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Op zoek naar een snijvlak…. 



Darwin’s levensboom 



De boom van het leven 

 



Wat zijn micro-organismen? 

Een micro-organisme of 

microbe is een wezen dat te 

klein is om met het blote oog te 

kunnen zien.  

(Artis Micropia) 



Wat zijn micro-organismen? 

Een micro-organisme of microbe is een levend wezen dat 
te klein is om met het blote oog te kunnen zien: 

● Eéncelligen 

● Bacteriën 

● Sommige schimmels (gisten) 

● Protozoa (amoeben) 

● Sommige algen 

● Meercelligen 

● Nematoden 

● Platwormen 



Wat zijn algen? 

 Algen zijn wieren 

 Algen zijn “autotrofe” organismen die 

geen “hogere” planten (mossen-

zaadplanten) zijn 

● Er zijn zowel prokaryote als 

eukaryote algen 

● Van eencellig en microscopisch 

tot meercellig en gigantisch 

● Algen leven vaak, maar niet 

altijd, in water 

● Diverse groep 

 



Wat zijn schimmels? 



Het bouwplan van schimmels 

 Eukaryoot 

 Geen fotosynthese 

 Fysiologie lijkt eerder 
op dier dan op plant 

 

 

 Eéncellige schimmel: 
gist 

 Meercellige schimmel: 
“mycelium” dat bestaat 
uit hyfendraden 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CONMX9p1c2Q
http://www-fp.mcs.anl.gov/~gaasterland/genomes.html


De boom van het leven 

 



Wat is een paddenstoel? 

Een paddenstoel is 
de “vrucht” van 

sommige 
schimmels 



Wat zijn micro-organismen? 

Een micro-organisme of microbe is een levend wezen dat 
te klein is om met het blote oog te kunnen zien: 

● Eéncelligen 

● Bacteriën 

● Sommige schimmels (gisten) 

● Protozoa (amoeben) 

● Sommige algen 

● Meercelligen 

● Nematoden 

● Platwormen 



Wat zijn micro-organismen? 

 Geen virussen, prionen, etc. omdat dat geen levende 
wezens zijn 

 Echter……..ze vallen wel in het studiedomein van de 
microbiologie en kunnen zeker gezien worden als 
microbiologisch materiaal 



En wat betreft? 

 Hybridoma’s (cellijnen voor antilichaamproductie) 

 Cellijnen (in vitro cultuur van een bepaalde cel) 

Weefselkweken (klompje weefsel dat in vitro groeit) 

 Organoïden (in vitro gekweekt versimpeld orgaan) 

 

Biologisch betreft het geen (micro)organismen 

Echter, het betreft wel degelijk microbiologisch materiaal 

 

 



Dank voor uw aandacht 

bart.thomma@wur.nl 

 

0317-484536 
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