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ven, waardoor je de neiging hebt 
“blauw” te zeggen, terwijl het goede 
antwoord “geel” is’, legt De Rooij uit.
Bij de eerste drie testen waren er 
geen verschillen tussen de prestaties 
van de deelnemers, maar op de 
Strooptest scoorden mensen die in de 
baarmoeder werden blootgesteld aan 
de Hongerwinter slecht. Voor de test 
is selectieve aandacht nodig om de 
automatische respons – “blauw” – te 
onderdrukken. ‘Dit is een van de eer-
ste dingen die achteruit gaan als je 
ouder wordt. Ander onderzoek laat 
zien dat als je slecht presteert op deze 

J&J doet bod 
op Crucell

De Amerikaanse farmaceut John-
son & Johnson heeft een over-
namebod gedaan op het Leidse 
biotechbedrijf Crucell. Dat 
maakte de farmaceut op 17 sep-
tember bekend. Johnson & John-
son heeft al een belang in Crucell 
van 17,9 procent. 
Crucell heeft meer dan dertien-
honderd werknemers, en ontwik-
kelt, produceert en verkoopt  
vaccins, eiwitten en antistoffen 
tegen infectieziekten. Als de over-
name doorgaat,zal Crucell de vac-
cindivisie vormen van Johnson & 
Johnson. De bestuursvoorzitter 
voorziet geen ontslagen en het 
hoofdkantoor zal in Leiden blij-
ven.  Of beleggers snel akkoord 
gaan met het bod valt nog te be-
zien. Hoewel Crucells  tweede 
aandeelhouder Van Herk Groep in 
eerste instantie nagenoeg tevre-
den was, noemde directeur Gert 
Jan van der Baan het bod eind sep-
tember ‘mager en te vroeg’. 

Beroerte-enzym en 
medicijn ontdekt
Nederlandse en Duitse onderzoe-
kers hebben een enzym ontdekt 
dat verantwoordelijk is voor het 
afsterven van zenuwcellen na een 
beroerte. Het enzym NOX4 doet 
zijn schadelijke werk door de pro-
ductie van waterstofperoxide, 
schrijven de onderzoekers in Plos 
Biology   (21 september online).
In proeven met muizen remden 
de onderzoekers de werking van 
het enzym met een experimen-
teel nieuw medicijn, wat resul-
teerde in aanzienlijk minder her-
senschade. Het medicijn heeft 
voor zover bekend geen schade-
lijke bijwerkingen. Momenteel is 
slechts een medicijn op de markt 
om de gevolgen van beroertes te 
behandelen, aldus eerste auteur 
Christoph Kleinschnitz. 

Gijs van Hengstum

Bioloog Gijs van Hengstum is de 
nieuwe hoofdredacteur van  
Natura, het tweemaandelijkse 
 ledenblad van de vereniging voor 
veldbiologie KNNV. Van Heng-
stum studeerde biologie en  
wetenschapscommunicatie in 
Nijmegen en is oprichter van het 
communciatiebureau Auxo  
Media. Hij was eerder hoofd- 
redacteur van jongeren-weten-
schapsblad Explore en het relatie-
blad van de Nijmeegse bètaweten-
schappers B4U. 

Luc Allemeersch

Botanicus Luc Allemeersch van 
de Nationale Plantentuin in het 
Belgische Meise ontving op 26 
september de Van Rompaey-prijs. 
Hij werd beloond voor een plan-
teninventaris die hij maakte van 
het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west. De prijs wordt tweejaarlijks 
uitgereikt en is vernoemd naar 
botanicus Emiel van Rompaey, de 
maker van de eerste plantenatlas 
van België en Luxemburg. 

S O O R T G E N O T E N

Kinderen van moeders die tijdens de 
zwangerschap honger lijden, preste-
ren op latere leeftijd slechter in cog-
nitieve taken. Dat komt mogelijk 
door versnelde veroudering van de 
hersenen en kan een eerste teken 
zijn van Alzheimerdementie. Dat 
blijkt uit het Hongerwinter Onder-
zoek van het AMC Amsterdam (PNAS, 
13 september).
Dit langlopende project onderzoekt 
de gevolgen van de Hongerwinter en 
richt zich op mensen die tijdens en 
vlak na deze periode zijn geboren. De 
Hongerwinter duurde van november 
1944 tot mei 1945 en was het gevolg 
van een Duits verbod op voedsel-
transport naar het westen van Neder-
land. Op het dieptepunt van de Hon-
gerwinter bedroeg het gemiddelde 
rantsoen in gebieden met schaarste 
400 calorieën per dag: veel te weinig 
voor een volwassene en zeker voor 
een zwangere vrouw.
‘De hongersnood was een humani-
taire ramp, maar biedt wel de moge-
lijkheid te onderzoeken welke effec-
ten ondervoeding van moeders heeft 
op de gezondheid van kinderen op 
latere leeftijd’, schrijvers de onder-
zoekers. ‘Toen hongerwinterkinde-
ren op 19-jarige leeftijd werden opge-
roepen voor het leger werden ze ook 
onderzocht. Toen zijn er geen ver-
schillen in cognitieve functie gevon-
den’, vertelt eerste auteur van het 
PNAS-artikel Susanne de Rooij.
Bijna zestig jaar na de hongersnood 
zijn de hongerwinterkinderen op-
nieuw onderzocht. ‘We vergeleken 
mannen en vrouwen die tijdens de 
zwangerschap zijn blootgesteld aan 
de Hongerwinter met mensen gebo-
ren in 1943 en 1944 – die als kind aan 
de hongersnood zijn blootgesteld – 
en met geborenen uit 1946 en 1947, 
op wie de Hongerwinter geen effect 
had.’

Strooptest
Meer dan zevenhonderd eind-vijfti-
gers werden aan cognitieve testen 
onderworpen. Van hen maakten 297 
mensen de Hongerwinter vanuit de 
baarmoeder mee. De deelnemers  
kregen een geheugentaak, waarbij ze 
een verhaal hoorden en navertelden, 
en een motorische leertaak, waarbij 
ze een ster in spiegelbeeld nateken-
den. Ook maakten ze een intelligen-
tietest en deden de bekende Stroop-
test, waarbij kleur en woord niet 
overeenkomen. ‘Het woord “blauw” 
is bijvoorbeeld in gele letters geschre-

Veroudering door Hongerwinter

De Hongerwinter in 1944 
had niet alleen directe 
grote gevolgen voor de 
Nederlandse bevolking. 
Ook jaren later onder-
vinden hongerwinter-
kinderen effecten van 
de ondervoeding van hun 
moeders.

   H U M A N E  B I O L O G I E  
Door Maartje Kouwen

test, je een verhoogd risico hebt om 
Alzheimer te ontwikkelen.’ De 
slechte score van de hongerwinter-
kinderen kan dus duiden op ver-
vroegde veroudering en een ver-
hoogd risico op Alzheimerdementie. 
Met name mensen die tijdens de hon-
gersnood in het eerste trimester van 
de zwangerschap zaten presteren 
slecht in de test, vertelt De Rooij. ‘In 
die periode ontwikkelen de hersenen 
zich. Waarschijnlijk is er door de on-
dervoeding daarbij iets mis gegaan.’ 

Schedel
Helemaal zeker is dat overigens niet, 
vertelt ze: ‘Het zou ook kunnen dat 
deze mensen altijd al slecht waren in 
deze cognitieve taak. Mensen met 
schizofrenie zijn bijvoorbeeld ook 
niet goed in deze test. Als veroude-
ring de oorzaak is, verwacht je dat de 
prestaties de komende jaren afne-
men en dat ze ook slechter gaan pres-
teren in andere cognitieve taken. 
Over een paar jaar kunnen we dat 
met zekerheid vaststellen.’
De onderzoekers brengen de lage 
Strooptestscore ook in verband met 
eerdere resultaten van het Honger-
winter Onderzoek. Daaruit bleek dat 
mensen die verwekt zijn in de Hon-
gerwinter vaker hart- en vaakziekten 
krijgen. Cognitieve achteruitgang 
door veroudering blijkt daarnaast 
geassocieerd met aderverkalking en 
schade aan bloedvaten. ‘Mogelijk 
heeft vaatveroudering dus effect op 

Op latere leeftijd gaat de selectieve aandacht van hongerwinterkinderen snel achteruit.

HUMANITAIRE RAMP BIEDT UNIEKE OBJECTEN VOOR VEROUDERINGSONDERZOEK

veroudering van de hersenen.’
Opmerkelijk is dat de hongerwinter-
kinderen ook een kleinere schedel 
bleken te hebben. ‘Dat was een ver-
rassende bevinding’, zegt De Rooij. 
‘Alle mensen die in de zwangerschap 
aan de hongerwinter werden bloot-
gesteld, hadden een kleinere sche-
delomtrek, terwijl we dat in eerdere 
metingen niet hebben gevonden.’ 
Schedelgrootte is gecorreleerd aan 
hersenomvang en afgenomen sche-
delgrootte is eerder in verband ge-
bracht met verminderde cognitieve 
vaardigheden bij ouderen. De onder-
zoekers kunnen niet verklaren 
waarom de schedelomvang bij hon-
gerwinterkinderen sneller achteruit 
gaat. ‘We zijn hard op zoek naar een 
oorzaak.’
Vervolgonderzoek levert echter een 
lastig dilemma. In het verouderings-
onderzoek levert een lange periode 
tussen twee opeenvolgende onder-
zoeken de duidelijkste verschillen, 
maar brengt ook een risico met zich 
mee: de groep wordt steeds kleiner, 
door overlijden, emigratie of afzien 
van deelname. Regelmatig onder-
zoek is echter onmogelijk: ‘De onder-
zoeken zijn belastend en onderzoeks-
geld is schaars’, vertelt De Rooij. Toch 
probeert ze zoveel mogelijk informa-
tie uit deze unieke onderzoeksgroep 
te halen. ‘Helemaal nu ze ouder wor-
den, wordt de groep uit wetenschap-
pelijk oogpunt alleen maar interes-
santer.’

Over het Hongerwinter Onder-
zoek is onlangs een boek ver-
schenen. Hongerwinterkinderen 
lijden vaker aan hart- en vaat-
ziekten, depressie en stress. De 
vrouwen hebben een grotere 
kans op borstkanker, maar zijn 
ook bovengemiddeld vruchtbaar. 
Dat alles is terug te leiden naar 
de ondervoeding van hun moe-
ders. Tessa Roseboom en Ronald 
van de Krol tekenden het medi-
sche, historische en persoonlijke 
verhaal van acht hongerwinter-
kinderen op in Baby’s van de Hon-
gerwinter (Uitgeverij Augustus).

Hongerwinter-
kinderen
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