
Lifelines NEXT:
het onderzoek naar het verloop van de 

zwangerschap en de gezondheid van 

moeder en kind
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Over Lifelines NEXT

Beste mevrouw,

U bent gevraagd om mee te doen aan Lifelines NEXT, een onderzoek van de afdelingen 

Verloskunde, Kindergeneeskunde en Genetica van het UMCG in samenwerking met 

Lifelines. Wij willen u aan de hand van deze folder graag vertellen wat dit onderzoek 

inhoudt, wat het zo uniek maakt en wat wij van u vragen als u besluit om mee te doen.

Wij hopen van harte u als deelnemer aan Lifelines NEXT te mogen verwelkomen!

Met gezonde groet,

Lifelines NEXT

Wist u dat baby’s geboren in de Hongerwinter een groter risico hebben op gezondheidsproblemen? Nu deze 

kinderen volwassen zijn, zijn ze een paar kilo zwaarder dan gemiddeld en hebben ze een grotere kans op 

bijvoorbeeld diabetes en obesitas. De verklaring? Bij gebrek aan eten werden bepaalde genen van (ongeboren) 

baby’s ‘uitgezet’ wat leidde tot gezondheidsproblemen op latere leeftijd. De invloed van deze eerste 1000 

dagen komt op latere leeftijd dus tot uiting en dat is precies het proces dat Lifelines NEXT ook wil onderzoeken!
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Lifelines NEXT is gestart in 2016. In dit onderzoek 

volgen we circa 1.500 zwangere vrouwen wonend 

in Noord-Nederland vanaf de derde maand 

van de zwangerschap. Daarnaast kijken we 

naar de gezondheid van de baby in het eerste 

levensjaar. In het onderzoek gebruikt Lifelines 

NEXT informatie uit vragenlijsten, metingen en 

biomaterialen zoals bloed, poep en moedermelk 

die door Lifelines NEXT deelnemers is aangeleverd. 

Wat is het doel van Lifelines NEXT?

Het doel van Lifelines NEXT is om te ontdekken 

waarom de ene mens in de loop van zijn leven een 

chronische ziekte krijgt en de andere niet. Het 

vermoeden bestaat dat de basis voor ziekte en/of 

gezondheid tijdens de zwangerschap en in de eerste 

levensjaren wordt gelegd (de eerste 1000 dagen). 

Wij hopen uit te vinden welke factoren ervoor zorgen 

dat een ziekte zich ontwikkelt en vervolgens hoe de 

ziekte voorkomen zou kunnen worden. Vermoedelijk 

spelen de omgeving, leefstijl of juist erfelijkheid 

hierbij een rol. Op deze manier wil Lifelines 

NEXT bijdragen aan een gezondere toekomst. 

Wat maakt Lifelines NEXT uniek?

Lifelines NEXT is wereldwijd een uniek cohort, 

omdat er niet alleen onderzoek wordt gedaan 

tijdens de zwangerschap, maar ook als de baby 

geboren is. En binnen het onderzoek worden niet 

alleen de medische factoren, maar ook factoren 

als de omgeving, leefstijl en mogelijke erfelijkheid 

meegenomen. De achtergrond van de vaders, bij 

wie ook biomaterialen en vragenlijsten worden 

afgenomen, is er ook onderdeel van. En omdat 

Lifelines NEXT deelnemers kunnen instromen 

in het reguliere Lifelines onderzoek, kan ook alle 

informatie van ouders, grootouders en andere 

familieleden die meedoen aan Lifelines gebruikt 

worden. Lifelines NEXT kijkt daarmee als een 

van de eerste studies naar de ontwikkeling en 

gezondheid van baby’s in een hele brede context. 

Wat dit onderzoek ook bijzonder maakt, is 

de betrokkenheid van deelnemers bij de 

dataverzameling. De zwangere vrouwen 

verzamelen zelf verschillende soorten biomaterialen 

zoals ontlasting en moedermelk in de eigen 

vertrouwde thuisomgeving. Niet één keer, maar 

meerdere keren gedurende anderhalf jaar.

Wat is Lifelines NEXT? 
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Wat houdt deelname in?

Biomaterialen

Lifelines NEXT doet onderzoek tijdens uw 

zwangerschap, tijdens de bevalling en tot de 

eerste verjaardag van uw kindje. Het onderzoek 

bestaat voor een belangrijk deel uit het afstaan 

van biomaterialen; van moeders vragen we onder 

andere bloed, ontlasting en eventueel moedermelk, 

en ook van de baby verzamelen we wat materialen, 

zoals bloed en ontlasting. Wij vragen u zelf om een 

deel hiervan te verzamelen, gewoon bij u thuis. U 

krijgt hiervoor van ons materialen met daarbij een 

duidelijke uitleg. De biomaterialen die u niet zelf 

kunt verzamelen, worden tijdens huisbezoeken 

door uw doktersassistente verzameld. Wanneer u 

samen met uw doktersassistente een huisbezoek 

inplant, zal zij aangeven wat er hiervoor nodig is.

Gedurende de bevalling worden er bij u 

navelstrengbloed, bloed van u, wat ontlasting, een 

vaginaal uitstrijkje en een stukje placenta verzameld. 

Daarnaast wordt van de pasgeborene de eerste 

ontlasting verzameld. Alle handelingen worden door 

de verloskundige of gynaecoloog uitgevoerd, zodat u 

er gedurende de bevalling geen last van zult hebben.

Op  afbeelding 1 zie je een overzicht van wie 

op welk moment welke biomaterialen afneemt.

We proberen alle informatie zoveel mogelijk te 

verzamelen zonder bij kinderen bloed bij te hoeven 

prikken. Maar omdat een aantal factoren alleen in 

bloed kan worden bepaald, vragen we dit soms wel. 

Het bloed van uw kindje verzamelen we tijdens het 

tweede huisbezoek na de bevalling (wanneer uw 

kindje ongeveer drie maanden oud is) door middel 

van een hielprik. Wanneer uw kindje ongeveer een 

jaar oud is, krijgt u van ons een uitnodiging om bloed 

te laten prikken in het UMCG of bij een van de vijf 

CERTE locaties. Daar wordt bloed afgenomen door 

het aanprikken van een bloedvat en dat wordt alleen 

gedaan door zeer ervaren prikkers. Als uw kind 

zich verzet tegen het afnemen van een monster 

dan zullen we stoppen met de monsterafname. 

Sommige biomaterialen zoals ontlasting en 

moedermelk verzamelen we op meerdere 

tijdspunten. De reden dat we dit doen is omdat 

factoren die invloed hebben op gezondheid in 

de loop van de tijd sterk veranderen. Ook deze 

veranderingen in de tijd brengen we graag in kaart.
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Afbeelding 1: overzicht van wie op welk moment biomaterialen afneemt.



Huisbezoeken

Binnen Lifelines NEXT werken we zoveel mogelijk 

met een vast contact: de doktersassistente. 

Zij helpt u gedurende het gehele onderzoek 

en is uw vraagbaak. Zij komt een aantal keer 

op huisbezoek, waarvan twee keer tijdens uw 

zwangerschap en drie keer na de bevalling. Bij de 

huisbezoeken tijdens de zwangerschap neemt 

de doktersassistente wat bloed van u af en 

neemt ze de verzamelde ontlasting en eventueel 

moedermelk in. Bij de huisbezoeken na de bevalling 

worden er van uw baby bloed en urine verzameld 

en huid-, neus- en mondmonsters afgenomen. 

Vragenlijsten

Daarnaast vragen wij u om verschillende (digitale) 

vragenlijsten in te vullen, die verspreid worden 

aangeboden. Deze gaan bijvoorbeeld over uw 

leefsituatie, gezondheid, leefstijl, voeding of de 

relatie met uw kind. U ontvangt deze vragenlijsten 

tijdens uw zwangerschap en na de bevalling, totdat 

uw kindje ongeveer een jaar oud is. Het invullen 

van een vragenlijst duurt tussen de 10 en 45 

minuten. Er zijn altijd duidelijke instructies, zodat u 

stap voor stap door de vragenlijsten wordt geleid.

U bent altijd vrij om bepaalde vragenlijsten niet in te 

vullen, bepaalde monsters niet af te (laten) nemen, 

of uw baby niet te laten meedoen aan bepaalde 

onderzoeken binnen Lifelines NEXT. Wij zijn heel 

blij met elke bijdrage en beschouwen elke ingevulde 

vragenlijst en elk gedoneerd monster als waardevol.

Een volledig overzicht van de gegevens 

die we van u vragen, vindt u in bijlage 1.
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Hoe kan ik meedoen aan Lifelines NEXT?

Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens de gehele 

periode van hun zwangerschap meedoen en starten 

met het Lifelines NEXT onderzoek. Voorwaarde is 

dat u in de provincie Drenthe, Groningen of Friesland 

woont. Om mee te kunnen doen aan Lifelines NEXT 

moet u een toestemmingsverklaring ondertekenen. 

Zodra u het formulier heeft ondertekend en de 

eerste monsters zijn afgenomen, bent u een 

Lifelines NEXT deelnemer. Om uw ongeboren 

baby mee te kunnen laten doen, moeten u én 

uw partner (de wettelijke vertegenwoordiger(s)) 

een toestemmingsverklaring tekenen.

Wat doet Lifelines NEXT met de verzamelde 

gegevens?

Alle gegevens en materialen worden verzameld 

voor wetenschappelijk onderzoek. In Lifelines 

NEXT wordt uw persoonlijke informatie goed 

beschermd: aan uw gegevens wordt niet uw naam 

maar een code gekoppeld, zodat de privacy ervan 

gewaarborgd is. Hierbij volgen wij de voorwaarden 

die wettelijk zijn gesteld. Dit heeft tot gevolg 

dat de persoonlijke resultaten niet kunnen 

worden teruggekoppeld naar u als deelnemer.   

Wel zullen we u op de hoogte houden van de algemene 

wetenschappelijke resultaten van het onderzoek 

door middel van onze nieuwsbrieven en social media.

Kan ik mijn deelname op elk moment 

beëindigen? 

Deelname aan Lifelines NEXT is vrijwillig. Wilt 

u stoppen met Lifelines NEXT, dan kunt u zich 

op elk gewenst moment en zonder opgaaf van 

reden terugtrekken. Dit heeft geen gevolgen 

voor uw eventuele deelname aan Lifelines.

Zijn er risico’s verbonden aan deelname aan 

Lifelines NEXT?

Er zijn geen risico’s voor de gezondheid van 

de deelnemers aan Lifelines NEXT. Daarom is 

het onderzoek goedgekeurd door de Medisch 

Ethische Toetsingscommissie van het UMCG. 

Vragen?

Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact 

op met ons Servicebureau. Het Servicebureau 

is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 

08.00 –16.00 uur of per mail via lifelinesnext@

umcg.nl. Ook vindt u aanvullende informatie 

op onze website www.lifelines.nl/next.

Veelgestelde vragen



Lifelines NEXT

T +31 (0)50 361 52 17

E lifelinesnext@umcg.nl

W www.lifelines.nl/next

F www.facebook.nl/lifelinesnext

I www.instagram.nl/lifelinesnext


