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De Hongerwinter familie studie 

Is er een verband tussen de omstandigheden waarin 
mensen in de Hongerwinter zijn geboren en hun 
huidige welbevinden en gezondheid? In opdracht van 
de Columbia University (VS) hebben TNO en het Leids 
Universitair Medisch Centrum daar tussen 2001 en 
2005 onderzoek naar gedaan. De bevindingen van de 
studie naar kinderen uit de Hongerwinter en deelnemers 
uit hun familie staan beschreven in deze brochure.

De reden van het onderzoek 
In de Hongerwinter van 1944-1945 was voedsel zeer 
schaars. Ook vrouwen die in deze periode zwanger 
waren hadden weinig te eten. De vraag is of het tekort 
aan voeding in de zwangerschapsperiode blijvende 
gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van de 
kinderen die in die periode zijn verwekt of geboren. 
De Hongerwinter Familie studie (HoF-studie) moet 
antwoord geven op de volgende vragen: wat is het 
eff ect van slechte voeding voor mensen die in de 
Hongerwinter zijn verwekt of geboren; zijn zij als 
volwassenen minder gezond; komen bij hen bepaalde 
ziekten vaker voor en hoe gaat het met hun eigen 
kinderen? Er is gekeken naar een aantal aspecten 
van de huidige gezondheid, maar het onderzoek was 
speciaal gericht op risicofactoren voor suikerziekte en 
voor hart- en vaatziekten.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Gezonde voeding is belangrijk voor iedereen, 
maar zeker voor zwangere vrouwen. Tijdens de 
zwangerschap groeit een kind in de baarmoeder van 
een enkele eicel tot een baby van drie tot vier kilo. Een 



Onderzoek naar omstandigheden rond geboorte en 
gezondheid op latere leeftijd

4

dergelijke groei van de organen en weefsels is alleen 
mogelijk als de baby voldoende voedingsstoff en van 
de moeder kan opnemen. De groei en ontwikkeling 
van de baby kunnen te lijden hebben als de moeder 
te weinig te eten heeft of genoegen moet nemen 
met minder goede voeding. Het onderzoek is ook 
belangrijk om te weten welke invloed de gunstige 
eff ecten van hogere welvaart, betere hygiëne en van 
nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen 
hebben op de betere gezondheid van opeenvolgende 
generaties. Het is niet eenvoudig om precies aan te 
geven hoe deze verbeteringen tot stand komen. Gaat 
het vooral om de invloeden tijdens de jeugd of later in 
het leven, of is ook de leefomgeving vóór de geboorte 
al van belang? Mogelijk bestaat er een direct verband 
tussen de gezondheid van onze eigen grootmoeders 
en moeders, en die van onszelf. 

Eerder onderzoek
In de jaren negentig van de vorige eeuw is al 
onderzoek gedaan door de Columbia University 
in samenwerking met het AMC te Amsterdam bij 
vrouwen die tijdens of direct na de Hongerwinter 
zijn geboren. Aan een volgend onderzoek van het 
AMC hebben ook mannen deelgenomen. De eerdere 
onderzoeken laten zien dat de geboortegewichten 
in de Hongerwinter lager zijn dan normaal en dat 
mogelijk ook de groei ná de geboorte is beïnvloed. Dit 
zou gevolgen kunnen hebben voor de lengte en het 
gewicht op volwassen leeftijd en ook voor bepaalde 
ziekterisico’s. Het huidige onderzoek bouwt voort 
op deze inzichten. Met meer deelnemers uit andere 
geboorteklinieken in het westen van Nederland 
wordt geprobeerd verder antwoorden te vinden op 
deze vragen.
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De Hongerwinter

De laatste winter van de Tweede Wereldoorlog 
staat in Nederland bekend als de Hongerwinter. In 
september 1944 trokken geallieerde troepen vanuit het 
zuiden Nederland binnen. Hun opmars stokte echter 
bij de grote rivieren en de slag bij Arnhem. Om de 
Amerikaanse en Canadese troepen verder te helpen, 
riep de Nederlandse regering in ballingschap vanuit 
Londen het spoorwegpersoneel op in staking te gaan. 
Deze staking was vooral bedoeld om de bevoorrading 
van de Duitse troepen te bemoeilijken. De Duitsers 
blokkeerden echter de voedseltransporten vanuit het 
noorden en oosten van Nederland naar het westen 
als represaillemaatregel.
De winter van 1944 - 1945 was erg streng. Er ont-
stond steeds grotere voedselschaarste in het westen 
van Nederland. De overheid probeerde het nog 
aanwezige voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen met 
voedselbonnen en gaarkeukens. Maar dat kon niet 
voorkomen dat de hongersnood groot was, vooral 
aan het eind van de oorlog. Eind april 1945 was 
het offi  ciële rantsoen gedaald tot minder dan 500 
calorieën per dag. Na de Bevrijding werd snel het 
normale peil van 2.000 calorieën bereikt. Het eten 
bleef nog wel enige tijd op de bon. 

Zwangere vrouwen kregen een kleine aanvulling op 
de offi  ciële rantsoenen. Ze konden dit zelf gebruiken 
of aan andere leden van het gezin zoals hun kinderen  
geven. De aanvulling was echter niet voldoende om 
hongersnood bij zwangere vrouwen te voorkomen; het 
gewicht van de aanstaande moeders in de klinieken 
daalde enorm. 

Op enkele plaatsen is 
voor de Bevrijding door 
geallieerde vliegtuigen 
voedsel afgeworpen, 
maar de grote verlichting 
kwam pas na de Duitse 
overgave op 5 mei 
1945. Toen kon met 
vrachtauto’s uit het al 
bevrijde Nederland 
op grote schaal voedsel 
naar het westen worden 
aangevoerd.
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Men schat dat tijdens de Hongerwinter in het 
westen van Nederland meer dan 20.000 mensen zijn 
overleden door ondervoeding. Vooral kinderen en 
bejaarden werden daarvan het slachtoff er.
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Het onderzoek

De zoektocht naar deelnemers
In 2001 is begonnen met het opsporen van alle 
vrouwen en mannen die in 1945 en begin van 1946 zijn 
geboren in de Vroedvrouwenscholen van Amsterdam 
en Rotterdam en in de verloskundige kliniek van 
het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Ook is een 
selectie gemaakt uit de geboortes in de jaren 1943 en 
1947 in deze klinieken. Samen gaat het om meer dan 
3.000 bevallingen: 1.239 uit Amsterdam, 1.296 uit 
Rotterdam, en 772 uit Leiden.
Om mensen te achterhalen zijn de Geboorteboeken 
geraadpleegd. Daarin staan alle patiëntengegevens 
over de geboorte uit de drie klinieken in de 
Hongerwinterperiode. In de archieven staat hoe het 
met de zwangerschap en de bevalling is gegaan. Bij 
de geboorte werd ook het gewicht en de lengte van 
het kind vastgelegd en werd de maat van het hoofdje 
genomen.
Met hulp van de Bevolkingsregisters van de 
Nederlandse gemeenten is het over het algemeen 
mogelijk geweest om het huidige adres te achterhalen 
van de vrouwen en mannen die in de drie 
verloskundige klinieken zijn geboren.
Uiteindelijk is van 2.300 vrouwen en mannen 
het huidige adres gevonden, 308 vrouwen en 
mannen waren inmiddels overleden, 275 waren 
geëmigreerd, 294 bleken onvindbaar, en voor 130 
gaf het Bevolkingsregister geen medewerking voor de 
opsporing. Aan alle gevonden personen is toen een 
schriftelijke uitnodiging gestuurd om aan de HoF-
studie mee te werken.

Het aantal geselecteerde 
geboorten in de drie ver-
loskundige klinieken was 
3.307. Ongeveer 40% 
van de moeders beviel 
van hun eerste kind en 
was toen gemiddeld 25 
jaar oud. Een kleine 
groep moeders (10%) had 
al vier of meer kinderen 
thuis. In het grootste 
gezin waren zeventien 
oudere kinderen.
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Drie groepen deelnemers 
Uiteindelijk hebben 1.075 mensen deelgenomen aan 
het onderzoek. De deelnemers zijn in te delen in 
drie groepen. De eerste groep is geboren in 1945 of 
in de eerste maanden van 1946 in een verloskundige 
kliniek in het westen van Nederland. Daar was de 
voedselnood tijdens de Hongerwinter het hoogst. 
Deze klinieken waren de Kweekschool voor Vroed-
vrouwen in Amsterdam, de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen in Rotterdam, en de verloskundige 
kliniek van het Academisch Ziekenhuis in Leiden.
Om te kunnen zeggen of de gevonden resultaten 
samenhangen met de omstandigheden van de 
Hongerwinter, wordt deze groep vergeleken met een 
tweede groep. Dit zijn mensen die zijn geboren in één 
van de bovenstaande klinieken, maar in een andere 
periode: in 1943 of in 1947, dus toen de Hongerwinter 
nog moest komen of al achter de rug was. 
De derde groep bestaat uit familie van beide groepen 
deelnemers. Vrouwen is gevraagd een zus mee te 
brengen, mannen een broer. Op deze manier kan ook 
rekening worden gehouden met eventuele gezond-
heidsklachten die voorkomen in de familie.  

Interview en medisch onderzoek
De medewerkers van TNO hebben de deelnemers 
uitgenodigd en bij alle deelnemers een telefonisch 
interview afgenomen. De vragen gingen over oplei-
ding, beroep en gezondheid en welbevinden van 
zowel de betrokkenen als van de ouders en andere 
familieleden. Voor zover van toepassing is ook 
geïnformeerd naar de geboortes van eigen kinderen 
en hun gezondheid.
Bijna alle deelnemers hebben in aansluiting op het 
TNO-interview ook meegewerkt aan een medisch 
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onderzoek op het Leids Universitair Medisch 
Centrum (Studiecentrum Ouderengeneeskunde); 
in totaal 595 vrouwen en 480 mannen. Ongeveer 
eenderde hiervan is een broer of zus van mensen die 
tijdens de Hongerwinter zijn geboren. De meeste 
deelnemers zijn voor het medisch onderzoek een dag 
naar Leiden gekomen. Van de mensen die niet naar 
Leiden konden komen, is telefonisch zoveel mogelijk 
informatie verzameld. Het medisch onderzoek is 
uitgevoerd tussen 2003 en 2005.

Voor het medisch onderzoek is bloed geprikt voor 
suiker- en cholesterolwaarden en is er een glucose 
belastingsproef gedaan. Ook zijn bloeddruk, lengte 
en gewicht en andere lichaamsmaten gemeten en 
is er een hartfi lm gemaakt. Deelnemers hebben 
vragenlijsten ingevuld en er is bloed verzameld voor 
toekomstig onderzoek. 

Alle onderzoekprotocollen zijn aan het begin 
van de studie beoordeeld en goedgekeurd door 
de Medisch Ethische Commissies van TNO, het 
Leids Universitair Medisch Centrum en andere 
deelnemende instellingen. Aan alle deelnemers is uit-
leg gegeven over de studieopzet. Ze hebben schrifte-
lijk toestemming gegeven voor het onderzoek.
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De resultaten 

De gevolgen voor pasgeboren kinderen
Het geboortegewicht, de lengte en de hoofdomtrek 
van kinderen die in de Hongerwinter zijn geboren 
daalt geleidelijk vanaf oktober 1944. Begin mei 
1945 zijn deze waarden op hun laagste punt, het 
geboortegewicht is dan gemiddeld 300 gram lager 
dan normaal. In deze periode is er nauwelijks 
verandering in zwangerschapsduur die gemiddeld 
veertig weken blijft.
 
Meteen na de Bevrijding, toen goede voeding 
weer overvloedig beschikbaar was, is er een sterke 
stijging in de geboortegewichten. De daling in het 
geboortegewicht tijdens de Hongerwinter heeft er 
dus mee te maken dat de aanstaande moeders (en 
ongeboren kinderen) vooral in de laatste weken van de 
zwangerschap een sterk tekort aan voeding hadden. 
Deze eff ecten bij pasgeboren kinderen bevestigen de 
resultaten van eerder onderzoek.

De situatie op 59-jarige leeftijd

Lengte
Vrouwen die in de Hongerwinter zijn geboren, zijn 
gemiddeld 166 cm lang, met een gewicht van 76 kg. 
De mannen zijn gemiddeld 178 cm lang met een 
gewicht van 88 kg. Er is geen samenhang gevonden 
tussen geboren worden in de Hongerwinter en de 
huidige lichaamslengte.



Onderzoek naar omstandigheden rond geboorte en 
gezondheid op latere leeftijd

11

Gewicht
Vrouwen die in de Honger-winter zijn geboren, 
zijn  gemiddeld zwaarder dan vrouwen die niet in 
de Hongerwinter zijn geboren. Dit extra gewicht 
(4,8 kg) zit vooral rond de buik en heupen, maar 
gedeeltelijk ook rond het bovenbeen. Bij mannen 
is geen samenhang te zien tussen deze maten en 
blootstelling aan de Hongerwinter voor de geboorte. 

Bloeddruk
De gemiddelde bloeddruk van alle deelnemers 
is 140/86 mm kwik. In totaal heeft 62% van hen 
een hoge bloeddruk. Een verhoogde bloeddruk op 
deze leeftijd is dus niet zeldzaam. Bij deelnemers 
die voor de geboorte aan de Hongerwinter waren 
blootgesteld, is de bovendruk gemiddeld 3 mm en 
de onderdruk gemiddeld 1 mm kwik hoger dan van 
de andere deelnemers. Ook is het percentage mensen 
met de diagnose hypertensie (verhoogde bloeddruk) 
iets hoger. Slechte voeding voor de geboorte kan dus 
gemiddeld een kleine verhoging van de bloeddruk 
geven. Dit verschil is voor het individu niet van 
groot belang, maar kan wijzen op een samenhang 
tussen gebeurtenissen voor de geboorte en de huidige 
gezondheid.

Suikerziekte en cholesterol
Een deel van de deelnemers had bij onderzoek een 
verhoogde bloedsuikerspiegel, maar er is nog geen 
duidelijk verband gevonden tussen de suikerspiegel in 
het bloed en blootstelling aan de Hongerwinter voor 
de geboorte. Dit geldt ook voor het cholesterolgehalte 
en de vetzuren. 
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Samenhang met de voortplanting
Er zijn nog geen verschillen gevonden tussen de 
groepen deelnemers als het gaat om het krijgen van 
kinderen. De blootstelling aan de Hongerwinter 
lijkt dus geen nadelige gevolgen te hebben voor de 
voortplanting. Over de geboortegewichten van de 
kinderen van de volgende generatie zijn wel gegevens 
verzameld, maar die zijn nog niet verwerkt.

Verder onderzoek

In het onderzoek is aandacht besteed aan de 
zwangerschapsduur en het lichaamsgewicht bij de 
geboorte en aan diverse aspecten van de gezondheid 
op volwassen leeftijd, zoals lengte en gewicht. Er is ook 
gekeken naar bloeddruk, de diagnose suikerziekte, 
cholesterol en de vetstofwisseling. Dit heeft belangrijke 
informatie opgeleverd over verschillen in gewicht bij 
vrouwen uit de Hongerwinter en het voornemen 
is dat in de toekomst verder uit te uitzoeken. Op 
de korte termijn zal eerst verder gekeken worden 
naar andere gegevens die al zijn verzameld en naar 
de bloedmonsters die in het laboratorium worden 
bewaard. U wordt op de hoogte gehouden van verdere 
resultaten die het onderzoek oplevert en van nieuwe 
onderzoeksvragen die uit de studie voortkomen. 
Mogelijk dat u dan weer om uw medewerking wordt 
gevraagd voor een vervolgonderzoek. 
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Tot slot

Wie hebben het onderzoek uitgevoerd? 
Het onderzoek is uitgevoerd door Columbia 
University te New York, de Emory University 
te Atlanta, TNO Kwaliteit van Leven te Leiden, 
en de Afdeling Ouderengeneeskunde van het Leids 
Universitair Medisch Centrum te Leiden. 

De volgende instellingen hebben meegewerkt: 
Stichting Kweekschool voor Vroedvrouwen,
Amsterdam, Stichting Rotterdamse Opleiding tot 
Verloskundige, Rotterdam; Afdeling Verloskunde 
van het Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, 
Bevolkingsregisters en afdelingen van de Burgerlijke 
Stand, Nederlandse gemeenten.

Vragen over het onderzoek
Als u naar aanleiding van dit verslag nog vragen of 
opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met:
Dr. Karin M. van der Pal-de Bruin
Hoofd Sector Voortplanting en Perinatologie
TNO Kwaliteit van Leven
Telefoon 071 - 518 18 36.

Dankbetuiging
We danken iedereen die aan het onderzoek heeft 
deelgenomen. Zonder uw medewerking  had dit 
onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Het 
was dan niet mogelijk geweest nieuwe inzichten te 
verkrijgen over de invloed van de leefomgeving op de 
gezondheid in de huidige en volgende generaties. 
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