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Kras 
Onderzoek naar gezond oud worden 

Gezond oud worden - wie wil dat niet. Maar welke factoren bepalen of iemand tot zijn laatste snik 

een leven zonder ziekten en gebreken leidt? Naar verwachting zal in 2005 in Noord-Nederland een 

langlopend bevolkingsonderzoek naar die factoren van start gaan. De eerste stap is al gezet. Van het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft de projectgroep die belast is met de voorbereiding 

van dit onderzoek 122 duizend euro ontvangen om een plan van aanpak op te stellen. 

Henk Hellema Waarom heeft de één met overgewicht op 
zijn veertigste al ouderdomsdiabetes en de 

ander die even zwaar is, nog niet op zijn zeventigste? Wat maakt 
dat de ene persoon met een hoog cholesterolgehalte in het bloed 
veel eerder een hartinfarct krijgt dan een ander met een even 
hoge cholesterolspiegel? Hoe komt het, meer algemeen, dat som
mige mensen wel gezond oud worden, zonder al te veel ziek te 
zijn en met maar weinig verlies van kwaliteit van leven en ande
re niet? Die vraag zal de rode draad in het beoogde bevolkingson
derzoek vormen, zegt prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, hoogleraar 
endocrinologie en één van de leden van de projectgroep. "Of 
anders gezegd: wat kunnen we van gezonde ouderen leren om 
mensen die grote kans lopen ziek te worden, zo goed mogelijk te 
beschermen; wat kunnen we van gezonde ouderen leren om zieke 
mensen zo goed mogelijk te behandelen?" De plannen voor een 
grootschalig bevolkingsonderzoek bestaan al enkele jaren, maar 
hebben de laatste tijd steeds concretere vormen aangenomen. 
Het is de bedoeling om van minimaal 150.000 mensen uit de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe gedurende een lan
ge periode de gezondheidstoestand te volgen. Dat onderzoek zal 
zich vooral richten op algemeen voorkomende ziekten, zoals 
hart- en vaatziekten, kanker, suikerziekte, depressie en bipolaire 
stoornissen. "Om zinvolle conclusies te kunnen trekken moet 
het onderzoek zeker een looptijd van 30 jaar hebben. Hoe lan
ger zo'n onderzoek duurt, hoe waardevoller de resultaten zijn die 
daaruit worden verkregen." 

Meerwaarde 
De ambitieuze Groninger plannen vloeien vooral voort uit het 
succes van de PREVEND-studie. Deze nog steeds lopende studie 
naar het vóórkomen en de gevolgen van een beetje eiwit in de 
urine is vanaf het begin een groot succes. Aan de oproep aan 
Groninger stadjers tussen de 30 en 75 jaar om een korte vragen
lijst in te vullen en ochtendurine in te leveren werd in 1997 
massaal gehoor gegeven. En nog steeds verlenen degenen die 
voor een vervolgonderzoek werden gevraagd, hun medewerking. 
"Een onderzoek met een veel bredere toepasbaarheid zou daar-

om haalbaar moeten zijn. We hebben behoefte aan veel meer 
kennis over ziekten, over het ontstaan daarvan en het verloop 
op de lange termijn." 

De laatste jaren zijn meerdere grootschalige bevolkingson
derzoeken van start gegaan. In de Rotterdamse wijk Ommoord 
loopt al jaren een onderzoek onder mensen van 5 5 jaar en ouder 
naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, suikerziekte en de 
ziekte van Alzheimer. De Universiteit Leiden, de Vrije Universi
teit, de Erasmus Universiteit en TNO-Pharma brengen sinds 
kort bij een groot aantal mensen de gezondheidstoestand in 
kaart - van gen tot ziekte. "Die onderzoeken hebben hun beper
kingen. In Rotterdam wordt alleen gekeken bij mensen die al 
ziek zijn. In het onderzoek van de drie universiteiten en TNO is 
het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in de wisselwerking 
tussen de genetische make-up, omgevingsfactoren en het al of 
niet optreden van ziekte." Ook ons is het om die wisselwerking 
tussen genen en omgeving te doen, maar wij willen nog een stap 
verder gaan, aldus Wolffenbuttel. "Wij willen niet alleen weten, 
maar ook doen. Met de verkregen resultaten willen we interven
tiestudies opzetten. Nagaan of een afwijking is te behandelen en 
die behandeling dan niet over een periode van drie jaar vervol
gen, zoals in de meeste klinische studies gebeurt, maar over ten
minste 30 jaar. Zo kunnen we ook informatie krijgen over de 
langetermijneffecten van interventies, niet alleen op de gezond
heid maar ook op de kosten van de gezondheidszorg. En dat is 
uniek." 

UK Biobank 
De opzet van het bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland lijkt 
volgens Wolffenbuttel nog het meest op dat van de UK Biobank 
in Groot-Brittannië. "In dat onderzoek dat waarschijnlijk over 
twee tot drie jaar van start gaat, zullen 500.000 mensen tussen de 
45 en 70 worden vervolgd. We zijn bij de UK Biobank op bezoek 
geweest en nog onlangs zijn medewerkers van het Britse project 
in Groningen geweest om gemeenschappelijke doelstellingen en 
standaarden te bespreken. De beide projecten kennen echter ook 
duidelijke verschillen in aanpak. Het Engelse onderzoek richt 
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zich vooral op ziekte, het onze op gezondheid. Verder willen we 
ons onderzoek niet bij losse individuen uitvoeren, maar in fami
lies. Bij voorkeur in families waarvan in elk geval drie generaties 
in leven zijn - grootouders, ouders en kinderen. Binnen families 
zijn de omgevingsfactoren en de sociale factoren min of meer 
gelijk. Dat maakt het makkelijker om de invloed van de erfelijke 
aanleg op ziekte en gezondheid te bestuderen." 
De deelnemers van het onderzoek wordt gevraagd een vragenlijst 
in te vullen, een beperkt lichamelijk onderzoek te ondergaan en 
bloed af te staan. De vragenlijst zal ook vragen over de leefstijl 
en voedingsgewoonten bevatten. Het is de bedoeling om het 
hele onderzoek zoveel mogelijk in de eigen omgeving te laten 
plaatsvinden. Een groot aantal gegevens kan overigens ook al uit 
bestaande bronnen worden verzameld, zoals huisartsen en specia
listen, aldus Wolffenbuttel. In de afgenomen bloedmonsters zul
len allerlei markers worden bepaald, stoffen die kunnen duiden 
op een bepaalde aandoening of voor het risico daarop. In het 
DNA van de witte bloedcellen zal naar verschillende genen wor
den gekeken. In het onderzoek wordt ook rekening gehouden 

Prof .dr. Bruce Wolffenbuttel: "Onze onder
zoeksresultaten kunnen tot gezondheids
winst en tot minder uitgaven op het 
gebied van gezondheidszorg leiden." 

met toekomstige ontwikkelingen. "We bewaren de bloedmon
sters om er eventueel nieuwe biomerkstoffen in te bepalen." 

Privacy 
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Alle medische gegevens zullen in een__databank worden opgesla
gen, in overeenstemming met de privacywetgeving. Alleen 
onderzoekers zullen de gegevens mogen gebruiken, om de priva
cy van de deelnemers optimaal te beschermen. Iedere deelnemer 
krijgt echter de beschikking over de eigen medische gegevens. 
Wolffenbuttel: "Het is immers de bedoeling om eventueel inter
venties te plegen. Als iemand een hoog serumcholesterolgehalte 
van 8,5 mmol/1 heeft, willen we kunnen adviseren daar iets aan 
te doen. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel de persoonsgege
vens nodig. Maar een terugkoppeling naar DNA-gegevens van 
personen zal niet mogelijk zijn." 
Met een dergelijk bevolkingsonderzoek worden mensen met hun 
neus op hun lichamelijke of geestelijke gebreken gedrukt. Of met 
het risico om later een ziekte te krijgen. Is dat een prettig vooruit
zicht? "Een man in Nederland wordt gemiddeld 75 jaar oud; 60 
jaar is hij gezond en vijftien jaar in toenemende mate ongezond. 
Het zou toch prachtig zijn als we dat kunnen verbeteren? 
In de geplande opzet van het onderzoek gaat de aandacht bij jon
geren uit naar andere aandoeningen gaat dan bij ouderen. "Bij 
jonge mensen zal het onderzoek zich vooral richten op psychi
sche problemen als depressie, bij mensen in de middelbare leef
tijd op stofwisselingsziekten en bij ouderen op kanker, hart- en 
vaatziekten en ouderdomsziekten als de ziekte van Alzheimer." 

Werkgelegenheid 
Het bevolkingsonderzoek zal een impuls aan de werkgelegenheid 
in het Noorden geven. Een belangrijke reden voor het Samen
werkingsverband Noord-Nederland (SNN) om aan de project
groep een startsubsidie toe te kennen. "Er is een groot aantal 
mensen om gegevens van de deelnemers te verzamelen: dokters
assistenten, onderzoeksassistenten, laboratoriumpersoneel en 
aan informatici. Als het goed is werpt het onderzoek nieuwe 
vragen op, die om nieuw onderzoek vragen. Hopelijk leidt dit 
ook tot nieuwe vormen van behandeling of een andere visie op 
gezondheidsproblemen." 
De Groninger plannen zijn ambitieus en kosten vele miljoenen 
euro's. "We zullen zeker ook nagaan of datgene wat we graag 
willen, financieel haalbaar is." We denken dat ook zorgverzeke
raars een financiële bijdrage zullen willen leveren. Onze onder
zoeksresultaten kunnen immers tot gezondheidswinst en tot 
minder uitgaven op het gebied van de gezondheidszorg leiden." 
Wolffenbuttel is hoopvol gestemd. "Het enthousiasme onder 
onderzoekers en beleidsmakers is groot, maar we willen het 
onderzoek goed en zorgvuldig op de kaart te zetten. Wanneer 
het eenmaal van start gaat, moet ook de garantie bestaan dat 
het goed blijft lopen." 


