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mensen: in arme wijken staan meer
vochtige en tochtige huizen met
schimmelplekken op de muren.
Ook zijn goedkope woningen geho-
riger, waardoor geluidsoverlast va-
ker een stressfactor vormt. En dan
zijn er nog de arme wijken die vlak
naast de snelweg liggen en waar
fijnstof een negatieve invloed heeft
op de gezondheid van mensen.

Onrechtvaardigheid
Bosma is er dan ook van overtuigd
dat hij bij andere aandoeningen die
worden gelinkt aan leefstijl, zoals
hartziektes en longkanker, dezelfde
relatie met de woonplek bestaat.
,,We konden dit bij diabetes type 2
goed bloot leggen omdat we ge-
bruik konden maken van de vra-
genlijsten over hun inkomen en le-
vensstijl. Van andere ziektes heb-
ben we die data niet.’’
In de VS wordt gesproken over

environmental injustice, wat je zou
kunnen vertalen als omgevingson-
rechtvaardigheid. Die beperkt zich,
volgens de hoogleraar, overigens

niet tot ziekmakende wijken. Ook
de omgeving waarin arme mensen
werken kan ongelijkheid verster-
ken. ,,Mensen met een klein inko-
men hebben meestal minder con-
trole over hun werk. Hun baas ver-
telt ze wat ze en wel niet mogen.
Weinig autonomie is een van de
belangrijkste oorzaken van stress
op het werk. Het kan tot passiviteit
leiden. De motivatie om gezond te
eten of te stoppen met roken is
klein als je het gevoel hebt dat je le-
ven je overkomt’’, stelt Bosma.
En dan is er ook nog de sociale

kring die de ongelijkheid bevor-
dert. In arme wijken wonen meer
mensen met sociale problemen, zo-
als schulden, verslaving en psychi-
sche aandoeningen. Bosma: ,,Men-
sen met een lage sociaaleconomi-
sche status hebben vaker het gevoel
dat ze scheef aangekeken worden
en dat anderen denken dat ze dom
en lui zijn. Dat veroorzaakt stress en
dat heeft een negatieve invloed op
hun gezondheid.’’
De overheid probeert al decennia

om burgers via voorlichting aan te
zetten tot gezonder gedrag. Bosma
is van mening dat de overheid te
veel nadruk legt op de persoonlijke
verantwoordelijkheid. ,,Als de om-
geving hetzelfde blijft, is het voor
mensen heel moeilijk om hun ge-
drag aan te passen. Ik zou graag zien
dat de overheid dit probleem fun-
damenteler aanpakt, zonder men-
sen te stigmatiseren en ze nog ver-
der in een hoekje te drukken.’’

SAM BLOKKER

,,Je immuunsysteem beschermt je
lichaam tegen invloeden en ziek-
teverwekkers van buitenaf’’, zegt
immunoloog Xanthe van Dieren-
donck (Universiteit Wageningen).
Als dat systeem aan het werk is,
merk je dat. Denk aan een schaaf-
wond. ,,Je zult merken dat de huid
eromheen rood wordt, opzwelt en
dat je pijn begint te krijgen.’’ Dat is
een ontsteking. Die wordt veroor-
zaakt door jouw eigen lichaam en
is een teken dat immuuncellen
hard werken om je beter te maken.
Een belangrijke soort immuun-

cel is de macrofaag. ,,Deze cel is
onderdeel van de eerste verdedi-
gingslinie van je immuunsys-
teem’’, vertelt Van Dierendonck.
Macrofagen verspreiden zich door
je hele lichaam en controleren of
er niets misgaat. ,,Die macrofaag
heeft twee standen: een rustmo-
dus en vechtmodus.’’ In de rust-
modus doet de macrofaag vooral
onderhoudswerk. Hij ruimt oude
cellen op en heelt wondjes. Maar
in de vechtmodus probeert hij
bacteriën en virussen te verslaan.
Als er te veel virussen zijn, roept
de macrofaag ook andere, meer ge-
specialiseerde immuuncellen op.
De macrofaag let, als een soort im-
muunsysteem-manager, voortdu-
rend op wat er in de omgeving ge-
beurt. Maar daardoor kan hij ook
snel verstoord raken als er iets in
die omgeving verandert. 
Zulke storingen komen vaak

voor bij mensen met overgewicht.
Dat komt omdat zij doorgaans veel
vetweefsel hebben. Wat veel men-
sen zich niet realiseren is dat vet

een belangrijk actief orgaan is.
,,Het produceert hormonen en
geeft signalen aan de rest van je li-
chaam.’’ Als het vet maar blijft
groeien, raakt die productie van
hormonen en signalen verstoord.
De macrofagen, die het vetweefsel
controleren op vreemde dingen,
raken dan in de war. Zonder dat er
een probleem is, gaan zij in de
vechtmodus. De macrofaag roept
de gespecialiseerde cellen op om
iets te komen bestrijden, maar er
is helemaal niets om te bestrijden.
Ondanks dat het vals alarm is,
ontstaat er wel een ontsteking, net
als bij die schaafwond. Die ontste-

king zal niet zomaar verdwijnen,
omdat er geen ziekteverwekkers
verjaagd kunnen worden: de ont-
steking wordt chronisch. Daar
merk je niet zoveel van totdat je
een keer echt ziek wordt. 
,,Door de chronische ontsteking

in het vetweefsel kan het im-
muunsysteem al uitgeput zijn, het
reageert dan veel te laat op ziekte-
verwekkers. Of je immuuncellen
staan juist zo op scherp dat ze veel
te heftig reageren”, aldus Van Die-
rendonck. ,,Ze richten dan veel
meer schade aan dan de ziektever-
wekker zelf had kunnen doen.’’ Je
immuunsysteem werkt dus echt
slechter als je te zwaar bent.
Gelukkig is dit effect omkeer-

baar: ,,Als je teruggaat naar een ge-
zond gewicht, doen de macrofa-
gen hun werk weer en ben je goed
beschermd tegen ziektes.’’

Mensen met overgewicht krijgen vaker hart- en vaatziektes en hebben meer kans op
kanker. Waarom is dat eigenlijk?

Risico door zwaarlijvigheid,
hoe werkt dat in je lichaam?

,,Gif heb ik altijd ongelo-
felijk intrigerend gevon-
den. Wereldwijd heb je
honderdduizenden giftige
diersoorten: van kwallen
tot kikkers, van koralen
tot slangen. In mijn on-
derzoek kijk ik naar de sa-
menstelling van slangen-
gif. Het gif moet je zien als
een cocktail van tientallen
tot honderdtallen toxines
die het lichaam in de war
kunnen schoppen. 
De gevolgen zijn divers:
de ene toxine zorgt voor
hartproblemen, een ander
zet de ademhaling stop en
weer een ander maakt cel-
len en weefsels kapot.
Omdat de effecten zo he-
vig zijn, zijn wij geïnte-
resseerd in het achterha-

len wat die effecten ver-
oorzaakt. Daar gebruiken
we analytische schei-
dingsmethoden voor,
waarbij we het gif als het
ware uit elkaar trekken.
Daarna kunnen we de af-
zonderlijke ingrediënten
van de gifcocktail onder-
zoeken. 
Vervolgens kijken we naar
de effecten. Neem bij-
voorbeeld bloed, daar
druppelen we gif bij en
dan kijken we of het bloed
sneller stolt of juist min-
der snel stolt. Mijn eure-
kamoment was tijdens
mijn masteronderzoek in
Australië, het land dat be-
kend staat om de vele gif-
tige diersoorten. Hier
deed ik onderzoek naar

het gif van dertig verschil-
lende koraalslangachtigen
(cobra’s, mamba's, zee-
slangen) en wat bleek?
Een veelgebruikt Afri-
kaans antigif werkt maar
ten dele tegen de schade-
lijke effecten van het gif
van deze slangen. Dat niet
al het antigif even goed
werkt, wist ik natuurlijk
uit de boeken, maar nu
zag ik het voor het eerst
met eigen ogen. Daar in
Brisbane wist ik: dit wil ik
aanpakken! Momenteel
sterven nog meer dan
100.000 mensen per jaar
aan een slangenbeet, maar
mijn collega’s en ik stre-
ven ernaar om dit aantal
in 2030 gehalveerd te heb-
ben.’’ –Jim Jansen

Eureka! ‘Antigif werkt niet altijd’

Door de chronische
ontsteking kan het
immuunsysteem 
al uitgeput zijn 

Wetenschappers
vertellen over hun
eurekamoment. Dit
keer Mátyás
Bittenbinder (28)
promovendus bij
Naturalis en de VU
Amsterdam.
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W
ellicht staan er op
Funda in de toe-
komst dezelfde
waarschuwingen
als op sigaretten-

pakjes: wonen in een arme wijk kan
obesitas veroorzaken, deze wijk is
schadelijk voor uw familie en
vrienden of wonen in een arme
wijk vergroot de kans op diabetes.
De plek waar je woont, heeft name-
lijk invloed op je gezondheid, zo
blijkt uit een nieuwe studie van
Maastricht University. 
Dat laagopgeleiden vaker diabe-

tes hebben, wisten we al. Nederlan-
ders met alleen basisschool hebben
zelfs zeven keer zo vaak diabetes
type 2 als landgenoten met een uni-
versitaire opleiding. De kans op
diabetes type 2 neemt toe door
stress, weinig lichaamsbeweging,
ongezond eten en roken. Vaak

In arme wijken is
vaak minder groen
om in te bewegen.
Ook zijn ze ’s avonds
onveiliger, waardoor
mensen eerder bin-
nen blijven.
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Wonen in gebied met goedkope huizen maakt ongezond  WETENSCHAP

wordt er een verband gelegd tussen
levensstijl en sociaaleconomische
klasse: laagopgeleiden leiden een
ongezonder leven, omdat ze het
vermogen missen om het beter te
doen. Uit onderzoek van Hans
Bosma, hoogleraar sociale epidemi-
ologie van Maastricht University,
en collega’s blijkt dat de plek waar
iemand woont, ook onderdeel van
het probleem is. Sommige postco-
des vergroten het risico op diabetes.
Het onderzoek van Bosma en zijn

collega’s richtte zich op Maastricht
en de naburige Heuvellandge-
meenten. Ze deelden het gebied op
in 82 wijken. Van iedere wijk bere-
kenden de onderzoekers de gemid-
delde WOZ-waarde van de huizen,
het bedrag dat een woning volgens
de gemeente opbrengt bij verkoop.
In wijken met goedkope huizen
bleek diabetes type 2 veel vaker

Wijken waar je ziek van wordt
voor te komen. Alleen die constate-
ring was voor de wetenschappers
echter niet voldoende. De onder-
zoekers waren op zoek naar de in-
vloed van de wijken, los van het in-
komen en de opleiding van de
mensen die er wonen. Om de gege-
vens te corrigeren voor individuele
sociaaleconomische factoren maak-
ten ze gebruik van een grootschalig
onderzoek naar diabetes in Maas-
tricht en omstreken tussen 2010 en
2013. Daar deden zo’n 3.500 mensen
aan mee. Zij werden niet alleen ge-
test op diabetes, maar ze moesten

ook vragen beantwoorden over hun
gezinssituatie, werk en leefstijl.
Nadat de onderzoekers hun gege-

vens statistisch hadden gecorri-
geerd voor opleiding, gezinsinko-
men en de status van het beroep
bleek diabetes nog steeds vaker,
voor te komen in arme wijken: een
inwoner daar heeft naar schatting
2,38 keer zoveel kans om diabetes
type 2 te krijgen dan een inwoner
met dezelfde sociaaleconomische
achtergrond in een rijke wijk.
,,Arme mensen lopen al een groter
risico op diabetes door hun sociaal-
economische klasse. De buurt
waarin ze wonen, vormt vervolgens
nog een extra risicofactor’’, aldus
Hans Bosma.
Arme wijken zijn om verschil-

lende redenen ziekmakend. Zo is er
vaak minder groen om in te bewe-
gen. Ook zijn ze ’s avonds onveili-
ger, waardoor mensen eerder bin-
nen blijven. Bovendien is in achter-
standswijken de concentratie cafe-
taria’s en andere fastfoodzaken
meestal hoger, waardoor inwoners
sneller worden verleid om voor on-
gezond voedsel te kiezen.
Ook de slechte behuizing heeft

invloed op de gezondheid van

De Raad voor
Volksgezond-
heid & Samenle-
ving (RVS) con-
cludeerde on-
langs in het
essay Gezond-
heidsverschillen
voorbij dat ar-
moede zich
vaker in speci-
fieke wijken con-
centreert. ,,De
verschraling van
sociale woning-
bouw, het toene-
mende woningte-
kort, scheefwo-
nen, stijgende
huren, dalende
huursubsidie en
beleggingsactivi-
teiten op de wo-
ningmarkt heb-
ben het voor be-
paalde groepen
moeilijker ge-
maakt om in de
stad te wonen.
Zij verplaatsten
zich eerst naar
de randen van de
stad en daarna
steeds vaker bui-
ten de stad. Zo
ontstonden wij-
ken waarin een
onevenredig
groot aantal
mensen wonen
met eenzelfde
sociale positie.”
In hetzelfde
essay stelt de
RVS dat de over-
heid bij ruimte-
lijke ordening
meer rekening
moet houden met
gezondheid. ,,In
plaats van finan-
ciële tegemoet-
komingen bij indi-
vidueel duurzaam
gedrag, kan een
overheid er ook
voor kiezen om
collectief te in-
vesteren in het
verduurzamen
van de publieke
ruimte.’’ 

Verschil
oplossen 

De wijk waar je woont, zegt iets over de kans dat je diabetes
krijgt. Dit blijkt uit een nieuwe studie van sociaal
epidemiologen van Maastricht University.

IRENE VAN DEN BERG

‘Als de omgeving
hetzelfde blijft, is
het voor mensen
moeilijk gedrag
aan te passen’
—


