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Samenvatting: het samenspel tussen

omstandigheden vroeg in het leven,

ingrijpende gebeurtenissen en

gezondheid later in het leven

De publieke gezondheid in ontwikkelde landen is de afgelopen decennia sterk verbe-

terd. De morbiditeit is afgenomen en de levensverwachting is gestegen. Binnen deze

landen bestaan er echter nog grote verschillen. Deze ongelijkheden zijn sterk gecorreleerd

met sociaaleconomische status: gemiddeld hebben mensen uit hogere sociaaleconomische

milieus een betere gezondheid dan mensen uit lagere sociaaleconomisch milieus. Er is nog

relatief veel onbekend over de mechanismes die ten grondslag liggen aan deze relatie.

Iemands gezondheid op latere leeftijd is afhankelijk van verschillende factoren. Van

invloed zijn inkomen, opleiding, genen, belangrijke gebeurtenissen en toegang tot medische

zorg. Dit proefschrift focust op een andere belangrijke factor, namelijk de omstandigheden

vroeg in het leven. Recentelijk is in verschillende studies het belang van deze levensfase

naar voren gekomen. Daarnaast is de effectiviteit van interventies die gericht zijn op het

verbeteren van omstandigheden van mensen op jonge leeftijd mogelijk hoog, omdat de

positieve effecten optellen over tijd en voor lange tijd van invloed zijn.

Het onderzoek naar langetermijneffecten van omstandigheden vroeg in het leven wordt

bemoeilijkt vanwege twee methodologische redenen. Ten eerste is de aard van de determi-

nanten endogeen. Variabelen die vaak niet in de data te observeren zijn, zoals genetische

informatie, hebben invloed op zowel omstandigheden in het vroege leven als op gezond-

heid in het latere leven. Hierdoor is het moeilijk om causale effecten vast te stellen. Ten

tweede is er een gebrek aan data die informatie over omstandigheden vroeg in het leven

en gezondheid op latere leeftijd omvatten. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is

door gebruik te maken van historische gebeurtenissen die mogelijk een langetermijnef-

fect hebben gehad op gezondheid in het late leven, maar enkel via de omstandigheden

vroeg in het leven. In de economische literatuur worden deze gebeurtenissen natuurlijke

experimenten genoemd.
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Omstandigheden vroeg in het leven kunnen zowel directe als indirecte langetermijn-

effecten op gezondheid hebben. Directe effecten wijzen op een biologische link tussen

omstandigheden in het vroege leven en gezondheid op latere leeftijd. Veel aandacht gaat

uit naar het belang van de gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap, oftewel

de prenatale fase. Indirecte effecten benadrukken dat gezondheidsrisico’s accumuleren

tijdens de gehele levensloop. De gezondheidsschade groeit naarmate het aantal, de duur

en de intensiteit van blootstellingen aan risicofactoren, zoals slechte voeding en stress,

toenemen met de tijd. Bij zowel directe als indirecte effecten zijn er mogelijk bepaalde

perioden waarin personen relatief gevoelig zijn voor gezondheidsrisico’s.

Mensen kunnen in hun leven blootgesteld worden aan ingrijpende gebeurtenissen (of

schokken). Voorbeelden zijn scheidingen, het overlijden van een partner en financiële

problemen. Deze schokken kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Mogelijk verklaren

deze ingrijpende gebeurtenissen een deel van de geobserveerde relatie tussen condities

vroeg in leven en gezondheid op latere leeftijd. Dit kan via de frequentie en het effect van

de schokken: personen die opgegroeid zijn onder slechte omstandigheden worden mogelijk

op latere leeftijd geconfronteerd met meer schokken of deze schokken hebben een groter

effect wanneer zij optreden.

Dit proefschrift onderzoekt het samenspel tussen omstandigheden vroeg in het leven,

ingrijpende gebeurtenissen en gezondheid op latere leeftijd. Het stuk bestaat uit twee

delen: het eerste deel (Hoofdstuk 2) bestudeert langetermijneffecten van slechte om-

standigheden vroeg in het leven op gezondheid en arbeidsmarktprestaties in het latere

leven. Het tweede deel (Hoofdstuk 3 en 4) onderzoekt of ingrijpende gebeurtenissen vaker

voorkomen en grotere gezondheidseffecten hebben bij personen die vroeg in het leven

bloot zijn gesteld aan slechte omstandigheden, zoals ondervoeding van de moeder tijdens

zwangerschap of armoede rondom de geboorte. Deze studies maken gebruik van longitu-

dinale data waarin de personen over meerdere jaren gevolgd worden.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de langetermijneffecten van prenatale ondervoeding op

arbeidsmarkt- en ziekenhuisuitkomsten bij mannen. Deze studie maakt gebruik van de

Nederlandse Hongerwinter van 1944-1945. Vanwege verschillende kenmerken van deze

hongersnood, zoals de relatief korte duur, is deze tragische gebeurtenis bruikbaar als

natuurlijk experiment. Prenatale blootstelling aan de Hongerwinter wordt bepaald aan

de hand van de plaats en het moment van geboorte, bijvoorbeeld een geboorte in het

westen van het land in de maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De studie

analyseert de drie trimesters van de zwangerschap apart om het belang van kritieke peri-

oden in de ontwikkeling van de foetus te onderzoeken. De analyse toont dat de mannen

die in het eerste trimester van de prenatale fase zijn blootgesteld aan de hongersnood een

lagere arbeidsmarktparticipatie hebben. Bij degenen die actief zijn op de arbeidsmarkt

worden geen effecten op het arbeidsinkomen gevonden. De resultaten voor de zieken-

huisuitkomsten laten zien dat het totaal aantal opnames hoger is voor degenen die tijdens

een trimester van de zwangerschap aan de hongersnood zijn blootgesteld. Het aantal
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ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire ziektes is hoger voor degenen die in het tweede

trimester van de zwangerschap zijn blootgesteld. Er is echter geen bewijs dat de Honger-

winter heeft geleid tot meer gevallen van kanker. Ten slotte, het relatief kleine aantal

mensen dat tijdens en vlak na de Hongerwinter is geboren en zestig jaar later nog in leven

is, duidt op mogelijke selectie bij de bevruchting of tijdens de zwangerschap en levensloop.

Deze selectie leidt waarschijnlijk tot onderschatte effecten van de hongersnood.

Hoofdstuk 3 analyseert of de effecten van ingrijpende gebeurtenissen op fysieke gezond-

heid later in het leven groter zijn voor degenen die vroeg in het leven blootgesteld zijn aan

slechte economische omstandigheden. De gebeurtenissen zijn de aanvang of terugkomst

van chronische ziektes, het overlijden van een partner, het overlijden van een familielid

en ziektes of ongelukken van een partner. Het aantal functionele beperkingen is gese-

lecteerd als indicator van fysieke gezondheid. De studie gebruikt economische verschillen

veroorzaakt door de macroeconomische conjunctuur als bron van variatie in omstandighe-

den rondom de geboorte. De resultaten tonen dat de impact van de aanvang of terugkomst

van chronische ziektes op fysieke gezondheid groter is voor degenen die geboren zijn

tijdens een recessie. Deze bevinding wijst erop dat slechte omstandigheden vroeg in het

leven de effecten van schokken op latere leeftijd vergroten. Daarnaast is de gezondheid

van de personen die geboren zijn in een recessie relatief slecht. De analyses tonen geen

effecten op de frequentie van schokken.

Hoofdstuk 4 onderzoekt of de effecten van de dood van een echtgenoot, een scheiding

en de dood van een kind op gezondheid groter zijn voor degenen die zijn blootgesteld aan

ondervoeding tijdens de prenatale fase. Deze studie gebruikt ook mensen die geboren zijn

rondom of tijdens de Hongerwinter. Ziekenhuisopname is geselecteerd als indicator van

gezondheid. De resultaten wijzen erop dat slechte omstandigheden vroeg in het leven de

frequentie van schokken in het latere leven vergroten. Degenen die zijn blootgesteld aan

de Hongerwinter in de prenatale fase worden vaker geconfronteerd met de dood van een

echtgenoot. De analyses tonen ook dat de effecten van deze schok op ziekenhuisopnames

groter zijn voor de personen die tijdens de zwangerschap van de moeder zijn blootgesteld

aan de Hongerwinter. Deze resultaten impliceren dat grotere frequenties en effecten van

schokken bijdragen aan de geobserveerde relatie tussen prenatale ondervoeding en gezond-

heid op latere leeftijd.

Dit proefschrift is om de volgende redenen van belang. De resultaten leveren bewijs

voor het belang van omstandigheden vroeg in het leven. Dit onderstreept onder meer

de noodzaak van goede voorlichting aan zwangere vrouwen. Daarnaast biedt het meer

inzicht in de te verwachten zorgvraag en productiviteit van ouderen. Ook is kennis over

langetermijneffecten van slechte omstandigheden vroeg in het leven van belang voor de

vormgeving van sociale programma’s. De effectiviteit van programma’s gericht op jonge

mensen kan hoog zijn. Ten slotte biedt dit proefschrift zicht op de gezondheidseffecten

van bepaalde schokken en vergemakkelijkt het de identificatie van de meest kwetsbare

personen.
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Dit proefstuk heeft twee algemene conclusies. Ten eerste, ondervoeding in de prenatale

fase heeft positieve langetermijneffecten op het aantal ziekenhuisopnames en negatieve

langetermijneffecten op de arbeidsmarktparticipatie. Ten tweede, verschillen in de effecten

van ingrijpende gebeurtenissen verklaren een deel van de negatieve relatie tussen slechte

omstandigheden vroeg in het leven en gezondheid op latere leeftijd.


