Er zijn families waarin personen
generaties achtereen lang leven. Joris
Deelen (29) ging voor zijn proefschrift
op zoek naar biologische mechanismen
die zorgen voor een lang en gezond
leven.
door Tiny Hoekstra foto Marc de Haan

In de rubriek ‘Blijvertje’ portretteren we
een promovendus die na zijn promotie in
het LUMC blijft werken.
Wat heb je onderzocht?
Mensen uit langlevende families hebben
minder vaak leeftijdgerelateerde ziekten. We
zijn op zoek gegaan naar variaties in het genetische materiaal die speciﬁek voorkomen
bij deze families. Die wijzen misschien op
mechanismen waardoor deze families gezond oud worden. We hebben de tot nu toe
grootste genetische studie in langlevende
personen gedaan om daarachter te komen.
Door variatie in hun dna te vergelijken met
jongere controlepersonen ontdekten we dat
een genetische variant op chromosoom 5 vaker voorkomt bij langlevende personen en
hun ongeveer 10 procent meer kans geeft om
heel oud te worden.

door de vergrijzing, een onderwerp dat veel
in de belangstelling staat. Door het zoeken
naar mechanismen die we met onze levensstijl kunnen beïnvloeden hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek naar
gezonde veroudering.
Wat doe je nu?
Ik werk als postdoc aan een vervolgonderzoek, de Growing Old Together-studie. Het
doel van dit onderzoek is om echtgenoten
van langlevende familieleden net zo gezond
oud te laten worden als de langlevende familieleden. Hiervoor kijken we naar markers
voor biologische veroudering. De deelnemers hebben drie maanden lang een dieet
met een lager energiegehalte gevolgd en hebben meer gesport. De interventie is inmiddels afgerond en ik ben nu bezig met het
verwerken van de gegevens. Er komen interessante resultaten uit, maar daar kan ik helaas nog niets over vertellen.

Wil je in het LUMC blijven?
Ik wil verder in het verouderingsonderzoek.
Vooral het samenspel tussen genen en omgevingsfactoren boeit me. Ik ben van plan
eerst een paar jaar naar het buitenland te
gaan om mijn vakkennis te verbreden. Daarna zou ik graag terug willen naar het LUMC
om deze kennis toe te passen in vervolgonderzoek.
Heb je een tip om gezond oud te worden?
Een van de stellingen van mijn proefschrift
was dat het voor een lang leven beter is om
het pad des levens te bewandelen als een
schildpad dan als een haas. Als je het rustiger aan doet heb je een hogere kans om gezond oud te worden.
■
Joris Deelen promoveerde op 25 juni cum
laude op het proefschrift Genetic and biomarker studies of human longevity bij de afdeling
Moleculaire Epidemiologie.

En … is dit het geheim van gezond oud
worden?
Nee, dit verklaart nog maar een klein deel.
Dragers van deze genetische variant hebben
op middelbare leeftijd een lagere bloeddruk,
wat mogelijk een gunstig effect heeft op
overleving. Daarnaast zijn er waarschijnlijk
nog veel meer genetische variaties met allemaal kleine effecten. Om die te vinden heb
je hele grote studies nodig. Leefstijl en leefomstandigheden zijn natuurlijk ook belangrijk.
Wat trekt je aan in het onderzoek naar het
verouderingsproces?
Ik ben als stagiair terecht gekomen bij de afdeling Moleculaire Epidemiologie van het
LUMC en ben toen gevraagd te blijven. Dat
is inmiddels alweer zeven jaar geleden en al
die tijd heb ik me beziggehouden met onderzoek naar veroudering. Het is, onder andere
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Leren van langlevenden

