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Anne wordt gevraagd om 
mee te doen aan onderzoek 

naar een medicijn. Misschien ben jij 
gevraagd voor 
een ander soort 

onderzoek

Een biobank is een 
mooi woord voor een 
grote vriezer en een 

computer

Haha, 
nee. 

Oh?

Bij een biobank verzamelen we 
‘lichaamsmateriaal’ van kinderen, net 

zoals een bank geld verzamelt 

En we verzamelen 
informatie... zoals: 

Hoe oud 
ben je? 

Houd je van 
sporten? 

Soms vragen we 
kinderen om mee te doen 

aan een biobank

Een biobank? 
Kan je daar op 

zitten? 

een 
“biobank 

onderzoek”

Bijvoorbeeld 
wangslijm

Of 
plas.

?

8. Biobank onderzoek

Maar 
wat heeft 
u daar dan 

aan?

Nee, 
sorry Anne, zo 
werkt het niet

Zoals 
we hebben gezien 

is het lichaam van kinderen 
anders dan dat van 

volwassenen

8. Biobank onderzoek

En al dat lichaamsmateriaal zetten we in de 
vriezer, en de informatie zetten we in de 

computer. Samen noemen we dat de biobank

Dus als je meedoet aan een biobank heb je meer 
kans om beter te worden?

We willen meer weten 
over het lichaam 

van kinderen, om te 
leren hoe we kinderen 
gezond kunnen maken 

Zo is dat. Met 
de biobank doen 
we onderzoek, 
en dat onder- 
zoek 
helpt de 
dokters

Dus een biobank 
helpt dokters?

Dat gebruiken onderzoekers om 
meer te leren over kinderen

Als jij 
informatie 

en lichaams-
materiaal 

geeft,

nu: over 2-8 jaar:
daarna:

... zijn 
onderzoekers 
daar nog jaren 

mee bezig

Dat onderzoek 
kan pas later 

andere kinderen 
helpen beter te 

worden

Tadaa, 
een nieuw 
medicijn

Weet je het nog? 
Kijk maar in hoofdstuk 6
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