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Op maandag 26 juni 2000 deela
op een persconferentie in het "j1
geslaagd waren om 'de taal te Ie:
(Davies, 2002: xiii). Slechts onge:
concurrerende teams van weteru
apparatuur en steeds snellere cc
Hjke DNA 'in kaart' te brengen.

Terminologie rond genomics
De term genomics (in het NederH
schap die genen en genomen be
op basis van deze wetenschappe
DNA is een biologisch molecUl.ll
dunne strengen van een suiker
nl). De strengen zijn om elkaar
door koppelingen van steeds twr
Thymine (T) zijn altijd aan elkaI
paar) en Cytosine (q altijd aan«

Een gen is een stukje DNA met:
de instructie (het recept) voor ell
volgordes van A'sf r s, C's en Gil:
genoom. Een genoom is de volled:
vidueel organisme of een soort.

