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Ons land heeft een sterke traditie met gezondheidswetenschappelijk  
cohortonderzoek. Vroegere cohorten brachten de effecten in beeld  

van voeding en andere risicofactoren op het ontstaan van chronische 
ziekten en kanker. Die studies vormen, samen met interventiestudies,  

de basis van ons huidige gezondheidsbeleid. Nieuwere studies met  
recentere generaties – en dito leefstijl – bieden belangrijke kennis  
voor toekomstig gezondheidsbeleid. Daarom staat vanaf nu in elk  

Voeding Magazine een groot Nederlands cohortonderzoek:  
wie zijn de deelnemers, waarop ligt de focus en welke resultaten  

zijn er tot nu toe? Deel 1: De Maastricht Studie.  
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D
e Maastricht Studie is een 
observationeel prospectief 
populatiegebaseerd 
cohortonderzoek dat in 
2010 is gestart onder de 
ZuidLimburgse bevolking. 

De studie richt zich op Type 2 Diabetes 
(T2D) en onderzoekt de etiologie (ziekte
oorzaken), pathofysiologie (zieke organen), 
complicaties en comorbiditeiten. Doel van 
de studie is om mechanismen te ontrafelen 
achter het ontstaan van klassieke compli
caties bij T2D, zoals hart en vaatziekten, 
nierproblemen en afwijkingen aan de 
ogen (retinopathie) en het zenuwstelsel 
(neuropathie). Daarnaast wordt 
gekeken naar andere comorbi
diteiten van T2D, zoals cog
nitieve achteruitgang, 
depressie en gastrointesti
nale, spier, skelet en res
piratoire ziekten. Hoe deze 
aandoeningen zich verhou
den tot de kwaliteit van 
leven en het gebruik van zorg 
wordt ook in kaart gebracht.

Cohort
De deelnemers van De Maastricht Studie 
zijn geworven in de regio Maastricht en 

Heuvelland (gemeenten EijsdenMargraten, 
Meersen en Valkenburg) in de periode 
20102018 en worden vanaf de werving 
blijvend gevolgd in de tijd. Het uiteindelijk 
streven is om ongeveer 10.000 deelnemers 
in de leeftijd van 4075 jaar te includeren. 
De deelnemers met T2D – ongeveer 30% – 

worden gerekruteerd uit 
het Regionaal Diabetes 
Patiënten Register van de 

regio ‘Maastricht en Heu
velland’. De controlegroep 

wordt geselecteerd uit de 
gemeentelijke basis administratie.

Metingen en vragenlijsten
In het onderzoekscentrum van De Maas
tricht Studie worden alle deelnemers bij 

aanvang van de studie gedurende vier 
halve meetdagen uitgebreid onderzocht 
(zgn. deep phenotyping). Daarnaast wordt 
jaarlijks followup informatie verzameld 
over ziekten door middel van vragenlijsten. 
Enkele speerpunten in de metingen zijn 
hart en bloedvaten (o.a. echografie, 
microcirculatie, vaatstijfheid), ogen,  
brein (MRI), cognitietests en botstelsel 
(hoogresolutie extreme CT). Leefstijl
factoren die gemeten worden zijn onder 
andere voeding (uitgebreide voedsel
frequentielijst), lichamelijke activiteit 
(7daagse bewegingsmeter) en roken. 
Daarnaast worden erfelijke eigenschap
pen, leefomgeving, sociale netwerken en 
andere sociaaleconomische factoren in 
kaart gebracht.1 

Stand van zaken
De Maastricht Studie is eind 2010 met de 
werving van deelnemers gestart. De eerste 
jaren van het onderzoek zijn voornamelijk 
gericht geweest op de dataverzameling. 
Inmiddels zijn ruim 7500 deelnemers 
geïncludeerd en de verwachting is dat  
de inclusie van deelnemers eind 2019 
afgerond kan worden. De eerste analyses 
worden momenteel uitgevoerd bij de eer
ste groep van 3450 deelnemers, van wie 

Het uiteindelijk 

streven is om 

10.000 deelnemers 

te includeren

10.000

Voeding Magazine 1  2018 11



ongeveer 1000 gediagnosticeerd zijn met 
T2D. Inmiddels zijn zo’n 70 publicaties in 
internationale wetenschappelijke tijd
schriften en 18 proefschriften over De 
 Maastricht Studie verschenen. Momenteel 
is een nieuw initiatief in voorbereiding met 
het doel om vanaf 2020 alle deelnemers 

op te roepen voor een 
herhaling van alle 
metingen, zowel qua 
leefstijl als feno
typering.

Voedingsonder-
zoek 
De voedselfrequentievragenlijst 
(FFQ) in De Maastricht Studie is een van 
de meest uitgebreide vragenlijsten die in 
epidemiologische studies is gebruikt. De 
FFQ bevat 101 vragen over voedselcon
sumptie over het afgelopen jaar, met 23 
productgroepen en 253 individuele voe
dingsmiddelen (items). Daarnaast zijn in 
de FFQ van De Maastricht Studie aanvul
lende vragen toegevoegd om de inname 
van advanced glycation endproducts 
(AGEs) via de voeding te meten. AGEs ont
staan door chemische verbindingen van 
suikers en eiwitten of suikers en vetten 
van bewerkte voedings middelen of bij de 
bereiding van eten. AGEs in onze voeding 
kunnen ook terecht komen in het lichaam 

en worden in verband 
gebracht met onder 
andere insulineresis
tentie en ontstekings

gerelateerde ziekten. De 
Maastricht Studie is een 

van de eerste studies ter 
wereld waarin de epidemio

logische relatie tussen de inname 
van AGEs en relevante uitkomsten nauw
keurig onderzocht kan worden.

Chrono-nutrition 
Bij een subpopulatie van De Maastricht 
Studie wordt ook de timing van voedings
inname (chrononutrition) onderzocht. 
Eerdere studies wijzen erop dat niet alleen 
wat we eten, maar ook de tijdstippen 
waarop we eten verband heeft met over
gewicht, diabetes en verhoogde bloeddruk. 
Binnen De Maastricht Studie worden ver
schillende aspecten van chrononutrition 
in kaart gebracht en gerelateerd aan 
24uurs ritmes van bloedwaarden van 
glucose, slapen, bewegen, bloeddruk en 
hartritmevariabiliteit en aan gedetail
leerde fenotypes van metabole, cardiovas
culaire en mentale gezondheid. Dankzij 
alle informatie die wordt ver zameld kun
nen relaties worden onderzocht tussen 
specifieke afzonderlijke voedingsstoffen, 
voedingsmiddelen en voedingspatronen 
(zowel kwaliteit als timing) en bekende en 
onbekende oorzaken en gevolgen van type 
2 diabetes.1  

Resultaten tot nu toe
In de eerste jaren van De Maastricht Studie 
is veel tijd en energie geïnvesteerd in data
verzameling. Naar verwachting zullen de 
verzamelde data een schat aan informatie 
opleveren over de oorzaken en gevolgen 
T2D. De eerste crosssectionele analyses 
(op één tijdstip) laten onder meer de  
volgende resultaten zien: 

Structuur en financiering van  
De Maastricht Studie
De Maastricht Studie is opgezet als breed multidisciplinair initiatief van het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum. Onderzoekers van binnen en buiten 
Maastricht kunnen een data-aanvraag indienen om met behulp van de gege-
vens in De Maastricht Studie specifieke vraagstellingen te onderzoeken. In het 
algemeen wordt hiervoor een vergoeding in geld of ‘in kind’ gevraagd. Elke 
data-aanvraag wordt beoordeeld door het management team (MT) van De 
Maastricht Studie, dat op dit moment bestaat uit Prof.dr. C.D.A. Stehouwer, 
Prof.dr. N.C. Schaper, Prof.dr.ir. P.C. Dagnelie, Dr. M.T. Schram, Dr. R.M.A. 
Henry, Dr. C.J. van der Kallen, Dr. A. Koster, Dr. M.M.J. van Greevenbroek en 
Dr. A. Wesselius.
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Ook prediabetes blijkt hand in hand te 

gaan met meetbare veranderingen in 

bloedvaten, nieren, ogen en hersenen

Figuur 1. Ziekten die bij De Maastricht Studie in 
beeld gebracht worden. 
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Hoe vaak komt (pre)diabetes voor?
Uit de resultaten bij de eerste 3450 deel
nemers blijkt dat ongeveer een derde van 
de inwoners van ZuidLimburg T2D of  
prediabetes heeft. Daarbij blijkt niet alleen 
T2D, maar ook prediabetes hand in hand 
te gaan met meetbare veranderingen in 
bloedvaten, nieren, ogen en hersenen.

Voeding en betacelfunctie
In De Maastricht Studie wordt door mid
del van een orale glucosetolerantietest 
(OGTT met 7 meettijdstippen) niet alleen 
de insulinegevoeligheid gemeten, maar 
ook de functie van de pancreas (beta
celfunctie). Een eerste proefschrift (L. den 
Biggelaar, december 2017) geschreven op 
basis van de eerste 3450 deelnemers in De 
Maastricht Studie, beschrijft de relatie 
 tussen voeding en glucosemetabolisme. De 
eerste resultaten laten zien dat een hogere 
inname van enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren en vezels en een lagere inname 
van trans vetten samenhangen met een 
betere bètacelfunctie en/of insuline
gevoeligheid. De consumptie van kunst
matig gezoete frisdranken bleek samen  
te hangen met een verminderde bètacel
functie, terwijl geen relatie tussen de con
sumptie van suikerhoudende dranken en 
bètacelfunctie werd gevonden. Er zijn ver
dere studies nodig om deze resultaten te 
bevestigen en verder uit te diepen.

Zuivelproducten en (pre)diabetes
De totale inname van zuivelproducten 
wordt in eerdere epidemiologische studies 
in verband gebracht met een lager risico 
op het ontstaan van type 2 diabetes. De 
FFQ van De Maastricht Studie bevat onge
veer 50 zuivelproducten. Dit biedt de 

mogelijkheid om de relatie tussen speci
fieke zuivelproducten en het ontstaan van 
T2D gedetailleerd te onderzoeken. In 
cross sectionele analyses van de eerste 

3450 deelnemers van De Maastricht 
 Studie werd gevonden dat een 
hogere inname van magere en 
gefermenteerde zuivel

producten, kaas en yoghurt geassocieerd 
was met een lagere kans op het hebben 
van predia betes. Daarnaast hing een 
hogere inname van totaal zuivel, gefer

menteerde zuivel, en yoghurt samen met 
een lagere kans op het hebben van 

T2D, terwijl een hogere 
inname van volvette zuivel 

samenging met een gro
tere kans op het hebben 
van T2D.2

Zitten of bewegen?
Door het volgen van 

deel nemers met een 
bewegingsmeter (drie

dimensionale accelero meter) 
is het dagelijkse zit en beweegge

drag (liggen, zitten, staan, lopen) gede
tailleerd in kaart gebracht. Uit de eerste 
crosssectionele analyses blijkt dat het ver
vangen van 30 minuten zittijd per dag 

Ongeveer een derde van de  

bewoners van Zuid-Limburg heeft  

type 2 diabetes of prediabetes
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door staan of stappen geassocieerd is met 
een lagere kans op het hebben van meta
bool syndroom, type 2 diabetes, en met 
een betere tailleomtrek en BMI en met 

gunstigere waarden van cholesterol, trigly
ceriden en insuline concentraties in het 
bloed.3 De verschillen in activiteit tussen 
metabool gezonde en ongezonde mensen 

werden bevestigd in een andere publicatie 
op basis van De Maastricht Studie.4 Ook 

bleek in cross sectionele analyses 
dat het ‘vervangen’ van 

 zitten door laag intensief 
bewegen samenhangt 

met een gunstiger 
cardio vasculaire con
ditie en dat dit effect 
groter is bij ver
vanging van zitten 

door hoog intensief 
bewegen.5

Psychosociale factoren 
Patiënten met T2D ervaren meer psychi
sche problemen dan mensen met een nor
male glucosestofwisseling.6 Bij ruim 200 
T2D patiënten werd met behulp van de 
Groningen Intelligentie Test vast gesteld 
dat patiënten met een lagere verbale intel
ligentie een grotere kans hebben op de 
aanwezigheid van diabetescompli caties.7 
Daarnaast blijken verhoogde ontstekings
parameters en een verslechterde endotheel
functie samen te gaan met een grotere 
kans op het hebben van depressie.8 Ook 
afwijkingen in bloeddrukwaarden (zowel 
verhoogde als verlaagde) waren geasso
cieerd met verminderde cognitieve functies 
zoals snelheid van informatie verwerking 
en het geheugen.9  
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