
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Een onderzoek naar de invloed van voeding en 

leefstijlgewoonten op het ontstaan van poliepen 

en kwaadaardige tumoren in de dikke darm. 
 

Informatie voor deelnemers 
 

Zoals u weet is uw familie erfelijk belast met een bepaalde vorm van 

darmkanker, namelijk Lynch Syndroom oftewel Hereditary Non-Polyposis 

Colorectal Cancer. Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat voedings- 

en leefstijlgewoonten van invloed zijn op de ontwikkeling van poliepen en 

kwaadaardige tumoren in de darm. Waarschijnlijk zijn bepaalde voedings- en 

leefstijlgewoonten schadelijk voor de darmen, terwijl andere juist een 

beschermend effect hebben. De GeoLynch studie is een onderzoek naar voeding 

en leefstijl en het risico op dikkedarmpoliepen en darmkanker bij mensen met 

Lynch Syndroom. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers 

én deelnemers die al eerder hebben meegedaan.  
 



 
 

Wat willen we met deze studie onderzoeken? 
Met de GeoLynch studie willen we meer te weten komen over de invloed van voeding en 
leefstijlfactoren op het krijgen van tumoren in de dikke darm bij personen met Lynch 
Syndroom. Gegevens van personen met Lynch Syndroom waarbij weefselverandering 
(bijvoorbeeld een poliep) is geconstateerd, zullen worden vergeleken met gegevens van 
personen met Lynch Syndroom waarbij geen weefselverandering is geconstateerd. 
 
Door te bekijken of personen met weefselveranderingen in de dikke darm een ander 
voedingspatroon hebben dan personen zonder een verandering, kunnen we proberen na 
te gaan of voeding invloed heeft gehad op het ontstaan van die poliep. Om meer te weten 
te komen over DNA en weefselveranderingen die vooraf zijn gegaan aan de vorming van 
de poliep, zal DNA uit poliepmateriaal worden bekeken. Daarnaast zullen we bloed 
onderzoeken om concentraties te bepalen van voedingsstoffen die de kans op 
darmpoliepen mogelijk beïnvloeden. Ook willen we de middel- en heupomtrek bepalen om 
een maat te hebben voor de hoeveelheid buikvet. Hiermee kunnen we onderzoeken of 
overgewicht, en dan met name buikvet, een risicofactor kan zijn voor het ontstaan van 
poliepen. 
 
Wat wordt er van deelnemers aan deze studie verwacht? 
Aan deelnemers van het onderzoek wordt allereerst gevraagd drie vragenlijsten in te 
vullen:  

1. een algemene vragenlijst over o.a. gezondheid en leefgewoonten,  
2. een vragenlijst over voedingsgewoonten,  
3. een vragenlijst over eventueel gebruik van voedingssupplementen. 

In de algemene vragenlijst worden deelnemers gevraagd hun middel- en heupomtrek te 
noteren. De middel- en heupomtrek kunt u opmeten met het meegestuurde meetlint, 
instructies hiervoor vindt u in de algemene vragenlijst.     
 
Daarnaast vragen wij deelnemers om eenmalig bloed te doneren. Deze bloedafname 
wordt uitgevoerd door een ervaren medewerker van het huisartsenlaboratorium. Een 
datum en tijd hiervoor wordt in overleg met u gepland. Als u besluit mee te doen en u de 
toestemmingsverklaring heeft teruggestuurd, nemen wij contact met u op over de 
bloedafname.    
 
In verband met uw Lynch achtergrond vindt bij u al regelmatig een darmonderzoek plaats, 
een colonoscopie, in uw eigen ziekenhuis. Hierbij wordt het slijmvlies van de dikke darm 
nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van darmpoliepen. Door de onderzoekers 
zullen eventueel verwijderde poliepen worden verzameld en onderzocht op veranderingen 
in het DNA. De onderzoekers zullen tevens de resultaten van het darmonderzoek van 
deelnemers voor de studie gebruiken. U hoeft voor deze studie dus geen extra 
darmonderzoeken te ondergaan. 



 
 

Wie kunnen er deelnemen? 
Voor het onderzoek zoeken we mensen tussen de 18 en 75 jaar oud uit families met 
Lynch Syndroom waarvan vaststaat dat zij drager zijn van een verandering in één van de 
genen verantwoordelijk voor het ontstaan van Lynch Syndroom. De mensen die wij 
zoeken laten regelmatig darmonderzoek doen en hebben niet hun gehele dikke darm en 
endeldarm operatief laten verwijderen. 
 
Het kan zijn dat u al eerder met de GeoLynch studie heeft meegedaan. Dit hindert niets, u 
kunt weer meedoen. Het huidige onderzoek is een vervolgonderzoek: naast extra 
deelnemers in het onderzoek willen wij ook recente gegevens verzamelen van personen 
die al eerder mee hebben gedaan. 
 
Wat gebeurt er met gegevens van deelnemers? 
Het onderzoek voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsregistratie. Dit houdt in dat al 
uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, beveiligd worden bewaard, en niet aan 
derden worden verstrekt zonder uw toestemming. De resultaten van het onderzoek zullen 
worden aangeboden voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, waarbij de 
verstrekte informatie niet herleidbaar is tot individuele personen. 
 
Om te voorkomen dat deelnemers verkeerd worden aangeschreven, bijvoorbeeld door een 
verhuizing of eventueel overlijden, is de GeoLynch studie gekoppeld aan landelijke 
registratiesystemen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Gemeentelijke 
Basisadministratie. Onderzoekers hebben uitsluitend toegang tot gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek: adresgegevens en gegevens 
omtrent eventueel overlijden. 
 
Het onderzoek is positief beoordeeld door de commissie Mensgebonden Onderzoek Regio 
Arnhem-Nijmegen. Deze commissie heeft ontheffing verleend van de verplichting om voor 
dit onderzoek een verzekering af te sluiten. De reden hiervoor is dat de commissie van 
oordeel is dat dit onderzoek naar zijn aard voor de deelnemers ervan zonder enig risico is. 
 
Als u vragen heeft over het onderzoek die u niet met de onderzoekers wilt bespreken, 
kunt u een onafhankelijke arts raadplegen. Voor de onderzoeken van de afdeling Humane 
Voeding van Wageningen Universiteit is dit dr. J.J. van Binsbergen (arts te Brielle). Hij is 
wel op de hoogte, maar niet betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Zijn 
contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatiefolder.  
 



 
 

Wie voert deze studie uit? 
De GeoLynch studie wordt financieel ondersteund door KWF Kankerbestrijding en het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF), en vindt plaats in het kader van een 
samenwerkingsverband tussen de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit 
(prof. dr. E. Kampman), de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (prof. dr. H.F.A. Vasen), 
en de Maag-, Darm- en Leverziekten afdelingen van het Universitair Medisch Centrum St. 
Radboud (dr. F.M. Nagengast) en Universitair Medisch Centrum Groningen (prof. dr. J.H. 
Kleibeuker). De dagelijkse uitvoering is in handen van dr. Fränzel van Duijnhoven 
(projectleider, Wageningen Universiteit) en ir. Mariska Vos (studiecoördinator, 
Wageningen Universiteit). 
 
Hoe doet u mee? 
Heeft u deze folder bij een pakket met vragenlijsten thuis ontvangen, en besloten mee te 
willen doen aan dit onderzoek? Dan verzoeken wij u de meegestuurde 
toestemmingsverklaring  in te vullen. U kunt daarna de vragenlijsten invullen en alle 
vragenlijsten én de toestemmingsverklaring in de bijgevoegde antwoordenvelop naar ons 
terugsturen (een postzegel is niet nodig).  Na het terugsturen  van de 
toestemmingsverklaring nemen wij contact met u op over de bloedafname.  
 
Heeft u deze folder op een andere manier verkregen, en u heeft interesse in deelname 
aan de GeoLynch studie, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar geolynch@wur.nl. 
Het onderzoeksteam neemt daarna zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
Nadere informatie over het onderzoek kunt u verkrijgen via geolynch@wur.nl 
of via www.geolynch-studie.nl.    
 
Fränzel van Duijnhoven     Mariska Vos 
(projectleider)      (studiecoördinator) 
Tel: 0317 - 485 901     Tel: 0317 - 481054 
 
Heeft u vragen die u niet met de onderzoekers wilt bespreken? Neem dan contact op met dr. J.J. van 
Binsbergen (arts te Brielle). U kunt dr. van Binsbergen telefonisch bereiken door het telefoonnummer 0181 – 
412155 te bellen op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur. U krijgt een keuze menu te horen waarvan u 2 
‘voor overige zaken’ moet kiezen. De praktijkassistente noteert uw gegevens en dr. van Binsbergen zal 
contact met u opnemen. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: jjvanbinsbergen@outlook.com.  

mailto:geolynch@wur.nl
mailto:geolynch@wur.nl
http://www.geolynch-studie.nl/
mailto:jjvanbinsbergen@outlook.com

