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In deze speciale zomereditie hebben we aandacht voor de Deelnemersraad, een mooi
onderzoeksresultaat, het koudste plekje van Nederland en een aantal praktisch zaken. Wist u dat
de Lifelines organisatie ook in de zomer gewoon doorgaat? Zowel de verschillende locaties van
Lifelines als het Servicebureau zijn gewoon open.
Wij danken graag weer alle deelnemers voor de geleverde bijdrage, want zonder de deelnemers
geen Lifelines!
Lifelines wenst iedereen een fijne zomer!

Veel belangstelling voor de Deelnemersadviesraad!
De afgelopen weken hebben we u als deelnemer gevraagd zich aan te melden voor de
Deelnemersadviesraad (DAR). Het doel van de Deelnemersadviesraad is om met de directie van
Lifelines mee te denken over diverse aspecten van Lifelines. Dit kan door de raad gevraagd en
ongevraagd te adviseren over strategische en praktische zaken waarbij deelnemers betrokken zijn.
Tot onze vreugde heeft u zich in grote getale aangemeld. Wij ontvingen maar liefst 392
aanmeldingen! Een prachtig aantal dat de grote betrokkenheid van u als deelnemer bij Lifelines
laat zien. Uit de ingevulde motivaties blijkt dat u het Lifelines programma zeer positief beoordeelt
en graag nog meer betrokken wordt. Verder zijn er door u veel belangrijke thema’s benoemd,
zoals het waarborgen van de privacy, deelnemersbehoud, verbeteren van de betrokkenheid van
alle doelgroepen van Lifelines en samenwerking met bedrijven. Deze zaken zullen zeker een plaats
op de agenda van de raad krijgen.
Uit alle aanmeldingen is inmiddels een eerste voorselectie gemaakt. Uit deze selectie wordt met 8
deelnemers tijdens de zomerperiode een kennismakingsgesprek gevoerd met de directie. De raad
wordt in september geïnstalleerd.
Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun aanmeldingen en suggesties: alleen samen met u
als deelnemer halen we het maximale uit Lifelines!

Onderzoek naar sociaal contact en dementie

Jisca Kuiper (30) is onderzoeker en onderwijzer. “Ik ben nieuwsgierig en help graag anderen bij
hun onderzoek. Deze combinatie is voor mij dus ideaal. En ik ben zelf nogal sociaal ingesteld!
Daarom vond ik het onderzoek ook extra interessant.” Jisca promoveerde, met hulp van gegevens
van Lifelines, op een onderzoek naar ‘het belang van sociale relaties voor cognitieve
achteruitgang’, simpel gezegd: helpt sociaal contact tegen dementie? Klik hier om verder te lezen.

Onze opslag van biomateriaal is uniek in de wereld
Marcel Bruinenberg (47) is voor Lifelines verantwoordelijk voor de opslag van al het biomateriaal
van de deelnemers in de LifeStore. Samen met vier andere collega’s beheert hij de LifeStore, de
ultramoderne en geautomatiseerde opslagruimte van Lifelines op een industrieterrein aan de rand
van de stad Groningen. Deze LifeStore is een enorme vriezer van min 80 graden, zo groot als een
sporthal. En daarmee de koudste plek van Nederland. “Het is als biobank de meest professionele
en veilige opslagplek ter wereld, qua organisatie en systeem”, zegt Marcel trots. Lees hier verder.

Vragen van deelnemers
Regelmatig ontvangen wij vragen van u als deelnemer over verschillende zaken. Ons
Servicebureau is daarvoor. Dus hebt u vragen over een bezoek aan Lifelines, wilt u een
adreswijziging doorgeven, of heeft u andere vragen of opmerkingen? Dan kunt u telefonisch of via
de mail contact opnemen met ons Servicebureau. Mail naar onderzoek@lifelines.nl of bel met 0503611113
Langer bereikbaar!
De openingstijden van het Servicebureau zijn verruimd. Wij zijn nu op werkdagen langer
bereikbaar: van maandag tot en met donderdag van 7.45 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 7.45
uur tot 17.00 uur. Ook op de locaties zijn er avonddiensten voor uw afspraak.
Een aantal veel gestelde vragen op een rij:
Is het mogelijk om voor een bezoek in de avonduren langs te komen op een locatie van
Lifelines?
Ja! Lifelines locaties zijn afwisselend ‘s avonds ook geopend, In overleg is het dus mogelijk om in
de avonduren langs te komen voor uw bezoek.
Waarom belt Lifelines zonder nummerweergave?
Op dit moment wordt er inderdaad door Lifelines nog zonder nummerweergave gebeld. Er wordt
aan gewerkt om dit technisch mogelijk te maken, zodat u weet dat wij bellen (of gebeld hebben!).
Kan ik mijn afspraak bij Lifelines ook combineren met mijn partner en kinderen?
Zeker! U kunt uw afspraak altijd met ons afstemmen, zodat we samen kunnen kijken naar een
praktische oplossing.
Wanneer ontvang ik de uitslagen na mijn bezoek?
U brengt twee bezoeken aan de Lifelines locatie. Na het tweede bezoek worden alle medische
gegevens verzameld, gecheckt door ons team Medische Zaken en verwerkt. Maximaal vier weken
na uw tweede bezoek ontvangt u vervolgens de uitslagenbrief.

Ik heb vragen over de vragenlijst, waar kan ik terecht?
Hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst, dan kunt u altijd terecht bij ons Servicebureau.
Zowel technisch als inhoudelijk kunnen zij u verder helpen, mocht dat nodig zijn.
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