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Biobanken niet bekend, wel hard nodig.

Wat is een biobank nu weer?

Een bank met bioproducten, een 
biologische vraagbaak of een 
bank voor de biologische 
landbouw? 
Niets van dit alles. In dit artikel 
proberen we uit te leggen wat een 
biobank is, waarvoor het dient en 
waarom een biobank in principe 
ook voor u van levensbelang kan 
zijn.

Wat is een biobank 
Het heeft in ieder geval niets met 
biologisch supermarktartikelen te 
maken, maar het is een bank waar 

letterlijk menselijke lichaamsmateri
alen worden opgeslagen. Het woord 
bio betekent dat het gaat om stukjes 
biologisch materiaal: stukjes van 
een orgaan, of een buisje bloed. 
Maar ook andere lichaamsmateri
alen zoals nagels, haren, urine etc.

Het woord bank in biobank betekent 
dat het gaat om een verzameling 
van die stukjes. Die stukjes en 
buisjes etc. noemen we ‘monsters’. 

In de biobank worden deze 
monsters op diverse manieren 
opgeslagen, bijvoorbeeld ingegoten 
in paraffineblokjes. (Paraffine is een 
stof waarin je heel goed dingen kunt 
verpakken en bewaren zonder dat 
het veel verandert. Stukjes weefsel 
die in paraffine liggen opgeslagen, 
kunnen heel lang (jaren) bewaard 
worden).

Er worden ook materialen 
ingevroren, maar dan wel in grote 
industriële diepvriezers. En bij echt 
grote biobanken zijn zelfs 
diepgevroren ruimtes met daarin 

een robot die op verzoek een gewild 
monster uit de vriesruimte haalt. 

Er zijn in Nederland honderden 
biobanken. Daarnaast worden er in 
diverse ziekenhuizen ook nog eens 
tientallen miljoenen stukjes 
lichaamsmateriaal bewaard.

Waarom Biomedisch onderzoek
Onderzoekers zijn altijd op zoek 
naar innovaties en nieuwe kennis 

om ziektes te voorkomen, eerder op 
te sporen en beter te kunnen 
behandelen. Aanwijzingen worden 
op verschillende manieren 
gevonden, onder andere door veel 
patiënten in allerlei vormen met 
elkaar te vergelijken. Hiervoor 
worden lichaamsmaterialen en 
bijbehorende gegevens gebruikt.

Wat heb ik van doen met een 
biobank?
Wellicht meer dan u wel denkt. Als u 
eens in een ziekenhuis bent 
geweest waar ze wat lichaams
materiaal van u hebben afgenomen 
(bloed geven /operatie/ meedoen 
aan een onderzoek) is er een grote 
kans dat er iets van dat 
lichaamsmateriaal wordt opgeslagen 
in een biobank.
Dat kan een eigen biobank(je) van 
het betreffende ziekenhuis zijn, een  
(centrale) UMC biobank of een 
particuliere biobank die lichaamsma
teriaal onder voorwaarden ter 
beschikking stelt voor onderzoek.

Gegevens die horen bij het 
lichaamsmateriaal worden in uw 
medisch dossier opgeslagen. 
In een medisch dossier staan alle 
gegevens rondom uw diagnose en 
behandeling. Vanzelfsprekend kan 
in uw medisch dossier ook vermeldt 
worden dat er materiaal van u is 
opgeslagen in een biobank.

Groot onderzoek met 
biobankmateriaal en patiënten
gegevens vindt meestal plaats in 
universiteiten en Universitair 
Medische Centra. Zo hebben de 
zeven Universitair Medische Centra 
(UMC’s) in Nederland veel 
biobanken, steeds vaker zijn die 
ondergebracht bij een centrale 
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biobank. Daarnaast zijn er 
biobanken bij bekende instellingen 
zoals het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en bijvoorbeeld de bloedbank 
Sanquin en het Oogziekenhuis te 
Rotterdam.

Verschillende type biobanken
Er bestaan verschillende typen 
biobanken. De drie meest gangbare  
zijn: 
1. de nader gebruik biobank, 
2. de klinische biobank en 
3. de populatiebiobank. 
Soms worden ze ook gecombineerd.

1. Nader gebruik biobank
Restmateriaal wordt gebruikt en 
patiënten hoeven niets extra’s te 
doen.
Als u in een Universitair Medisch 
Centrum (UMC) behandeld bent, 
kan restmateriaal van deze 
behandeling gebruikt worden voor 
medischwetenschappelijk 
onderzoek. 

2. Klinische biobank
Extra materiaal afstaan voor 
toekomstig onderzoek.
Bij een klinische biobank, wordt 
onderzoek gedaan naar een 

Meedoen met mijn 
lichaamsmateriaal? 
Hoe word je donor van een 
biobank? Een deel van de 
biobanken in Nederland biedt de 
mogelijkheid om je als vrijwilliger 
aan te melden.

Zeker doen Het helpt om voor ons 
en ons nageslacht ziekten beter 
onder controle te krijgen.

Meedenken en praten over 
biobankonderzoek? Kijk op:
https://www.bbmri.nl/
services/ethical
legalsocial
implications/patient
publicadvisory
council

Meer weten: 
https://www.biobanken.nl/

specifieke ziekte of aandoening. 
Een patiënt wordt gevraagd om, 
meestal tijdens een behandeling, 
extra materiaal af te staan zodat die 
specifieke ziekte nu of later 
onderzocht kan worden.

3. Populatiebiobank
Bij een populatiebiobank, worden 
(vrijwillige) deelnemers met enige 
regelmaat gevraagd een bezoek te 
brengen aan een betrokken arts. 
Tijdens dit bezoek worden er 
verschillende metingen verricht, een 
vragenlijst ingevuld over de leefstijl 
en de gezondheid van de 
deelnemer. En er wordt bijvoorbeeld 
bloed en urine verzameld. Voor 

bijvoorbeeld van de biobank 
Lifelines In Groningen geldt dat 10% 
van de inwoners van Noord 
Nederland mee doet en daarvoor 
iedere 5 jaar een bezoek aan 
Lifelines brengt.

Diepvriesruimte bij Lifelines
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