De verschrikkingen van de Hongerwinter zijn
niet voorbij. Althans niet helemaal. Ze leven
letterlijk voort in de mensen die in deze droevige
periode groeiden in de buik van hun moeder. Deze
Hongerwinter baby’s – die inmiddels met pensioen
zijn – delen een aantal bijzondere kenmerken. Zij
lijden vaker aan hart- en vaatziekten, depressie en
stress. De vrouwen onder hen lopen meer kans op
borstkanker maar zijn opvallend vruchtbaar. Hun
fysieke en geestelijke gezondheid is terug te leiden
naar de hongersnood die hun zwangere moeders
doormaakten in 1944-45. Deze kennis vloeit voort
uit het Hongerwinter onderzoek dat heeft laten
zien dat veel voorkomende chronische ziekten zoals
suikerziekte, hart- en vaatziekten, depressie en
borstkanker, al kunnen ontstaan in de baarmoeder.
Dankzij het Hongerwinteronderzoek weten we dat je
niet alleen bent wat je eet maar vooral dat ‘je bent wat
je moeder eet’. Of – helaas – niet eet. Dit is relevant
voor de vele mensen die wereldwijd niet genoeg te
eten hebben, één op de zes mensen wereldwijd lijdt
honger, en elke vier seconden sterft er iemand aan
de gevolgen daarvan. Tegelijkertijd zijn chronische
ziekten niet alleen in de Westerse wereld, maar
ook in ontwikkelingslanden een groot probleem.
Waarschijnlijk kunnen we door goede voeding van
zwangere vrouwen veel van deze ziekten voorkomen.
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Het Hongerwinter onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door
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Naweeën van een ramp
In de afgelopen 15 jaar hebben enkele honderden mannen en
vrouwen meegedaan aan een uniek wetenschappelijk onderzoeksproject. Dit project – het Hongerwinter onderzoek – richt
zich op de gezondheid van mannen en vrouwen die zijn geboren
rond de tijd van de Hongerwinter in het Wilhelmina Gasthuis in
Amsterdam.
Dankzij de medewerking van deze bijzondere groep mensen zijn
er belangrijke wetenschappelijke inzichten ontstaan over veel
voorkomende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en
kanker. Het onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de basis
voor deze ziekten in de baarmoeder ligt. De resultaten van het
onderzoek zijn opzienbarend en hebben wereldwijd de aandacht
getrokken, zowel in de wetenschappelijke wereld alsook in de internationale media. Dit boekje legt in begrijpelijke taal uit waarom
dit onderzoek is opgezet, welke resultaten het heeft opgeleverd en
hoe het Hongerwinter onderzoek bijdraagt aan nieuwe pogingen
om verschillende chronische ziekten te voorkomen.
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De Hongerwinter
Na 4 lange oorlogsjaren leek het er na de landing van de geallieerden in Normandië op dat Nederland snel zou worden bevrijd.
In september 1944 was het zuiden van Nederland door de geallieerde troepen bevrijd. Het leek erop dat het slechts een kwestie
van een paar weken zou zijn tot de rest van Nederland bevrijd
zou zijn. Helaas mislukte operatie Market Garden en lukte het
de geallieerden niet om de strategisch gelegen bruggen over de
grote rivieren in handen te krijgen. Om de geallieerden te helpen
riep de Nederlandse regering vanuit Londen op tot een spoorweg
staking, in de hoop de Duitse troepentransporten te belemmeren.
De Duitse bezetter stelde een aantal vergeldingsmaatregelen in,
waaronder een verbod op alle voedseltransporten naar het westen
van Nederland. De maatregel werd in november 1944 versoepeld
en transport over water werd weer toegestaan. De ongewoon
vroege en strenge winter van 1944/45 was toen al begonnen: de
kanalen vroren dicht, waardoor transport over water niet meer
mogelijk was. De voedselvoorraden in de grote steden waren binnen een paar weken uitgeput. De Hongerwinter was begonnen.
De Hongerwinter begon in november 1944 en duurde voort tot
de bevrijding in mei 1945. De rantsoenen bedroegen tijdens het
dieptepunt van de Hongerwinter maar 400-800 calorieën per dag;
minder dan een kwart van wat een volwassene nodig heeft. Een
dagrantsoen voor een volwassene bestond bijvoorbeeld uit twee
aardappelen, twee sneetjes brood en een halve suikerbiet.
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Geboren in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam,
1943-1947: Uniek in de wereld
De ziekenhuizen in Amsterdam kampten tijdens de Hongerwinter
met stroomtekort, gebrek aan stookmaterialen, voedsel en water:
ook het personeel en de patiënten in het Wilhemina Gasthuis.
Ondanks de erbarmelijke omstandigheden bleven de artsen en
verpleegkundigen met groot oog voor detail belangrijke gegevens
over de zwangerschap en bevalling noteren. De geboortedossiers
van deze bijzondere baby’s zijn jarenlang bewaard gebleven op
de zolder van het Wilhelmina Gasthuis, totdat het Wilhelmina
Gasthuis verhuisde naar Amsterdam Zuidoost en opging in het
AMC. De geboortedossiers werden niet meeverhuisd naar het
AMC, maar gingen naar het gemeentearchief aan de Amsteldijk.
Vele jaren later zouden de Hongerwinter onderzoekers ze gebruiken als startpunt voor dit unieke onderzoek. Op de inmiddels
bruin geworden papieren van de geboortedossiers uit die tijd
staat te lezen hoe het de zwangere vrouw was vergaan, bijvoorbeeld hoeveel ze woog bij elke prenatale controle. Het was eerder
regel dan uitzondering dat de vrouwen die zwanger waren in de
Hongerwinter niet aankwamen – zoals dat gebruikelijk is voor
zwangere vrouwen – maar dat zij ondanks hun zwangerschap nog
afvielen. Tientallen dossiers laten zien dat vrouwen bij hun eerste
controle 68 kilo wogen, maar vlak voor de bevalling nog maar 62
of nog minder. En dan te bedenken dat in een normale zwangerschap de baby in de laatste 12 weken ongeveer twee tot tweeënhalve kilo zwaarder wordt.
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Resultaten in een notendop
Het Hongerwinter onderzoek heeft voor het eerst wetenschappelijk
aangetoond dat ondervoeding van de moeder blijvende negatieve
gevolgen heeft voor de gezondheid van haar kind. Zo blijkt dat veel
voorkomende ziekten zoals hart-, vaat-, long- en nierziekten, maar
ook borstkanker en depressie hun oorsprong hebben in de baarmoeder. De effecten zijn groot: mensen die verwekt zijn tijdens de
Hongerwinter – en dus zijn blootgesteld aan ondervoeding op het
moment dat alle organen werden aangelegd – blijken op volwassen
leeftijd twee keer zo vaak een hartinfarct te hebben gehad en zelfs
vier keer vaker borstkanker. Je zou dus kunnen zeggen dat je niet
alleen bent wat je eet, maar vooral ook wat je moeder at. Of níet at,
zoals gebleken is.
Ook heeft het Hongerwinter onderzoek laten zien dat de effecten
van ondervoeding afhankelijk zijn van de timing tijdens de zwangerschap, en dus van welke organen zich op dat moment ontwikkelen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor invloeden van buitenaf.
In het begin van de zwangerschap ontwikkelen zich het hart, de
hersenen, de bloedvaten en de lever. Gebleken is dat mensen
die zijn verwekt tijdens de Hongerwinter op latere leeftijd vaker
hart- en vaatziekten hebben, vaker psychische klachten hebben,
en vaker uitingen van een verstoorde de leverfunctie waaronder
een verhoging van het cholesterolgehalte en een verstoring van de
bloedstolling.
In het midden van de zwangerschap groeien de luchtwegen snel
en worden in de nieren het aantal filtereenheden – de zogenaamde
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De effecten van honger zijn afhankelijk van de timing tijdens de zwangerschap
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nefronen – aangelegd. Mensen die ondervoed waren in het midden van de zwangerschap hebben op latere leeftijd vaker last van
longziekten en hebben ook vaker nierziekten. Aan het einde van
de zwangerschap zijn alle organen aangelegd, maar gespecialiseerde cellen moeten dan nog worden gemaakt, zoals de cellen in
de alvleesklier die insuline maken. Juist bij mensen die aan het
einde van hun ontwikkeling in de buik zijn blootgesteld aan de
Hongerwinter is vaker suikerziekte vastgesteld, doordat deze cellen niet meer genoeg insuline kunnen maken.
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Veroudering begint in de baarmoeder?
De gezondheidsproblemen die zijn gevonden bij mensen die voor
hun geboorte werden blootgesteld aan de Hongerwinter zouden
kunnen wijzen op een versnelde veroudering. Veel deelnemers
aan het Hongerwinter onderzoek waren geïnteresseerd in de
effecten van de Hongerwinter op kenmerken van veroudering
zoals gewrichtsslijtage, geheugen en de kwaliteit van het gebit.
Als onderdeel van het Hongerwinter onderzoek dat tussen 2002
en 2004 plaats vond, vroegen we deelnemers een algemene taal
en rekentaak uit te voeren, een geheugentaak en daarnaast ook
een spiegel tekentaak en een computer taak. Al deze taken meten verschillende denkprocessen zoals waarnemen, herinneren,
interpreteren en probleem oplossen. Hoewel we geen verschillen vonden in de prestaties op de algemene taal en rekentaak,
de geheugentaak en op de spiegel tekentaak, vonden we wel dat
mensen die verwekt waren in de Hongerwinter de computer taak
wat minder goed uitvoerden. De computer taak meet het vermogen om automatische reacties te onderdrukken. Hierbij moet men
heel aandachtig te werk gaan. Bij het ouder worden deze vaardigheid vaak één van de eerste die achteruit gaat. Dit resultaat zou
er op kunnen wijzen dat de groep mensen die tijdens hun allervroegste ontwikkeling aan de Hongerwinter blootgesteld werd,
sneller veroudert.
Een andere manier om te onderzoeken of ondervoeding tijdens
de zwangerschap leidt tot snellere veroudering is om na te gaan
of mensen die voor hun geboorte werden blootgesteld aan de
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Hongerwinter eerder overlijden. Om dit te kunnen onderzoeken
hebben we het doodsoorzakenregister van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) geraadpleegd. Het CBS houdt een overzicht bij van alle mensen die in Nederland zijn overleden met de
daarbij behorende doodsoorzaak. Op individueel niveau is het niet
mogelijk bij het CBS na te gaan waaraan iemand is overleden,
maar door groepen van mensen – anoniem – met elkaar te vergelijken, konden we wel nagaan of mensen die waren blootgesteld
aan de Hongerwinter eerder zijn overleden. Voor mannen konden
we geen verband ontdekken tussen Hongerwinter blootstelling
vóór de geboorte en de kans om te overlijden. Maar voor vrouwen
vonden we wel een verband. Vrouwen die zijn verwekt tijdens de
Hongerwinter blijken eerder te overlijden dan vrouwen die niet
voor hun geboorte aan de Hongerwinter zijn blootgesteld. De kans
dat deze vrouwen aan hart- en vaatziekten overleden en de kans
dat ze aan kanker (en dan met name borstkanker) overleden was
verhoogd.
Hongerwinter onderzoekers reizen de wereld rond
Omdat het Hongerwinter onderzoek letterlijk uniek is in de wereld en
het interessante resultaten oplevert, worden de onderzoekers van het
Hongerwinter onderzoek vanuit verschillende uithoeken van de wereld
uitgenodigd om te vertellen over hun bevindingen. In de afgelopen
jaren is het onderzoek gepresenteerd in onder andere Australië, Dubai,
Chili, de Verenigde Staten, Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland,
en Cyprus.
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Honger wereldwijd
Dick Swaab (hoogleraar neurobiologie, en zelf baby van de Hongerwinter): “Ik heb tijdens mijn intra-uterien verblijf in 1944 het geluk
gehad dat vrienden en kennissen mijn zwangere moeder wat extra eten
toestopten…. Dit geluk hebben 200 miljoen kinderen over de hele wereld nog steeds niet, waardoor ze in een vicieuze cirkel terecht kunnen
komen. Ondervoeding in de baarmoeder leidt tot een gestoorde hersenfunctie van het kind, waardoor dit kind in de volwassenheid niet in
staat is voor optimale omstandigheden en voldoende voor een volgende
generatie te zorgen.
Alleen een betere verdeling van het beschikbare voedsel over de wereld
kan die vicieuze cirkel doorbreken.”
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Nieuw onderzoek
Er lijken dus effecten te zijn van Hongerwinter op veroudering.
Maar het is nog veel te vroeg om hier verregaande conclusies uit
te trekken. Er is eerst nog meer onderzoek nodig. Met dit nieuwe
onderzoek willen we volgend jaar van start gaan. Hiervoor hebben we geld gekregen van de Europese Unie. De uitkomsten van
dit nieuwe onderzoek zijn van belang voor de gehele Europese
bevolking. Mensen worden steeds ouder, en daardoor zijn er ook
steeds meer mensen die lijden aan allerlei ouderdomsziekten. Om
daar iets aan te kunnen doen, en dus bij te dragen aan een manier
van gezond ouder worden, is het belangrijk om te weten te komen
welke factoren bijdragen aan het ontstaan van die ouderdomsziekten. Voeding tijdens de zwangerschap is mogelijk één van deze
factoren.
Volgend jaar zult u een uitnodiging voor deelname aan dit nieuwe
onderzoek ontvangen. We hopen dat we net als in de voorgaande
jaren ook deze keer weer op uw medewerking mogen rekenen.

18

Kinderen van de Hongerwinter

Opsporen
”Toen ik over het onderzoek las, wilde ik meteen meedoen. Je bent toch
een beetje bijzonder, omdat je hoort bij een bijzondere groep kinderen.
Maar ik wist dat ze mij nooit zouden kunnen vinden. De naam die
ik nu heb is niet de naam waarmee ik geboren ben. Ik ben vanuit het
ziekenhuis clandestien geadopteerd, en de naam van mijn adoptieouders heb ik via Koninklijk Besluit jaren later gekregen. Dus ze hadden
mij nooit kunnen vinden in de dossiers of in archieven. Daarom heb ik
mezelf maar aangemeld.”
(uit Baby’s van de Hongerwinter, de onvermoede erfenis van ondervoeding)

Baby in kranten
“Een van de deelnemers – wiens geboorte wel in het Amsterdamse
bevolkingsregister werd aangegeven – vertelde de onderzoekers dat
zijn ouders een week na zijn geboorte verhuisden uit Amsterdam in de
hoop dat er buiten de stad meer eten te krijgen was, en er betere kansen waren voor een jong gezin. Ze verhuisden op de fiets. Een kersverse vader op de fiets, met een kersverse moeder – een kraamvrouw
nog! – achterop: zij hield de kinderwagen vast met hun pasgeboren
baby erin: bedekt onder dekens en kranten tegen de kou.”
(uit Baby’s van de Hongerwinter, de onvermoede erfenis van ondervoeding)

Kinderen van de Hongerwinter

19

20

Kinderen van de Hongerwinter

Van de ene generatie op de andere
In 2008 is een nieuwe ronde van onderzoek gestart, waarbij niet
alleen de Hongerwinter baby’s maar ook hun kinderen werden
gevraagd mee te doen. Ditmaal ging het om vragenlijst onderzoek,
die op papier of digitaal (via internet) kon worden ingevuld. Ook
in dit onderzoek waren er weer meer dan 1000 mensen bereid om
mee te doen aan het onderzoek. Voor het eerst deden er ook 400
kleinkinderen van de Hongerwinter mee. De reden waarom de
kleinkinderen werden gevraagd mee te doen, was om na te gaan of
de effecten van blootstelling aan de Hongerwinter die we vonden
bij mensen die de Hongerwinter meemaakten voor hun geboorte,
ook worden doorgegeven aan hun kinderen. Dit lijkt niet het geval
te zijn. Op grond van de vragenlijst gegevens lijken de kinderen
van Hongerwinter baby’s net zo gezond als kinderen van mensen
die voor de Hongerwinter zijn geboren of na de Hongerwinter
zijn verwekt. Opvallend was wel dat we verschillen zagen in lengte
en gewicht. Kinderen van Hongerwinter mannen leken als volwassene iets dikker te zijn dan kinderen van vaders die niet voor
hun geboorte waren blootgesteld aan ondervoeding. Het lijkt er
dus op dat “iets” van de Hongerwinter wordt doorgegeven aan de
kinderen van Hongerwinter baby’s, zonder dat deze kinderen zelf
de Hongerwinter hebben meegemaakt. Dit zou kunnen worden
verklaard door veranderingen in de schakelaars van genen die
bepalen of een gen aan of uit staat. Om dit te onderzoeken hebben
we van 80 Hongerwinter families het DNA – genetisch materiaal
– verzameld om na te gaan of de Hongerwinter bepaalde genen
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heeft aan of uit gezet. Tot nu toe hebben we geen enkele aanwijzing gevonden dat blootstelling aan de Hongerwinter een effect
heeft op de schakelaars van genen. Natuurlijk hebben we nog
lang niet naar alle genen kunnen kijken, dus wellicht dat we in de
toekomst toch nog verschillen vinden.

Net een gevild konijn
“Zo’n twee weken later, op 16 januari 1945, is haar zoon geboren.
Naast de vreugde was er ook teleurstelling: de doktoren waarschuwden dat ze geen kinderen meer mocht krijgen: het gevaar van nóg een
zwangerschapsvergiftiging was te groot.
Eenmaal thuis ging het steeds slechter met de baby. Er was geen melk
meer en hij verschrompelde in plaats van dat hij groeide. ‘Het was net
een gevild konijn.’ Na weken van wanhoop besloot zij op advies van
haar schoonmoeder om haar baby af te staan aan de kerk, in ieder geval
tot na de oorlog. ‘Mijn man gaf hem nog een kusje en ik ging maar. Ik
beefde helemaal. Ik vond het zo verschrikkelijk.’
Bij aankomst bij de Nieuwe Kerk op de Dam zei de kosteres dat de kerk
de baby niet kon aannemen. Maar zij gaf de vrouw wat melkpoeder en
beloofde haar de komende maanden te blijven steunen, met voedsel en
bonnen. Wat begon als een wanhoopsdaad sloeg zo om in de redding,
niet alleen van de baby maar ook van de ouders.”
(uit Baby’s van de Hongerwinter, de onvermoede erfenis van ondervoeding)
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Uitstellen?
“Mijn vader was in die tijd ondergedoken om uit de handen van
Duitsers te blijven, die mannen naar Duitsland stuurden om te werken. Maar hij zat hier verderop in de buurt ondergedoken, in een
volkstuincomplex. Af en toe kwam hij naar huis, denk ik dan zo bij
mezelf, en zodoende ben ik er gekomen.’
En dat moment kon niet beroerder. De winter van 1944-’45 was nat en
koud, en de meeste mensen in Amsterdam waren verstoken van voldoende voeding en brandstof. Veel baby’s die toen in de buik van hun
moeder zaten, kregen daardoor op latere leeftijd de rekening gepresenteerd in de vorm van een slechte gezondheid, zeker vergeleken met
generatiegenoten die buiten de periode van de meest ernstige ondervoeding zijn verwekt of geboren.
‘Ik heb altijd een slechtere gezondheid gehad dan mijn broer en zus,
die allebei van na de oorlog zijn. Zelfs mijn moeder van 84 is heel
gezond, Hollands welvaren gewoon. Maar ik heb werkelijk alles gehad:
nierstenen die steeds terugkwamen, een hoog cholesterolgehalte en
later borstkanker. Soms maak ik dan ook een dolletje en zeg ik: had je
me niet even kunnen uitstellen?”
(uit Baby’s van de Hongerwinter, de onvermoede erfenis van ondervoeding)

Kinderen van de Hongerwinter

23

Boek

Baby’s van de Hongerwinter
De onvermoede erfenis van ondervoeding
Uitgeverij Augustus: ISBN 978-90-457-0419-7

In 2010 was het 65 jaar geleden dat de Hongerwinter ten einde
kwam. Ter gelegenheid daarvan schreef projectleider van het
Hongerwinter onderzoek Tessa Roseboom samen met journalist
Ronald van de Krol een boek over het Hongerwinter onderzoek.
Verschillende deelnemers van het Hongerwinter onderzoek werden geïnterviewd door van de Krol, hij tekende de aangrijpende
verhalen van de ”Hongerwinter baby’s” op, waarbij Roseboom
de wetenschappelijke uitleg geeft van hoe de kwalen van nu zijn
terug te voeren op de honger van toen. Het eerste exemplaar van
het boek werd in ontvangst genomen door de directeur van de
Nederlandse Hartstichting (zie foto). Hij zei: “Voorlichting over
gezonde voeding blijkt niet alleen van belang tijdens iemands
leven, maar al vanaf de geboorte van een kinderwens. Dit blijkt uit
het Hongerwinter Onderzoek dat de Nederlandse Hartstichting
steunt. Baby’s die licht zijn bij de geboorte krijgen vaker hart– en
vaatziekten in hun latere leven. Goede voeding van de moeder tijdens de zwangerschap kan hart- en vaatziekten bij haar (klein)kinderen helpen voorkomen. Uit door ons gesteund onderzoek blijkt
ook dat wat de moeder eet tijdens de zwangerschap de werking
van de genen bepaalt. En daarmee de kansen van haar kind op een
gezond leven. Het Hongerwinter Onderzoek past bij de missie van
de Nederlandse Hartstichting. 1 op de 3 mensen sterft aan hart- en
vaatziekten. Nederland telt 1 miljoen hart- en vaatpatiënten.
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Hoe ontstaan hart- en vaatziekten? Hoe kunnen we ze voorkomen? Wij investeren in wetenschappelijk onderzoek om antwoorden op deze vragen te vinden. Onderzoek, dé weg om hart- en
vaatziekten terug te dringen.”
Het boek werd positief ontvangen, en kreeg lovende recensies in
de landelijke kranten, en media aandacht zoals bij omroep Max en
in Libelle.

Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting, neemt het eerste
exemplaar van het boek “Baby’s van de Hongerwinter” in ontvangst.
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Column door professor neurobiologie Dick Swaab

Het korte termijn denken van het ongeboren kind
In de baarmoeder worden we geprogrammeerd voor het leven na
de geboorte. Bijvoorbeeld het gevoel man of vrouw te zijn, onze
seksuele oriëntatie en het niveau van onze agressie worden in
deze periode in onze hersenen vastgelegd. Later activeren onze
geslachtshormonen de hersensystemen die geprogrammeerd zijn
in de baarmoeder en komt onze seksualiteit en agressie tot uiting.
Deze intra-uteriene programmering wordt voor een deel bepaald
door de erfelijke informatie die het kind van zijn ouders heeft
meegekregen. Door deze foetale programmering op basis van
erfelijke factoren ligt al vanaf de conceptie een belangrijk deel van
ons karakter vast, alsook de kans die we lopen op hersenziekten
zoals schizofrenie, autisme, depressie en verslaving. Maar de beschikbare informatie op ons DNA is te veel te beperkt om ons voor
later volledig te programmeren. Naast onze genetische bepaaldheid is er ook een permanente invloed op de zich ontwikkelende
hersenen van het kind van allerlei factoren, zoals hormonen van
de foetus en de moeder, en voedingsstoffen en chemicaliën uit het
milieu die de placenta passeren. De hersenen worden bijvoorbeeld
door geslachtshormonen geprogrammeerd in de manlijke of vrouwelijke richting. Ook wordt het niveau waarop de stress-as en het
agressief gedrag zullen functioneren al in de baarmoeder voor de
rest van ons leven vastgelegd. De foetus reageert met soortgelijke
mechanismen ook op extreme signalen uit de buitenwereld door
hersensystemen op een permanente wijze bij te stellen. Zo bereid
de foetus zich voor op een moeilijk leven buiten de baarmoeder.
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Deze plasticiteit van de foetale hersenen heeft op korte termijn
een overlevingsvoordeel, maar het maakt de zich ontwikkelende
hersenen ook meteen zeer kwetsbaar voor schadelijke stoffen zoals voor nicotine uit de sigaret van een rokende moeder.
Bovendien blijkt dat foetale programmering op langere termijn de
basis kan zijn voor chronische ziekten. De Hongerwinter onderzoekers van het AMC hebben de gevaren van de foetale programmering voor het latere leven aangetoond. Tijdens de Hongerwinter
van 1944-1945 hadden de Duitse bezetters Nederland leeggeroofd.
Het kind in de baarmoeder bleek niet alleen een lager geboortegewicht te hebben, maar in volwassenheid bleek er ook een
verhoogde kans te zijn op overgewicht. Ze bleken een voorkeur te
hebben voor vet eten en bewogen minder. Bovendien hadden ze
meer kans op hypertensie, schizofrenie en depressie. De consequenties van dit onderzoek gaan veel verder dan de Hongerwinter,
want dezelfde mechanismen spelen nog steeds, wanneer het kind
in de baarmoeder te weinig voeding krijgt door een slechte placentafunctie en te licht ter wereld komt.
Wat zou het voordeel kunnen zijn van zo’n reactie van het nog ongeboren kind op ondervoeding? Het lijkt er op dat het kind in de
baarmoeder registreert dat er een tekort is van voedsel in de omgeving. Vervolgens worden alle systemen die in de hersenen van het
kind de stofwisseling reguleren op zo’n manier afgesteld dat iedere calorie wordt vastgehouden. Bovendien geeft eten minder snel
het gevoel van verzadiging. Omdat het kind bij de geboorte kleiner
is heeft het ook minder voedsel nodig. Het kind past zijn hersenen
en gedrag dus al aan voor een karig leven buiten de baarmoeder.
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Enkele maanden van cruciale betekenis
“Net als in het leven van een mens, kan in de geschiedenis van
een land een korte periode van enkele maanden van cruciale
betekenis zijn. Voor Nederland waren de maanden van november
1944 tot mei 1945 ontegenzeggelijk de meest traumatische in de
moderne geschiedenis. Deze zes maanden vormden samen de
Hongerwinter, het trieste sluitstuk van het drama van bombardementen, bezetting en ellende. Met recht wordt de Hongerwinter
gezien als één van de grootste rampen die Nederland ooit is overkomen. Het was een ‘stille’ ramp die, anders dan overstromingen
en dijkbreuken, zich sluipenderwijs heeft voltrokken, maar die
daardoor niet minder heftig was.
Elk mensenleven wordt blijvend beïnvloed door een relatief korte
periode. Die periode speelt zich af vlak vóór, tijdens en kort na de
conceptie. De zwangerschap is dan ook een van de meest enerverende processen van het leven. In geen enkele andere fase van het
leven worden zoveel biologische mijlpalen bereikt als tijdens de
negen maanden die een baby in de baarmoeder doorbrengt, vooral
in de eerste drie maanden.
Deze baby’s, of embryo’s feitelijk, zijn nu in veel gevallen gepensioneerde grootouders. Over hen gaat dit boek. Dankzij
het Hongerwinteronderzoek kan overtuigend in kaart worden
gebracht hoe de meest dramatische winter in de Nederlandse
geschiedenis zijn sporen heeft achterlaten in de fysieke en geestelijke gesteldheid van de huidige bevolking.”
(uit: Baby’s van de Hongerwinter, de onvermoede erfenis van
ondervoeding)
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Het asociale gedrag maakt dat het kind later primair voor zich
zelf op zal komen, wat ook gunstig is in een karige omgeving.
De activatie van de stress-as zal ook aan deze overlevingsstrategie
bijdragen. Maar als het kind dan vervolgens in een omgeving ter
wereld komt waar er een overmaat aan voedsel aanwezig is, keert
deze adaptatie strategie zich tegen hemzelf. De kans op vetzucht
is dan verhoogd, en hypertensie is hiervan het gevolg. Het verminderde verzadigingsgevoel leidt tot een verhoogde kans op
verslaving. En de verhoogde kans op depressie is het gevolg van
de geactiveerde stress-as. De verhoogde kans op schizofrenie zie
je bij alle gestoorde ontwikkelingen in de baarmoeder optreden. Je
kunt dus de ziekten die vaker optreden na ondervoeding zien als
bijwerkingen van een adaptatiestrategie die op de korte termijn de
overlevingskans van de foetus verbetert.
Een soortgelijke interpretatie kun je ook formuleren voor het
verstoren van de seksuele differentiatie van de hersenen van het
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nog ongeboren kind door sociale stress van de moeder tijdens
de zwangerschap. Bij stress van de moeder b.v. door life-events
of oorlogssituaties vermanlijken de hersenen van de vrouwelijke
foetus meer en die van de manlijke foetus minder. Dat is een
adaptieve reactie. Het meisje kan zich later beter handhaven als ze
robuuster en competitiever is, en een jongetje dat later geen macho is zal later minder makkelijk in conflict raken met α-mannen
in die stressvolle omgeving. Ook een prima overlevingsstrategie
op de korte termijn, maar het kan op de langere termijn ten koste
gaan van de voortplanting, en meer kans geven op ontwikkelingsachterstand en schizofrenie. Concluderend lijkt de foetus slechts
te “denken” aan overleving op korte termijn, en adapteert hij aan
de moeilijke omstandigheden die hij onmiddellijk na zijn geboorte
verwacht. Natuurlijk “denkt” de foetus helemaal niet na over dit
soort zaken. Miljoenen jaren zijn ongeboren kinderen blootgesteld
aan dit soort bedreigingen. Een enkele keer had een kind een mutatie waardoor hij zich beter kon aanpassen aan de problemen die
hem te wachten stonden, en deze gunstige mutatie verspreidde
zich vervolgens door de populatie. De korte termijn adaptaties,
zonder rekening te houden met de lange termijn bijwerkingen,
kun je het kind ook al niet kwalijk nemen omdat een lang leven
nog maar een heel recente verworvenheid is van de mens.
Tot nu toe moesten dokters de late gevolgen van de foetale
programmering behandelen. Met de kennis van de foetale programmering uit de Hongerwinter studies kan men zich nu gaan
richten op het voorkómen van de late gevolgen bijvoorbeeld door
voedingsadviezen tijdens de zwangerschap, en dat is pure winst.
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Wat betekent dit?
Goede voeding van de aanstaande moeder is belangrijk voor haarzelf, haar baby en mogelijk zelfs haar kleinkind. Zo veel moge
inmiddels duidelijk zijn. Maar wat kunnen we met de kennis die
het Hongerwinter onderzoek heeft opgeleverd?
Op dit moment richt de preventie van veel chronische ziekten
zich op bevordering van een gezonde leefstijl. Campagnes zoals
‘Twee ons groenten en twee keer fruit’ zijn zeer bekend, en iedereen in Nederland weet dat gezond eten, niet roken, en voldoende
bewegen allemaal er aan bijdragen om gezond ouder te worden.
Toch blijkt het lastig om deze leefstijl in de praktijk te brengen
en nog moeilijker om een leven lang vol te houden. Door zwangere vrouwen te wijzen op de enorme bijdrage die zij kunnen
leveren aan de gezondheid van hun kind – door voor en tijdens
de zwangerschap goed en gezond te eten – kunnen ziekten worden voorkomen. Zoals Hans Stam, directeur van de Nederlandse
Hartstichting, schrijft: de preventie van hart- en vaatziekten begint
bij de geboorte van een kinderwens.
Gezien de gevoeligheid voor voedingsadviezen van vrouwen met
een kinderwens zou deze strategie wel eens veel succesvoller kunnen zijn in het voorkomen van chronische ziekten dan de huidige
preventiestrategieën. Bovendien is het gemakkelijker om gedurende negen maanden een gezonde levensstijl er op na te houden
dan gedurende het hele leven, en geeft het volhouden ervan voor
de gezondheid van het ongeboren kind het ook nog eens een extra
dimensie.
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Hoewel het Hongerwinter onderzoek overtuigend heeft laten zien
hoe belangrijk voeding tijdens de zwangerschap is voor de latere
gezondheid van haar kind, is het nog niet zo eenvoudig deze kennis te vertalen naar advies voor zwangere vrouwen van nu. Toch
zijn er een aantal lessen te trekken. Zo lijkt het onverstandig dat
vrouwen vlak voor en tijdens de zwangerschap lijnen. De effecten
op hart- en vaatziekten lijken immers het grootst onder de mensen
die werden verwekt tijdens de Hongerwinter. Dit impliceert dat
een moeder die al vóór de bevruchting goed eet, de gezondheid
van haar kind op latere leeftijd het meest bevordert. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van de
moeders voeding tijdens de (vroege) zwangerschap op het nageslacht. Het is echter waarschijnlijk dat er grote gezondheidswinst
te behalen is door moeders vóór ze zwanger worden voor te lichten over het optimale dieet, eventueel aangevuld met vitaminen
en mineralen. Ook lijkt het logisch dat er in de toekomst wordt
onderzocht of het nageslacht van vrouwen die in het begin van
de zwangerschap kampen met een ernstige vorm van zwangerschapsbraken, er voordeel van heeft als hun moeders in een vroeg
stadium worden bijgevoed.
Om in de toekomst meer te weten te komen over het optimale
begin voor gezonde generaties in de toekomst is het ‘Healthy
WOMB Study Center’ in het AMC opgericht. Onderzoekers in dit
centrum doen onderzoek naar huidige vormen van ondervoeding
in de baarmoeder (‘womb’), zoals die bijvoorbeeld voorkomt bij
vrouwen die – met name in het begin van de zwangerschap – veel
misselijk zijn en braken, vrouwen die lijnen of afvallen vlak voor
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of tijdens de zwangerschap, maar ook bij vrouwen die uit religieuze overtuiging vasten gedurende een bepaalde periode van de
zwangerschap, en bij hongersnoden elders in de wereld.
Hiermee bouwt de wetenschappelijke wereld voort op de kennis
die is opgedaan in het Hongerwinter onderzoek.
Inmiddels is er in de wetenschappelijke wereld – mede dankzij
de resultaten van het Hongerwinter onderzoek – erkenning voor
het belang van goede voeding tijdens de zwangerschap. Hoewel
ondervoeding in Nederland niet meer vaak voor komt, is dit nog
steeds een groot probleem in veel ontwikkelingslanden. Een op de
zes inwoners op aarde lijdt aan ondervoeding en elke vier seconden overlijdt er iemand aan de gevolgen ervan. Wereldwijd hebben
verschillende organisaties de krachten gebundeld om zich in te
zetten voor goede voeding in de eerste 1000 dagen van het leven;
van het moment van bevruchting tot de 2e verjaardag.
Het Hongerwinter onderzoek ondersteunt het “1000 dagen”
initiatief (www.thousanddays.org). Hillary Clinton is een van de
ambassadeurs van dit initiatief. Zij sprak in september 2011 de
Verenigde Naties toe die bijeen waren gekomen om te praten over
het bestrijden van chronische ziekten wereldwijd. Tijdens haar
toespraak zei zij dat goede voeding van zwangere vrouwen en
jonge kinderen de beste investering is om te zorgen voor gezonde
toekomstige generaties.
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Resultaten Hongerwinter onderzoek trekken internationale aandacht
De resultaten van het Hongerwinter onderzoek hebben de afgelopen
jaren internationaal veel aandacht getrokken. Zo kwamen er filmploegen uit de Verenigde Staten, Japan, Korea, Duitsland en Frankrijk naar
het AMC om opnames te maken over het onderzoek. Hiervoor werden
ook verschillende deelnemers van het Hongerwinter onderzoek gefilmd. Gezaghebbende media als BBC, National Geographic en ARTE/
ZDF maakten documentaires, en Hongerwinter onderzoekers gaven
radio interviews aan Voice of America en BBC news radio.
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Dankwoord
We willen alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid,
enthousiasme en tijd. Zonder uw deelname was het Hongerwinter
onderzoek niet mogelijk geweest! U maakt deel uit van een absoluut unieke onderzoeksgroep. Wij hopen ook in de toekomst een
beroep op u te kunnen doen, om meer te weten te komen over de
belangrijke effecten van voeding tijdens de zwangerschap op de
gezondheid op latere leeftijd.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op het gebied
van Hongerwinter onderzoek? Surf dan regelmatig naar onze
website: www.hongerwinter.nl. Hier kunt u terecht voor uitgebreide informatie, achtergronden, de nieuwste ontwikkelingen en
interessante links over het onderzoek.
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De verschrikkingen van de Hongerwinter zijn
niet voorbij. Althans niet helemaal. Ze leven
letterlijk voort in de mensen die in deze droevige
periode groeiden in de buik van hun moeder. Deze
Hongerwinter baby’s – die inmiddels met pensioen
zijn – delen een aantal bijzondere kenmerken. Zij
lijden vaker aan hart- en vaatziekten, depressie en
stress. De vrouwen onder hen lopen meer kans op
borstkanker maar zijn opvallend vruchtbaar. Hun
fysieke en geestelijke gezondheid is terug te leiden
naar de hongersnood die hun zwangere moeders
doormaakten in 1944-45. Deze kennis vloeit voort
uit het Hongerwinter onderzoek dat heeft laten
zien dat veel voorkomende chronische ziekten zoals
suikerziekte, hart- en vaatziekten, depressie en
borstkanker, al kunnen ontstaan in de baarmoeder.
Dankzij het Hongerwinteronderzoek weten we dat je
niet alleen bent wat je eet maar vooral dat ‘je bent wat
je moeder eet’. Of – helaas – niet eet. Dit is relevant
voor de vele mensen die wereldwijd niet genoeg te
eten hebben, één op de zes mensen wereldwijd lijdt
honger, en elke vier seconden sterft er iemand aan
de gevolgen daarvan. Tegelijkertijd zijn chronische
ziekten niet alleen in de Westerse wereld, maar
ook in ontwikkelingslanden een groot probleem.
Waarschijnlijk kunnen we door goede voeding van
zwangere vrouwen veel van deze ziekten voorkomen.
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