
De een wordt gezond oud, bij de ander ontstaat al jong een complex van chronische 
aandoeningen. De wetenschap heeft het raadsel tot nu toe nog niet kunnen ontsluieren. Met 
de nieuwe cohortstudie Lifelines moet de onderste steen boven komen. 

Inzicht in het ontstaan en beloop van chronische ziekten 

Bij het ontstaan en beloop van chronische ziekten zijn vele factoren in het geding, die in meer 

of mindere mate op elkaar inwerken. Bij de een leidt dat tot ziekte, bij de ander niet. Sommige 

mensen krijgen meerdere chronische ziekten tegelijk. "Lifelines is wereldwijd het eerste onderzoek dat in 

de breedte en in de diepte op zoek gaat naar het waarom", aldus onderzoeksleider prof. dr. Bruce Wolffen-

buttel. "Met als uiteindelijk doel dat we chronische ziekten beter kunnen voorkomen en behandelen." 
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De vragen die LifeLines wil beantwoorden zijn vrijwel dagelijks 
in iedere huisartsenpraktijk aan de orde: waarom wordt de 
een gezond oud en krijgt de ander al op jonge leeftijd een of 
meer chronische aandoeningen; waarom krijgt de ene patiënt 
met overgewicht diabetes en de ander niet; waarom heeft niet 
iedereen met een hoge bloeddruk aangetaste nieren; waarom 
ontwikkelen sommige hartpatiënten een depressie? "Afdoende 
antwoorden zijn er op dit moment niet", stelt Wolffenbuttel 
vast. "Het huidige wetenschappelijk onderzoek biedt alleen 
zicht op deelaspecten. Daardoor weten we dat meestal niet één, 
maar vele factoren tot een chronische ziekte kunnen leiden. 
LifeLines gaat onderzoeken of en in welke mate erfelijke aanleg 
én omgevingsfactoren - zoals voeding en leefstijl - van belang 
zijn en hoe die verschillende factoren elkaar beïnvloeden." 

Familieonderzoek 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan en beloop van complexe 
chronische aandoeningen is het nodig om de levensloop en 
gezondheidsontwikkeling van een grote groep mensen uit ver
schillende generaties langdurig te volgen. LifeLines gaat mini
maal dertig jaar lang medische en sociaal-culturele gegevens 
verzamelen en analyseren van tenminste 165.000 personen, 
jong en oud. Bij aanvang van het onderzoek zijn velen ge
zond, maar later in het leven ontstaan waarschijnlijk één of 
meer chronische aandoeningen. Om te kunnen onderzoeken in 
hoeverre erfelijkheid een rol speelt, wil LifeLines ook familiele
den van deelnemers bij het onderzoek betrekken: de eventuele 
partner, kinderen en ouders. Een aanpak die de geïnteresseerde 
leek logisch voorkomt, maar in werkelijkheid zeer vernieuwend 
is. Wolffenbuttel: "Door deze drie-generatie-aanpak kunnen 

we zien of en wanneer de eerste symptomen van ziekte zich 
manifesteren bij kinderen en jongvolwassenen." 
Het onderzoek zal plaatsvinden in Groningen, Friesland en 
Drenthe. "Het is bekend dat de bevolking van deze provincies 
representatief is voor Noordwest-Europa. Noord-Nederland 
heeft verder als voordeel dat de bevolking redelijk honkvast 
is. De familie woont vaak in de buurt. Dat maakt het mogelijk 
om drie generaties van families daadwerkelijk langdurig te 
volgen", aldus Wolffenbuttel. 

In de huisartsenpraktijk 
LifeLines werkt voor de uitvoering van het onderzoek samen met 
een aantal huisartsenpraktijken. "Huisartsen zijn voor ons een 
belangrijke ingang om deelnemers te werven", zegt Wolffenbuttel. 
"Ook willen we graag dat het afnemen van lichaamsmateriaal 
en het invullen van vragenlijsten in - of vlakbij - de huisart-
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senpraktijk gebeurt. Dat is voor de deelnemers minder belastend. 
Natuurlijk zorgen wij voor de benodigde menskracht. LifeLines 
mag de huisarts geen extra tijd kosten, terwijl meedoen juist 
voordelen heeft. Met toestemming van de deelnemer zullen wij 
individuele onderzoeksresultaten terugkoppelen naar de huis
arts. Daarmee krijgt deze iedere drie tot vijf jaar zeer complete 
informatie over de gezondheidstoestand van zijn patiënten. De 
persoonlijke uitslagen kunnen een leidraad zijn voor individuele 
preventieadviezen en behandeling. Een aantal huisartsenprak
tijken heeft inmiddels al enthousiast gereageerd." 
De deelnemers krijgen eens in de drie tot vijf jaar een oproep 
voor vervolgonderzoek. Zo ontstaat in de loop der jaren een 
schat aan gezondheidsgegevens waar tal van onderzoeksvragen 
mee kunnen worden beantwoord. LifeLines biedt daarom ook 
mogelijkheden voor ander fundamenteel, klinisch en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. "Natuurlijk vragen we de deel
nemers vooraf om hun toestemming", zegt Wolffenbuttel. "Er 
wordt alleen met geanonimiseerde data gewerkt. We voldoen 
in alle opzichten aan de privacywetgeving." 
Wolffenbuttel verwacht dat ook het bedrijfsleven geïnteresseerd 
zal zijn in de inzichten en faciliteiten van LifeLines. "Wij kunnen 
bedrijven helpen nieuwe kennis te vertalen naar bijvoorbeeld 
innovatieve geneesmiddelen en diagnostische technieken, ge
zondheidsbevorderende voeding, nieuwe consumentenproducten 
en systemen op het gebied van gezondheid en welzijn." 

Framingham 
De hoogleraar is ervan overtuigd dat de uitkomsten van Life
Lines tot een wetenschappelijke doorbraak kunnen leiden. Hij 

Door het mondje 

wijst op de 'moeder van alle langdurige cohortonderzoeken': de 
Framing ham Heart Study. "Dit Amerikaanse onderzoek begon in 
1948 en loopt nog steeds. Iedereen kent de uitkomsten: factoren 
als een hoog cholesterolgehalte en roken vergroten de kans 
op hart- en vaatziekten. Deze kennis heeft levens gered." De 
impact van LifeLines zal alleen maar groter zijn, verwacht hij. 
"LifeLines is de eerste studie die zoveel levensaspecten bij het 
onderzoek betrekt, van erfelijkheid en stijl van leven tot en met 
psychische en sociale factoren. Alleen zo'n multidimensionale 
aanpak, waarin de gezondheidsontwikkeling van drie generaties 
langdurig wordt gevolgd, kan diepgaand inzicht opleveren in 
het ontstaan en beloop van chronische ziekten. Dat moet resul
teren in 'voorspellers' voor het ontstaan van ziekte en voor een 
gezonde levensloop. Aan de hand daarvan kunnen we straks 
meer doen aan preventie en doelmatiger behandelen." 
En dat is een zaak die iedereen aangaat, gezien de verwachting 
dat het aantal chronische aandoeningen door de vergrijzing en 
toenemende welvaart sterk zal stijgen in de komende decen
nia. Wolffenbuttel: "We leven langer, maar het moment dat 
chronische ziekten zich beginnen te manifesteren, komt niet 
op steeds hogere leeftijd. Diabetes, nierziekten, kanker, astma, 
depressie en dementie komen daardoor veel meer voor dan 
vroeger en vrouwen halen mannen in als het gaat om hart- en 
vaatziekten. Een wetenschappelijke doorbraak is hard nodig." 

Helma Erkelens 
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