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Dit	proefschrift	gaat	over	de	“fetal	origins”	hypothese.	Deze	hypothese	stelt	dat	ondervoeding	
van	de	 foetus	tijdens	belangrijke	perioden	van	groei	 en	ontwikkeling	 kan	 leiden	 tot	blijvende	
aanpassingen	 in	de	 fysiologie	en	de	structuur	van	het	 lichaam.	Deze	aanpassingen	zouden	op	
latere	leeftijd	kunnen	leiden	tot	een	verhoogd	risico	op	ziekte.	David	Barker	heeft	deze	hypothese	
geformuleerd	in	de	jaren	80,	en	sindsdien	is	veel	bewijs	gevonden	voor	deze	hypothese;	zowel	
bewijs	uit	dierexperimenten	als	uit	grote	observationele	studies	in	mensen.	In	de	laatste	jaren	is	
veel	onderzoek	gedaan	naar	de	onderliggende	mechanismen	en	naar	de	relevantie	van	de	fetal	
origins	hypothese	voor	huidige	zwangerschappen.	Het	onderzoek	dat	wordt	beschreven	 in	dit	
proefschrift	draagt	bij	aan	dit	onderzoeksgebied.
 hoofdstuk 2 en 3 zijn	systematische	reviews	en	meta-analyses	(kwantitatieve	samenvattingen)	
die	het	beschikbare	bewijs	 samenvatten	uit	dierexperimenten	over	de	effecten	van	prenatale	
ondervoeding	op	bloeddruk	en	glucose	metabolisme.
 hoofdstuk 2 focust	op	de	effecten	van	prenatale	ondervoeding	op	het	glucose	en	 insuline	
metabolisme	 en	 op	 de	 hoeveelheid	 bèta	 cellen	 (de	 cellen	 in	 de	 alvleesklier	 die	 insuline	
produceren).	De	meta-analyse	liet	zien	dat,	ondanks	significante	heterogeniteit	,	prenatale	eiwit	
ondervoeding	leidt	tot	een	verhoogde	glucose	concentratie	in	het	bloed	(0.42	mmol/l	(95%	BI	
0.07	 tot	 0.77)).	 Zowel	 algemene	 als	 eiwit	 ondervoeding	 verlagen	de	 insuline	 concentraties	 in	
het	bloed	(algemene	ondervoeding:	-0.03	nmol/l	(95%	BI	-0.04	tot	-0.01),	eiwit	ondervoeding:	
-0.04	nmol/l	 (95%	BI	 -0.08	tot	0.00))	en	de	hoeveelheid	bèta	cellen	 (algemene	ondervoeding:	
-1.24	mg	(95%	BI	-1.88	tot	-0.60),	eiwit	ondervoeding:	-0.99	mg	(95%	BI	-1.67	tot	-0.31)).
 hoofdstuk 3 is	een	meta-analyse	en	geeft	een	systematisch	overzicht	van	de	wetenschappelijke	
literatuur	wat	 betreft	het	 bewijs	 uit	 dierproeven	over	 de	 relatie	 tussen	ondervoeding	 van	de	
moeder	 tijdens	 de	 zwangerschap	 en	 bloeddruk	 bij	 de	 nakomelingen.	 Deze	meta-analyse	 laat	
zien	 dat	 zowel	 algemene	 ondervoeding	 als	 eiwit	 ondervoeding	 van	 de	moeder	 leidt	 tot	 een	
verhoogde	systolische	bloeddruk	 (algemene	ondervoeding:	14.5	mmHg,	95%	BI	10.8	 tot	18.3;	
eiwit	ondervoeding:	18.9	mmHg,	95%	BI	16.1	tot	21.8)	en	verhoogde	gemiddelde	arteriële	druk	
(algemene	ondervoeding:	5.0	mmHg,	95%	BI	1.4	tot	8.6;	eiwit	ondervoeding:	10.5	mmHg,	95%	
BI	6.7	to	14.2).	Diastolische	bloeddruk	was	alleen	verhoogd	na	eiwit	ondervoeding	(9.5	mmHg,	
95%	 BI	 2.6	 tot	 16.3),	 terwijl	 algemene	 ondervoeding	 geen	 effect	 had.	 Ondanks	 significante	
heterogeniteit	toont	deze	meta-analyse	aan	dat,	in	verschillende	diersoorten,	ondervoeding	van	
de	moeder	over	het	algemeen	leidt	tot	een	verhoogde	bloeddruk	bij	de	nakomelingen.
	 In	hoofdstuk 4	wordt	de	relatie	tussen	handknijpkracht	en	blootstelling	aan	de	Hongerwinter	
voor	de	geboorte	onderzocht.	Het	is	bekend	dat	handknijpkracht	een	maat	is	voor	gezondheid,	
en	aangezien	het	Hongerwinteronderzoek	heeft	laten	zien	dat	mensen	die	voor	de	geboorte	zijn	
blootgesteld	aan	de	Hongerwinter	minder	gezond	zijn,	was	onze	hypothese	dat	hand	knijpkracht	
wellicht	 verminderd	 zou	 zijn	 bij	 deze	 mensen.	 Het	 tegenovergestelde	 bleek;	 wij	 vonden	 dat	
mannen	die	 zeer	vroeg	tijdens	de	ontwikkeling	waren	blootgesteld	aan	ondervoeding	grotere	
knijpkracht	hadden	dan	mannen	die	niet	waren	blootgesteld	aan	ondervoeding	voor	de	geboorte.	
De	relatie	werd	grotendeels	verklaard	door	lengte	op	volwassen	leeftijd.
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In	hoofdstuk 5 hebben	wij	 onderzocht	 of	 epigenetische	 veranderingen	 een	 rol	 spelen	 bij	 de	
gezondheidseffecten	die	zijn	gevonden	bij	de	mensen	die	voor	de	geboorte	zijn	blootgesteld	aan	
de	Hongerwinter.	Methylering,	één	van	de	epigenetische	mechanismen,	regelt	de	aansturing	van	
genen,	en	bepaalt	zo	of	een	gen	actief	is	of	niet.	Het	idee	is	dat	invloeden	vroeg	in	het	leven	een	
“epigenetische	afdruk”	achterlaten	op	genen.	In	deze	studie	hebben	wij	vier	genen	onderzocht	
die	allen	betrokken	zijn	bij	hart-	en	vaatziekten	en	bij	metabole	aandoeningen.	Wij	hebben	geen	
bewijs	gevonden	dat	blootstelling	aan	de	Hongerwinter	voor	de	geboorte	leidt	tot	veranderingen	
in	 de	methylering	 van	 deze	 genen.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 verhoogde	 gevoeligheid	 voor	 ziekten	
die	eerder	is	gevonden	bij	de	mensen	die	blootgesteld	waren	aan	de	Hongerwinter	niet	wordt	
gemedieerd	 door	 veranderde	 methylering	 van	 deze	 genen.	 In	 deze	 studie	 hebben	 wij	 wel	
gevonden	dat	methylering	wordt	beïnvloed	door	lifestyle	factoren	zoals	roken,	BMI	en	beweging.	
Dit	suggereert	dat	invloeden	later	in	het	leven	methylering	ook	nog	kunnen	beïnvloeden.	
 hoofdstuk 6	beschrijft	het	verband	tussen	methylering	van	de	glucocorticoid	receptor	en	de	
stress	reactie	bij	mensen	die	voor	hun	geboorte	waren	blootgesteld	aan	de	Hongerwinter.	We	
vonden	dat	verminderde	methylering	van	de	receptor	was	geassocieerd	met	een	verminderde	
stress	 reactie;	 dit	 bleek	 uit	 lagere	 cortisol	 spiegels	 en	 lagere	 hartslagstijging	 bij	 stress.	 De	
gevonden	 associaties	 konden	 grotendeels	 worden	 verklaard	 door	 verschillen	 in	 levensstijl	 en	
opleidingsniveau.
	 In	hoofdstuk 7 hebben	we	onderzocht	of	de	kinderen	van	mensen	die	voor	hun	geboorte	
waren	blootgesteld	aan	de	Hongerwinter	minder	gezond	waren	dan	de	kinderen	van	mensen	
die	niet	waren	blootgesteld	aan	de	Hongerwinter	voor	hun	geboorte.	Met	andere	woorden;	of	
de	gevolgen	van	blootstelling	aan	de	Hongerwinter	voor	de	geboorte	wordt	overgedragen	aan	
de	volgende	generatie.	Wij	hebben	gevonden	dat	kinderen	van	mannen	die	blootgesteld	waren,	
een	hoger	BMI	hadden	dan	kinderen	van	mannen	die	niet	waren	blootgesteld.	Bij	kinderen	van	
vrouwen	werden	geen	effecten	gevonden.	In	de	relatief	jonge	onderzoeksgroep	konden	we	geen	
verschillen	vinden	op	het	gebied	van	ziekte	of	gezondheid.	Maar	het	resultaat	dat	kinderen	van	
blootgestelde	mannen	 dikker	 zijn	 zou	 een	 eerste	 teken	 kunnen	 zijn	 van	 een	 verhoogd	 ziekte	
risico	in	de	toekomst.
 hoofdstuk 8	beschrijft	een	systematische	review	en	meta-analyse	van	alle	beschikbare	studies	
over	hyperemesis	gravidarum	(HG)	en	de	effecten	op	de	kinderen.	HG	is	ernstige	misselijkheid	
en	braken	in	het	begin	van	de	zwangerschap.	Deze	aandoening	zou	gezien	kunnen	worden	als	
een	vorm	van	ondervoeding	van	de	foetus	vertoont	daarmee	gelijkenis	met	de	voedingstoestand	
van	de	foetus	na	blootstelling	aan	de	Hongerwinter.	Studies	over	HG	gaan	voornamelijk	over	de	
behandeling	van	de	zwangere,	er	zijn	weinig	gegevens	over	de	gevolgen	voor	de	kinderen	die	na	
een	dergelijke	zwangerschap	worden	geboren.	In	onze	studie	vonden	wij	dat	HG	geassocieerd	is	
met	laag	geboortegewicht,	te	klein	gewicht	voor	de	termijn	en	prematuriteit.	HG	komt	relatief	
vaker	voor	bij	zwangerschappen	van	meisjes	dan	jongens.	Behalve	een	patiënt-controle	waarin	
een	associatie	tussen	zaadbalkanker	en	HG	werd	beschreven	is	er	weinig	bekend	over	de	lange	
termijn	gevolgen	van	HG	voor	de	kinderen.




