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SAMENVATTING

Hongersnoden en ondervoeding zijn nog steeds belangrijke problemen in de wereld; naar 

schatting hebben ongeveer 925 miljoen mensen honger geleden in 20111. Een ander belangrijk 

gezondheidsprobleem in de wereld zijn chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte 

en longziekten. Volgens de ‘developmental origins of health and disease’ (DOHaD) hypothese 

hangen deze twee problemen, ondervoeding en chronische ziekten, met elkaar samen. Deze 

hypothese veronderstelt dat ondervoeding tijdens belangrijke perioden van groei en ontwikkeling, 

zoals tijdens het foetale leven en de kinderjaren, kan leiden tot permanente aanpassingen in de 

fysiologie en metabolisme van het lichaam2. Deze aanpassingen zouden de kans op overleving op 

de korte termijn vergroten, maar tegelijkertijd het risico op chronische ziekten op de lange termijn 

verhogen2.

Veel bewijs voor de DOHaD hypothese komt van studies die hebben gekeken naar het verband 

tussen grootte van het kind bij de geboorte en het vóórkomen van chronische ziekten op latere 

leeftijd. In deze studies is aangetoond dat mensen die klein waren bij de geboorte een hoger 

risico hebben op hart- en vaatziekten, suikerziekte, een verhoogde bloeddruk en een verhoogd 

cholesterolgehalte2,3. Aangezien de grootte van het kind bij de geboorte het product is van een 

combinatie van factoren van de moeder, de placenta en de foetus is het moeilijk om te bepalen wat 

de invloed van ieder van deze factoren apart is op het latere risico op chronische ziekten. Om dit 

probleem te omzeilen zijn hongersnoden uit het verleden, inclusief de Nederlandse Hongerwinter 

van 1944-1945, gebruikt om de effecten van acute ondervoeding op de latere gezondheid van 

mensen te onderzoeken.

De Hongerwinter besloeg een periode van ongeveer 6 maanden aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog en vond voornamelijk plaats in het westen van Nederland. De ernstige 

ondervoeding die ontstond als gevolg van de Hongerwinter trof een populatie die zowel voor als 

na de Hongerwinter adequaat gevoed was. Tijdens het dieptepunt van de Hongerwinter, tussen 

december 1944 en april 1945, schommelden de officiële rantsoenen tussen 400 en 800 kcal per 

dag4. Omdat de Hongerwinter maar relatief kort duurde (zes maanden) was het mogelijk om de 

gevolgen van ondervoeding tijdens specifieke stadia in de foetale en menselijke ontwikkeling te 

bestuderen.

We hebben het Hongerwinter geboortecohort gebruikt om de effecten van ondervoeding voor 

de geboorte op de latere gezondheid te onderzoeken. Dit cohort bestaat uit 2,414 mannen en 

vrouwen die als eenling geboren zijn tussen 1 november 1943 en 28 februari 1947 in het Wilhelmina 
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Gasthuis, een ziekenhuis, in Amsterdam. Op basis van geboortedatum hebben we gedefinieerd of 

iemand voor de geboorte blootgesteld is geweest aan de Hongerwinter. Mensen die geboren zijn 

tussen 7 januari 1945 en 8 december 1945 zijn beschouwd als blootgesteld aan de Hongerwinter 

voor de geboorte - zij zijn dus ondervoed geweest op het moment dat ze nog in de buik van hun 

moeder zaten. Mensen die geboren zijn tussen 1 november 1943 en 6 januari 1945 (geboren 

voor de Hongerwinter) en mensen die geboren zijn tussen 9 december 1945 en 28 februari 1947 

(verwekt na de Hongerwinter) zijn beschouwd als niet blootgesteld aan de Hongerwinter voor de 

geboorte en dienen als controlegroep.

We konden gebruik maken van het Prospect-EPIC cohort om de effecten van ondervoeding 

tijdens de kinderjaren, adolescentie en het jong volwassen leven op de latere gezondheid te 

onderzoeken. Het Prospect-EPIC cohort bestaat uit een grote groep vrouwen die tussen de 0 en 

21 jaar oud waren toen de Hongerwinter begon en die deel hebben genomen aan het borstkanker 

screeningsprogramma in Utrecht en omgeving. Het is één van de twee Nederlandse cohorten 

die deelneemt aan het Europees Prospectief Onderzoek naar Kanker en voeding (EPIC). Aan deze 

vrouwen werd tussen 1993 en 1997, toen zij tussen de 49 en 70 jaar oud waren, gevraagd of 

zij honger hadden geleden en of zij in gewicht waren afgevallen tijdens de Hongerwinter van 

1944-1945. Door de antwoorden op deze twee vragen te combineren konden we een individuele 

Hongerwinterscore definiëren (‘geen’, ‘matige’ of ‘ernstige’ Hongerwinter blootstelling). 

Deel 1 van dit proefschrift, hoofdstuk 2 tot en met 4, bevat de resultaten van een aantal studies 

waar we de effecten van ondervoeding voor de geboorte op de latere gezondheid hebben 

onderzocht. In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht wat het effect van ondervoeding van de 

moeder is op het verband tussen de grootte van de placenta en een te hoge bloeddruk later in 

het leven. Bij mannen die voor de geboorte niet zijn blootgesteld aan de Hongerwinter bleek 

een te hoge bloeddruk op latere leeftijd samen te hangen met een kleinere placenta door een 

kleinere breedte van de placenta. Bij mannen die voor de geboorte wel zijn blootgesteld aan de 

Hongerwinter bleek een te hoge bloeddruk op latere leeftijd samen te hangen met een grotere 

placenta door een grotere breedte van de placenta. Bij vrouwen konden we geen verband vinden 

tussen een te hoge bloeddruk op latere leeftijd en de grootte van de placenta. Op basis van deze 

resultaten veronderstellen we dat bij mannen die voor de geboorte niet zijn blootgesteld aan de 

Hongerwinter een te hoge bloeddruk is gerelateerd aan een verminderde innesteling. Bij mannen 

die voor de geboorte wel zijn blootgesteld aan de Hongerwinter lijkt een te hoge bloeddruk 

gerelateerd te zijn aan een compensatoire vergroting van de placenta.
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In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of mensen die voor hun geboorte werden blootgesteld 

aan de Hongerwinter eerder overlijden. We vonden dat vrouwen die zijn verwekt tijdens de 

Hongerwinter eerder overlijden dan vrouwen die niet voor hun geboorte aan de Hongerwinter 

zijn blootgesteld (HR: 1.9, 95% BI: 1.1 tot 3.4). Daarnaast is de kans dat deze vrouwen eerder 

overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten (HR: 4.6, 95% BI: 1.2 tot 17.7), kanker (HR: 2.3, 95% 

BI: 1.1 tot 4.7) en borstkanker (HR: 8.3, 95% BI: 1.1 tot 63.0) verhoogd. Geen van deze effecten 

werd gevonden bij mannen die zijn verwekt tijdens de Hongerwinter.

Hoofdstuk 4 is een meta-analyse (kwantitatieve samenvatting) 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 toont aan dat zowel algemene ondervoeding als eiwit ondervoeding van de moeder 

leidt tot een verhoogde systolische bloeddruk (algemene ondervoeding: 13.6 mmHg, 95% BI: 9.9 

tot 17.3; eiwit ondervoeding: 18.9 mmHg, 95% BI: 16.1 tot 21.8) en een verhoogde gemiddelde 

arteriële druk bij de nakomelingen (algemene ondervoeding: 4.2 mmHg, 95% BI: 1.1 tot 7.3; eiwit 

ondervoeding: 10.5 mmHg, 95% BI: 6.7 tot 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 de aanzienlijke verschillen in de resultaten toont deze meta-analyse aan 

dat, in verschillende diersoorten, ondervoeding van de moeder over het algemeen leidt tot een 

verhoogde bloeddruk bij de nakomelingen.

Deel 2 van dit proefschrift, hoofdstuk 5 tot en met 8, bevat de resultaten van verschillende 

studies in het Prospect-EPIC cohort waar we de effecten van ondervoeding tijdens de kinderjaren, 

adolescentie en het jong volwassen leven op de latere gezondheid hebben onderzocht. In 

hoofdstuk 5 relateren we Hongerwinter blootstelling tijdens de kinderjaren, adolescentie of het 

jong volwassen leven aan maten van omvang en het risico op overgewicht op latere leeftijd. We 

vonden een dosisrespons relatie tussen Hongerwinter blootstelling en een verhoogde body mass 

index en taille omtrek (P voor trend < 0.01). Na correctie voor mogelijke verstorende factoren, 

zoals leeftijd bij aanvang van de Hongerwinter, roken, alcohol gebruik en opleidingsniveau als 

maat voor sociaaleconomische status, vonden we een 10% (95% BI: 1.00 tot 1.22) hoger risico op 

overgewicht voor vrouwen die een matige Hongerwinter blootstelling rapporteerden en een 15% 

(95% BI: 1.01 tot 1.31) hoger risico op overgewicht voor vrouwen die een ernstige Hongerwinter 

blootstelling rapporteerden vergeleken met niet blootgestelde vrouwen. Na aanvullende correctie 

voor totale energie inname bleven de resultaten ongewijzigd.
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In hoofdstuk 6 laten we zien dat het risico op suikerziekte op latere leeftijd toeneemt met een 

toenemende ernst van Hongerwinter blootstelling tijdens de kinderjaren, adolescentie of het jong 

volwassen leven (P voor trend < 0.001). Na correctie voor leeftijd bij aanvang van de Hongerwinter 

hadden vrouwen die een matige Hongerwinter blootstelling rapporteerden een 36% (95% BI: 1.09 

tot 1.70) hoger risico en vrouwen die een ernstige Hongerwinter blootstelling rapporteerden een 

64% (95% BI: 1.26 tot 2.14) hoger risico op suikerziekte vergeleken met niet blootgestelde vrouwen. 

Deze effecten bleven onveranderd na aanvullende correctie voor de mogelijke verstorende 

factoren roken en opleidingsniveau als maat voor sociaaleconomische status.

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van Hongerwinter blootstelling tijdens de kinderjaren, 

adolescentie of het jong volwassen leven en het risico op coronaire hartziekte en beroerte op 

latere leeftijd. Het risico op coronaire hartziekte nam toe met een toenemende Hongerwinter 

blootstelling. Het risico op coronaire hartziekte was hoger (HR: 1.38, 95% BI: 1.03 tot 1.84) bij 

vrouwen die ernstig blootgesteld waren aan de Hongerwinter toen zij tussen de 10 en 17 jaar 

oud waren vergeleken met niet blootgestelde vrouwen. Na correctie voor mogelijke verstorende 

factoren, zoals leeftijd bij aanvang van de Hongerwinter, roken en opleidingsniveau als maat voor 

sociaaleconomische status, nam dit risico iets af (HR: 1.27, 95% BI: 0.94 tot 1.71). Daarnaast 

vonden we een lager risico op een beroerte bij vrouwen die tijdens de kinderjaren, adolescentie 

of het jong volwassen leven waren blootgesteld aan de Hongerwinter (HR: 0.79, 95% BI: 0.61 tot 

1.02) vergeleken met niet blootgestelde vrouwen. Dit risico bleef hetzelfde na correctie voor de 

mogelijke verstorende factoren (HR: 0.77, 95% BI: 0.59 to 0.99).

In hoofdstuk 8 hebben we het verband tussen Hongerwinter blootstelling tijdens de kinderjaren, 

adolescentie of het jong volwassen leven en het risico op obstructieve luchtwegklachten, 

chronische obstructieve longziekten (COPD) en astma later in het leven onderzocht. Na correctie 

voor mogelijke verstorende factoren, zoals leeftijd bij aanvang van de Hongerwinter, roken en 

opleidingsniveau als maat voor sociaaleconomische status, bleek het risico op obstructieve 

luchtwegklachten, COPD en astma toe te nemen bij toenemende mate van Hongerwinter 

blootstelling volgens een dosisrespons relatie. Het verband tussen Hongerwinter blootstelling en 

COPD was sterker bij de mensen die ooit in hun leven hebben gerookt vergeleken met de mensen 

die nooit in hun leven hebben gerookt. CT-scans van de longen bevestigden deze bevindingen, met 

name voor wat betreft de mensen die ooit in hun leven hebben gerookt.

In hoofdstuk 9 bediscussiëren we de verwachte implicaties van de resultaten uit dit proefschrift 

voor ontwikkelingslanden. Zowel honger als chronische ziekten zijn groeiende wereldwijde 

gezondheidsproblemen. Terwijl honger en chronische ziekten op zichzelf aanzienlijke bedreigingen 
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vormen voor de wereldwijde gezondheid, is er bewijs dat deze twee gezondheidsproblemen direct 

gerelateerd zijn en dat ondervoeding tijdens belangrijke perioden van groei en ontwikkeling het 

risico op verschillende chronische ziekten tijdens het leven verhoogt. Zulke verbanden kunnen 

de vooruitzichten voor wat betreft gezondheid op de lange termijn verder verslechteren. In dit 

hoofdstuk schetsen we een beeld van het vóórkomen van honger en chronische ziekten in de 

wereld, met de nadruk op ontwikkelingslanden waar beide problemen vaak naast elkaar bestaan.
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