
NIEUWSBRIEF

Jaargang 2014 | Nr. 1



Neem dan gerust contact met ons op

Onderzoekscentrum De Maastricht Studie 
Randwycksingel 35 
6229 EG Maastricht

Telefoon:   043-3876600
E-mail:       demaastrichtstudie@mumc.nl 

Of kijk op onze vernieuwde website: www.demaastrichtstudie.nl

Heeft u een vraag of een opmerking?

De Maastricht Studie 

Redactie: 
Patrick Marx 
Miranda Schram 
Ronald Henry 
Stefan Geijselaers 
Adaja Bos 
 
Fotografie: 
MUMC+

Colofon Nieuwsbrief

- Resultaten: versuikerde eiwitten 
- Even voorstellen: Rianneke de Ritter en de MRI 
- Eigen goede doel voor Limburgs diabetesonderzoek
- De Maastricht Studie in 2014

In dit nummer



Beste lezer,

De Maastricht Studie vindt meer en meer zijn 
plek in Limburg en in de wetenschappelijke 
wereld. We zijn nu bijna vijf jaar onderweg, 
5500 Zuid-Limburgers doen al mee. Binnen-
kort worden naar verwachting onze eerste 
resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke 
vakbladen. In deze nieuwsbrief besteden we 
hier aandacht aan (zie artikel over versuikerde 
eiwitten). Op dit moment werken we hard aan 
de financiering van de tweede onderzoeks-
ronde. Dankzij de steun van onze deelnemers 
groeide De Maastricht Studie uit tot een vol-
waardig Limburgs onderzoeksinstituut met 38 
werknemers. Daarvoor willen alle deelnemers 
nogmaals hartelijk bedanken! Doet u nog niet 
mee aan De Maastricht Studie? Bekijk dan ze-
ker onze oproep in deze nieuwsbrief.

In dit nummer leest u meer over onze ambi-
ties in 2014 en over de toevoeging van enkele 
nieuwe onderzoeken waaronder een MRI-
scan. Alle deelnemers die hieraan willen mee-
doen krijgen de kans. Verder bespreken we de 
oprichting van het Diabetesonderzoekfonds 
Limburg. 

Ik ben ervan overtuigd dat we met uw hulp en 
steun de ziekte diabetes beter gaan begrijpen 
waardoor de kwaliteit van leven van mensen 
met diabetes verder zal verbeteren. Als deel-
nemer met of zonder diabetes draagt u daar-
aan bij! Ik sluit af met ons motto: Voor de vol-
gende generatie stopt Limburg diabetes! 

Dr. Ronald M.A. Henry 
Medisch Directeur van De Maastricht Studie

Voorwoord
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Resultaten van De Maastricht Studie
Versuikerde eiwitten beschadigen bloedvaten

Nog duizenden deelnemers zullen door de molens van De Maastricht Studie 
gaan. Toch komen de eerste, voorlopige, resultaten van de studie naar buiten. 
Zo is er meer bekend over de invloed van versuikerde eiwitten op de bloedva-
ten.

Type 2 diabetes gaat gepaard met complicaties als hart- en vaatziekten en 
problemen met de ogen, nieren en zenuwen. De ziekte diabetes verdubbelt de 
kans op hart- en vaatziekten en is de belangrijkste oorzaak van blindheid. De 
laatste tijd wordt steeds duidelijker dat type 2 diabetes en enkele andere ziekten 
hand in hand gaan. Depressie en problemen met de longen, gewrichten, spie-
ren, maag en darmen komen meer voor bij mensen met diabetes dan bij men-
sen zonder diabetes. Hoe dat kan, is één van de belangrijkste vragen waarop 
de wetenschappers van De Maastricht Studie een antwoord zoeken.

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor iedereen met en zonder 
diabetes. Hoe gedetailleerder de kennis over het ontstaan van deze ziektes en 
complicaties, hoe groter de kans op oplossingen. Bijvoorbeeld medicijnen die 
het ontstaan van type 2 diabetes, complicaties en bijkomende ziekten kunnen 
voorkomen of de gevolgen er van verminderen. Daarom vergelijken de onder-
zoekers van De Maastricht Studie de gezondheidstoestand van mensen met 
en zonder diabetes zo ontzettend uitgebreid. Dat is de reden waarom er net 
zoveel deelnemers met type 2 diabetes nodig zijn als andere deelnemers, 5000 
in elke groep.

In grote lijn is duidelijk hoe type 2 diabetes ontstaat. Door ongezond eten en te 
weinig bewegen, komt meer suiker in het bloed dan nodig is en raakt de ver-
werking van die suiker ontregeld. De cellen in de spieren nemen onvoldoende 
suiker op en de suikerconcentratie in het bloed stijgt naar schadelijke hoogte.

De overtollige suiker moet ergens heen en plakt voor een deel aan eiwitten. 
Mensen met type 2 diabetes kennen dit fenomeen omdat hun arts regelmatig 
het HbA1c-gehalte van hun bloed controleert. Het HbA1c is een versuikerd ei-
wit. Dit ‘plakken’ van eiwitten gebeurt met alle eiwitten. De Maastricht Studie 



wil ondermeer het precieze mechanisme achter de versuikering en de gevolgen 
daarvan achterhalen. Welke factoren spelen een rol? Hebben sommige men-
sen een genetische aanleg voor versuikering? Dit zijn enkele van de vragen 
waarop het antwoord nog ontbreekt.

Onderzoeker Marcelle van Eupen bekeek de invloed van versuikerde eiwitten 
op de bloedvaten van de eerste 862 deelnemers met en zonder diabetes. Ze 
vergeleek het gehalte aan versuikerde eiwitten in het bloed en de huid met de 
elasticiteit van de bloedvaten. Versuikerde eiwitten laten de huid fluoresceren, 
onzichtbaar voor het blote oog maar zichtbaar voor een speciale camera die De 
Maastricht Studie gebruikt.

Bloedvaten zijn elastisch doordat ze deels bestaan uit elastische eiwitten. 
Dankzij die rekbaarheid kan een bloedvat drukgolven die het hart veroorzaakt 
goed opvangen. Het bloedvat zet uit op het moment dat een drukgolf passeert. 
Iedereen kan dat zelf voelen in de vorm van de hartslag in de pols of hals. Als 
de elasticiteit afneemt, vangt het bloedvat drukgolven minder goed op en stijgt 
de bloeddruk.  

Van Eupen ontdekte dat de bloedvaten minder elastisch zijn en de bloeddruk 
hoger is als er meer versuikerde eiwitten in het lichaam zitten. Zo vond ze een 
directe link tussen diabetes en afwijkingen in de bloedvaten die op hun beurt 
kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. 

De Maastricht Studie moet duidelijk maken hoe dit verlies van elasticiteit in zijn 
werk gaat en hoe dit tot hart- en vaatziekten leidt. Daarvoor zijn de gegevens 
van alle 10 duizend deelnemers nodig. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen met type 2 diabetes tussen 40 en 75 jaar meedoen met De 
Maastricht Studie.  9134652
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5000ste deelnemer
In juni stond de teller van het aantal deelnemers aan De Maastricht 
Studie op 5000. Er doen al 1400 mensen met diabetes en 3600 mensen 
zonder diabetes mee. In het ideale geval zou het aantal mensen met 
en zonder diabetes gelijk moeten zijn. Om de balans weer recht te trek-
ken, doen we een extra oproep op mensen met diabetes tussen de 40 
en 75 jaar om mee te doen aan De Maastricht Studie. U wilt toch zeker 
niet onderdoen voor de deelnemers zonder diabetes? Naar verwach-
ting doet tegen het eind van het jaar de 6000ste deelnemer mee. Bent 
u dan één van de 3000 deelnemers met diabetes?



Even voorstellen: 
Rianneke de Ritter en de MRI

Iedere nieuwsbrief zullen we u aan één van onze medewerkers voorstellen en 
het onderzoek dat ze uitvoeren beschrijven. Deze keer is het de beurt aan Rian-
neke de Ritter die werkt met de MRI-scanner.  

U zult wellicht denken: “De MRI-scanner? Ik kan me niet herinneren dat ik 
daar in lag”. En dat klopt. Pas sinds december 2013 gebruikt De Maastricht 
Studie een MRI-scanner bij het onderzoek. U kunt echter gerust zijn, elke deel-
nemer krijgt uiteindelijk de kans om vrijwillig een MRI-scan te laten maken, 
waarover later meer.

Gezondheidswetenschapper Rianneke de Ritter kwam vanuit Zeeland in Maas-
tricht studeren. “Ik kon kiezen tussen Maastricht en Amsterdam. Maastricht 
sprak me als kleinschalige stad meer aan omdat ik zelf ook uit een kleinscha-
lig gebied kom.” Ze studeerde in Maastricht en de Venlose vestiging van de  
universiteit. Via haar stage kwam ze in aanraking met De Maastricht Studie: “Ik 
deed een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen de inname van vitamine 
B, type 2 diabetes en het functioneren van de hersenen. Na afloop mocht ik 
blijven voor het helpen organiseren van de vierde visite, waarvan de MRI-scan 
deel uit maakt.” (zie ook het artikel “De Maastricht Studie in 2014” elders in deze 
nieuwsbrief).



Een MRI-scan is een onderzoek waarbij de deelnemer in een buisvormige  
magneet ligt. Die magneet zorgt ervoor dat weefsels in het lichaam een heel 
klein signaal uitzenden en juist dat signaal wordt in de MRI-scanner gemeten. 
Er komt dus geen straling aan te pas. Een computer zet het gemeten signaal 
om in een plaatje van het binnenste van het lichaam.

Voor De Maastricht Studie maken MRI-laboranten scans van de hersenen en 
de buik. De Ritter: “We willen uitzoeken of en hoe type 2 diabetes het functione-
ren van de hersenen beïnvloedt. Mensen met diabetes hebben vaker een hoge 
bloeddruk. Van hoge bloeddruk is bekend dat het  structuren in de hersenen 
verandert. Ook kijken we naar de lever, de alvleesklier en de verdeling van het 
lichaamsvet in de buik. Ligt het vetweefsel netjes onder de huid of zit het tussen 
de organen? We denken dat vetweefsel tussen de organen ongunstig is voor 
het krijgen van type 2 diabetes maar ook hart- en vaatziekten.”

Tijdens de derde visite onderging iedereen een onderzoek naar de verdeling 
van vet- en spierweefsel in het lichaam. Daarvoor kreeg elke deelnemer elec-
troden op handen en voeten. Waarom dan nog een meting van de vetverde-
ling? “De MRI geeft een specifieker beeld over de plek waar het vetweefsel zit. 
Bovendien hopen we met de extra gegevens een nog beter inzicht te krijgen in 
de rol van vetweefsel bij het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziek-
ten”, zegt de Ritter.

De MRI-scan kan bij toeval iets aan het licht brengen. Vooral vanwege moge-
lijke toevalsbevindingen wordt de MRI-scan pas sinds december 2013 ingezet. 
Het onderzoek vergde meer voorbereiding van de onderzoekers. Ook de me-
disch ethische commissie en de Gezondheidsraad in Den Haag hielpen hierbij 
mee. De Ritter: “Vooraf vragen we de deelnemers wat we moeten doen als we 
bij toeval iets ontdekken. Er zijn drie opties: We vertellen alles wat we zien, we 
vertellen het alleen wanneer er een behandeling voor de toevalsbevinding be-
staat of we vertellen helemaal niets. Stel echter dat iemand kiest voor de laatste 
optie en we vinden een levensbedreigend probleem, dan beslist een medisch 
ethische commissie over wat we met die ontdekking moeten doen.”

Tot april gingen 400 mensen in de MRI-scanner. Volgens de Ritter reageren ze 
allemaal enthousiast: “Bijna iedereen die we vragen doet ook mee. De meesten 
zien de scan als een extra gezondheidscontrole. We begonnen in december 
2013 met de deelnemers die in december 2012 hun derde visite afrondden. 
Langzaam maar zeker halen we de huidige deelnemers in zodat straks iedere 
nieuwe deelnemer vier visites achter elkaar kan doen. Vanaf dat moment nodi-
gen we ook de deelnemers van voor december 2012 uit. Iedereen die dat wil, 
komt dus aan de beurt.”



Eigen goede doel voor  
Limburgs diabetesonderzoek

In de loop van het jaar start een nieuw 
fonds dat het onderzoek naar de 
oorzaken en behandeling van  
diabetes in Limburg gaat steunen: het 
Diabetesonderzoekfonds Limburg. 

Diabetes raakt ons allemaal. De ziekte sneller opsporen, beter behandelen 
en het liefst natuurlijk genezen of voorkomen, dat wil het Diabetesonderzoek-
fonds Limburg. Daarom steunen we onderzoek. De Maastricht Studie is hier 
een voorbeeld van.

Het Diabetesonderzoekfonds Limburg steunt medisch-wetenschappelijk onder-
zoek dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen, en die in Lim-
burg in het bijzonder, verhoogt. Ook stimuleert het fonds sport en gezond eten 
in de regio: een eerste stap naar preventie van type 2 diabetes. 

In samenwerking met De Maastricht Studie organiseert het Diabetesonderzoek-
fonds Limburg een publiekscongres op Wereld Diabetes Dag (14 november 
2014). Artsen en onderzoekers van De Maastricht Studie zullen die dag vertel-
len over de stand van zaken van De Maastricht Studie en de betekenis hiervan 
voor de behandeling van diabetes en de zorg voor patiënten in de toekomst. 

Beweging en gezond eten zijn belangrijk bij het voorkomen en de behande-
ling van diabetes. Het Diabetesonderzoekfonds Limburg organiseert daarom 
spinningmarathons bij sportscholen in de regio. Het fonds werkt ook aan eve-
nementen gerelateerd aan gezonde voeding in de vorm van bijvoorbeeld een 
kookworkshop. 

Dankzij onderzoek krijgen mensen met diabetes een steeds langer en gezon-
der leven. Maar dat lukt alleen met uw hulp. 

Diabetesonderzoekfonds Limburg werkt samen met 
Health Foundation Limburg, De Maastricht Studie en 
het Diabetes Fonds.



 
 
Samen stoppen we diabetes. Wat kunt u doen?

Moedoen in klankbordgroep 
Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij het verder vormgeven van 
het nieuwe Diabetesonderzoekfonds Limburg, dit in de vorm van een 
klankbordgroep. Deze groep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. 
De eerste bijeenkomst is in september 2014. Heeft u belangstelling hier-
voor? Meld u dan aan bij Adaja Bos via info@diabetesonderzoekfonds-
limburg.nl o.v.v. ‘aanmelden klankbordgroep’.

Word vrijwilliger
Wilt u het Diabetesonderzoekfonds Limburg steunen met een paar uur-
tjes tijd? Al helpt u ons maar eenmaal per jaar, dan zijn wij daar enorm blij 
mee. Stuur een email met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, 
geboortedatum) naar info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl
o.v.v. ‘vrijwilliger’ of bel Adaja Bos 043-4077362. 

Wandel mee voor diabetesonderzoek in Limburg
In de prachtige omgeving van Zuid- limburg organiseert wandelsportcen-
trum Walking Limburg het gehele jaar door diverse workshops wande-
len: nordic walken, sportief wandelen, traning wandelen, gps-wandelen, 
waarbij € 5,- van elke aanmelding ten goede komt aan het Diabeteson-
derzoeksfonds Limburg. Meer weten? Kijk op www.walkinglimburg.nl of 
neem contact op met Jacques Janssen, tel. 0610754595 of meld u direct 
aan via info@diabetesonderzoekfondslimburg.nl.

Kom zelf in actie
Helpt u mee? Organiseer een actie of evenement en zamel geld in voor 
Limburgs onderzoek naar de genezing van diabetes. Een sponsorloop, 
een spinningmarathon of een muziekevenement. Verzorg een lunch of 
organiseer een rommelmarkt. Wij kijken graag hoe wij u kunnen helpen. 
Er zijn verschillende materialen en communicatiemiddelen die kunnen 
bijdragen aan het succes van uw actie.

Collectanten gezocht in Zuid- Limburg
Met name in Maastricht en omstreken is partner Diabetes Fonds op zoek 
naar collectanten. Collecteert u mee in de laatste week van oktober? 
Meld u direct aan via collecte@diabetesfonds.nl o.v.v. ‘vrijwilliger collec-
teweek 2014’ of neem contact op met de collecteleider van Maastricht en 
Valkenburg: Adaja Bos via 06-25044410 of per mail: a.bos@hfl.nl. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Diabetesonderzoekfonds Limburg? Bezoek 
onze website www.diabetesonderzoekfondslimburg.nl. U kunt ons ook 
bellen: 043-4077362 of een mail sturen naar: info@diabetesonderzoek-
fondslimburg.nl.



 
Dit jaar start De Maastricht Studie met enkele nieuwe onderzoeken en een in-
haalvisite. Deelnemers die de jaarlijkse vragenlijst voor de eerste keer invullen, 
maken kans op een laptop (chromebook).

Nieuwe onderzoeken
Vanaf mei worden de deelnemers aan De Maastricht Studie uitgenodigd voor 
drie nieuwe röntgenonderzoeken: een foto van de knie, een XtremeCT-scan 
die de driedimensionale structuur van het bot in beeld brengt en een dexascan 
die de verdeling van vetweefsel, het kalkgehalte van de botten en de mate van 
aderverkalking meet. De hoeveelheid röntgenstraling die bij de scans gebruikt 
wordt is zo laag dat deze nauwelijks een belasting voor het lichaam vormt. Bij 
de state-of-the-art CT-scan komt zo weinig straling vrij dat de röntgenlaborant, 
die dag in dag uit deze scans maakt, erbij aanwezig kan blijven. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf toestemming voor het 
gebruik van röntgenstraling nadat de Gezondheidsraad positief over de on-
derzoeken oordeelde. Sinds december gebruikt De Maastricht Studie ook een 
MRI-scanner. Elders in de nieuwsbrief staat hierover een apart artikel.

Inhaalvisite
Soms kan een deelnemer niet aan alle onderzoeken meedoen. Bijvoorbeeld 
vanwege een technische storing of ziekte van een onderzoeksmedewerker. 
Om deelnemers een “gemist” onderzoek alsnog te laten ondergaan, zal er een 
inhaalvisite worden gecreëerd. Meer informatie hierover volgt. Door logistieke 
beperkingen zal het echter niet zo zijn dat iedere deelnemer alle onderzoeken 
altijd kan inhalen. 

Vragenlijsten
Elke deelnemer krijgt jaarlijks een vragenlijst over zijn gezondheid. Binnenkort 
gaan de vragenlijsten voor het tweede jaar de deur uit. Vorig jaar vulde bijna 
90% van de deelnemers de lijst in, een topprestatie! Wie dit niet deed, kan dit 
jaar toch gewoon meedoen, graag zelfs. Niet meedoen is zonde van alle tijd die 
u tijdens de drie visites aan De Maastricht Studie spendeerde. Als extra moti-
vatie maakt iedereen die de vragenlijst voor de eerste keer invult kans op een 
laptop (chromebook).

De Maastricht Studie in 2014

Nieuwe website
De website van De Maastricht Studie is vernieuwd. De website is niet 
alleen in een nieuw jasje gestoken, maar ook voorzien van een aantal 
nieuwe functies. Kijk op: www.demaastrichtstudie.nl 



Heeft u diabetes type 2, bent u tussen de 40 en 75 jaar oud en woont u in 
de gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg of Eijsden-Margraten?  Dan 
vragen de onderzoekers van De Maastricht Studie u om mee te doen aan het 
grootste, meest uitgebreide en geavanceerde onderzoek naar diabetes in de 
wereld.

Het onderzoek moet de drie meest belangrijke vragen rondom diabetes type 
2 beantwoorden. Waarom krijgen mensen diabetes? Waarom krijgen mensen 
met diabetes complicaties en waarom krijgen mensen met diabetes zo vaak 
meerdere chronische ziektes?

Om die vragen te beantwoorden wil De Maastricht Studie tienduizend mensen 
onderzoeken en hun gezondheid vervolgen. Hierbij horen vijfduizend mensen 
die diabetes type 2 hebben.

Wat kunt u van deelname aan het onderzoek verwachten? 
-   In het moderne onderzoekscentrum van De Maastricht Studie wordt u 
    gedurende vier halve dagen medisch onderzocht;
-   Jaarlijks ontvangt u een vragenlijst over uw gezondheid;
-   Vijf jaar na het eerste onderzoek vindt een tweede onderzoek plaats;
-   U ontvangt een uitgebreid gezondheidsrapport.

Planning onderzoek
Het onderzoek kan, zoals u wenst, plaatsvinden op doordeweekse dagen, ‘s 
avonds of in het weekend. Sommige werkgevers geven extra verlof voor deel-
name aan De Maastricht Studie.

Wilt u meedoen of meer informatie? 

Kijk op onze website  (www.demaastrichtstudie.nl) of neem contact op:

Onderzoekscentrum De Maastricht Studie
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
Tel: 043-3876600

Heeft u type 2 diabetes (suikerziekte)?
Doe mee met De Maastricht Studie!



Stichting De Weijerhorst

De Maastricht Studie | Randwycksingel 35 | 6229 EG Maastricht  
043-3876600  | www.demaastrichtstudie.nl
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