hebben een belangrijke functie in de overdracht van genetische 
informatie in de cel en zullen in andere opleidingsonderdelen verder in detail besproken 
worden.  
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