
De studie

De Limburgse Tweelingstudie onderzoekt de invloed van omgeving en erfelijkheid op 
de gezondheid bij tweelingen van baby tot jong volwassene in verschillende stappen. 
De eerste stap vindt plaats bij de geboorte van uw tweeling. Na enkele jaren krijgt u 
een uitnodiging om deel te nemen aan stap 2 van het onderzoek.

We nodigen u graag uit om deel te nemen!

Niet enkel erfelijkheid, ook omgevingsinvloeden vanaf het begin van de zwangerschap 
spelen een grote rol in het verouderingsproces en het ontwikkelen van ziektes op latere 
leeftijd. De verhouding tussen erfelijkheid en omgeving is nog steeds onduidelijk bij veel 
biologische processen. Via wetenschappelijk onderzoek proberen we deze verhouding 
te achterhalen. Alleen tweelingstudies waarbij eeneiige met twee-eiige tweelingen ver-
geleken worden, kunnen een antwoord bieden op deze vraag. Tweelingen zijn hierbij 
van onschatbare waarde!

Stap 1

Zwangerschap

Bij de routinebloedafname tijdens de zwangerschap wordt een extra bloedstaal af-
genomen – voor deze studie is dus geen extra prik nodig. Daarnaast verzamelen we 
een urinestaal.

Geboorte
Bij de geboorte van de tweeling ontvangt u een informatiebrief en korte vragenlijst, 
waardoor we ons een beter beeld kunnen vormen van uw leefgewoontes tijdens de 
zwangerschap.

Na de bevalling verzamelen we enkele stalen:
•	 uit	de	moederkoek nemen we enkele biopten (weefsel); 
•	 we	verzamelen	ook	bloed uit de navelstrengen.

Bij de moeder verzamelen we tijdens de routinebloedafname twee dagen na de ge-
boorte een extra bloedstaal. Tot slot verzamelen we een urinestaal.

Voordeel

Voor u is er de mogelijkheid om te weten te komen of uw tweeling een- of twee-
eiig is. De uitslag van deze test zal schriftelijk meegedeeld worden. Uw kind zal op 
regelmatige tijdstippen – gratis – onderzocht worden, waarbij groei, bloeddruk, 
en functie van de kleine en grote bloedvaten bekeken worden. Bovendien is 
deelnemen in het belang van de preventieve geneeskunde – en dus ook in het 
belang van de gezondheid van uw kinderen en alle andere kinderen in België. 
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Contact

Indien u nog vragen heeft, kunt u steeds terecht bij onderstaande contactpersonen:

De kleine lettertjes

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. De verzamelde stalen worden bewaard 
bij de Universiteit Hasselt en de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim). 
U heeft het recht om op elk moment de deelname van uw kinderen en uzelf aan het 
onderzoek stop te zetten. U kunt bovendien zelf aangeven of de verzamelde stalen be-
waard dan wel vernietigd moeten worden. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de 
relatie met de behandelende arts. Het onderzoek brengt geen kosten met zich mee en 
alle mogelijke kosten zullen gedragen worden door de onderzoekers. Als er sprake is van 
afwijkende resultaten bij uzelf of uw kind laten wij u dat weten via uw behandelende arts. 
Indien nodig, verwijzen we u door naar uw huisarts of een specialist.
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