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Inleiding
Kwalificatiedossier Dierverzorging
De module Basisgenetica is onderdeel van een serie modules voor het kwalificatiedossier
Dierverzorging. Binnen dit kwalificatiedossier sluit de inhoud van deze module aan bij het
Basisdeel Kerntaak 2 Begeleidt voortplanting dieren.

Genetica
Kinderen lijken vaak op hun ouders. Jongen van raszuivere ouderdieren vertonen dezelfde
raskenmerken als hun vader en moeder. Dit betekent dat informatie van de ene aan de andere
generatie wordt doorgegeven. Het duurde tot halverwege de negentiende eeuw voordat men
begreep dat erfelijke eigenschappen in iedere cel van een organisme zijn opgeslagen. Er blijkt
echter ontzettend veel variatie te bestaan binnen die eigenschappen, zelfs binnen een ras.
Hierdoor is er verschil in de mate waarin dieren zich binnen een ras kunnen aanpassen aan hun
omgeving. Die dieren die zich het beste aanpassen zullen zich het meest succesvol kunnen
voortplanten.

Fokkerij
De mens gebruikt deze genetische informatie om met speciale fokprogramma’s de dieren
in lijn van onze wensen te veranderen. Daarbij moeten we ons realiseren dat er grenzen zijn
aan onze technische mogelijkheden. Daarnaast bepalen ook onze waarden en normen en de
(natuur)wetten hoe ver we kunnen gaan.

Verdiepingsstof
Sommige onderdelen in deze module hebben een oranje kopje en zijn voorzien van een plusteken. In dat geval is er sprake van plusstof voor leerlingen die onderwijs volgen op niveau 4.
Deze lesstof is in principe alleen voor deze leerlingen bedoeld.
Veel leerplezier!
De auteurs
Bij dit boek ontvang je een éénjarige licentie op de digitale module. Je vindt de activatiecode
op de achterzijde. In deze module vind je computersymbolen .
Deze interactieve extra’s, waaronder digitale opdrachten, bronnen en hulpmiddelen zijn te
vinden in de digitale versie.
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1 Wat is genetica
1.1 Oriëntatie
Als fokkers dieren laten voortplanten, is dit vaak met een reden. Ze willen nakomelingen met
bepaalde kwaliteiten verwerven. Denk aan een hogere melkopbrengst, het leggen van eieren,
maar ook een lief karakter of een bepaalde vachtkleur. Om resultaat te kunnen boeken, moet
je eerst weten hoe eigenschappen overerven en welke ongewenste effecten kunnen optreden. Genetica is de wetenschap die zich bezighoudt met erfelijkheid en het overerven van
eigenschappen.

1.2 Genotype, fenotype en milieu
Mendel

Afb. 1.1 Erfelijkheidsmodel bij erwten van
Mendel.

De monnik Gregor Mendel ontdekte in 1865
als eerste dat eigenschappen als bloemkleur
en zaadvorm bij erwten overerven van ouder
op nakomeling. Ook concludeerde hij dat een
nakomeling de helft van zijn erfelijke aanleg
van zijn vader en de helft van zijn moeder
heeft gekregen. Later bleek dat dit voor alle
levende wezens geldt die zich geslachtelijk
voortplanten. Hiervan is sprake als twee
individuen, bijvoorbeeld een reu en teef,
zich voortplanten in een nieuw individu, een
puppy. Het bestuderen van de manier waarop
eigenschappen van ouder op nakomeling
worden overgedragen, wordt genetica of
erfelijkheidsleer genoemd.

Genotype en fenotype

Afb. 1.2 Ook het milieu waarin ze 'groot' worden speelt een rol.
Wat is genetica
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Mendel ontdekte dat wie je bent mede wordt bepaald door de erfelijke eigenschappen van
je vader en moeder. Maar dat is niet alles. Wie jij bent, wordt net zo goed bepaald door hoe je
bent opgevoed en wat je in je leven meemaakt; je ervaringen. Dit noemen we de invloed van
je omgeving of, met een ander woord, je milieu. De eigenschappen van een individu die geërfd
zijn van de ouders noemen we het genotype. Maar niet alle genetische informatie komt ook
tot uiting. Soms omdat er een sterker (dominant) gen is dat andere informatie onderdrukt
of omdat bepaalde informatie door milieu-invloeden niet tot uitdrukking kan komen. Alles
wat tot uiting komt en we dus in principe kunnen waarnemen, noemen we fenotype. Dus wat
tot uiting komt (fenotype) wordt bepaald door de erfelijke eigenschappen (genotype) en
eventueel de invloed van je omgeving (milieu) op die eigenschappen. Bijvoorbeeld een paard
dat door zijn bouw en beweging veel sportaanleg heeft (genotype) is nog geen sportpaard.
Om een topsportpaard (fenotype) te kunnen worden heeft het paard ook de juiste omgeving
(milieu) nodig. Milieufactoren als de juiste voeding en verzorging en een goede ruiter en training bepalen of het paard dat in aanleg alles in zich heeft om een topsportpaard te worden
uiteindelijk een ook topsportpaard wordt.

Erfelijkheidsgraad
Niet alle kenmerken zijn even erfelijk. Voor sommige kenmerken zijn de milieuomstandigheden veel belangrijker dan de genetische aanleg. Voor andere kenmerken is genetische aanleg
het belangrijkst. De erfelijkheidsgraad laat zien hoe erfelijk een bepaald kenmerk is. Of anders
gezegd: hoeveel succes je met selectie kunt bereiken op een bepaald kenmerk. Kleurvererving
heeft een hoge erfelijkheidsgraad. Dit betekent dat selectie veel invloed heeft op een dergelijke eigenschap. Denk bijvoorbeeld aan de vele verschillende kleuren kanaries en bloemen.
Andere eigenschappen, zoals vruchtbaarheid, hebben een veel lagere erfelijkheidsgraad.
Het milieu, de voeding, de gezondheid en de omstandigheden tijdens de bronst hebben veel
meer invloed. Als alle verschillen tussen de dieren alleen worden veroorzaakt door genetische
verschillen, dan is de erfelijkheidsgraad 1. Als de verschillen helemaal niet worden veroorzaakt
door genetische verschillen, maar puur door omgeving, dan is de erfelijkheidsgraad 0.

Betekenis voor fokkerij

Afb. 1.3 De beoordeling is altijd op grond van
het fenotype, terwijl het in de fokkerij juist om
het genotype gaat.

Voor de fokkerij betekent dit alles dat je
kennis moet hebben van genetica om de
gewenste erfelijke eigenschappen (genen)
in een dier verenigd te krijgen; oftewel het
ideale genotype. Tegelijkertijd is het belangrijk kennis te hebben van de milieufactoren
die mee bepalen of de genetische aanleg zich
optimaal kan ontwikkelen. Krijgt het dier
de optimale voeding, kan hij zijn natuurlijke
gedrag voldoende uiten, is het stalklimaat
optimaal, et cetera. Alleen dan kunnen de in
aanleg aanwezige erfelijke eigenschappen
daadwerkelijk optimaal in het fenotype tot
uiting komen.

1. Marieke lijkt sterk op haar moeder. Waarschijnlijk heeft Marieke:
A.
B.
C.
D.
6

dezelfde kapper als haar moeder.
meer erfelijke aanleg van haar moeder mee gekregen.
evenveel erfelijke aanleg van haar vader als van haar moeder meegekregen.
omdat ze een meisje is alle erfelijke informatie van haar moeder mee gekregen.

Wat is genetica
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2. Iemand wil Dalmatische honden gaan fokken en koopt een teefje die de perfecte kleurverdeling heeft. Hij weet nu zeker dat:
A.
B.
C.
D.

alle puppy’s ook de perfecte kleurverdeling zullen hebben.
het genotype van de teef alleen informatie over de perfecte kleurverdeling bevat.
het milieu volledig verantwoordelijk is voor de perfecte kleurverdeling.
hij een teef heeft die het ideale fenotype voor kleur laat zien.

3. Een koe heeft de erfelijke aanleg om elke dag veel melk te geven. Toch valt de melkproductie tegen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
A. Het genotype.
B. Het fenotype.
C. Het milieu.
Video van biologielessen.nl

1.3 Chromosomen en DNA
Wat zijn chromosomen?

Afb. 1.4 Een cel heeft een celkern met daarin chromosomen. Een chromosoom bestaat uit DNA.
Stukjes DNA vormen een gen, die bepaalde informatie bevat.
Om meer inzicht te krijgen in de overerving van eigenschappen zoomen we in op de cellen.
Een lichaam bestaat uit miljarden cellen. In de kern van een cel bevinden zich chromosomen.
Deze chromosomen zijn de dragers van erfelijke informatie van een individu. De chromosomen
bevatten genen. In die genen zit alle informatie die nodig is voor het ontwikkelen, in stand
houden en voortplanten van een individu. Een chromosoom is een groot molecuul dat is opgebouwd als een touwladder (zie Afb. 1.4).

Wat is genetica
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