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Artikel

Neurobiologie van vitaliteit:
de rol van sociaal-economische status

Gertjan van Dijk · Romy de Boer · Anton J. W. Scheurink · Bauke Buwalda

Samenvatting

Mensen met een relatief lage sociaal-economische status (SES) hebben gemiddeld een slechtere
gezondheid en lagere levensverwachting dan mensen met een hoge SES. Dikwijls wordt hierbij
gewezen op een ongezonde levensstijl. Gewoonten zoals roken, overmatig alcoholgebruik, (te
veel) ongezond eten, gecombineerd met te weinig lichaamsbeweging, zijn inderdaad aantoon-
bare risicofactoren voor het ontstaan van gezondheidsproblemen en deze factoren worden vaak
in verband gebrachtmet verminderde algehele vitaliteit bij een lage SES. Bij een lage SES kan ech-
ter ook een gepercipieerde sociale ondergeschiktheid een rol spelen in de gezondheid. Daarnaast
zijn keuzen met betrekking tot gezond gedrag niet altijd rationele keuzen. Psychosociale stress
zou een onderliggende kernfactor kunnen zijn bij het ontstaan van sociaal-economische gezond-
heidsverschillen. Deze stress kan op de lange termijn gedragsmatige, metabole en fysiologische
aanpassingen veroorzaken, wat uiteindelijk het risico op het ontstaan van (multi)morbiditeit en
mortaliteit verhoogt. Integraal beleid is noodzakelijk om gezondheid van mensen met een lage
SES te verbeteren.

Trefwoorden allostatic load · metabool syndroom · sociaal-economische
gezondheidsverschillen · sociaal-economische status

Inleiding

Diverse studies hebben aangetoond dat opleidingsni-
veau, inkomen en (of) status die wordt ontleend aan
baan of expertise, gerelateerd zijn aan gezondheid en
vitaliteit [1–4]. Mensen met een laag opleidingsniveau
leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan hoog-
opgeleide mensen, waarvan 15 jaar in minder goede
gezondheid [5]. Het verkleinen van de gezondheids-
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verschillen tussen mensen met verschillende sociaal-
economische status (SES) – en dan met name door het
verbeteren van de situatie bij de lage SES – is gepriori-
teerd in vele beleidsagenda’s. Een goede gezondheid is
immers niet alleen belangrijk voor het individu; een ge-
zonde en vitale bevolking is eveneens van onschatbare
waarde voor de economie. Chronische ziekte belem-
mert de werkinzetbaarheid, en zij die een baan hebben,
zullen de kosten van behandeling en levensonderhoud
van chronisch zieken moeten opbrengen [6]. Het kan-
telpunt waar de gezondheidszorg door werkenden niet
meer is op te brengen, lijkt in zicht te komen, of is reeds
bereikt [6].

Om gezondheid bij mensen met lage SES te bevor-
deren, is het van belang de onderliggende oorzaken te
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kennen die een rol spelen bij het ondermijnen van die
gezondheid. Aangezien SES een regionale distributie
blijkt te hebben, kunnen sociale en fysieke kenmer-
ken van gebieden met gemiddeld lage SES vergeleken
worden met die waar een gemiddeld hoge SES wordt
gevonden. Inderdaad zijn gemiddeld opleidingsniveau,
inkomen en werkloosheidspercentagemogelijke deter-
minanten, maar ondersteunend sociaal netwerk en fy-
sieke omgevingsvariabelen (zoals leefbaarheid en vei-
ligheid op straat, en populatiedichtheid) spelen ook een
rol [7–10]. De doelstelling van dit artikel is de gevolgen
van een lage SES te bespreken binnen een neurobiolo-
gische context. Het kennen van deze processen biedt
inzicht in mogelijkheden voor interventies.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen als
gevolg van een negatieve omgeving

Een voor de hand liggende verklaring voor de relatie
tussen gezondheid en SES is, dat factoren zoals oplei-
dingsniveau, inkomen en maatschappelijke status, ge-
zondheidsbevorderende of belemmerende omstandig-
heden vormen [7, 11]. Het al of niet kunnenmaken van
bepaalde keuzen en de mate van controle over factoren
die de kwaliteit van leven beïnvloeden, zouden bij die
verklaring een belangrijke rol kunnen spelen [12, 13].
Levens van mensen met een lage SES spelen zich mo-
gelijk vaker af in een sociale omgeving waarin minder
ondersteuning wordt ervaren en waarbij sprake is van
een lagere sociale participatie en een kleiner sociaal
netwerk [8]. Isolatie (of de perceptie hiervan) en ge-
brek aan betrokkenheid vanuit sociale netwerken zijn
sterke voorspellers van slechtere gezondheid [2]. Soci-
ale isolatie wordt geassocieerd met een hogere kans op
het krijgen van inflammatiegerelateerde ziekten, zo-
als hartaandoeningen, neurodegeneratieve ziekten en
sommige typen kanker. Verder verhoogt sociale isola-
tie de kans op virusinfecties en/of verminderde reactie
op vaccins hiertegen [14].

Naast de grootte van het sociale netwerk en de mate
van isolement (of de perceptie hiervan) spelen sociale
normen zelf ook een grote rol bij gedrag in het alge-
meen [15] en diverse gezondheidsgedragingen in het
bijzonder, waaronder veel en ongezond eten [16, 17],
weinig lichaamsbeweging [18–20], roken [21–23] en
overmatig alcoholgebruik [24, 25].

Er zijn twee typen sociale normen die gedrag beïn-
vloeden: injunctieve en descriptieve normen. Injunc-
tieve normen beschrijven wat een groep vindt dat ge-
daan hoort te worden – gebaseerd op gangbare normen
en waarden – en zijn dus afhankelijk van goedkeuring
of afkeuring van andere groepsleden (sociaal accepta-
bel gedrag). Injunctieve normen kunnen specifiek voor
een sociale groep zijn en dus ook verschillen tussen
groepen met een hoge of lage SES. Descriptieve nor-
men zijn iemands overtuigingen over wat groepsleden
echt doen (observaties uit de omgeving) [22, 26].

De Sociale Identiteit theorie van Tajfel en Turner
[27] beschrijft de invloed van sociale groepen op
(on)gezond gedrag. Sociale identiteit wordt verkregen
door onderdeel van een groep uit te maken, waar-
bij het zelfbeeld dat voortvloeit uit het lidmaatschap
van die sociale groep een belangrijke rol speelt, te-
zamen met de waarde en de emotionele significantie
die aan het lidmaatschap van die betreffende sociale
groep worden toegekend [22]. Mensen die zich sterker
identificeren met een sociale groep, conformeren zich
sterker aan de waargenomen normen van die groep
[22]. Deze identiteit kan gedragsintenties beïnvloe-
den en gedragsveranderingen teweegbrengen, zoals
het terugdringen of juist verergeren van ongezonde
(bijvoorbeeld verslavende) activiteiten [22].

Het uiten van bepaald gedrag kan bijdragen aan
identificatie en acceptatie van het individu in een groep,
hetgeen meestal een positief effect zal hebben op het
welbevinden van het individu. Afhankelijk van het
type gedrag kan zo’n gedragsuiting echter ook nega-
tieve consequenties hebben en op de lange termijn
leiden tot gezondheidsproblemen. Roken is een van
de duidelijkste voorbeelden van identificerend gedrag,
maar wordt tevens gezien als de belangrijkste oorzaak
van ziekte en sterfte in Nederland [28]. Van de totale
ziektelast wordt 13,1 % veroorzaakt door roken [29];
daarnaast sterft ruim de helft van de mensen die blijft
roken, aan de gevolgen hiervan [30]. Een ander voor-
beeld van een ongezonde leefstijl is het eten van veel
calorierijk voedsel dat arm is aan essentiële nutriënten
(zoals vitaminen en mineralen). De voedingsmidde-
lenindustrie speelt hierin een belangrijke rol, aangezien
deze in grote mate bepaalt wat mensen (willen) nutti-
gen, door middel van uitgekiende branding campagnes
[31]. Hoewel de advertenties voor bepaalde voedings-
producten de schijn wekken dat ze alleen door gezonde
en succesvollemensenworden genuttigd, valt te betwij-
felen of deze producten echt een positieve bijdrage le-
veren aan de gezondheid. Industrieel geproduceerde en
geraffineerde voeding wordt in verband gebracht met
het ontstaan van overgewicht en obesitas [32]. Van obe-
sitas is sprake indien men een body mass index (BMI;
i.e., dit is iemands lichaamsgewicht in kg gedeeld door
het kwadraat van iemands lengte in meter) heeft van
>30 kg/m2. Obesitas wordt vaak geassocieerd met aan-
doeningen zoals insulineresistentie, hoge bloeddruk,
vaatvernauwing en een staat van algehele chronische
ontsteking. Deze aandoeningen worden collectief aan-
geduidmet de termmetabool syndroom (MetS), en het
hebben van MetS-indicatoren verhoogt het risico op
het ontwikkelen van type 2-diabetes mellitus en hart-
en vaatziekten [33, 34]. Wereldwijd wordt een op de vijf
doden in verband gebrachtmet obesitas enMetS. Daar-
naast leiden deze ziekten tot hoge sociaal-economische
kosten [35]. Terwijl roken kan worden gezien als iden-
tificerend gedrag, zijn gedragingen die ten grondslag
liggen aan obesitas en MetS waarschijnlijk niet essen-
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tieel voor een proces van groepsidentificatie en accep-
tatie van het individu in een groep. Als het gaat om
sociale acceptatie in een groep is er juist sprake van
het omgekeerde, mensen met obesitas voelen zich dik-
wijls gestigmatiseerd en geïsoleerd, en hebbenvaak een
schuldgevoel over het feit dat ze te dik zijn [36]. Daar-
entegen heerst het vermoeden dat het bezitten van ken-
nis over gezonde voeding, en het hebben van financiële
middelen om daarmee vervolgens te komen tot een ge-
balanceerd gezond dieet, in combinatie met voldoende
fysieke inspanning, een groepsidentificerende werking
heeft in groepen met een hoge SES [37].

Neurobiologie van voeding

Het is curieus dat de neurobiologische processen die
mensen in onze samenleving obees maken, die ook de
kans op vroegtijdig overlijden vergroten, waarschijnlijk
dezelfde zijn die ooit aan onze paleolitische voorouders
een hogere overlevingskans hebben gegeven [38, 39].
De genetische basis voor het bemachtigen van voedsel
en zo veel mogelijk hiervan consumeren, en vervolgens
spaarzaam omgaan met de opgeslagen vetvoorraad in
het lichaam, is waarschijnlijk een belangrijke adaptieve
strategie geweest om perioden van voedselschaarste te
kunnen doorstaan [38, 39]. Deze genenpool, die sinds-
dien hooguit door genetische drift iets is veranderd,
doet in feite nog steeds waar het ooit, gedurende mil-
joenen jaren, door en voor is geselecteerd, namelijk
consumeren in tijden van overschot. In onze hui-
dige geïndustrialiseerde welvaartmaatschappij kennen
we echter al lang geen perioden van voedselschaarste
meer, met overgewicht en comorbiditeiten als logisch
gevolg [38, 39].

Het brein speelt een prominente rol bij de regulatie
van voedselinname, waarbij zowel homeostatische als
niet-homeostatische systemen betrokken zijn. In het
homeostatischemetabole regulatiesysteemworden sig-
nalen welke gerelateerd zijn aan depletie van de ener-
getische status, doorgegeven aan diverse hersenstruc-
turen, en in het bijzonder de hypothalamus [40, 41].
Leptine, een hormoon dat wordt afgegeven door het
vetweefsel, en dat in de bloedbaan circuleert in hoe-
veelheden die evenredig zijn met de hoeveelheid li-
chaamsvet, vervult een belangrijke rol als signaalstof,
en informeert de hypothalamus over de energiebalans
[42]. Leptine is in staat te binden aan specifieke recep-
toren in de hypothalamus. Een verlaging van de lepti-
neconcentratie in de bloedbaan als gevolg van vermin-
dering van de vetmassa (bijv. door voedseldeprivatie)
zal leiden tot lagere signalering van leptine in de hy-
pothalamus [40]. Dit zal aanleiding geven tot activatie
van specifieke neuronen in de arcuate nucleus van de
hypothalamus, die neuropeptide Y (NPY) en agouti-re-
lated peptide (AgRP) produceren [41]. Afgifte van deze
neuropeptiden aan projectiegebieden leidt tot honger
en voedselzoekgedrag [41]. Nadat men erin is geslaagd

eten te bemachtigen, zal tijdens het verloop van een
maaltijd het gevoel van verzadiging ontstaan. Dit pro-
ces wordt vooral tot stand gebracht door endocriene
signalen, die afkomstig zijn uit het maag-darmstelsel,
en zullen uiteindelijk via neurale netwerken in de her-
senen leiden tot beëindiging van de maaltijd. Chole-
cystokinine (CCK) is het prototype van een darmhor-
moon dat vrijkomt tijdens het nuttigen van een maal-
tijd en een sterk verzadigend effect heeft [43]. Het
aanbod van smakelijke en vaak industrieel bewerkte
voedingsproducten in onze directe omgeving is echter
dermate groot, dat verzadigingssignalen worden gene-
geerd [44]. Het mesolimbische beloningssysteem, met
dopamine als signaaltransmitter, speelt hierbij een rol
[45]. Dopamine wordt aanvankelijk afgegeven om een
belonende situatie te duiden. Na verloop van tijd kan
echter een situatie ontstaan waarbij dopaminerecepto-
ren, met name de dopamine D2-receptor, verminderd
gevoelig worden, waardoor een voorheen belonende
situatie minder belonend wordt [46]. Deze hypodop-
aminerge status is voor het eerst aangetoond bij men-
sen met heroïneverslaving, maar is onlangs ook aan-
getoond bij mensen met obesitas [47]. Als bij mensen
de beloning van het eten van smakelijke voeding na
verloop van tijd afneemt, is de kans groot dat van dat
voedsel door die mensen meer zal moeten worden ge-
geten om dezelfde mate van beloning te ondervinden.
Een complicerende factor is dat dopamine niet direct
verantwoordelijk is voor de hedonische ervaring zelf.
Dopamine stimuleert vooral de drive om op zoek te
gaan naar een (her)beleving van deze beloning. Voor
de hedonische ervaring (dus het fijn vinden) van eten
is signalering van endogene opioïden verantwoordelijk
[48]. De hedonische ervaring en de drive om dit te
(her)beleven treden vaak samen op [48].

De rol van psychosociale stress bij sociaal-
economische gezondheidsverschillen

Naast groepsidentificatie en acceptatie wordenmensen
eveneens sterk beïnvloed door de bestaande maat-
schappelijke dominantiestructuren en hoe daarin af-
wijkende groepen op waarde worden geschat [49].
Voorbeelden waarin de sociale identiteit van groe-
pen zich kan onderscheiden, zijn ras, etniciteit, sekse,
religie, taal en SES. In een cultuur met een steile do-
minantiehiërarchie worden groepen met een lage SES
over het algemeen vrij negatief beoordeeld, wat kan
leiden tot psychosociale stress bij de personen die tot
een dergelijke groep behoren [49]. Kansarme omge-
vingen stellen iemand bloot aan grotere onzekerheid,
conflict en dreigingen waarop ze vaak niet adequaat
kunnen reageren. Dit werkt gevoelens van hulpeloos-
heid en depressie in de hand [7]. Een verhoogd gebruik
van genotmiddelen als tabak, alcohol, maar ook sma-
kelijke (en dus vaak ongezonde) voedingsproducten
kan onder dergelijke omstandigheden belonend en
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stemmingsverbeterend werken [50]. De verminderde
sociale coherentie en de daaruit voortvloeiende psy-
chosociale stress binnen de lage SES-groep zouden bij
het ontstaan van verslaving aan diverse genotmiddelen,
waaronder vet- en koolhydraatrijke voeding, en dus bij
het ontstaan van obesitas, een grote rol kunnen spelen
[51].

Psychosociale stress is een van de bekendste trig-
gers voor de hypothalamus–hypofyse–bijnier-as (Hy-
pothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA-as). Stimulatie
van deze as zorgt voor het vrijmaken van een cascade
van hormonen; corticotropin releasing hormone (CRH)
vanuit de hypothalamus, adrenocorticotroop hormoon
(ACTH) vanuit de adenohypofyse en als laatste corti-
sol vanuit de bijnierschors [52]. In combinatie met
de sympathoadrenerge stimulatie van adrenalineafgifte
uit het bijniermerg, is deze hormonale stressrespons in
principe adaptief, zodat iemand beter om kan gaan
met uitdagende situaties op korte termijn, zoals tijdens
fight-flightsituaties [53]. McEwen laat zien dat er in
de hedendaagse cultuur vaak stressvolle situaties ont-
staan, waarin vechten of vluchten geen optie is. Deze
situaties kunnen gepaard gaan met een heftige en lang-
durige stressrespons, die zelfs chronisch kan worden
[54]. Deze respons is de primaire stressrespons in de
moderne maatschappij en wordt geassocieerd met ver-
anderingen in de HPA-as [54]. Deze stressoren zijn
vaak van psychosociale aard en niet gemakkelijk te
vermijden. Langdurige en overmatige cortisolafgifte
is schadelijk op lange termijn voor de gezondheid en
wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ontstaan
van hoge bloeddruk, insulineresistentie en inflamma-
toire activatie; symptomen waarvan we eerder hebben
genoemd dat ze vallen onder de noemer van het MetS
[52]. Er komt inderdaad steeds meer bewijs voor de
gedachte dat psychosociale stress een grote rol speelt
bij het ontwikkelen en het verergeren van MetS [34].

Het zijn vooral oncontroleerbare bedreigingen van
het behouden van de eigen sociale identiteit die HPA-
as-activiteit triggeren [52, 55]. De sociale identiteit be-
staat uit eigenwaarde, zelfvertrouwen en status, en is
gebaseerd op de perceptie van waardering die anderen
hebben voor het individu. Vaak zijn mensen met een
lage SES werkzaam in een baan met een lagere sociaal-
hiërarchische status. Hierdoor kunnen ze vaker stress
ervaren door negatieve sociale interacties [55]. Wan-
neer zo’n negatieve sociale interactie zich voordoet, be-
staat de mogelijkheid op (het gevoel van) afwijzing, en
afwijzing vormt een bedreiging voor het behoud van
de eigen sociale identiteit. Deze situatie zorgt voor een
significante cortisoltoename en voor bloeddrukveran-
deringen [52, 55], een effect dat wordt versterkt door
de interactie met een sterk dominante persoonlijkheid
[55]. Bij dit alles zou een belangrijke rol zijn weggelegd
voor de feedback van glucocorticoïden op het brein.
Cortisol speelt namelijk een belangrijke rol bij het on-
derdrukken van de HPA-as. Bij langdurige stress kan

deze negatieve feedback worden verstoord [56]. Ook
bij obesitas blijkt de negatieve feedback van cortisol niet
goed te werken [54]. Daardoor zal deHPA-as in het ge-
val van stressoren bij obese personen langer geactiveerd
blijven dan bij personen met een normaal lichaamsge-
wicht [57]. Dit mechanisme zal zichzelf bovendien
versterken, aangezien cortisol niet alleen de activatie
van de HPA-as, maar ook de gevoeligheid voor lep-
tine in het brein onderdrukt. Dit is waarschijnlijk een
belangrijke oorzaak van centrale leptineresistentie [58,
59]. Leptineresistentie in de hypothalamus zal onder
meer leiden tot een minder sterke negatieve feedback
voor het onderdrukken van voedselinname [60]. Het
mesolimbische beloningssysteem zal eveneens minder
sterk worden onderdrukt, waardoor het moeilijker zal
worden om overeten te onderdrukken [61].

Opgebouwde allostatic load leidt tot sociaal-
economische gezondheidsverschillen

Het behouden van goede gezondheid op de lange ter-
mijn vereist aanpassing aan de dynamiek van het leven
[62]. Dit is waar het concept ‘allostase’ op aansluit.
Allostase is het vermogen van het lichaam om te an-
ticiperen op fysieke, psychosociale en omgevingsdrei-
gingen om het interne milieu stabiel te houden. Deze
term is completer dan de term ‘homeostase’ (dit betreft
het in stand houden van een variabele om een bepaald
setpoint), vanwege de nadruk op het flexibele adapta-
tieproces op veranderende omgevingen of stressvolle
uitdagingen [34, 63]. Het allostatic load model geeft
weer welke fysiologische disregulaties ontstaan wan-
neer normale allostatische processen slijten, niet wer-
ken of uitdoven. De allostatische waarden verschui-
ven dan richting een abnormaal bereik, als gevolg van
het langdurig afgeven van stresshormonen, waardoor
maladaptaties kunnen ontstaan, die negatieve gevolgen
hebben voor de gezondheid [62, 63].

De ontwikkeling van het allostatic loadmodel leidde
tot een grote conceptuele vooruitgang in het begrijpen
van gezondheidsverschillen. Dit model veronderstelt
dat het lichaam niet zomaar homeostase bereikt na het
ervaren van een verstoring die is geassocieerd met een
stressor. Door herhaalde verstoringen kunnen setpoints
voor verschillende systemen die betrokken zijn bij de
stressrespons verschuiven; dit zijn onder andere endo-
criene, metabolische, cardiovasculaire en immuunsys-
temen [7]. Frequente of chronische uitdagingen produ-
ceren disregulatie van verschillende fysiologische sys-
temen, waaronder de HPA-as, het sympathisch zenuw-
stelsel en het immuunsysteem [63]. Allostatic load kan
zich uiten op verschillende vlakken. Dit werd bijvoor-
beeld duidelijk aan de hand van een experiment bij
ratten dat in het verleden door ons is uitgevoerd [34].
Ratten werden gehuisvest in twee verschillende condi-
ties. In de ene conditie hadden ze de beschikking over
een dieet waaraan een ongezond hoge concentratie aan



188 Neurobiologie van vitaliteit: de rol van sociaal-economische status

vet en suiker werd toegevoegd, in de andere conditie
kregen ze de beschikking over een gezond dieet, met
weinig vet en rijk aan vezels. Pas wanneer de dieren
werden blootgesteld aan een eenmalige psychosociale
stresservaring (door in een sociale confrontatie te ver-
liezen van een dominante rat) kregen de ratten die op
het ongezonde dieet stonden, metabole gezondheids-
problemen. Interessant was echter dat de ratten op het
ongezonde dieet emotioneel beter omkonden gaanmet
de psychosociale stress dan de ratten op het gezonde
dieet. Dit betekent dus dat allostatic load uitgesplitst
kanworden in zowel emotionele als fysieke componen-
ten. Tevens betekent het dat wanneer het verminderen
van allostatic load als doel gesteld wordt, conflicterende
resultaten op kunnen treden. Momenteel onderzoe-
ken we bij ratten hoe emotionele en metabole allostatic
load in relatie met dieet en stressinvloeden zich ver-
houden bij chronische stress, en zijn daarbij met name
geïnteresseerd in biomarkers die een voorspelling ge-
ven over de langetermijngevolgen van deze interacties.
Deze informatie zoudenwe kunnen gebruiken voor hu-
mane doeleinden. Wanneer de rol van allostatic load in
sociaal-economische gezondheidsverschillen duidelijk
wordt, zouden de primaire biomarkers eveneens ge-
bruikt kunnen worden bij het voorspellen van ziekte in
de humane populatie, waardoor interventies zo vroeg
en zo gericht mogelijk ingezet kunnen worden. Het
onderkennen en proberen te beïnvloeden van voorlo-
pers van allostatic load tijdens kritieke perioden en het
implementeren van programma’s die weerbaarheid en
veerkracht ontwikkelen, zijn daarom essentieel voor
het helpen voorkomen van chronische aandoeningen
en het verbeteren van de publieke gezondheid [62, 63].

Moet stress te allen tijde vermedenworden?

Chronische psychologische stress blijkt biologische
veroudering te versnellen. In dit proces is oxidatieve
schade een belangrijke potentiële mediator [64, 65].
Oxidatieve schade wordt veroorzaakt door een over-
matige productie van reactive oxygen species (ROS),
die niet verwerkt kunnen worden door antioxidanten
[65, 66]. Cardiovasculaire, metabole en neurologische
ziekten delen alle oxidatieve stress en inflammatie in
hun primaire pathologie en progressie van de ziekte
[67]. Iemand die lijdt aan chronische stress, kan een
overdreven cortisolrespons hebben, welke de kwets-
baarheid voor oxidatieve stress, en daardoor versnelde
biologische veroudering, vergroot [65]. Het begrip
stress heeft een negatieve lading, maar stress kan,
onder bepaalde omstandigheden, prestaties en de
weerbaarheid – resilience – van een organisme verbe-
teren [65]. Uit een onderzoek door Aschbacher et al.
bleek dat mensen die lijden aan chronische psychoso-
ciale stress voornamelijk verhoogde oxidatieve stress
lieten zien bij anticipatie op een stressvolle gebeurtenis,
dus voordat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De

proefpersonen uit deze studie, die normaal gesproken
lage tot gematigde stressniveaus ervoeren, vertoonden
significant verlaagde niveaus van oxidatieve schade,
vooral bij verhoogde gepercipieerde stress en bij an-
ticipatie op een dreiging [65]. Ook Ristow et al.
beschreven dat een lage ROS-formatie, geïnduceerd
door calorische restrictie, verdedigingsmechanismen
tegen ROS in gang zetten [66]. Dit laat dus zien
dat lage tot gematigde stressniveaus een gunstig en
veerkrachtig effect kunnen hebben bij het voorkomen
van oxidatieve schade, terwijl hogere doses stress juist
aantoonbaar nadelig zijn [65, 66]. Dergelijke bifasische
responsen op potentieel schadelijke situaties worden
hormese genoemd [64, 68].

Naast de grote invloed van SES op leefstijlfactoren
die aan een slechtere fysiologische enmetabole gezond-
heid ten grondslag liggen, wordt SES ook gerelateerd
aan genregulatie [69]. Het is dus van belang om het sa-
menspel van omgevingseffecten en effecten van genen
op gezondheid en levensduur te begrijpen. Wanneer
de invloed van SES op genregulatie niet omkeerbaar is
of wanneer bepaalde ziekten ontstaan vanuit een erfe-
lijke basis, kan men zich afvragen hoe nuttig het is om
een interventie te ontwerpen en/of toe te passen op een
bepaalde groep. Het ontwikkelen van een aantal ziekte-
beelden is sterk gekoppeld aan leeftijd en daarom kent
leeftijd van overlijden een erfelijke basis van 25% [70,
71]. Gezond ouder worden – longevity – heeft waar-
schijnlijk ook een erfelijke component [72, 73]. De
omgeving en leefstijl zorgen voor de overige invloe-
den op leeftijd van overlijden en gezond ouder worden
[71]. Leefstijl kent met name een grote rol bij vroege
mortaliteit. Hoewel de longevitygenen het risico op het
vroege overlijden iets verminderen, spelen deze met
name een rol bij mensen die extreem hoge leeftijden
zullen bereiken [71].

Veroudering is de grootste risicofactor voor over-
lijden. Een lagere SES kan invloed uitoefenen op le-
vensverwachting, niet alleen door een verhoogde kans
op ouderdomsziekten, maar ook door invloed op het
verouderingsproces zelf [74]. Het onderhouden van
zogenaamde telomeren (i.e., dit zijn stukken DNA aan
het uiteinde van een chromosoom) is een belangrijk
proces om veroudering niet te snel te laten verlopen.
De snelheid waarin deze telomeren slijten, is een bio-
marker voor de snelheid van biologische veroudering
en dus omgekeerd evenredigmet gezond ouderworden
[75]. De dynamiek van telomeren (telomeerlengte en
snelheid van telomeerverkorting) vanwitte bloedcellen
in vivo blijkt een goed beeld te geven van biologische
leeftijd, wat vaak anders is dan chronologische leeftijd
[76]. Een onderzoek dat is uitgevoerd door Cherkas
et al. heeft uitgewezen dat personen met een lagere
SES gemiddeld kortere telomeren hebben dan leeftijd-
genoten met een hogere SES [74], hetgeen in overeen-
stemming is met de hypothese dat personen met lage
SES sneller verouderen dan individuen met hoge SES.
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Allosta�c load
• inflamma�e
• hoge bloeddruk
• insulineresisten�e
• reac�ve oxygen species
• (epi)gene�sch risico

Metabool syndroom

Lage SES
• inkomen
• opleiding
• beroep

Mortaliteit

Morbiditeit

Sociale omgeving
• normen/waarden
• s�gma
• isolement
• iden�teit

Fysieke omgeving
• veiligheid
• lee�aarheid
• obesogene factoren
• materiële factoren

Stress
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•  HPA-disregula�e
• depressie

Sociaal-economische
gezondheids-

verschillen

• roken/alcohol/...
• sedentair gedrag
• ongezond dieet

Leefs�jl

Figuur 1 Procesmodel over het ontstaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen. In dit model
leiden lage SES ende fysieke en sociale omgeving tot stress en een ongezonde leefstijl. Deze leiden vervolgens
tot allostatic load en het metabool syndroom, welke uiteindelijk de morbiditeit en mortaliteit vergroten, dus
grotere sociaal-economische gezondheidsverschillen. In de figuur zijn per aspect tevens enkele kenmerken
van de determinanten voor sociale-economische gezondheidsverschillen beschreven.

Conclusie

In dit review hebben we getracht de neurobiologische
processen te schetsen die een rol spelen bij de tot-
standkoming van sociaal-economische gezondheids-
verschillen. De genoemde multifactoriële determinan-
ten zijn samengevat in fig. 1. Via de fysieke en sociale
omgeving leidt een lage SES tot een verhoogd risico op
oncontroleerbare stress, met het risico op disregulatie
van de HPA-as en gedragsstoornissen (bijv. depres-
sie) als gevolg. Met name de steilheid van (geperci-
pieerde) dominantiestructuren in de maatschappij, in
combinatie met een verminderde sociale coherentie,
speelt daarbij een rol. Daarnaast leidt een lage SES
tot een verhoogd risico op ongezond gedrag, welk ri-
sico in sommige gevallen juist wordt versterkt door-
dat het ongezonde gedrag bijdraagt tot acceptatie door
groepsgenoten. De effecten van ongezond gedrag en
stress kunnen elkaar versterken, aangezien het eten van
zeer smakelijke, maar ongezonde voedingsproducten
(comfort food), roken, alcoholinname etc. een stem-
mingsverbeterend effect kunnen hebben, zodat daar-
door beter kan worden omgegaan met oncontroleer-
bare stress. De oorzaken van de psychosociale stresso-
ren worden hier uiteraard niet mee weggenomen. Het
gezamenlijke risico op verhoging van de fysiologische
en metabole schade, ofwel allostatic load, neemt daar-
door alleen maar verder toe, hetgeen uiteindelijk leidt
tot verhoogde mortaliteit en morbiditeit en daarmee
een toename van sociaal-economische gezondheids-

verschillen tussen hoge en lage SES. Deze stoornissen
als gevolg van allostatic load kunnen worden samenge-
vat onder de term metabool syndroom (MetS).

Mensen met obesitas zijn wellicht extra gevoelig
voor deze ontwikkeling, aangezien deze categoriemen-
sen bij voorbaat al een verhoogd risico heeft op het ont-
wikkelen van MetS [33], en daarnaast heeft deze groep
wellicht een minder goede (gepercipieerde) sociale on-
dersteuning om te kunnen omgaan met psychosociale
stressoren [36]. Beleid met het doel de sociaal-econo-
mische gezondheidsverschillen te verkleinen, heeft de
grootste kans van slagen indien de oorzaken van psy-
chosociale stress en ongezonde leefstijl op een geïn-
tegreerde manier worden aangepakt. Dit beleid zal
in zo veel mogelijk relevante domeinen geïncludeerd
moeten worden, maar ook door partijen en actoren in
de praktijk op regionaal niveau, per woonplaats en op
wijkniveau moeten worden toegepast. Daarbij zou er
meer aandacht moeten zijn voor het structureel ver-
beteren van zowel de fysieke als de sociale omgeving,
door de woonomgeving veiliger te maken en de sociale
coherentie te vergroten, met name in de gebieden waar
de gemiddelde SES laag is. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van rolmodellen die los van sociale positie en
dominantiestructuren het goede voorbeeld geven. Het
beter promoten van recreatieve activiteiten en sport in
clubverband, en daarvoor vanuit de overheid op lokaal
niveau ook de financiële ruimte creëren, zou eveneens
een belangrijke stap kunnen zijn [77]. Grote en mid-
delgrote bedrijven die actief zijn in risicogebiedenwaar
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de SES laag is, en in risicosectoren (bijv. omdat werkne-
mers daar in ploegendienst werkzaam zijn, hetgeen een
algeheel negatief effect kan hebben op de gezondheid
[78]), zouden intensiever moeten letten op de vitaliteit
van hun werknemers. Gezondheidsbevorderende om-
standigheden kunnen worden gecreëerd door gezonde
voeding te promoten in bedrijfskantines, door vormen
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