
Niet iedereen met een hoog cholesterol krijgt een hartinfarct en slechts één op de tien 
rokers COPD. Blijkbaar werken risicofactoren in individuen verschillend uit. Waarom? 
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Biobanken zijn onmisbaar voor het onderzoek naar de vraag waarom mensen gezond oud worden. 

In biobanken worden talloze gegevens van grote aantallen mensen verzameld en opgeslagen. 

Daaruit moeten antwoorden te destilleren zijn op complexe vragen als hoe iemands genetische 

aanleg en levensloop zijn gezondheid beïnvloeden. De grootste biobank van Nederland, Lifelines, 

wordt in Groningen opgebouwd onder de bezielende leiding van hoogleraar Endocrinologie 

prof. Bruce Wolffenbuttel. 

LifeLines is een megaproject. Gedurende dertig jaar zullen 
165.000 mensen uit de drie noordelijke provincies gevolgd 
worden om hun levensloop en gezondheid in kaart te bren
gen. Daartoe worden allerlei medische en sociaal-culturele 
gegevens verzameld. Deze mensen komen uit drie generaties: 
ouders, grootouders en kinderen. Het onderzoek is in veel 
opzichten uniek. Door zijn omvang is het één van de grootste 
in zijn soort in Europa. Het is de eerste biobank waarin naast 
omgevings- en gedragsfactoren, ook DNA van de deelnemers 
wordt opgeslagen. 
Zo'n studie over drie generaties is mede mogelijk omdat de be
volking van Noord-Nederland behoorlijk homogeen en honkvast 
is: noordelingen blijven nu eenmaal bij voorkeur in het Noorden 
wonen. Dezer dagen is een pilot onder circa 1600 inwoners 
van Sneek succesvol afgerond, waarna LifeLines zich als een 
inktvlek over het Noorden zal verspreiden. 
Toen Lifelines-voorman Wolffenbuttel in 2002 als hoogleraar 
werd aangetrokken had hij het gevoel met zijn neus in de boter 
te vallen. "In de stad Groningen liep al het PREVEND-onderzoek, 
gericht op de relatie tussen het voorkomen van eiwit in de urine 
en hart- en vaatziekten. De Raad van Bestuur van het UMCG 
vond toen al langer dat zo'n onderzoek nog breder zou moeten 
zijn. Het hele spectrum van chronische ziekten moest onder de 
loep worden genomen, op basis van veel meer kenmerken van 
veel meer mensen. Toen ik in 2002 naar Groningen kwam, zocht 
men iemand met een interesse die breed genoeg was om dit 
soort initiatieven op stoom te brengen. Dankzij de hulp van een 
groot aantal mensen hebben we LifeLines in vier jaar op de rails 
gekregen. Dat is snel. De voorbereidingen van de UK Biobank 

in Engeland hebben bijvoorbeeld zo'n tien jaar gekost." 

Welke mogelijkheden bieden biobanken als Lifelines? 
"Heel veel, als je geduld hebt. Je volgt een groot aantal mensen 
gedurende een aantal jaren om te meten wat er in hun gezond
heid allemaal verandert. Je doet metingen, stelt vragen, neemt 
bloed af etc. Dan kun je dwarsverbanden gaan aanbrengen. 
Hoeveel mensen zijn er met diabetes, overgewicht of gewrichts
klachten? Wat is hun kwaliteit van leven? Na verloop van tijd 
kunje dan op grond van bepaalde profielen voorspellen welke 
mensen gezond blijven en wie ziek wordt. Dat kunnen we nu 
nog niet goed. Bekende risicofactoren als roken, overgewicht 
en hoog cholesterol pakken bij de één heel anders uit dan bij 
de ander. Die verschillen kunnen het gevolg zijn van erfelijke 
factoren, maar ook van de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld wel 
een hoog cholesterol hebben, maar als je een paar beschermende 
genen hebt, neemt de kans op een hartinfarct zienderogen af. 
Maar als je daarbij gaat roken, veel stress hebt op je werk en 
een hoge bloeddruk, dan neemt die kans ineens weer met een 
factor 20 toe. Zo probeer je met de gegevens uit een biobank 
relaties tussen risicofactoren in kaart te brengen waardoor het 
uiteindelijk mogelijk wordt een individueel risicoprofiel op te 
stellen." 

Dat doen dokters nu toch ook zonder biobank? 
"Dat valt tegen. In de huidige geneeskunde hanteren we een 
groepsbenadering. Als je honderd mensen hebt met een ver
hoogd cholesterol, dan worden die allemaal behandeld. Tachtig 
van de honderd behandel je voor niks, omdat die desondanks 
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toch geen hartinfarct zouden krijgen. We weten alleen niet wie 
dat zijn. Op basis van de gegevens in de biobank hopen we de 

20 die er wel een zouden krijgen te vinden en te behandelen. 
De mensen die weinig voordeel hebben van een cholesterol
verlager, bijvoorbeeld omdat ze gezond leven ofbeschermende 
genen hebben, hoeven dan ook geen behandeling te krijgen. 
Dat betekent dat we de basis leggen voor een nieuwe, op het 
individu gerichte benadering in de geneeskunde: personalized 

medicine." 

Momenteel worden in hoog tempo nieuwe genen gevon
den die bij bepaalde aandoeningen een rol spelen. Kan 
die nieuwe kennis in LifeLines meegenomen worden? 

"Daar is rekening mee gehouden. We kennen bijvoorbeeld een 
aantal genen voor type 2 diabetes. Die kunnen we in het DNA 
van de deelnemers opsporen. Maar we vragen die mensen ook 
naar zaken als leefstijl, lichaamsgewicht en voedingsgewoonten. 
Eten ze bijvoorbeeld vaak vis? Dan kun je kijken of mensen 
met een bepaalde genetische achtergrond bij omgevingsfactor 
A of omgevingsfactor B meer of minder risico lopen. Iemand 
kan bijvoorbeeld zijn erfelijk verhoogde kans op diabetes mi
nimaliseren door veel lichaamsbeweging te nemen of een be
paalde voeding. Dat is de kracht van biobanken. Je kunt eraan 
zien hoe genen zich in de dagelijkse praktijk gedragen en hoe 
zij beïnvloed en veranderd kunnen worden. Als er 'nieuwe' 
genen worden opgespoord kunnen we die met terugwerkende 
kracht in onze analyses meenemen. Dat gaan we ook doen als 
mensen in de periode tussen twee metingen diabetes of een 
hartinfarct krijgen. Is dat omdat iemand die altijd voetbalde, 

Gezond oud worden 

stopte met sporten en vervolgens tien kilo zwaarder werd? Dan 
koppel je het ontstaan van de ziekte aan veranderingen in de 

leefgewoonten of de voeding." 

In hoeverre kan LifeLines mensen perspectief bieden op 
meer gezonde jaren? 

"Een van de resultaten van dit onderzoek kan zijn datje mensen 

goed gefundeerde en individueel afgestemde leefstijladviezen 
kunt geven. We horen nog wel eens van critici dat al lang 
bekend is dat het slecht is voor je gezondheid om te roken of 
vaak Jast food te eten. Maar vergeet niet: het kan best zijn dat 
bij bepaalde mensen factoren in het spel zijn waardoor leef
stijladviezen geen resultaat opleveren. Bij overgewicht zeggen 
we altijd dat mensen twee dingen kunnen doen: minder eten 
of meer bewegen. De effecten hiervan kunnen echter voor de 
één heel anders zijn dan voor een ander. Met een onderzoek 
als LifeLines kunnen we achterhalen waarom sommige zware 
mensen meer baat hebben bij een dieet en anderen bij een 
bewegingsprogramma. Dat is een mooi voorbeeld van perso
nalized medicine. Daarnaast kunnen we wellicht in individuele 
gevallen zeggen welk dieet iemand het beste past. Moet iemand 
gaan sonjabakkeren, een Atkinsdieet volgen of af en toe een 
balansdag nemen? We weten bijvoorbeeld weinig over het effect 
van veel of weinig eiwit bij het lijnen. We doen hier samen met 
een internist in Hengelo onderzoek naar. Hij volgt mensen die 
minder calorieën innemen om te zien of ze makkelijker afvallen 
als de voeding rijk aan eiwit is verrijkt en of ze minder gaan 
jojoën. De resultaten van zo'n interventieprogramma zijn mak
kelijk te combineren met de gegevens uit LifeLines." 
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Wat kun je niet meten met een biobank? 
"Dat zijn vooral zaken die uit proefdieronderzoek moeten komen 
Neem type 2 diabetes: de meeste genen die we kennen beïn
vloeden de aanmaak en afgifte van insuline in de alvleesklier. 
Maar of die in de alvleesklier geactiveerd zijn, is moeilijk vast 
te stellen. Die informatie moet uit onderzoek bij proefdieren 
komen. Een biobank zal nooit alle antwoorden kunnen geven. 
We kunnen niet naar elementaire celprocessen kijken. Maar we 
kunnen dit zeer basale onderzoek wel koppelen aan het klinische 
onderzoek bij patiënten. LifeLines geeft dus vooral antwoord 
op de vraag hoe de genetische aanleg door omgevingsfactoren 
wordt beïnvloed." 

LifeLines gaat in de eerste plaats over 'grote volksziekten' 

als diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, COPD en 
depressie. Kan de biobank ook iets betekenen voor minder 
frequente aandoeningen? 

"Een biobank is even sterk als de samenstelling van zijn deel
nemers. Bij LifeLines streven we naar 165.000 deelnemers 
verspreid over drie generaties om er genoeg mensen met de 
meest voorkomende aandoeningen in te hebben. Voor schild
klier- en leveraandoeningen, darmontstekingen en de meeste 
vormen van kanker geldt dat je relatief weinig mensen zult 
vinden. Ook niet als je over een periode van vijf tot tien jaar 
kijkt. Dat betekent datje voor het onderzoek daarvan toe moet 
naar een bundeling van gegevens uit meerdere biobanken. Je 

bundeling komt er ook. Er loopt een Europees programma 
waarin enkele biobanken in Europa geanonimiseerde gegevens 
gaan samenvoegen. Een probleem is dat er niet zoveel overlap 
in de gegevens van die biobanken zit, dat dit makkelijk kan. 
Harmonisatie van vragenlijsten en metingen is een hele kluif, 
maar er wordt aan gewerkt." 

Hoe loopt LifeLines nu? 
"Goed. We komen ongetwijfeld aan het beoogde aantal deel
nemers, daar heb ik alle vertrouwen in. De pilotstudy onder 
1600 mensen in Sneek is bijna klaar. We hebben intussen op 
basis van de ervaringen dáár het onderzoeksprotocol aangepast 
en hopen hier binnenkort groen licht van de Medisch-ethische 
Toetsingscommissie (METc) voor te krijgen. De eerstvolgende 
locatie wordt waarschijnlijk Drachten en we zijn in gesprek 
met huisartsen in Bedum, Winsum, de Pekela's, Appelscha en 
Emmen. Andere plaatsen, waaronder Assen en Leeuwarden, 
moeten dan nog volgen. De pilot is gedaan bij de 25- tot 50-
jarigen en zodra de METc dat goed vindt, gaan we verder met 
de ouders van de mensen die tot nu toe gescreend zijn en over 
ongeveer een jaar met hun kinderen. Het vordert weliswaar 
langzaam, maar het kost veel tijd om alle randvoorwaarden 
goed in te vullen. Zo krijgen alle deelnemers bericht over hun 
bloeduitslagen, hun longfunctie en hun ECG. Nu dit eenmaal 
op de rails staat zullen we in de toekomst in een veel hoger 
tempo verder kunnen." 

zult immers voldoende aantallen patiënten nodig hebben om Huup Dassen 

statistisch verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Die 
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