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Samenvatting 

Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen een verminderde foetale groei en hart
en vaatziekten op volwassen leeftijd. Professor Barker uit Southampton stelt dat de 
voeding die een kind tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte krijgt de kans op 
ziekten in het latere leven beïnvloedt. Deze hypothese staat bekend als de 'fetal origins 
hypothesis': de foetale oorsprong hypothese van ziekten op volwassen leeftijd 
(hoofdstuk een). 

Maternale voeding tijdens de zwangerschap is één van de factoren die de foetale 
groei kunnen beïnvloeden. In onderzoek tot nu toe werden meestal een laag 
geboortegewicht en een lage gewicht/lengte verhouding gebruikt als indicatoren voor 
een slechte foetale groei. Deze geboortematen waren geassocieerd met verstoringen in 
de glucosetolerantie, obesitas, bloeddruk, lipidenprofiel en andere cardiovasculaire 
risicofactoren op volwassen leeftijd. Er was echter bij mensen geen onderzoek bekend 
waar de maternale voeding tijdens de zwangerschap in verband was gebracht met 
verstoringen in de glucosetolerantie en diabetes in het volwassen leven. Bij dieren was 
deze associatie wel gevonden. De omstandigheden van de zes maanden durende 
Hongerwinter van 1944-45 in Nederland boden een unieke mogelijkheid om bij 
mensen de effecten van maternale ondervoeding tijdens de zwangerschap op het 
vóórkomen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd te 
bestuderen. 

Dit proefschrift gaat over het onderzoek naar de effecten van prenatale 
blootstelling aan maternale ondervoeding ten tijde van de Hongerwinter op de 
gezondheid op volwassen leeftijd. De effecten van prenatale ondervoeding tijdens 
verschillende periodes van de zwangerschap op de maten van de baby's bij de 
geboorte worden als eerste beschreven. Daarna worden de effecten van prenatale 
ondervoeding op de glucosetolerantie en op de kans op obesitas op vijftig jarige 
leeftijd beschreven. De vierde vraagstelling betrof de lange termijn effecten van borst
en flesvoeding op glucosetolerantie, obesitas, lipiden profiel en de bloeddruk op 
vijftigjarige leeftijd. 

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van de voedselrantsoenen die beschikbaar waren 
voor vrouwen en kinderen kort voor, tijdens en na de hongerwinter in Amsterdam. 
Gedurende de Hongerwinter, tussen 26 November 1944 en 8 Mei 1945, was de 
gemiddelde dagelijkse calorie-inname voor volwassenen onder de 1000 Calorieën 
(4200 KJ) per dag. De samenstelling van de voeding, in koolhydraten, eiwitten en 
vetten, was min of meer proportioneel afgenomen. Verschillende bronnen gaven aan 
dat extra rantsoenen voor zwangere vrouwen tijdens de hongerwinter niet meer 
verstrekt konden worden. 

Op basis van deze bevindingen is bepaald of iemand prenataal is blootgesteld aan 
maternale ondervoeding. Volgens onze definitie was iemand prenataal blootgesteld 
wanneer de gemiddelde voedselrantsoenen van de moeder gedurende dertien weken 
van de zwangerschap minder bevatten dan 1000 Calorieën per dag. Kinderen die 
geboren zijn tussen 7 Januari 1945 en 8 December 1945 zijn volgens deze definitie 
prenataal blootgesteld. Deze groep is in drie gelijke deelgroepen opgesplitst. Kinderen 
die zijn blootgesteld aan de hongerwinter in het laatste gedeelte van de zwangerschap 
(geboren tussen 7 januari en 28 april 1945): kinderen die zijn blootgesteld aan de 
hongerwinter in het middelste gedeelte van de zwangerschap (geboren tussen 29 april 
en 18 augustus 1945) en kinderen die blootgesteld aan de hongerwinter in het eerste 
deel van de zwangerschap (geboren tussen 19 augustus en 8 december 1945). 
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Prenatale ondervoeding en glucose tolerantie en obesitas op 50 jarige leeftijd 

Hoofdstuk drie geeft een overzicht van eerder epidemiologisch onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van de Hongerwinter. Kort na de oorlog verschenen de eerste 
studies die beschreven dat de kinderen die tijdens de hongerwinter zijn geboren een 
gemiddelde daling hadden van ongeveer 250 gram in het geboortegewicht. 

Stein en Süsser vonden geen effecten van prenatale blootstelling aan 
ondervoeding op de mentale ontwikkeling of cognitieve functie van jonge mannen die 
19 jaar na de hongerwinter bij de dienstkeuring werden gemeten. Wèl vonden zij dat 
bij de mannen die waren blootgesteld aan ondervoeding in het laatste gedeelte van de 
zwangerschap minder obesitas voorkwam. Bij mannen die waren blootgesteld in het 
eerste gedeelte van de zwangerschap kwam meer obesitas voor vergeleken met niet 
blootgestelde mannen. 

Lumey vond een mogelijk tweede generatie effect van prenatale blootstelling aan 
de hongerwinter. Hij vond een lager geboortegewicht bij de eerste kinderen van 
vrouwen die vroeg in de zwangerschap waren blootgesteld aan maternale 
ondervoeding. In een nieuwe studie werd dit effect op de geboortegewichten in de 
tweede generatie niet duidelijk bevestigd. 

Süsser, Hoek en Brown vonden voor prenatale blootstelling aan ondervoeding 
vroeg in de zwangerschap een tweevoudig hoger risico van het krijgen van 
schizofrenie en storingen in het centrale zenuwstelsel op latere leeftijd. Dit was in 
dezelfde groep kinderen waar ook meer congenitale neurale buis defecten waren 
gevonden. 

Hoofdstuk vier presenteert het materiaal en de methoden die gebruikt zijn om de 
effecten te bestuderen van prenatale blootstelling aan de Hongerwinter op de 
gezondheid van volwassenen. Alle 5.425 jongens en meisjes geboren tussen 1 
november 1943 en 28 februari 1947 in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam waren 
kandidaten voor het onderzoek. Van deze groep werden meerlingen, doodgeboren 
kinderen en kinderen met een zwangerschapduur van minder dan 37 weken 
uitgesloten. Ook werd een aselecte steekproef getrokken uit de kinderen die niet 
prenataal waren blootgesteld. Dat waren de kinderen geboren voor de hongerwinter of 
verwekt na de hongerwinter. 

De totale studiegroep bestond uit 2.414 kinderen van wie gedetailleerde medische 
gegevens over prenatale bezoeken en uitkomsten bij de geboorte werden opgezocht. 
Het bevolkingsregister van Amsterdam kon van deze groep 2.155 personen traceren. 
Van 1.527 personen was het huidige adres in Nederland bekend. Van de overige 
personen was 12% overleden, 9% geëmigreerd en 8% stond niet toe dat het 
bevolkingsregister het huidige adres verstrekte aan de onderzoekers. 

Tussen januari 1995 en augustus 1996 werden 912 mannen en vrouwen thuis 
bezocht voor een interview. Er werd begonnen bij de mensen uit Amsterdam en het 
onderzoek werd uitgebreid met mensen die woonachtig waren in een straal van 80 
kilometer rond Amsterdam. Het interview duurde anderhalf uur en bevatte vragen 
over de gezondheidsstatus en medicijngebruik, leefstijl en sociaal economische 
factoren. 

Iedereen die was geïnterviewd werd uitgenodigd voor een medisch onderzoek in 
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In totaal kwamen 741 participanten 
nuchter een ochtend naar de Speciale Research Unit. Tijdens dit bezoek werd een orale 
glucosetolerantietest uitgevoerd. Er werd bloed afgenomen voor diverse bepaling 
waaronder het lipidenprofiel. De bloeddruk en antropometrische maten werden 
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gemeten en een ECG en longfunctietest werden afgenomen. De deelnemers waren ten 
tijde van het onderzoek tussen de 48 en 53 jaar oud. 

Hoofdstuk vijf beschrijft het effect van maternale voeding tijdens de zwangerschap op 
de belangrijkste lichaamsmaten van een baby bij de geboorte. De prenataal 
blootgestelde kinderen zijn vergeleken met de kinderen die niet prenataal waren 
blootgesteld aan de hongerwinter. Foetussen die een slechte maternale voeding kregen 
in het laatste gedeelte van de zwangerschap hadden een gemiddelde daling van 257 
gram in het geboortegewicht, van 1 cm in de geboortelengte en van 0.7 cm in de 
hoofdomtrek. De pondéral index, het gewicht gedeeld door de lengte tot de derde 
macht, was 0.6 kg/m3 verlaagd. Blootstelling aan maternale ondervoeding in het 
middelste gedeelte van de zwangerschap leide tot een gemiddelde verlaging van 165 
gram op het geboortegewicht en 0.6 cm van de geboorte lengte en 0.9 cm van de 
hoofdomtrek. De pondéral index was 0.3 kg/m3 verlaagd. Blootstelling aan maternale 
ondervoeding in het eerste gedeelte van de zwangerschap gaf een verhoging van 79 
gram van het geboortegewicht en van 0.5 cm van de geboortelengte. Echter de 
hoofdomtrek was 0.2 cm verkleind. 

Samenvattend kan worden gesteld dat na blootstelling aan maternale 
ondervoeding in het middelste en laatste gedeelte van de zwangerschap meer dunne en 
korte babies werden geboren. Blootstelling in het eerste gedeelte van de zwangerschap 
in combinatie met adequate voeding in de rest van de zwangerschap gaf zwaardere en 
langere babies. De hoofdomtrekken waren kleiner bij alle prenataal blootgestelde 
kinderen. Blootstelling aan ondervoeding had een direct effect op de lichaamsmaten 
van een baby bij de geboorte die niet werden beïnvloed door maternale 
gewichtstoename in het laatste trimester van de zwangerschap. De effecten van 
maternale ondervoeding waren sterker aanwezig indien de placenta groot was. 

Hoofdstuk zes presenteert de effecten van prenatale ondervoeding op de 
glucosetolerantie op de leeftijd van 50 jaar. Foetussen die een slechte maternale 
voeding kregen in het laatste gedeelte van de zwangerschap hadden een stijging van 
0.5 mmol/1 van de 2 uurs glucose concentraties en foetussen die een slechte maternale 
voeding kregen in het middelste gedeelte van de zwangerschap hadden een stijging van 
0.4 mmol/1 van de 2 uurs glucose concentratie. Geconstateerd werd dat maternale 
ondervoeding in het midden en laatste gedeelte van de zwangerschap geassocieerd was 
met een verminderde glucosetolerantie. 

Het onderliggende mechanisme voor de verstoringen in de glucosestatus is 
waarschijnlijk insulineresistentie. Meer gedetailleerd onderzoek moet hierover echter 
uitsluitsel geven. Er werd tevens een verband gevonden tussen een laag 
geboortegewicht of een lage pondéral index met een verminderde glucose 
gevoeligheid. De effecten van ondervoeding tijdens de foetale periode zijn echter 
groter dan verklaard kan worden op grond van de verlaging in geboortegewicht. 
Ondervoeding tijdens de foetale periode kan leiden tot blijvende veranderingen van 
het glucosemetabolisme zelfs indien het zichtbare effect op foetale groei gering is. 
Ondervoeding tijdens het prenatale leven in combinatie met overgewicht op 
volwassen leeftijd geeft de grootste risico's op een verstoring in de glucosetolerantie en 
leidt tot een verhoogde kans op diabetes. 
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Hoofdstuk zeven beschrijft de effecten van maternale ondervoeding in de zwangerschap 
en de kans op obesitas en een centrale opslag van het vet op de buik op volwassen 
leeftijd. Vrouwen die vroeg in de zwangerschap waren blootgesteld aan ondervoeding 
hadden een gemiddelde 7,4% hogere body mass index en een 5,7 cm grotere 
tailleomvang dan niet blootgestelde vrouwen. Er waren geen aanwijzigingen dat de 
body mass index en de tailleomvang van de 50-jarige mannen beïnvloed waren door 
blootstelling aan ondervoeding in de zwangerschap. De resultaten van de schattingen 
van het lichaamsgewicht op 20 jarige leeftijd toonden aan dat de gemiddelde body 
mass index van mannen blootgesteld vroeg in de zwangerschap 3,8% was verhoogd en 
dat de body mass index van vrouwen blootgesteld laat in de zwangerschap 5,0% was 
verlaagd. De body mass index en vetverdeling waren niet of nauwelijks geassocieerd 
met de geboortegewichten. 

Deze bevindingen tonen aan dat blootstelling aan maternale ondervoeding tijdens 
de zwangerschap de body mass index en lichaamsvetverdeling bij mannen en 
vrouwen op een verschillende manier kan beïnvloeden. Een slechte voeding van de 
moeder vroeg in de zwangerschap in combinatie met een relatief adequate voeding in 
de rest van de zwangerschap leidde tot een toename van de obesitas en centrale 
vetverdeling bij vijftigjarige vrouwen maar niet bij mannen. Deze bevindingen zijn in 
overeenstemming met de hypothese dat blootstelling aan maternale ondervoeding 
vroeg in de zwangerschap resulteert in een disfunctie van de hypothalamus die kan 
leiden tot extra obesitas op volwassen leeftijd. 

De effecten van borstvoeding versus flesvoeding gedurende de eerste weken na de 
geboorte op glucosetolerantie, obesitas, plasmalipiden niveau's en bloeddruk worden 
in hoofdstuk acht gepresenteerd. Personen die gedeeltelijk of volledig flesvoeding 
ontvingen bij het ontslag uit het ziekenhuis hadden een 0,6 mmol/1 hogere 2 uurs 
glucose concentratie. Het percentage niet van insuline afhankelijke diabeten in de 
flesgevoede mensen was 9,7% tegen 2,7%. Ook hadden de flesgevoede personen een 
hogere LDL/HD1 cholesterol ratio: 3,14 versus 2,86. De body mass index en bloeddruk 
waren niet verschillend tussen de twee groepen. De resultaten werden niet beïnvloed 
door correctie voor karakteristieken van de moeder, sociaal economische status of 
andere factoren. 

Personen die gedeeltelijk of volledig met de fles werden gevoed in de eerste 
levensweken hadden later vaker een verminderde glucosetolerantie en een atherogeen 
lipidenprofiel. De kans op type 2 diabetes was verdubbeld. In deze onderzochte groep 
heeft volledige borstvoeding in de eerste weken na de geboorte mogelijk beschermend 
gewerkt tegen het optreden van hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd. 

Hoofdstuk negen bevat een verdere discussie van de resultaten van het Hongerwinter 
onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift. Samenvattend kan worden gesteld dat 
maternale ondervoeding tijdens verschillende trimesters van de zwangerschap en het 
krijgen van flesvoeding kort na de geboorte van invloed bleken te zijn op stoornissen 
in de glucosetolerantie, obesitas en het lipidenmetabolisme op volwassen leeftijd. 

Maternale ondervoeding in het midden en late gedeelte van de zwangerschap gaf 
een verminderde glucosetolerantie op vijftigjarige leeftijd. Maternale ondervoeding in 
het vroege gedeelte van de zwangerschap gaf meer obesitas en meer vetopslag op de 
buik bij vrouwen op vijftigjarige leeftijd. Het krijgen van volledige of gedeeltelijke 
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flesvoeding twee weken na de geboorte leidde tot een verminderde glucosetolerantie, 
meer diabetes en een atherogeen lipidenprofiel op vijftigjarige leeftijd. 

In het onderzoek vastgestelde verbanden bleken los te staan van de grootte van de 
baby bij de geboorte. Er werd een verband gevonden tussen maternale ondervoeding 
vroeg en laat tijdens de zwangerschap en respectievelijk meer obesitas en een 
verminderde glucose gevoeligheid. De grootte van de baby bij de geboorte bleek niet 
volledig de verklarende factor te zijn van de kans op diabetes of obesitas. De effecten 
waren deels onafhankelijk van de grootte van de baby. Dit betekent dat er tijdens de 
zwangerschap aanpassingen kunnen plaatsvinden op metabolisme of endocrien 
systeem van een foetus die niet volledig te herleiden zijn op het gewicht van het kind 
bij de geboorte maar wel later van invloed kunnen zijn op het risico van het krijgen 
van diabetes mellitus of obesitas. 

Diabetes, obesitas en een atherogeen lipidenprofiel komen vaak samen voor op 
oudere leeftijd. Uit de resultaten van het Hongerwinter onderzoek blijkt dat dit cluster 
van ziekten mogelijk een oorsprong heeft in de foetale periode of in het vroege leven. 
Echter het cluster van ziekten was niet te relateren aan ondervoeding in één specifieke 
periode van de zwangerschap. Mogelijk is het dus niet één metabool of endocrien 
proces in de foetale periode dat het cluster van ziekten op volwassen leeftijd kan 
beïnvloeden. 

Geconcludeerd kan worden dat de uitkomsten van dit Hongerwinter onderzoek in 
algemene zin de 'fetal origins hypothesis' bevestigen. Experimenteel onderzoek bij 
dieren naar onderliggende werkingsmechanismen van foetale ondervoeding is reeds 
gestart. In nieuw epidemiologisch onderzoek zal het van belang zijn om, de 
wisselwerking tussen de ondervoeding in de prenatale periode en de risicofactoren 
gedurende het vervolg van het leven op het krijgen van hart- en vaatziekten, verder te 
bestuderen. 
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