
 
Hoeveel personen staan er ingeschreven bij het NTR? 
 
Bij het Nederlands Tweelingen Register (NTR) staan bijna 250.000 personen 
ingeschreven die deel uit maken van een meerlingfamilie. Daarnaast hebben 
er tot nu toe ook ruim 17.000 leerkrachten van tweelingen meegedaan aan  
ons onderzoek. 
 
Actieve deelnemers in februari 2019: 
 0-11 jaar 12-17 jaar 18+ Totaal 
Tweelingen /meerlingen 31.738 26.336 64.578 122.652 
Broers/zussen van meerlingen 1.126 3.463 11.737 16.326 
Ouders van meerlingen - - 97.839 97.839 
Partners van meerlingen - - 3.470 3.470 
Kinderen van meerlingen 655 491 1.616 2.762 
Kinderen van broers/zussen van meerlingen 110 63  424 597 
Totaal 33.629 30.353 179.664 243.646 
 
Deze aantallen veranderen uiteraard regelmatig. Er komen nog steeds pasgeboren twee- en 
meerlingen bij. Ook krijgen we soms aanmeldingen van oudere tweelingen en/of hun familieleden, 
bijvoorbeeld via onze website. We raken soms ook mensen “kwijt”, bijvoorbeeld doordat ze 
verhuizen en vergeten om hun nieuwe adres aan ons door te geven.  
 
De ouders van jonge tweelingen vullen vragenlijsten in over hun kinderen. Als de kinderen wat ouder 
zijn (14 en 16 jaar) krijgen ze zelf vragenlijsten en vanaf 18 jaar stromen ze door naar het onderzoek 
bij volwassen meerlingen en familieleden. De volwassen deelnemers krijgen sinds 1991 om de twee à 
drie jaar een vragenlijst over hun gezondheid en leefgewoonten. 
 
Alle ouders van meer dan 64.000 jonge meerlingen hebben nu minimaal één vragenlijst ingevuld. 
Daarnaast  zijn er ook nog van meer dan 4.000 van hun broers en zussen (die geen meerling zijn) 
gegevens beschikbaar. Van de volwassen deelnemers hebben meer dan 22.000 personen minstens 
één keer een vragenlijst terug gestuurd en sommige deelnemers al 9 of 10 keer sinds 1991. 
Daarnaast zijn er veel mensen die hebben meegedaan aan breinonderzoek, onderzoek naar hart en 
vaten, of die bloed hebben afgestaan. 
 
Veel dank aan alle deelnemers, zij maken het onderzoek mogelijk! 


