
Misschien is het om de een of andere reden onmogelijk om het DNA-practicum 
met je klas in het labo van de Uhasselt te komen uitvoeren.  
 
Mits de nodige investeringen kan het practicum DNA-profiling in het eigen 
schoollabo gebeuren.  
 
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de toestellen, materialen en producten 
zoals die in het Uhasselt  voor het practicum gebruikt worden 
 
Toestellen en materialen 
 Leverancier Bestelnr. Prijs (april 

2009 ) 

aut.pipet 0,5-10 µl 
digital 

VWR 
International 

labs4500010  211 Euro 

tip 10µl FT10 bulk VWR 
International 

labs9400310 32,80 Euro 
/1000stuks 

Microbuizen Kartell 
1,5 ml  

VWR 
International 

Nr 298 00 neutraal 10,31 Euro / 
1000 stuks 

Electroforesekamer: 

Mini-Sub cell GT 
System 7 x 7 cm 

Biorad 

laboratories 

nr. 170-4406EOY 270 Euro 

Stroombron 

POWERPAC 300 

Biorad 

laboratories 

Nr.165-5051  

 

410 Euro 

Producten  

Lambda-DNA   

5 units 

Roche 

Diagnostics 

Nr. 745782 

 

132 Euro 

Restrictie-enzym 
EcoRI  

Sigma-Aldrich 
 

R - 6265 41 Euro / 5000 U 

Restrictie-enzym 
HindIII 

Sigma-Aldrich 
 

R - 1137 36 Euro / 5000 U 

Molecular-Biology 

certified agarose 

Biorad 

laboratories 

nr. 162-0133 102 Euro / 100 g 

500 bp EZ load 
Molecular Ruler 

Biorad 
laboratories 

nr. 170-8354 106 Euro / 500 µl 

TAE - buffer 50 x Biorad 
laboratories 

Nr. 161-0743 79 euro/ liter 

Methyleenblauw VWR 
International  

velc3470.0010 8,23 euro / 10 g 

Prijzen exclusief BTW 

Leveranciers 
Biorad Laboratories 
Begoniastraat 5    
9810 NAZARETH EKE    09/3855511 
 
Roche Diagnostics 
Oorlogskruisenlaan 90  
1120 BRUSSEL   02/2474930 

   

Sigma-Aldrich 
K. Cardijnplein, 8   
9810 NAZARETH EKE  03/8991301 
 
VWR International  
Geldenaaksebaan 464   
3001 LEUVEN   016/385011 



 
Wij geven ook nog enkele tips mee om het practicum in het eigen schoollabo zo 
optimaal mogelijk te verlopen. 
 

Leer de leerlingen op voorhand de micropipet juist te gebruiken.  
Oefen eerst met water totdat de leerlingen de techniek beheersen. 
De meest fouten zijn te wijten aan het indrukken/loslaten van de pipetteerknop op 
een verkeerd moment. 
Bij het opzuigen van vloeistof moet men de knop eerst halfweg indrukken, 
vooraleer de tip in de vloeistof te dompelen. Door de knop pas in te drukken 
op het ogenblik dat de tip zich in de vloeistof bevindt ontstaat er schuim. Bij het 
lossen van de knop wordt er dan ook een gedeelte lucht opgezogen en bijgevolg 
klopt het volume aan vloeistof niet meer. 
Bij het ledigen van de vloeistof in een epje plaatst men de tip zo dicht mogelijk 
bij de bodem van het epje, enigszins schuin ten opzichte van de wand van het 
epje. Dan drukt men de knop bovenaan het pipet volledig in. Deze knop mag 
men pas weer lossen als de tip volledig uit de vloeistof verwijderd is. Doet 
men dit te vroeg, dan zuigt men een gedeelte van de gepipetteerde hoeveelheid 
terug op.  
Bij het aanbrengen van een tweede vloeistof in een epje plaatst men de tip 
schuin ten opzichte van de wand, zo dicht mogelijk bij het oppervlak van de al 
aanwezige vloeistof. Dan vervloeien de twee vloeistoffen gemakkelijk met 
elkaar. Pipetteert men de tweede vloeistof te hoog in het epje, dan blijft de 
druppel daar door adhesie hangen. De reagentia vermengen zich dan onvolledig 
of  niet en de reactie zal niet of onvoldoende doorgaan. Door een kort en niet te 
hevig tikje op de labotafel kan je een hangende druppel toch op de bodem van 
het epje krijgen. 
 
Het uitgieten van de agarosegel 
Let er vooral op dat dit traag en geleidelijk gebeurt, zodat er geen luchtbellen 
ontstaan ten gevolge van het gieten.  
 
Het aanbrengen van de DNA-stalen in de sleuven van de gel 
Het staal moet met een micropipet voorzichtig in de sleuf aangebracht worden. 
Hier moet men vooral opletten niet doorheen de gel te prikken met de tip van de 
micropipet. Een zwart voorwerp onder de elektroforesekamer levert ietwat meer 
contrast. 
 
Het gebruik van stroombronnen voor de elektroforese 
 
Zowel de elektroforesekamer als de stroombron zijn vrij duur. 
Wat de elektroforesekamer betreft bestaan er waarschijnlijk wel goedkopere 
types, dan degene die in de Uhasselt gebruikt worden. 
 
Wat stroombronnen betreft zijn er alternatieven. Overleg hiervoor met de collega 
fysica. De kans is groot dat hij geschikte toestellen heeft voor demonstratie- en 
leerlingenproeven elektriciteit. Tijdens onze practica verloopt de elektroforese het 
best bij een maximale spanning van 125 V en met een constante stroomsterkte 
van 75 mA. In dertig minuten krijg je dan een goede scheiding tussen de DNA-
fragmenten.  
 
Zowel de spanning als de stroomsterkte moeten begrensd worden. Indien dit niet 
gebeurt zal de buffer opwarmen en kortsluiting veroorzaken. 



 
Een goedkoop alternatief, eenvoudig en toch veilig voor de leerlingen, bestaat 
uit 5 batterijen van 9V. Gezien de kosten en de milieubezwaren adviseren wij 
oplaadbare batterijen te gebruiken.  
 
Deze opstelling werd uitgetest in de uhasselt, door de gebruikelijke 
elektroforesekamer te verbinden aan vijf in serie geplaatste 9V-batterijen. Dit zijn 
de bevindingen. 

• Door de opstelling is de spanning uiteraard beperkt tot 5 x 9 V = 45 V. 
• De stroomsterkte is beperkt tot wat de goed opgeladen batterijen kunnen 

leveren. Bij aanvang van het experiment was dat 29 mA. 
• Door lagere spanning en stroomsterkte is de elektroforesesnelheid 

uiteraard beduidend lager dan bij de optimale waarden van de 
gebruikelijke stroombron. 

• Na 105 minuten was er echter een perfecte scheiding tussen de 
fragmenten, vergelijkbaar met het resultaat van de gewone stroombron na 
30 minuten. 

• Het is aangewezen om de batterijen telkens volledig te herladen vooraleer 
een nieuwe elektroforese  te starten. 

 
Kortom, dit is een uitvoering die werkbaar is, veilig is, een kleinere investering 
vergt en die een mooi compromis geeft tussen een redelijke snelheid en een 
goede scheiding. 


