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Samenvatting g 



Fetall origins hypothese 

Chronischee ziekten vormen het grootste volksgezondheidsprobleem in 

Westersee landen. Coronaire hartziekten, kanker en respiratoire aandoeningen 

zijnn de meest voorkomende doodsoorzaken in ontwikkelde landen en zijn 

verantwoordelijkk voor driekwart van de sterfte op volwassen leeftijd. Het 

onderzoekk naar de etiologie van deze ziekten heeft zich tot nu toe 

voornamelijkk gericht op risicofactoren die een rol spelen op volwassen leeftijd, 

zoalss roken, voeding en lichamelijke activiteit. Deze factoren zijn echter 

beperktt in het voorspellen van individuele risico's op ziekten en verklaren 

slechtt voor een deel de opvallende sociale en geografische 

gezondheidsverschillen. . 

Err zijn aanwijzingen dat coronaire hartziekten al kunnen ontstaan voor 

dee geboorte. Onderzoek in verschillende populaties heeft laten zien dat 

mensenn die klein waren bij de geboorte op latere leeftijd vaker lijden aan hart-

enn vaatziekten. Ook hebben zij een hogere bloeddruk, een hoger cholesterol 

gehaltee en vaker diabetes dan mensen die groter waren bij de geboorte. 

Dezee bevindingen hebben geleid tot de 'fetal origins' hypothese. 

Ondervoedingg van de foetus tijdens een 'kritische periode' in de ontwikkeling 

zouu leiden tot permanente aanpassingen in de structuur en fysiologie van het 

lichaam,, en deze aanpassingen zouden op latere leeftijd kunnen leiden tot 

coronairee hartziekten, hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes. Het is 

niett verwonderlijk dat dit fenomeen, dat ook wel 'programming' wordt 

genoemd,, zich voordoet, omdat de ontwikkeling van de mens zich voor een 

groott deel afspeelt vóór de geboorte. Vanaf de conceptie tot aan de geboorte 

vindenn er zo'n 42 cycli van celdelingen plaats, na de geboorte zijn dit er nog 

slechtss 5. 

Dee 'fetal origins' hypothese wordt ondersteund door bevindingen uit 

dierexperimenten,, die aantonen dat ondervoeding tijdens de zwangerschap 

permanentee negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de 

nakomelingen.. Er is echter geen direct bewijs dat ondervoeding tijdens de 

zwangerschapp blijvende gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. De 

Hongerwinterr - hoewel een historische catastrofe - biedt een unieke 

mogelijkheidd om dit te onderzoeken. Vrijwel nooit heeft een ernstige periode 

vann ondervoeding toegeslagen in een gebied waar nauwkeurige registratie 

systemenn het mogelijk maakten dat mensen 50 jaar later nog opgespoord 
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kondenn worden. De Hongerwinter was nauwkeurig omschreven in tijd en 

plaats,, had een abrupt begin en eind en trof de gehele bevolking ongeacht de 

socialee klasse. En, het soort en de mate van ondervoeding tijdens de 

Hongerwinterr zijn bekend met een uitzonderlijke precisie. Al deze factoren 

dragenn ertoe bij dat de Hongerwinter kan worden beschreven als een uniek 

experimentt van de geschiedenis om effecten van ondervoeding tijdens 

verschillendee periodes in de zwangerschap te bestuderen. In dit proefschrift 

wordenn de effecten van prenatale blootstelling aan de Hongerwinter op de 

gezondheidd op volwassen leeftijd beschreven. 

Effectenn van prenatale blootstelling aan de Hongerwinter 

Hett doel van het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift was het 

bestuderenn van effecten van prenatale blootstelling aan de Hongerwinter op de 

gezondheidd op volwassen leeftijd in het algemeen, en in het bijzonder 

cardiovasculairee ziekten en risicofactoren daarvoor. De effecten van prenatale 

blootstellingg aan de Hongerwinter op het voorkomen van diabetes en obesitas 

zijnn elders beschreven. Wij hebben een groep mannen en vrouwen onderzocht 

diee geboren zijn in de periode van november 1943 tot en met februari 1947 in 

hett Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam van wie we gedetailleerde 

geboortegegevenss hadden. We vergeleken de gezondheid van mensen die 

warenn blootgesteld aan het einde (geboren tijdens de Hongerwinter), in het 

middenn (verwekt voor de Hongerwinter en geboren na de Hongerwinter) of 

aann het begin (verwekt tijdens de Hongerwinter) van de zwangerschap met de 

gezondheidd van mensen die niet prenataal waren blootgesteld (geboren voor 

off  verwekt na de Hongerwinter). 

Dee bloeddruk op volwassen leeftijd leek niet te worden beïnvloed door 

prenatalee blootstelling aan de Hongerwinter (hoofdstuk 2). De bloeddruk bleek 

echterr wel sterk samen te hangen met de grootte van de baby bij de geboorte; 

hoee kleiner de baby bij de geboorte, hoe hoger de bloeddruk op latere leeftijd. 

Eenn meer gedetailleerde analyse van de wekelijkse rantsoenen tijdens de 

zwangerschapp liet zien dat niet zozeer de absolute hoeveelheid voedsel, maar 

juistt de balans tussen eiwitten en koolhydraten aan het einde van de 

zwangerschapp samenhing met de bloeddruk (hoofdstuk 3). Kinderen van 

moederss die relatief weinig eiwitten in relatie tot koolhydraten kregen aan het 

eindee van de zwangerschap hadden een hogere bloeddruk op volwassen 
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leeftijd.. Deze bevindingen suggereren dat de bloeddruk niet zozeer wordt 

beïnvloedd door de absolute hoeveelheid voedsel die de moeder eet, maar door 

dee samenstelling van haar dieet aan het einde van de zwangerschap. 

Mensenn die vroeg in de zwangerschap waren blootgesteld hadden een 

meerr atherogeen lipiden profiel (hoofdstuk 4), ietwat hogere fibrinogeen 

concentratiess en lagere factor VI I concentraties (hoofdstuk 5), en een hogere 

prevalentiee van coronaire hartziekten (hoofdstuk 6), hoewel deze laatste 

bevindingg - zoals te verwachten was gezien de relatief jonge leeftijd van het 

cohortt - is gebaseerd op kleine aantallen. Desalniettemin is dit de eerste 

aanwijzingg dat ondervoeding tijdens de zwangerschap de kans op coronaire 

hartziektenn kan verhogen. Bovendien gaven mensen die vroeg in de 

zwangerschapp waren blootgesteld vaker aan dat zij hun gezondheid slecht 

vondenn (hoofdstuk 8). Dit geeft aan dat mensen die vroeg in de zwangerschap 

zijnn blootgesteld aan de Hongerwinter niet alleen minder gezond zijn in 

termenn van objectieve gezondheidsmaten maar dat zij zich ook minder gezond 

voelen.. Omdat de Hongerwinter abrupt eindigde waren de vrouwen die 

zwangerr werden tijdens de Hongerwinter (en dus zijn blootgesteld aan het 

beginn van de zwangerschap) goed gevoed gedurende de rest van de 

zwangerschap.. Dit is weerspiegeld in de ietwat hogere geboortegewichten van 

hunn kinderen. De overgang van ondervoeding in het begin van de 

zwangerschapp naar goede voeding later in de zwangerschap zou geleid kunnen 

hebbenn tot metabole en endocriene conflicten die resulteerden in coronaire 

hartziektenn op volwassen leeftijd. 

Mensenn die in het midden van de zwangerschap waren blootgesteld aan 

dee Hongerwinter hadden vaker obstructieve longziekten en respiratoire 

aandoeningen,, zonder dat er sprake was van verminderde longfunctie of 

verhoogdee IgE spiegels (hoofdstuk 7). Dit suggereert dat de toename in klachten 

veroorzaaktt zou kunnen worden door bronchiale hyperreactiviteit en niet 

zozeerr door luchtweg obstructie of atopic De bronchiaal boom maakt in het 

middenn van de zwangerschap een periode van snelle groei door. Onze 

bevindingenn ondersteunen de hypothese dat ondervoeding tijdens 'kritische 

periodes'' van de ontwikkeling permanente effecten heeft op volwassen leeftijd. 

Hoewell  prenatale blootstelling aan de Hongerwinter negatieve gevolgen 

hadd voor de gezondheid op later leeftijd vonden we geen effecten op de sterfte 

naa het 18e levensjaar, terwijl we wel effecten vonden op de sterfte in de eerste 

levensjarenn (hoofdstuk 9). Vervolg onderzoek zal moeten uitwijzen of de 
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gevondenn trends van een verhoogd risico op coronaire hartziekten en een 

slechteree ervaren gezondheid — wat een sterke voorspeller is voor sterfte — 

vertaaldd zullen worden in een verhoogde sterfte in de groep mensen die is 

blootgesteldd aan de Hongerwinter aan het begin van de zwangerschap. 

Interpretatie e 

Dee resultaten van het Hongerwinter onderzoek ondersteunen de 'fetal origins' 

hypothese.. Chronische ziekten lijken voor een deel te ontstaan in de 

baarmoederr als gevolg van aanpassingen van de foetus aan ondervoeding. De 

effectenn van ondervoeding zijn afhankelijk van het moment in de 

zwangerschapp waarop de ondervoeding plaatsvindt en de organen en systemen 

diee op dat moment een 'kritische periode' van ontwikkeling doormaken. De 

resultatenn van het Hongerwinter onderzoek hebben ook laten zien dat de 

effectenn van ondervoeding tijdens de zwangerschap grotendeels onafhankelijk 

zijnn van de grootte van het kind bij de geboorte. Dit geeft de 'fetal origins' 

hypothesee een nieuwe dimensie. Dit zou kunnen betekenen dat aanpassingen 

diee ervoor zorgen dat de foetus kan blijven groeien desondanks negatieve 

gevolgenn hebben voor de gezondheid op lange termijn. Zo zouden coronaire 

hartziektenn gezien kunnen worden als de prijs die wordt betaald voor 

aanpassingenn aan een sub-optimaal intra-uterien milieu. Ook betekent het dat 

dee lange termijn effecten van verbetering van de voedingstoestand van 

zwangeree vrouwen zullen worden onderschat als alleen de aangetoonde 

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

leeftijdd in beschouwing worden genomen. 

Err is nog maar weinig bekend over wat adequate voeding voor 

zwangeree vrouwen zou zijn. In het algemeen zijn vrouwen vooral ontvankelijk 

voorr voedingsadviezen vlak voor en tijdens de zwangerschap. Hiervan zou 

gebruikk gemaakt moeten worden om de voedingstoestand van vrouwen voor 

enn tijdens de zwangerschap te verbeteren en op die manier de foetale groei te 

optimaliseren.. Dit zou een belangrijke nieuwe strategie kunnen zijn in de 

preventiee van chronische ziekten in toekomstige generaties. 
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