
Waarom dit onderzoek?

Ouderdomsaandoeningen, zoals hart– en vaatziekten, dementie, astma en diabetes, 
kennen mogelijk hun oorsprong in het vroege leven. In deze studie onderzoeken we 
hoe omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, reeds tijdens de zwanger-
schap mogelijk de gezondheid van de baby beïnvloeden. Door deel te nemen aan 
deze studie levert u een belangrijke bijdrage aan de preventieve geneeskunde en is 
dus in het belang van de gezondheid van alle kinderen.
 
Uniek onderzoek

Dit is het eerste Limburgs geboortecohort waarbij de gezondheid van de deelne-
mers vanaf de geboorte stap na stap wordt opgevolgd doorheen het verdere leven. 
Onze studie is vernieuwend en uniek omdat we informatie verzamelen tijdens de meest 
kwetsbare periode in het leven, wanneer de baby in volle ontwikkeling is. 

Stap 1 nemen we nu! Wat houdt dit in?

Bij de geboorte van uw kindje ontvangt u een toestemmingsformulier en een  
vragenlijst i.v.m. leefgewoontes tijdens de zwangerschap.

Ná de bevalling verzamelen we enkele stalen:

• De moederkoek (placenta)
• Navelstrengbloed

Zowel u als uw kindje zullen hiervan geen enkele hinder ondervinden. 

Verder verzamelen we bij de moeder tijdens de routinebloedafname twee dagen na 
de geboorte een extra bloedstaal. U hoeft dus niet extra geprikt te worden. U zal ook 
gevraagd worden om een urinestaal te verzamelen.

Indien u wenst deel 
te nemen aan deze studie, 
gelieve het bijgeleverde stickertje
op uw zwangerschapsboekje te plakken!

Stap na stap…

Wij wensen op geregelde tijdstippen de gezondheid van zowel uw kindje als uzelf op 
te volgen. 

Daarom zullen alle deelnemers aan stap 1 opnieuw uitgenodigd worden voor stap 2 
in ons onderzoek. Deelname aan stap 1 houdt echter niet in dat u verplicht bent deel 
te nemen aan de komende stappen. Enkel deelnemen aan stap 1 is dus ook mogelijk!

Wat is GOGO Limburg!?

GOGO Limburg! is een studie waarbij we het effect van Genen en Omgeving op de 
Gezondheid Onderzoeken bij Limburgse kinderen door ze op te volgen van baby tot 
jongvolwassene. GOGO Limburg! kadert binnen een Europees gefinancierd project.
 

Graag nemen wij ook de volgende stappen in ons onderzoek samen 
met U!

Stap 1: geboorte

Stap 2: 4-6 jaar

Stap 3: 9-12 jaar

...

De kleine lettertjes

Uw gegevens worden vertrouwelijk en gecodeerd behandeld. De verzamelde stalen 
worden gedurende 25 jaar bewaard in de laboratoria van de Universiteit Hasselt. De 
resultaten van deze studie worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. U heeft het recht om op elk moment 
de deelname van uw kind en/of uzelf aan het onderzoek stop te zetten. U kunt bo-
vendien zelf aangeven of de verzamelde stalen bewaard dan wel vernietigd moeten 
worden. Het onderzoek brengt geen kosten met zich mee en alle mogelijke kosten 
zullen gedragen worden door de onderzoekers. Als er sprake is van afwijkende resul-
taten bij uzelf of uw kind, laten wij u dat weten. Indien nodig, verwijzen we u door naar 
uw huisarts of een specialist.

Wij volgen je op de voet!
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Een studie waarbij honderden Limburgse kinderen 

worden opgevolgd van baby tot jongvolwassene

Contact

Bij verdere vragen of voor meer informatie, kan u steeds terecht bij onderstaande 
contactpersonen:

Wat zijn de voordelen van deelname?

 Wat zijn de voordelen van deelname?

• De volledige deelname is kosteloos voor u.

• Zowel uw kind als uzelf ondervinden geen enkele hinder van de verschillende 
onderzoeken. 

• Zowel uw kind als uzelf zullen op regelmatige tijdstippen onderzocht worden, waar-
bij groei, bloeddruk en de functie van het hart en de kleine en grote bloedvaten 
opgevolgd wordt. Indien nodig wordt deze informatie doorgegeven aan de arts.

• U neemt deel aan een studie in het belang van de preventieve geneeskunde en 
dus ook in het belang van de gezondheid van uw kinderen en alle andere 
kinderen.

 

De studie werd opgestart door Universiteit Hasselt in februari 2010 in samenwerking 
met Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk en kent ondertussen al meer dan 500 
deelnemers.
 

Alle deelnemers ontvangen bovendien een Win for Life krasbiljet!

Prof. Dr. Tim Nawrot
Universiteit Hasselt
3950 Diepenbeek
T: 011 26 83 82

Tim.Nawrot@uhasselt.be   

Prof. Dr. Wilfried Gyselaers
Ziekenhuis Oost-Limburg

3600 Genk
T: 089 32 51 51

Wilfried.Gyselaers@zol.be
   

Onderzoeksteam
Vroedkundigen van Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
Klinisch labo van Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
Onderzoeksgroep Milieu-Epidemiologie van Universiteit Hasselt
 
 

Onze partners

GOGO Limburg! wordt gefinancierd door:
European Research Council en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Informatie voor 
aanstaande ouders

U DOET TOCH OOK MEE?

Wij volgen je op de voet!


