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Voor zo'n bekend element is er maar weinig van. Al 
het goud dat wereldwijd in omloop is, past bij elkaar 
makkelijk in vier Olympische zwembaden. Al eeu

wenlang zoeken alchemisten naar de Steen der Wijzen om 
goud uit lood en andere elementen te maken. Dat is nog 
niemand gelukt, en dat is maar goed ook want dan was de 
waarde van goud zeker gedaald. Het was dan onmogelijk 
geworden om het als onderpand voor ons dagelijkse geld
verkeer te gebruiken. Ook gouden sieraden hadden dan 
weinig waarde meer, ondanks de bijzondere glimmend 
gele kleur. Goud kun je niet maken, behalve door een kern
reactie. We delven het uit goudaderen en goudmijnen. Daar 
is een prijskaartje aan verbonden: bij het winnen van het 
goud voor een ring van 10 gram komt 18.000 kilo afval vrij. 
Het probleem is dat goud erg onreactief is. Het lost alleen 
op in agressieve middelen zoals het sterke zuur konings
water en cyanideoplossingen. Daarmee wordt gouderts 

gezuiverd. Toch heeft het element ook zijn goede kanten. 
Wetenschappers ontdekken steeds meer toepassingen in 
de geneeskunde. Goudverbindingen werken bijvoorbeeld 
effectief tegen reumatoïde artritis. Nanobolletjes van goud 
kunnen ook als drager dienen voor kankermedicijnen. Ze 
leveren het geneesmiddel netjes bij de tumorcellen af, waar 
het zijn werk kan doen. Nederlands onderzoek laat zien dat 
minuscule goudstaafjes ook zelf tumoren kunnen vernieti
gen, als je ze sterk verhit. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Bestaat de Steen der Wijzen? Nee? Hoe 

komen we dan aan goud?
• De Basis: Waarom is goud geel? En wat kun je er eigenlijk 

mee als het nergens mee reageert?
• De Diepte: Hoe kan het dat nanogoud allerlei interessante  

therapeutische toepassingen heeft?   |

Een onmisbaar metaal

GoudGoud

editie 66  |   nr 277  |   december 2011

de Context Goudkoorts

de Basis Bijzondere eigenschappen

de diepte Geneeskundige krachten

a u t e u r :  B a s t i e n n e  W e n t z e l



2 3De ContextDe Context
G o u D  ChemisChe FeitelijkheDen  |  DeCember 2011

Goud is een bijzonder element. 
Zelfs onze taal stroomt ervan 
over. Goud is het perfecte woord 

om iets van waarde of iets bijzonders uit 
te drukken. Een hart van goud, een gou
den huwelijk, goudeerlijk, zijn gewicht in 
goud waard zijn, de kip met de gouden 
eieren slachten. En dat zijn er maar een 
paar.

Het element is zo bijzonder dat alche
misten uit allerlei culturen eeuwenlang 
hebben gezocht naar een manier om 
goud te maken. Dat zou mogelijk zijn 
met de zogeheten Steen der Wijzen, een 
onbekende substantie waarmee je andere 
elementen, zoals lood, in goud kunt ver
anderen. Maar die Steen der Wijzen is 

nooit gevonden. Het recept ervoor is op 
internet te vinden (zoek bijvoorbeeld in 
Wikipedia). Het proces bestaat uit ver
schillende stappen, waaronder calcineren, 
oplossen, scheiden en gisten. Ook de zon, 
maan en sterren moesten in een bepaalde 
constellatie staan. 

MetaFoor

Wat dit brouwsel ook oplevert, in 
ieder geval geen goud. Goud kun 

je niet zomaar maken en al helemaal niet 
uit andere metalen. Al het goud op aarde 
is ontstaan tijdens de vorming van de 
aarde zelf. Het element goud kan alleen 
uit andere elementen ontstaan door kern
reacties, zoals die in sterren plaatsvinden. 
Wat de alchemisten betreft: er wordt ook 

wel gesuggereerd dat het proces van het 
maken van de Steen der Wijzen een meta
foor is voor de ontwikkeling van de alche
mist zelf, met als uitkomst de volmaakte 
mens. Net zoals goud een metafoor is 
voor alles van waarde.

Goud is erg zeldzaam op onze planeet. 
Over de hele wereld is slechts 165 duizend 
ton gewonnen. Dat past makkelijk in vier 
Olympische zwembaden. Hoeveel er nog 
in de aardkorst zit, is onbekend. Deze 
schaarste maakt goud een perfect han
delsmiddel. Daarvoor wordt het dan ook 
al zeker 6000 jaar gebruikt. En ook uit de 
tijd daarvoor is goud gevonden dat dienst 
deed als kunstobject of versiering. 

Gouden standaard

De Egyptenaren waren goed in het 
delven van gouderts. Vooral Nubië 

was rond 2600 voor onze jaartelling een 
belangrijke goudproducerende regio. De 
grote hoeveelheid gouden objecten die 
zijn gevonden in graftombes, onder meer 
in piramiden, zijn daar het bewijs van. 
De eersten die gouden munten maakten, 
waren de Lydiërs. Zij leefden in wat nu 
westTurkije is, in de tijd van koning 
Midas. Dat was een figuur uit de Griekse 
mythologie van rond 600 voor Christus; 
alles wat hij aanraakte veranderde in 
goud, aldus de mythe.

Gaandeweg gebruikten mensen ande
re ruilmiddelen voor de handel. Maar 
vaak vertegenwoordigden deze nog altijd 
een hoeveelheid goud die in een opslag 
werd bewaard, de gouden standaard. 
Tegenwoordig zijn de meeste valuta niet 
meer volledig gedekt door goud. Het edel
metaal dient nog wel als belegging, ove

Wie droomt hier niet van?

Het is een aantrekkelijk idee: zoveel goud maken als je wilt. de alchemisten 
hadden dat goed bekeken met hun zoektocht naar de steen der Wijzen,  

maar het is ze nooit gelukt. Misschien maar goed ook, want dan  
was goud veel minder waardevol geweest.

Goudkoorts

De Egyptenaren waren goed in het mijnen van 
goud. Zij hechtten net als wij veel waarde aan 
goud, getuige de grote hoeveelheid gouden 

objecten die zijn gevonden in graftombes van 
hooggeplaatste Egyptenaren zoals koning 

Tutankhamun.



2 3De ContextDe Context
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 66  |  nummer 277 G o u D

rigens met een zeer wisselende waarde. 
In de afgelopen 10 jaar is de goudprijs 
plotseling verviervoudigd, tot ongeveer 
40.000 euro per kilo, net iets meer dan 
platina. Zilver kost 750 euro per kilo.

Behalve als ruilmiddel is goud natuur
lijk een bekend materiaal voor sieraden. 
Zuiver goud is 24 karaat, dat wil zeggen 
100 procent zuiver. 18 Karaat bestaat voor 
75 procent uit goud en voor 25 procent uit 
iets anders. Vaak is dat een metaal, zoals 
koper, zilver of nikkel, dat dient om het 
metaal stevigheid te geven. Zuiver goud 
is namelijk erg zacht en vervormbaar, dus 
ongeschikt om sieraden mee te maken.

Controversiële Mijnbouw

Goud is een van de minst reactieve 
vaste chemische elementen. Het ele

ment komt op aarde voor als puur metaal 
in klontjes of aderen in gesteenten en 
in kleinere hoeveelheden in mineralen, 
als verbinding met onder andere het ele
ment telluur. Een heel kleine hoeveelheid 
zweeft in de oceanen als kleine deeltjes. 
In de meeste goudmijnen, die zich voor
namelijk bevinden in ZuidAfrika, de VS, 
Australië, Rusland en Peru, zijn de deel
tjes goud zo klein dat je ze met het blote 
oog niet kunt zien. Op sommige plekken 
zijn de gouddeeltjes groter doordat ze zijn 
samengeklonterd. Dat is het goud waar 
goudzoekers met pannen of zeven naar 
op zoek zijn in rivierbeddingen, maar dit 
‘pannen’ is op grote schaal geen lucratieve 
bezigheid. 

Gouderts wordt uit de bodem gehaald 
met behulp van waterstralen onder hoge 
druk of door het verpulveren van het 
gesteente. Het is vervolgens niet zo een
voudig om goud uit het ruwe erts te 
krijgen en daarna te zuiveren. Dat komt 
doordat het metaal nauwelijks ergens 

in oplost en maar met weinig verbin
dingen reageert. De meest gebruikte 
methode berust op de reactie van goud 
met natriumcyanide, zuurstof en water. 
Het zout Na[Au(CN)2] dat ontstaat, wordt 
met actieve kool opgevangen en daarna 
door middel van elektrolyse weer in 
metallisch goud omgezet. Daarbij komen 
grote hoeveelheden natriumhydroxide 
vrij. Vooral dit cyanideproces is contro
versieel omdat het enorme hoeveelheden 
afval oplevert: 18.000 kilo voor een gou
den ring van tien gram. Natriumcyanide 
is extreem giftig en heeft bij diverse 
mijnen al problemen veroorzaakt door 
lekken. In januari 2000 gebeurde dat 
nog in Roemenië bij de mijn van Baia 
Mare. Een dam die met cyanide vervuild 
water moest tegenhouden, brak door en 
100.000 kubieke meter water met zo'n 
100 ton cyanide spoelde over landbouw
grond en in de rivieren Somes, Tisza en 
Donau. Het drinkwater van miljoenen 
Roemenen was vervuild, 80 procent van 
het leven in deze rivieren stierf.

Een alternatief is het Millerproces waar
bij chloorgas over gesmolten onzuiver 
goud(erts) wordt geblazen. De veront
reinigingen vormen dan onoplosbare 
chloorverbindingen, die uit de gesmolten 
goudstroom te verwijderen zijn. Dit pro
ces levert echter goud op dat iets minder 
zuiver is. Het is wel geschikt voor bijvoor
beeld toepassing in elektronica.        |

Bij elke ontdekking van goud slaat de 
goudkoorts toe. Al in de zeventiende 

eeuw deed elk gerucht over een nieuw ont-

dekte goudvoorraad als een lopend vuur-
tje de ronde. Een van de eerste en grootste 
goldrushes vond plaats in Brazilië, bij Minas 
Gerais. Naar schatting 400.000 blanken 
trokken naar het gebied om hun geluk te 
beproeven. Een half miljoen slaven gingen 
er aan de slag. Een andere bekende is de  
goudkoorts in Californië in 1848. Door de 
toestroom van gelukszoekers en de aan-
leg van transportmiddelen ontwikkelde de 
economie van nieuwe goudgebieden zich 
razendsnel. Ook nu nog zijn voormalige 
goldrush-gebieden relatief welvarend.   |

Goldrush

Hoewel sommige goudverbindingen 
schadelijk zijn, is goud dat zelf niet. 

Omdat het zo weinig reacties aangaat, richt 
het in je lichaam geen schade aan en hoopt 
het zich niet op. Het is geurloos en smaak-
loos. Goud heeft zelfs een E-nummer voor 
toegelaten additieven in voedingsmiddelen: 
E175. Bladgoud, goudstof of zelfs goudspray 
zijn eetbaar en worden gebruikt om voedsel 
een chique uitstraling te geven. Danziger 
Goldwasser is bijvoorbeeld een kruidenlikeur 
met schilfers goud erin. De firma Der Lachs 
die het sinds 1598 produceert, werd opgericht 
door de Nederlandse immigrant Ambrosius 
Vermollen. Er is zelfs zeep waar goudschil-
fers in verwerkt zijn. De fabrikant claimt dat 
die zeep extra gezond is voor de huid.        |

E-nummEr

in diverse kleinere mijnen, waaronder in China en 
indonesië, gebruikt men kwik om het goud uit 

de grond te halen. kwik vormt een amalgaam (een 
mengsel van kwik met een ander metaal) met goud. 
De grote, zilverkleurige amalgaamkorrels kun je 
vervolgens relatief makkelijk verzamelen. maar 
kwik is erg giftig. het vloeibare metaal verdampt 
snel, waardoor mijnwerkers het in grote hoeveelhe-
den inademen of binnenkrijgen door opname door 
de huid. kwik tast het centrale zenuwstelsel aan 
en kan hersen-, nier- en longbeschadigingen ver-
oorzaken. Daarom is goudwinning met behulp van 
kwik sinds de jaren 60 wereldwijd verboden. maar 

desondanks zijn er dus nog mijnbedrijven die kwik 
gebruiken, vooral in landen die het niet zo nauw 
nemen met de gezondheid van de werknemers.   |

Goud winnEn mEt kwik

Bron: www.learncalifornia.org
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eigenlijk is goud helemaal niet zo'n handig materiaal. Het is zacht, 
zwaar, zeldzaam en moeilijk te zuiveren. Maar de bijzondere kleur en 

eigenschappen zorgen ervoor dat het veel toepassingen kent.
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daarom ook wel het duurdere zilver om 
wit goud te maken. 

andere kleur

Ook de gele kleur van goud is uit
zonderlijk. Bijna alle metalen zijn 

zilverkleurig; alleen goud en koper zijn 
dat niet. De kleur en glans van een metaal 
worden bepaald door de los gebonden 
valentieelektronen aan het oppervlak van 
het metaal. Deze elektronenwolk, of plas
ma, blijkt als collectief te trillen. Dit effect 
heet surface plasmon resonance (oppervlak
teplasmonresonantie). De trilfrequentie 
hangt onder andere af van het element en 
de deeltjesgrootte. Licht met een frequen
tie boven deze zogeheten plasmafrequen
tie wordt gereflecteerd. Voor de meeste 
metalen ligt deze frequentie in het ultra
violet, dus lijken de metalen vrijwel kleur
loos, maar voor goud ligt die frequentie 
deels in het zichtbare gedeelte van het 
lichtspectrum. Goud reflecteert daarom 
vooral rood en geel licht, bijvoorbeeld 

Met een beetje doorzettingsver
mogen kun je 1 gram goud 
platslaan tot een plaat van 

een vierkante meter. Het is dan bijna 
doorzichtig. Dat kan doordat goud het 
meest smeedbare en rekbare metaal is 
dat er bestaat. Het is zachter dan lood 
en veel zwaarder. Slechts een handvol 
elementen hebben een hogere dichtheid 
dan goud, bijvoorbeeld wolfraam en 
platina. Een liter goud weegt 19,3 kilo. 
Of omgekeerd: een kilo goud is slechts 
een kubus met ribben van nog geen vier 
centimeter.

Omdat goud zo zacht en vervormbaar 
is, is het eigenlijk ongeschikt voor veel 
toepassingen. De oplossing is om een 
legering te maken: een mengsel met 
andere metalen. Een legering maakt een 
metaal harder door het kristalrooster iets 
te veranderen. In puur goud liggen de 

lagen goudatomen netjes op elkaar en 
kunnen ze makkelijk langs elkaar heen 
schuiven. Als je andere metalen toevoegt 
waarvan de atomen groter of kleiner zijn, 
wordt het schuiven moeilijker en ontstaat 
er een harder, sterker en minder buig
zaam materiaal. 

De meeste sieraden zijn niet gemaakt 
van puur goud maar van een legering 
met koper, waardoor het metaal niet 
alleen harder wordt maar ook een rodere 
kleur krijgt. Goud met ijzer heeft een 
blauwe glans, met aluminium een paarse 
en met palladium, platina of nikkel een 
witte. Wit goud van 18 karaat bestaat bij
voorbeeld voor 75 procent uit goud, voor 
17,3 procent uit nikkel, voor 5,5 procent 
uit zink en voor 2,2 procent uit koper. 
Vanwege de giftigheid van nikkel is het 
gebruik daarvan in Europa overigens aan 
banden gelegd. Fabrikanten gebruiken 

Bijzondere

eigenschappen

De kleur van nanogouddeeltjes 
doet onder andere dienst in de 

huis-, tuin- en keukenzwangerschaps-
test. De test bevat nanogouddeeltjes 
van zo'n 50 nm groot die rood van 
kleur zijn. Aan deze deeltjes zit een 
antilichaam gebonden voor het men-
selijk zwangerschapshormoon HCG. Als de stick in urine wordt gedoopt, bindt het even-
tueel aanwezige HCG aan een gouddeeltje met antilichaam en vormt het een aggregaat 
van zo'n 500 micrometer. De oplossing wordt door een filter geleid. De aggregaten met 
HCG blijven achter op het filter en kleuren het rood: je bent zwanger. Is er geen hormoon 
aanwezig in de urine, dan gaan de losse gouddeeltjes zonder hormoon door het filter heen 
omdat ze te klein zijn. Je ziet dan geen verkleuring en bent dus niet zwanger.          |

ZwanGErschap mEt GoudEn randjE

FysischE EiGEnschappEn van Goud

symbool au

Verschijning Vaste stof, geel metallieke kleur

atoomnummer 79

atoommassa (u) 196,9665

elektronenconfiguratie [xe]4f145d106s1

Dichtheid (kg per m3) 19.320

smeltpunt (°C) 1064

Puur goud is te zacht om sieraden mee te 
maken. Een legering met bijvoorbeeld zilver 
of koper geeft het materiaal niet alleen meer 

stevigheid maar ook een andere kleur.
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ze op elkaar passen als een sleutel in een 
slot en daardoor een sterke, specifieke 
binding aangaan. Maar nu gebruiken 
wetenschappers dit principe niet voor 
afweer, maar om een specifiek molecuul 
of celgedeelte op te sporen. Ze maken 
gouddeeltjes vast aan antilichamen die 
zo zijn ontworpen dat ze specifiek bin
den aan het eiwit of celgedeelte dat de 
onderzoekers willen opsporen. Met een 
elektronenmicroscoop zijn deze goud
deeltjes te detecteren, en is dus te zien 
waar het doeleiwit zich bevindt.        |
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van zonnestraling. Daarom is het ook zo 
geschikt als hitteschild op satellieten en 
ruimteschepen.

Nog bijzonderder is de kleur van col
loïdaal goud: microscopisch kleine goud
deeltjes in een ander materiaal. Daarvan 
varieert de kleur van rood tot dieppaars, 
als de gouddeeltjes in water zweven. Ook 
deze kleur komt voort uit de plasmonreso
nantie. Hoe kleiner een deeltje, hoe meer 
atomen zich aan het oppervlak bevin
den in verhouding tot de bulk. Daardoor 
schuift de plasmafrequentie op naar het 
groenblauwe deel van het lichtspectrum, 
met een golflengte van 400 tot 500 nm. 
Hoe kleiner het deeltje, hoe blauwer de 
kleur. Met toenemende deeltjesgrootte 
schuift de kleur op naar rood en uitein
delijk naar infrarood. Het goud heeft dan 
zijn metalige glans gekregen.

Een zogeheten colorimetrische DNA
test (een DNAtest op basis van kleur) 
maakt zelfs gebruik van het plasmonreso
nantieeffect. Daarbij zijn bepaalde DNA
basen vastgemaakt aan het oppervlak van 
grotere, blauwpaars gekleurde aggregaten 
van gouddeeltjes. Zodra de bijpassende 
(complementaire) base hieraan bindt, valt 
het aggregaat uiteen en kleurt de oplos
sing rood.

Zuurtest

Goud is een overgangsmetaal uit 
groep 11, dezelfde groep als waartoe 

koper en zilver behoren. Dat betekent 
dat de buitenste elektronen in een geheel 
gevulde dschil zitten (de configuratie is 
5d10 in het geval van goud). Puur goud is 
daardoor erg onreactief. Het reageert niet 
met water of zuurstof, dus het roest niet. 
Het is bestand tegen de meeste gewone 
zuren, zoals zoutzuur of salpeterzuur, 
waar zilver wel in oplost. Een zuurtest is 
dan ook handig om te kijken of er goud in 
een voorwerp zit.

Een uitzondering is koningswater, dat 
niet voor niets zo heet. Dit mengsel van 
zoutzuur en salpeterzuur in de verhou
ding 3:1 lost goud op. Bij het mengen 

van de twee zuren ontstaan onder andere 
nitrosylchloride en chloorgas:

3 HCl (g) + HNO3 (s) → 
NOCl (aq) + Cl2 (aq) + 2 H2O (l)

In contact met goud gebeurt er echter iets 
anders: de sterke oxidator salpeterzuur 
(NO3

) oxideert Au tot Au3+. Vervolgens 
reageren de goudionen met de chloride
ionen van HCl tot AuCl4

 (aq).
Ook een basische oplossing van cyanide 

lost goud op. Bij het delven van goud 
spuit men een cyanideoplossing in de 
aderen van de mijn, waarna goud in het 
gesteente erin oplost en de oplossing 
weer wordt teruggewonnen. De bijbeho
rende reactie heet de Elsnervergelijking: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O → 
4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH

Tenslotte lost goud ook op in het vloeibare 
metaal kwik, waarbij zogeheten amal
gamen ontstaan: legeringen van goud 
en kwik. Die gebruikten tandartsen bij
voorbeeld vroeger voor het maken van 
vullingen.

Goud is een zeer goede geleider van elek
trische stroom. Zilver en koper geleiden 
nog beter, maar goud heeft het voordeel 
dat het roestbestendig is. Maar omdat het 
zo zacht en vervormbaar is, wordt het ook 
hier niet in zijn zuivere vorm toegepast. 
Voor gebruik in elektronica brengt men 
een dunne laag goud aan op een koper of 
zilverdraad door middel van elektrolyse 
vanuit een oplossing van goudchloride of 
cyanide. Ook halfgeleiders en geïntegreer
de schakelaars (IC's) worden zo verguld.

MiCrosCoop

Een andere toepassing van goud is 
het zichtbaar maken van dingen die 

normaal onzichtbaar zijn, zoals bepaalde 
stoffen op het oppervlak van een cel. 
Immunogoudlabeling is een veertig jaar 
oude techniek om elektronenmicroscopi
sche opnames te maken. Goud is speci
aal geschikt voor deze techniek vanwege 
de hoge elektronendichtheid. Daardoor 
krijgen de opnamen een hoog contrast. 
Labeling is gebaseerd op een principe 
dat wetenschappers hebben ‘geleend’ van 
het immuunsysteem. Dat werkt op basis 
van de interactie tussen een antilichaam 
(normaal gesproken een afweerstof van 
het lichaam) en een antigeen (normaal 
gesproken een stof die een afweerreactie 
opwekt). Deze verbindingen zijn com
plementair aan elkaar. Dat wil zeggen dat 

Zelfs in de wiskunde betekent goud iets bij-
zonders. De Gulden snede is namelijk een 

bijzondere manier om een lijn in twee stukken te 
delen. De verhouding van de lengte van de hele lijn 
tot de lengte van het langste stuk is gelijk aan de 
verhouding tussen het langste en het kortste stuk. 
Die verhouding, aangeduid met φ (fi), bedraagt 
een vast getal: φ = 1.6180.... met een oneindig 
aantal decimalen. Deze verhouding blijkt op allerlei 
plekken op te duiken: in de natuur onder andere in 
planten, bloemen, schelpen, de verhoudingen van 
gezichten, lichamen van dieren en mensen. kijk 
maar eens naar een willekeurige vinger: de lengtes 
van de eerste twee vingerkootjes verhouden zich tot 
elkaar als φ. maar ook in de theologie, kosmologie 
en op de aandelenbeurs bewijst φ zijn nut.            |

GuldEn snEdEFysischE EiGEnschappEn van Goud

symbool au

Verschijning Vaste stof, geel metallieke kleur

atoomnummer 79

atoommassa (u) 196,9665

elektronenconfiguratie [xe]4f145d106s1

Dichtheid (kg per m3) 19.320

smeltpunt (°C) 1064

Je kunt ook setjes kopen, inclusief de beno-
digde chemicaliën, waarmee je thuis objec-

ten kunt vergulden. Daarbij kun je je fantasie 
(bijna) de vrije loop laten.             |

ZElF vErGuldEn
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Het leek lange tijd onwaarschijnlijk dat goud de geneeskunde verder zou kunnen 
helpen. Het is immers erg onreactief, dus er was geen reden om aan te nemen dat 

het therapeutische werking heeft. Medische wetenschappers ontdekken echter 
steeds meer verrassende geneeskundige toepassingen.

Geneeskundige

 krachten
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Goud in pure vorm is niet scha
delijk. Het verlaat je lichaam 
snel nadat je het binnenkrijgt. 

Sommigen beweren zelfs dat puur goud 
juist gezond is. Er zijn drankjes op de 
markt met colloïdaal goud, een paars
rode oplossing van kleine gouddeeltjes 
in water. De deeltjes zijn slechts enkele 
tientallen nanometers groot, en zouden 
heilzaam zijn voor spieren, gewrichten, 
zenuwstelsel en mentale gezondheid. Het 
is onduidelijk of een slokje goudoplossing 
je werkelijk gezonder maakt. Een overdo
sis kan in ieder geval lever en nierbescha
digingen en huid en darmontstekingen 
veroorzaken.

Helemaal onschadelijk is het binnen
krijgen van goud dus niet. Maar het 

element wordt wel steeds meer toegepast 
in geneesmiddelen. Studies bij ratten 
hebben aangetoond dat colloïdaal goud 
inderdaad helpt als therapie tegen reu
matoïde artritis, een vorm van gewrichts
ontsteking. Je moet het dan niet drin
ken maar injecteren. Goudverbindingen 
kunnen worden opgenomen door zoge
naamde macrofagen. Dat zijn cellen die 
een belangrijke rol spelen bij het op 
gang houden van ontstekingsprocessen, 
zoals bij reuma. Als de ontstekingscellen 
goud hebben opgenomen, kunnen ze de 
antigenen echter minder goed verwer
ken, waardoor de ontsteking vermindert. 
Verder remmen deze goudverbindingen 
de productie van de ontstekingsstoffen 
TNFalfa, interleukine1 en interleuki

ne6. Daarnaast remt het ook bepaalde 
enzymen die verantwoordelijk zijn voor 
de afbraak van bepaalde botcellen.

Drie ‘gouden geneesmiddelen’ tegen 
reumatoïde artritis zijn auranofine 
(merknaam Ridaura), aurothiomalaat 
(Tauredon of Myocrisin) en aurothioglu
cose (Solgonal). Meestal is er een injectie 
nodig om die toe te dienen aan patiënten, 
omdat er een hoge dosis nodig is voor 
enige werking: wekelijks enkele tienden 
van grammen. Auranofine is wel een 
geneesmiddel dat patiënten kunnen slik
ken. Vanwege de soms ernstige bijwer
kingen schrijven artsen de middelen pas 
voor als andere medicijnen niet werken. 
Die bijwerkingen zijn onder andere jeuk, 
veranderingen in het bloed en beschadi
ging van het beenmerg.

taxolborstel 

Ook in de strijd tegen kanker bewijst 
goud zijn nut. Het probleem met 

chemotherapie tegen kanker is dat dit 
agressieve middel ook andere cellen doodt. 
Paclitaxel, een medicijn tegen borst en 
eierstokkanker, verhindert bijvoorbeeld 
niet alleen de celdeling van tumorcel
len, maar ook die van gezonde cellen. 
Daardoor kunnen patiënten last krijgen 
van haaruitval, maar ook van een vermin
derde werking van het immuunsysteem. 
Het probleem is dat het geneesmiddel 
zich over het hele lichaam verspreidt 
wanneer je het doorslikt of injecteert. Niet 
alleen moet dan de dosis hoger zijn, aan
gezien maar een klein deel bij de tumor 
terechtkomt, maar het middel richt dan 
ook schade aan in de rest van het lichaam. 

driE middElEn tEGEn rEumatoïdE artritis
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De kunst is dus om het geneesmiddel 
alleen zijn werk te laten doen op de plaats 
waar de tumor groeit. Dat kan bijvoor
beeld door het medicijn vast te plakken 
aan goud. Zo wisten wetenschappers al in 
2007 paclitaxel (Taxol) vast te maken aan 
een goudbolletje. 

In 2010 brachten Amerikaanse onder
zoekers een vergelijkbaar principe in de 
praktijk. Daarbij gebruikten ze siRNA 
(small interfering RNA, kleine stukjes RNA 
die DNAreplicatie kunnen stilleggen en 
onder andere effectief zijn tegen huid
kanker). Die stukjes maakten ze vast op 

een goudbolletje van 5 nm doorsnede. 
Het gouddeeltje bedekten ze met poly
ethyleenglycolketens (PEG) waaraan een 
thiolgroep was bevestigd. Deze SHgroep 
bindt aan goud. Aan de PEGketens bevin
den zich cyclodextrines (CD) waaraan het 
siRNA kan binden. Ook een eiwit dat zich 
hecht aan het oppervlak van de kankercel
len, zat aan het nanodeeltje gebonden via 
de CD. De onderzoekers lieten zien dat 
het geneesmiddel inderdaad vooral in 
de tumor terecht kwam en daar ook zijn 
werk deed.

Een extra voordeel van goud als dra
ger is dat je het relatief makkelijk kunt 
detecteren. Met behulp van staining (het 
toevoegen van een kleurstof die alleen 
aan goud bindt) of een speciale vorm van 
spectroscopie (Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy) kan men vaststellen waar 
de tumor zich bevindt of waar het genees
middelnanodeeltje terecht is gekomen.

nanoGoudstaven

Ook Nederlandse wetenschappers 
onderzoeken goud als geneesmiddel. 

Als je kleine gouddeeltjes met een asym
metrische vorm, zoals staafjes, bestraalt 
met nabijinfrarood licht, absorberen ze 
het licht en warmen ze snel sterk op. Die 
verhitting doodt cellen waar de deeltjes 
via antilichamen aan vast zitten, bijvoor
beeld in een tumor. Onderzoekers van 
het MIRAinstituut van de Universiteit 
Twente hebben de laatste jaren enkele 
belangrijke wetenschappelijke drempels 
geslecht om te zorgen dat goudnanostaaf
jes inderdaad op die manier kankercellen 
kunnen vernietigen. Dat doen ze voorlo

pig alleen in het laboratorium, dus nog 
niet in de kliniek. 

De goudstaafjes, zogeheten nanorods, 
zijn 50 nm lang en 20 nm breed. Aan die 
deeltjes worden antilichamen gebonden. 
De antilichamen binden specifiek aan de 
cellen waar ze voor bedoeld zijn, in dit 
geval tumorcellen. Met behulp van foto
akoestische technieken konden de onder
zoekers aantonen dat de nanodeeltjes 
inderdaad aan de tumorcellen binden. De 
onderzoekers denken dat de nanostaafjes 
in het lichaam zullen samenklonteren, 
wat hun werking vermindert, en dat ze 
daarnaast snel door het immuunsysteem 
zullen worden opgeruimd. Als je de staaf
jes bedekt met een laag polyethyleengly
col (PEG), omzeil je beide problemen. Ze 
klonteren dan minder samen, en boven
dien zullen de staafjes nu ‘onzichtbaar’ 
blijven voor het immuunsysteem, waar
door ze de kans krijgen zich aan tumor
cellen te hechten. Tot deze conclusies zijn 
de onderzoekers gekomen door de staaf
jes te testen bij ratten. Tot een therapie bij 
mensen is het nog niet gekomen.        |

Goud als katalysator: een bijzonder idee voor zo'n 
onreactief element. toch ontdekte de japanse 

onderzoeker haruta masatake in de jaren 80 dat goud 
helpt bij de lagetemperatuuroxidatie van Co naar Co2. 
De gebruikelijke katalysator voor dit proces is platina, 
maar bij lage temperatuur verloopt die reactie niet 
omdat Co dan te sterk aan het oppervlak bindt. De 
binding is aan goud veel losser. haruta ontdekte dat de 
verdeling van goud op een drager veel verschil maakt. 
het goud moet als nanodeeltje van zo'n 2 nm op het 
oppervlak zitten, zodat het minder buren heeft dan in 
een kristal. Deze katalysator wordt nu getest voor indus-
triële processen. er is bijvoorbeeld een proeffabriek 
voor de productie van gluconzuur, een voedingsmid-
deladditief.
amerikaanse onderzoekers ontdekten onlangs dat goud 
en titaanoxide samen ook de oxidatie van Co tot Co2 
kunnen katalyseren. De onderzoekers maakten goud-

deeltjes van 3 nm op een tio2-oppervlak. Co-mole-
culen kunnen op beide oppervlakken adsorberen. een 
zuurstofmolecuul blijkt op het grensvlak te adsorberen, 
één o-atoom aan iedere kant. het zuurstofatoom dat 
aan het goud zat, bindt vervolgens aan het geadsor-
beerde Co-molecuul en vormt Co2. het overgebleven 
o-atoom doet hetzelfde. het oxideren van koolstof-
mono-oxide met o2 is niet direct industrieel toepas-
baar, maar goud als schone oxidatiekatalysator heeft 
een goede toekomst, aldus de onderzoekers.
tenslotte katalyseren goud-palladiumnanodeeltjes de 
oxidatie van primaire C-h-bindingen, zo ontdekte een 
britse onderzoeksgroep in 2011. ook deze deeltjes 
zitten op een titaniumdioxidedrager. De oxidatie van 
tolueen met zuurstof zonder verdere oplosmiddelen 
leverde vooral benzylbenzoaat op (met 90 procent 
selectiviteit). nu zijn er voor dit soort reacties nog sterk 
zure of gechloreerde oplosmiddelen nodig.  |

GoudEn katalysE

Elektronenmicroscoopopname van gouden 
nanorods.

elk gouddeeltje bindt zo'n zeventig paclitaxelmole-
culen op zijn oppervlak. Deze verbinding  tussen 

het geneesmiddelmolecuul en het goudbolletje is 
gevoelig voor de zuurgraad van de omgeving. bij een 
ph van 5 tot 6 wordt de binding gehydrolyseerd, dus 
verbroken. rond gezonde cellen is de ph ongeveer 6,5. 
bij kankercellen is de omgeving zuurder, met een ph 
van rond de 5. Dus zodra de paclitaxelmoleculen in de 
buurt van tumorcellen komen, worden ze van de goud-
drager ‘geknipt’, waardoor ze hun werk kunnen doen 
op de juiste plaats.     |

nanorods
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voor op sChool
 1. Alchemisten probeerden goud uit lood te maken. Uit die tijd 

stamt ook kattengoud. Wat is kattengoud en waarom heet 
dat zo?

 2. Lydiërs sloegen de eerste gouden munten. Een toetssteen is 
van lydiet gemaakt. Hoe werd de toetssteen – met een zuur
test – gebruikt om de waarde van goud te bepalen?

 3. Een legering of alliage is een mengsel van diverse metalen. 
Leg uit waardoor de eigenschappen van legeringen anders 
zijn dan van zuivere metalen.

 4. Welke elementen komen gedegen voor in de natuur? Gedegen 
betekent dat elementen als zuivere stof worden aangetroffen.

 5. Geef in de Elsnervergelijking de oxidatiegetallen van alle 
elementen, voor en achter de reactiepijl. Wijs de oxidator en 
de reductor aan.

 6. Laat met de elektronenconfiguratie van goud zien dat het bij 
voorkeur Au3+, Au+ en Auionen vormt.

 7. Goud en kwik staan dicht bij elkaar in het periodiek systeem. 
Zoek op het web de verklaring voor de vloeibaarheid bij 
kamertemperatuur van kwik. Waardoor is het amalgaam van 
goud vast?

 8. Geef de achtergrond van de eenheid karaat.
 9. Wat wordt bedoeld met de gulden snede? Zoek een schilderij 

of bouwwerk waarin de gulden snede is te vinden.
 10. Door bestraling met licht uit het nabijinfrarood warmen 

gouddeeltjes op. Lichaamscellen warmen niet op door nabij
infrarood. Verklaar het verschil.
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Goud blijft een belangrijk onderpand. Je kunt geen buurtsufferdje 
openslaan of je ziet oproepen als Record goudprijs. Verkoop het nu!
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