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VOORWOORD 
In 2018 waren de inkomsten helaas onvoldoende om een nieuwe subsidieronde voor 
onderzoek te kunnen starten. Na het inwinnen van extern advies heeft het bestuur 
besloten om eerst nog duidelijker te maken waarop wij als fonds onze wetenschappelijke 
aandacht willen richten. Daartoe is onder leiding van ons Boegbeeld Prof. Manon 
Benders een Denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van alle bij de geboortezorg 
betrokken beroepsgroepen van start gegaan en is in oktober het Deltaplan voor 
Verloskunde en Neonatologie onderzoek gepresenteerd. Een publieksversie daarvan is 
inmiddels op onze website geplaatst. 

Ook in 2018 bleef ons fonds een vrijwilligersorganisatie. Aan de vacature voor een 
parttime directeur op pro bono basis kon in 2018 helaas nog geen invulling worden 
gegeven. Dat betekent dat de groei van ons fonds minder snel gaat dan verwacht. Dat is 
jammer omdat juist nu onderzoek nodig is om te kijken of nieuw ontwikkelde technieken 
ons kunnen helpen in de diagnostiek, preventie en behandeling van groeivertraging en 
vroeggeboorte. 

U leest in dit jaarverslag ook over onze ambitie, het nieuw opgestelde beleidsplan, de 
acties en de vorderingen in de gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken. 

Wij hopen dat u geïnspireerd raakt en ons wilt helpen en steunen om onze ambitie – 
30% minder babysterfte en ziekten in 2030 – waar te maken.  

 

Niek Exalto, oprichter en voorzitter 

 

www.fondsgezondgeboren.nl 

                                                              
Foto omslag: Dräger BV  
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ALGEMEEN 

Missie  
Het financieel mogelijk maken van basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek dat 
erop gericht is om meer kinderen gezond geboren te laten worden. 
Fonds Gezond Geboren (FGG) is een onafhankelijke stichting die de gezondheid van 
moeder en kind wil bevorderen door het terugdringen van aandoeningen, ziekte en 
sterfte vóór-, tijdens- en vlak na de geboorte. Hiermee wordt tevens de kans op een 
goede ontwikkeling en goede gezondheid op latere leeftijd vergroot. Om dit mogelijk te 
maken werft het fonds gelden en stelt deze ter beschikking voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van aandoeningen, ziekten en 
complicaties tijdens zwangerschap en geboorte en zoekt het partners die daarbij willen 
helpen.  

Visie  
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in het leven waarbij een ieder 
hoopt op een gezond kind. De eerste maanden van de zwangerschap zijn cruciaal als het 
gaat om de latere gezondheid van de baby en zelfs voor daarop volgende generaties. 
Voor de moeder geldt dat leefstijl, ziekten en complicaties tijdens de zwangerschap niet 
alleen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van haar kind maar ook voor haar 
eigen (latere) leven. Onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van 
aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren is van essentieel belang 
om wetenschappelijk onderbouwde kennis te genereren waardoor meer baby’s gezond 
geboren kunnen worden. Ook empowerment van zwangere vrouwen is daarbij van 
belang omdat vrouwen daardoor in staat worden gesteld om gezonde keuzes te maken 
voor zichzelf en hun ongeboren kind.  
 

 
 

Doelstelling De doelstelling van FGG is meer gezond geboren baby’s. Dit kan bereikt 
worden door:  

• meer kennis over oorzaken vroeggeboorte, groeivertraging, aangeboren 
afwijkingen;  

• meer kennis over de preventie en behandeling van aandoeningen en complicaties 
die een gezonde start in het leven belemmeren;  

• implementatie van nieuw verworven kennis en inzichten over oorzaken, het 
voorkomen en behandelen van aandoeningen en complicaties tijdens en vlak na 
de zwangerschap in het beleid van zorgprofessionals.  
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• voorlichting aan zwangeren over nieuw verworven kennis en inzichten waarmee 
zij en haar omgeving kunnen bijdragen aan een optimale uitkomst van de 
zwangerschap.  

Aanleiding De overheid bezuinigt op wetenschappelijk onderzoek en geeft aan dat de 
financiering daarvan gezien wordt als een publiek-private taak. Door de bezuinigingen zijn 
de onderzoekbudgetten van ziekenhuisafdelingen ongeveer gehalveerd. Het 
kennisdomein Zwangerschap en Geboorte kent een achterstand als het gaat om 
fondsen voor onderzoek naar medisch handelen en kennis van het fysiologische proces. 
Een achterstand is uiteraard zeer onwenselijk, het gaat tenslotte om de zorg voor 
morgen. Fonds Gezond Geboren wil deze achterstand inhalen. In Nederland bestonden al 
wel patiëntenverenigingen voor de verloskunde en neonatologie. Ook zijn er lokale 
initiatieven vanuit een ziekenhuisafdeling. Maar een landelijk fonds voor de geboortezorg, 
daarin is Fonds Gezond Geboren uniek. De oprichters van Fonds Gezond Geboren 
hebben zich onder andere laten inspireren door buitenlandse fondsen zoals SANDS in de 
UK (https://www.sands.org.uk) en de March of Dimes Foundation in de USA 
(https://www.marchofdimes.org/). 
Kernboodschap	Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Helaas worden ook 
in Nederland dagelijks baby’s geboren die niet gezond zijn, ongeveer 10%. 2 babies per 
dag overlijden door vroeggeboorte en ongeveer 10 babies per dag ondervinden blijvende 
gevolgen. Dit veroorzaakt intens verdriet bij jaarlijks meer dan 35.000 ouders en hun 
naaste omgeving. Fonds Gezond Geboren financiert wetenschappelijk onderzoek om dit 
leed te voorkomen. Help ons in de strijd tegen vroeggeboorte, groeivertraging, 
aangeboren afwijkingen en babysterfte en word donateur! Gezond Geboren, dat gun je 
iedereen.  

Verlenging van de duur van de zwangerschap met 1 à 2 weken en/of een toename van 
het geboortegewicht met 1 à 2 ons geeft deze kinderen al een veel betere prognose. Een 
gezondheidswinst tijdens de zwangerschap betekent voor deze kinderen bovendien een 
betere gezondheid met minder kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat deze betere kansen ook gelden voor de nakomelingen van deze 
kinderen en deze gezondheidswinst zich dus uitstrekt over meerdere generaties. 

Samenwerking en Steun Met alle beroepsorganisaties op het gebied van de 
verloskunde, zoals de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), 
de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Kraamzorgorganisaties zoals Bo 
Geboortezorg en het College voor Perinatale Zorg (CPZ) heeft Fonds Gezond Geboren  
goede contacten. We streven naar een nog hechtere samenwerking in de komende jaren. 
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Ook in 2018 kreeg Fonds Gezond Geboren (morele) steun van de overheidsinstanties 
VWS en ZonMw en patiëntenverenigingen zoals Stichting Hellp-syndroom en de 
Nederlandse Vereniging van Couveusekinderen. De ziektekosten verzekeringen en het 
Innovatiefonds gaven tijdens vervolggesprekken in 2016 al aan alleen onderzoeken te 
willen financieren die gericht zijn op kostenbesparing. Fundamenteel basaal- en basaal 
klinisch wetenschappelijk onderzoek valt veelal niet onder de doelstellingen van 
subsidiegevers. Wij hebben in 2018 financiële steun gevonden bij een aantal particuliere- 
en familiefondsen.  

Onder de titel “Een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom 
zwangerschap en geboorte” heeft ZonMw in 2016 de onderzoeksagenda voor 
zorginnovatie opgesteld, waarvoor de overheid extra geld (12,5 miljoen voor een periode 
van 5 jaar) ter beschikking stelt. Het stimuleren van een kennisinfrastructuur, het 
optimaliseren van de integrale geboortezorg en het bevorderen van implementatie en 
evaluatie van onderzoeksresultaten behoren tot de doelstellingen van dit programma. In 
deze nota wordt Fonds Gezond Geboren genoemd als een relevante organisatie van 
waaruit vooral fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied wordt 
gefinancierd. 

In september 2018 is het ZonMw programma “Kansrijke Start” door Minister de Jonge 
gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het programma richt zich op begeleiding van 
kwetsbare ouders. Landelijke en lokale coalities zullen zich inzetten voor een intensieve 
begeleiding voor-, tijdens- en na de zwangerschap en geboorte. Voor de uitvoering van 
dit programma is € 41 miljoen ter beschikking gesteld voor de periode 2018 t/m 2021. 

Fonds Gezond Geboren zal zich de komende jaren daarom geheel richten op basaal 
wetenschappelijke onderzoek zoals dat is verwoord in het Deltaplan voor de 
Verloskunde en Neonatologie. 

Het fonds heeft ook in 2018 dankbaar gebruik gemaakt van  de ANBI status. Het aantal 
particulieren dat jaarlijks aanzienlijke ANBI schenkingen doet neemt toe. Het CBF 
keurmerk is eind 2018 aangevraagd. 

 
Partners Van een aantal bedrijven mochten wij in 2018 zeer gewaardeerde materiële 
en/of immateriële steun ontvangen. In alfabetische volgorde betreft het: ABN AMRO 
MeesPierson, Babypark, Bambyo, Difrax, Dräger Nederland, HVK Stevens Legal en Johnny 
Joker. 
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Organisatie 
Bestuur Eind 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Dr. N. (Niek) Exalto, voorzitter 
 Dhr. P. G.A.M. (Patrick) Mol, vice-voorzitter  

Drs. H. (Harry) Visser, secretaris 
 Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-van der Werf, penningmeester 
 Drs. M.L. (Marit) Merkus-Kerbert, bestuurslid 
 Mevr. Dr. E. (Esteriek) de Miranda, bestuurslid 

 
Ondersteuners 
 Mevr. S (Sonja) Horsthuis, secretariaat en officemanagement 
 Dhr. S. (Sander) Claessens, boekhouding (bureau NVOG) 
 Dhr. M. (Marc) Mensink, webmaster 
 Mevr C. (Caja) Demeris, social media 
 Dhr. M. (Martijn) Smit. Actie-coördinator 

     
Comité van Aanbeveling  

 Prof. Dr. K.H.W. (Klaas) Knot, president van de Nederlandsche Bank 
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, econoom 
Dr. G.J. (Hans) Wijers, bestuurder en oud minister 
Drs. I.J.I. (Ivo) Niehe, televisieproducent en presentator 
Mevr. C. (Claudia) de Breij, cabaretière en presentatrice 
Mr. M.A.V.E. (Janneke) Dreesmann, bestuurder 

Raad van Advies In 2018 werden de leden van de Raad van Advies individueel 
geraadpleegd voor hulp en advies bij specifieke onderwerpen.  

 Prof. Dr. E.A.P. (Eric) Steegers, Eramus MC Rotterdam 
Dr J. (Sjaak) Wijma, RvB Zorginstituut Nederland 
Dr. A. (Anneke) Kwee, bestuurslid N.V.O.G. 
Prof. Dr. J.A.M. (Joris) van der Post, Amsterdamumc-AMC 
Mr. B.R. (Bernard) ter Haar, jurist 
Mevr. V. (Vivienne) van Eijkelenborg, CEO Difrax BV 
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Wetenschappelijke Raad De onafhankelijke Wetenschappelijke Raad, 
samengesteld uit experts op het gebied van basaal en klinisch wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland op het gebied van de geboortezorg, bleef qua samenstelling 
ongewijzigd: 

 Prof. Dr. J.G. Nijhuis, voorzitter, Maastricht UMC 
Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen, Erasmus MC Rotterdam 
Prof. Dr. J.B. van Goudoever, VuMC en AMC Amsterdam 
Dr. M.M. Faas, UMC Groningen 
Prof. Dr. C.J.M. de Groot, VuMC Amsterdam 
Dr. M.J. Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht 

Transparantie en verantwoording Na de in 2016 doorgevoerde reorganisatie is 
een vrijwilligersorganisatie ontstaan die geheel pro bono werkt en waarbij de kosten tot 
een minimum zijn gereduceerd. Dat was mogelijk omdat de organisatie qua structuur en 
statuur al stevig was neergezet. Met deze nieuwe structuur zullen wij ook in 2019 
voldoen aan alle regels die gelden voor de ANBI status en het CBF keurmerk.  

 
Wetenschappelijk Onderzoek 

Focus In 2018 bleef de focus voor het wetenschappelijk onderzoek van Fonds Gezond 
Geboren op basis van de volgende feiten en cijfers1 liggen op de groei en ontwikkeling 
van de placenta: 

Cijfers In Nederland worden iedere dag bijna 470 baby’s geboren. De meesten zijn 
gelukkig gezond. Maar iedere dag worden 45 jonge ouders geconfronteerd met een niet 
gezonde baby door onder andere vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht, een 
aangeboren afwijking of een combinatie van problemen. De onzekerheid over de 
toekomst van hun baby drukt zwaar op de ouders en de naaste omgeving. Soms rest 
niets dan verdriet. 

Perinatale morbiditeit In 2016 werden per dag 32 kinderen te vroeg geboren, 19 
kinderen met een te laag geboortegewicht en 14 met een aangeboren afwijking. Per dag 
werden 10-11 kinderen opgenomen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Deze 
kinderen hebben ook aanzienlijk meer kans op gezondheidsproblemen tijdens de 
kinderjaren en op volwassen leeftijd. 

Perinatale sterfte De perinatale sterfte, gerekend vanaf 22 weken zwangerschap 
tot 7 dagen na de geboorte, bedroeg in 2016 circa 1150 kinderen. Dat is ongeveer 3 
kinderen per dag. Perinatale sterfte is het meetbare topje van de ijsberg. Duidelijk is dat 
naast deze perinatale sterfte nog een veelvoud aan kinderen wordt geboren met een 
ziekte of handicap als een direct gevolg van een niet optimaal verlopen zwangerschap.  

Oorzaken Bij de perinatale sterfte2 is er in 85% van de gevallen sprake van een 
aangeboren afwijking (16%), groeivertraging (45%), vroeggeboorte (44%) en/of een niet 
optimale conditie bij de geboorte (11%). Groeivertraging en vroeggeboorte worden het  
 

																																																								
1	Bron: Perinatale Registratie Nederland 2016	
2	Bron: Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010	
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meest gezien en komen vaak samen voor. Daaraan ligt een slechte ontwikkeling van de 
placenta ten grondslag. 

Placenta Een goed functionerende placenta is van levensbelang voor de foetale 
ontwikkeling. De placenta zorgt voor transport van zuurstof (longfunctie) en 
voedingstoffen (darmfunctie) naar de foetus en de verwerking van afvalstoffen (lever- 
en nierfunctie). Voor een goede ontwikkeling van de placenta zijn op het grensvlak 
tussen foetus en moeder aanpassingen nodig, o.a. in het vaatbed van de moeder. Dat 
zijn complexe processen die met het woord “placentatie”  worden samengevat. 

Placenta syndroom Placentatie stoornissen vormen de basis voor ziekten bij de 
foetus zoals groeivertraging en vroeggeboorte en ziekten bij de moeder zoals hoge 
bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging (toxicose, pre-eclampsie en/of HELLP 
syndroom), die al dan niet apart of in combinatie voorkomen. Deze ziekten worden ook 
wel samengevat onder de term “Placenta syndroom”. 

Preventie en behandeling Met screening, vroegdiagnostiek en tijdige en effectieve 
behandeling van stoornissen in de placentatie is naar schatting een kwart van de 
perinatale sterfte te voorkomen. Een toename van het geboortegewicht met één of 
twee ons en een verlenging van de zwangerschapsduur met één of twee weken zijn al 
cruciaal in termen van overleving en gezondheid. Daarvoor is echter nog veel 
wetenschappelijk onderzoek nodig. In Nederland worden zulke onderzoeken altijd 
internationaal ingekaderd en afgestemd. 

Bezuinigingen In de periode 2010 – 2016 werd in de kabinetsplannen op jaarbasis 
700 miljoen bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent ongeveer een 
halvering van het onderzoeksbudget van academische medische afdelingen. Fonds 
Gezond Geboren wil opkomen voor de belangen van de allerkleinsten uit onze 
samenleving en wil voorkomen dat deze overheidsbezuinigingen ten koste gaan van deze 
kwetsbare groep.  

Gevraagde hulp De problematiek van perinatale ziekte en sterfte moet uit de 
taboesfeer en public awareness is de basis voor hulp die letterlijk uit het hart van de 
samenleving moet komen. Fonds Gezond Geboren wil de donaties zo efficiënt mogelijk 
gebruiken en blijft inzetten op financiering van wetenschappelijke onderzoekprojecten ter 
verbetering van de perinatale uitkomsten en het voorkomen van perinatale sterfte. 

Financiering De projecten uit 2015 en 2016 werden gemonitord. In 2017 konden de 
aanvragen van 3 door de Wetenschappelijke Raad goedgekeurde etalageprojecten 
worden toegezegd aan de onderzoekers (5K, 25K en 25K). Een daarvan werd op verzoek 
van het betreffende vermogensfonds rechtstreeks en zonder tussenkomst van FGG met 
de betreffende onderzoekinstelling afgehandeld. In 2018 konden helaas geen nieuwe 
projecten worden geïnitieerd. 

Resultaten In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de samenvattingen van de resultaten 
van de projecten die zijn afgerond opgenomen alsmede de samenvattingen van de nog 
lopende projecten. 
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ACTIES 
Tikkie met Kerst De gebruikelijke digitale kerstkaart van ons fonds stond in 2017 in 
het teken van een Tikkieactie met ABN AMRO. Samen met Drone Addicts werd een kort 
een pakkend filmpje gemaakt met Manon Benders, hoogleraar Neonatologie in Utrecht 
en boegbeeld van ons fonds. In dit filmpje zette Manon uiteen waarom een “tikkie meer” 
helpt om deze kleintjes een grotere kans te bieden op een gezonde toekomst. Deze 
oproep werd ook massaal gedeeld via social media en liep door in januari 2018. Eind 
Januari bleek een totale opbrengst van € 2.555,= Wij stelden vast dat het “feest van de 
geboorte” ook dit jaar weer met warme gevoelens werd beleefd. 
 

 
 
Jouw Gids door de Goede doelen Jungle Jasmijn Melse werkt al meer dan tien 
jaar in de goededoelensector en is sinds 2012 werkzaam bij een bank waar zij 
vermogende filantropen adviseert over betekenisvol schenken. Wij zijn natuurlijk trots op 
het feit dat Jasmijn Melse de lezers wijst op Fonds Gezond Geboren als het gaat om 
meer en betere kansen voor pasgeborenen. 

 
Polo’s met uitstraling Voor promotionele doeleinden beschikt ons fonds over 30 
polo’s met op de achterkant de tekst “gezond geboren dat gun je toch iedereen!”. Om de 
uitstraling van deze polo’s te vergroten bood Robbert Jan Doorenbos van bedrijf SIZO 
Promotions aan om ons te helpen. Belangeloos werden de logo’s in de originele kleuren 
op de voorkant gedrukt. Dat geeft meteen de goede uitstraling en heeft goed gewerkt 
op de Negenmaandenbeurs 2018. 

 



	 																																	Jaarverslag 2018 
  _________________ 

_________________	
	 	 	10 	

 

Nutricia steunt ons Nutricia organiseerde via haar website een voedingsenquete, 
de Nutri Check Mama, om meer inzicht te krijgen in voedingsgewoonten tijdens en na de 
geboorte. Voor iedere ingevulde enquete beloofde het bedrijf een bedrag van € 2 over te 
maken aan ons fonds. Inmiddels is deze actie beëindigd en werd een mooi bedrag aan 
ons fonds overgemaakt.	

 
Negenmaandenbeurs Vanaf 21 februari was Fonds Gezond Geboren vier dagen 
aanwezig op de negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam. Wij waren in de stand van 
Babypark met een kleine balie die werd bemand door vrijwilligers, veelal jonge 
onderzoekers, die flyers uitdeelden en opriepen om deel te nemen aaneen “Tikkie meer” 
actie. Zowel via de Tikkie-app als via contactloos betalen kon € 5 worden gedoneerd. 
ABN AMRO had deze mogelijkheden speciaal voor deze beurs aan ons fonds ter 
beschikking gesteld. Aan deze oproep werd door 257 personen gehoor gegeven. Velen 
gaven zich ook op voor de nieuwsbrief. Tijdens de Negenmaandenbeurs werden ook FGG 
flyers uitgedeeld in de stand van Difrax, Baby Organic Star (Bambyo) en Johnny Joker. 

 

De eerste 1000 dagen Op 18 april vond in het AMC de presentatie van het boek 
van Professor Tessa Roseboom De eerste 1000 dagen, uitgegeven door De Tijdstroom, 
plaats. In dit boek, met als subtitel het fundamentele belang van een goed begin vanuit 
biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief, wordt vanuit verschillende 
vakgebieden beschreven hoe de omgeving tijdens het vroege leven de groei, ontwikkeling 
en gezondheid beïnvloedt. Investeren in een goede start, zo is de boodschap, levert een 
enorme winst op voor de gezondheid en het welzijn, ook van toekomstige generaties.  

Het eerste exemplaar werd tijdens de presentatie uitgereikt aan minister Hugo de Jonge 
die een in een bijzonder inspirerende en bevlogen toespraak het belang van een optimale 
zorg voor de allerkleinsten tijdens de aanleg en vroege ontwikkeling onderstreepte. 
Fonds Gezond Geboren mocht tijdens de receptie na de presentatie flyers op de 
statafels leggen en zo het fonds onder de aandacht brengen van de aanwezigen. 
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Cadeau suggesties  
Bij zijn pensionering heeft dr. Martijn Heringa, gynaecoloog en Chef de clinique in het 
UMC Utrecht een oproep gedaan om, in plaats van een cadeau, een donatie te doen aan 
Fonds Gezond Geboren. Die oproep vond gehoor. Heel veel dank daarvoor en wij hopen 
natuurlijk dat van dit soort initiatieven een voorbeeld uit gaat. 

 
Het navolgende verslag spreekt voor zich: Zoals voor alle ouders die een (ongeboren) 
kindje verliezen, stond ook voor Dirk en Nathalya de wereld stil toen in maart 2017 het 
hartje van hun dochtertje Lenthe in de 23e week van de zwangerschap plots stopte met 
kloppen. Een klein jaar later zijn zij tegen de verwachtingen in en na een zwangerschap 
vol beproevingen, extra controles en enkele ingrepen de trotse ouders geworden van 
kerngezonde Loek. Op 8 april was Loeks babyborrel en om zoveel mogelijk kinderen de 
kans te geven om, net als Loek, gezond geboren te worden, hebben ze de gasten 
gevraagd om een gift voor Fonds Gezond Geboren mee te nemen. In de bedankjes die 
ieder mee naar huis kreeg, werden de babymutsjes van FGG verwerkt, ze deelden folders 
uit en hebben de gasten over het fonds verteld. Iedereen werd aangespoord het mutsje 
cadeau te doen aan een baby'tje in de omgeving en dan, of wanneer ze het mutsje over 
een tijdje weer in huis tegenkomen, anderen te vertellen over Loek, Lenthe en 
het Fonds Gezond Geboren. Loek haalde €1000,- op als schenking voor FGG ter ere 
van zijn zus en als hoop voor de toekomst voor vele andere baby'tjes. 

     

Nationale Dag van de Geboorte Voor de aanstaande ouders van de baby's die in 
het weekend van 9 september werden geboren stelde het fonds een door Babypark 
aangeboden babymutsje met het logo van ons fonds beschikbaar. Informatie en het 
mutsje werden uitgereikt door de verloskundigen en gynaecologen. 
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WOMB Symposium	Voor het AMC mochten wij tijdens het WOMB Symposium in 
vergadercentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam professionals, patiënten en 
ervaringsdeskundigen ontmoeten. Vrouw, Voeding en Vruchtbaarheid in zorg en 
wetenschap werden toegelicht. Jaap Seidel en Regine Steegers, beiden auteurs in het 
boek Culibaby waren gastsprekers op het symposium.	
Hockeyshirts Aan het begin van het hockeyseizoen ontvingen de jongste jeugdleden 
(400 toppers tussen de 4 en 9 jaar) van Hockeyvereniging Victoria in Rotterdam een 
gesponsord shirt met op de achterkant het logo van Fonds Gezond Geboren. Zij dragen 
dit shirt het gehele seizoen tijdens trainingen en uitwedstrijden. 

 
Verloskundige praktijk J. Govers uit Blaricum Op donderdag 22 november 
organiseerde deze praktijk een informatiemarkt. Tijdens deze avond kon er worden 
gedoneerd. Voorafgaand aan deze avond kregen we uitgebreid aandacht in de 
nieuwsbrieven, blogs en posts en de donatiebus bleef ook nog eventjes staan voor 
iedereen die niet geweest is op de avond zelf. Dit alles leverde een zeer mooi bedrag op 
dat volledig ter beschikking wordt gesteld aan wetenschappelijk onderzoek. 

 
Geef een tikkie meer met Kerst De 'Tikkie meer geboortegewicht' donatieactie 
die we afgelopen jaar hielden in samenwerking met de betaal-app Tikkie van ABN AMRO 
heeft voor ons een recordbedrag binnengehaald. Een goede reden dus om die actie in 
2018 wederom in te zetten. “Eén of twee weken langer in de baarmoeder en één of 
twee ons meer gewicht bij geboorte is van ongelofelijk groot belang voor de ongeboren 
baby”, zegt Manon Benders. Dit ‘tikkie meer’ biedt hen een grotere kans op een gezonde 
start. 
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Wetenschappelijke agenda – Deltaplan Achter de schermen is er onder leiding 
van ons boegbeeld Manon Benders en een team van perinatologen, verloskundigen en 
kinderartsen hard gewerkt aan het opstellen van een Deltaplan waarin wordt 
aangegeven wat er in wetenschappelijk opzicht nodig is om onze ambitie te bereiken.  

    

Vooraanstaande Nederlandse perinatologen en neonatologen werkten samen om dat 
plan op te stellen. Voor het thema te vroeg – te klein zijn vier aandachtsgebieden 
geformuleerd voor fundamenteel en translationeel onderzoek: Preventie en oorzaak, 
antenatale opsporing en behandeling, postnatale behandeling en lange termijn 
uitkomsten. Omdat dit type onderzoek niet in aanmerking komt voor financiering via de 
reguliere kanalen is hulp uit de publiek-private sector zo belangrijk. 

 

Begin 2019 is de publieksversie van dit Deltaplan voor de verloskunde en neonatologie 
op de website geplaatst. 
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COMMUNICATIE 	
Website In 2018 werd de website fondsgezondgeboren niet structureel gewijzigd. Wel 
werden nieuwe documenten geplaatst en zijn bestaande pagina’s verduidelijkt. Zodra de 
financiële situatie dat toelaat zal de website worden aangepast. 

Strong Babies Achter de schermen is veel tijd gestoken in de ontwikkeling en 
positionering van een nieuwe propositie: Strong Babies. Begin 2019 werd deze 
propositie gelanceerd op de negenmaandenbeurs 2019 

Facebook en Instagram  Sinds 2016 is het fonds structureel actief op social 
media, met name op Facebook, Instagram. Maandelijks worden nieuwsfeiten, 
actualiteiten, grappige berichten maar ook wetenschappelijk voortgang via social media 
verspreid. Dit doen we met gepromote berichten en door organisch bereik. 

  
Bron: facebook Gezond Geboren 

 
Bron: LinkedIn 
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LinkedIn We breidden ons zakelijk netwerk uit door te starten met een 
companyprofile op linkedin. 85% van de professional bezoek regelmatig hun linkedIn 
profiel op zoek naar vacatures maar ook op zoek naar informatie uit hun vakgebied. 
Fonds Gezond Geboren deelt haar zakelijke nieuws via dit kanaal. Inmiddels hebben we 
113 volgers en het doel is om dit in de komende jaren uit te breiden en zo ook de zakelijk 
markt (incl. mogelijke investeerders) te prikkelen met onze boodschap. 

Nieuwsbrieven De digitale nieuwsbrieven werden in 2018 vier keer verstuurd. Alle 
verstuurde nieuwsbrieven staan op de website. 

Promotiemateriaal De in 2016 gemaakte FGG flyer werd ook in 2018 intensief 
gebruikt en is geactualiseerd en bijgedrukt. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
babymutsjes met Fonds Gezond Geboren logo die Babypark sponsorde.  

Stichting Earlybirds is in juni 2013 opgericht met als visie dat ze elke ouder een 
mooie herinnering te willen geven aan de beginperiode van hun kindje. Earlybirds richt 
zich specifiek op babies die voor 37 weken zwangerschap zijn geboren. En die langer dan 
3 weken in het ziekenhuis zullen verblijven. De stichting werkt met ca. 250 fotografen 
die belangeloos deze eerste kostbare periode vastleggen. Op alle Nederlandse NICU’s 
aanwezig met hun tijdschrift. FGG is een van de vaste adverteerders en FGG mag 
gebruik maken van enkele door Earlybirds gemaakte beelden 

Babybladen.nl is onze mediapartner. Zij geven online regelmatig aandacht aan Fonds 
Gezond Geboren en onze activiteiten zoals dag van de Geboorte, Negenmaandenbeurs, 
Kersttikkie of social campagnes zoals #babylossawarenessweek #lichtjesdag etc. In 
november zijn onze folders en babymutsjes onder 90% van de Nederlandse 
verloskundigenpraktijken verspreid. Dit met dank aan onze mediapartner Babybladen.nl, 
uitgever van het vakblad Nataal en het consumentenblad KindjeopKomst. 

  



	 																																	Jaarverslag 2018 
  _________________ 

_________________	
	 	 	16 	

 

FINANCIËN  
Verantwoording Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het noodzakelijk is de 
organisatie van Fonds Gezond Geboren op te schalen. De inkomsten zijn beperkt 
geweest in 2018, waardoor er geen extra toekenningen voor wetenschappelijk 
onderzoek gedaan konden worden. De liquide middelen blijven hierbij ruim voldoende om 
aan de toezeggingen uit het verleden te kunnen voldoen. Veel partijen dragen Fonds 
Gezond Geboren een warm hart toe en het bestuur is dankbaar voor alle vrijwillige inzet 
die we krijgen. Het enkel werken met vrijwilligers legt echter teveel druk op deze 
vrijwilligers en levert onvoldoende middelen op om de noodzakelijke opschaling te 
kunnen realiseren.  
In 2018 heeft het bestuur geïnvesteerd in de opzet van de campagne “Strong Babies” en 
de actiewebsite (www.strongbabies.nl) in samenwerking met Emolife (www.Emolife.nl) 
een organisatieadviesbureau met een stevige trackrecord in de ondersteuning van goede 
doelen. Tevens is er hard gewerkt aan het Deltaplan voor wetenschappelijk onderzoek 
en is de businesscase voor de komende jaren uitgewerkt.  
 
Hiermee heeft het bestuur er vertrouwen in dat de basis is gelegd voor een opschaling 
naar een toekomstbestendige organisatie.  
 

Namens bestuur Fonds Gezond Geboren 

Veronique van Dooren-van der Werf, penningmeester 

 

JAARREKENING 
De jaarrekening 2017 staat als apart document op de website. 
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TOEKOMST 
In 2018 werd samen met organisatie en adviesbureau Emolife gewerkt aan een 
actieprogramma voor 2019. Daarbij is gekozen voor de meer aansprekende propositie 
Strong Babies. Een speciaal daarvoor ontworpen logo bepaalde ook de vorm en stijl 
van de daarbij behorende website www.strongbabies.nl  

 
De beroemde Amerikaanse fotografe Anne Geddes gaf ons toestemming om bijgaande 
foto in 2019 te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden en awareness van het 
actieplatform. 

 
U leest in 2019 meer over de samenwerking met Emolife. 
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BIJLAGE I 

Wetenschappelijke projecten 
 
Afgeronde projecten 
De rol van de placenta bij “te klein en te vroeg geboren” in het Universitair Medisch Centrum 
in Utrecht. 
Dr. B.B. van Ri jn , Prof. Dr. A. Franxs e.a.  

Eindverslag: Het door ons fonds met behulp van uw f inanciële steun gef inancierde 
onderzoek De rol van de placenta bi j  “te kle in en te vroeg geboren” in het UMC 
Utrecht is succesvol afgerond met een internationale publ icatie. In deze publ icatie 
wordt voor het eerst een mogel i jkheid beschreven om op basis van een andere 
genetische programmering een onderscheid te maken tussen de placenta van 
kinderen met een ernstige groeivertraging en die van gezonde baby’s. Het 
placentaweefsel is onderzocht met behulp van epigenetische (DNA) technieken. De 
verwachting is dat met deze techniek het effect van behandel ing op de groei en 
ontwikkel ing van de placenta beter kan worden gemeten. “Therapie voor de 
placenta” komt daarmee een stuk dichterbi j .  

Publ icatie 

Paauw ND, Lely AT, Jo les JA, Franx A, Nikkels PG, Morkry M, van Ri jn BB. H3K27 
acetylation and gene expression analysis reveals differences in placental chromatin 
activ ity in fetal growth restr iction. Cl in Epigenetics 2018; Jun 26;10:85. doi :  
10.1186/s13148-018-0508-x. eCol lection 2018. (FGG vermeld) 

 

DNA onderzoek bij pre-eclampsie in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam 
Drs. E.M. Herzog, Dr. A. J .  Eggink, Prof.  Dr. Steegers-Theunissen e.a. 

Achtergrond van het onderzoek. Preeclampsie (een combinatie van hoge bloeddruk 
en eiwitverl ies in de zwangerschap) is een complex z iektebeeld en een belangri jke 
oorzaak voor het optreden van complicaties t i jdens de zwangerschap. Veel k inderen 
van moeders met preeclampsie worden te vroeg en te kle in geboren waardoor er 
een verhoogd r is ico is op z iekte of sterfte van de pasgeborene. Op volwassen 
leeft i jd hebben deze kinderen een groter r is ico op het ontwikkelen van hart- en 
vaatziekten. Onze hypothese is dat een verstoorde ontwikkel ing van de bloedvaten 
van het ongeboren kind t i jdens de zwangerschap hier in een belangri jke rol speelt ,  
wat veroorzaakt zou kunnen worden door veranderingen in de programmering van 
het DNA (materiaal waarin onze erfel i jke eigenschappen zi jn opgeslagen). 
Onderzoeksmethode Er werd een case-control studie verr icht binnen de Rotterdam 
Predict-studie, een prospectief periconceptiecohort in het Erasmus MC. Weefsel 
van de placenta (moederkoek),  de navelstreng en het navelstrengbloed werd 
onderzocht op veranderingen in de programmering van het DNA, in 
zwangerschappen gecompliceerd door preeclampsie (n=29), intra-uteriene 
groeivertraging (n=27), spontane vroeggeboorte (n=20) en ongecompliceerde 
zwangerschappen (n=36). Onderzoeksresultaten en conclusie Deze studie vertoont 
uitgebreide genoom-brede veranderingen in de programmering van het DNA in 
navelstrengbloed en placentaweefsel van zwangerschappen die gecompliceerd zi jn 
door vroege preeclampie, in vergel i jk ing met zwangerschappen gecompliceerd door 
spontane vroeggeboorte. Deze veranderingen werden aangetoond in diverse genen 
die geassocieerd z i jn met de regulatie van hart- en vaatsystemen. In toekomstige 
studies zouden deze genen meer inzicht kunnen verschaffen in het ontstaan van 
hart- en vaatziekten in k inderen na preeclampsie, om het r is ico voor deze kinderen 
in de toekomst te kunnen reduceren. 
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Publ icaties  

1.  Herzog EM. Preeclampsia and the development and programming of maternal 
and newborn t issues. Chapter 7. Thesis Erasmus University Rotterdam (FGG niet 
vermeld) 

2.  Herzog EM, Eggink AJ ,  Wil lemsen SP, Sl ieker RC, Wijnands KPJ,  Fel ix JF ,  Chen J ,  
Stubbs A, van der Spek PJ ,  van Meurs JB, Steegers-Theunissen RPM. Early- and 
late-onset preeclampsia and the t issue-specif ic epigenome of the placenta and 
newborn. Placenta. 2017; 58:122-132.  (FGG vermeld) 

 

Immunologisch onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Dr. S. J .  Gordi jn , Dr. J .R . Pr ins, Prof. Dr. S.A. Scherjon e.a.  

Eindverslag: De placenta (moederkoek) en de baby bevatten voor de moeder 
l ichaamsvreemde cel len omdat ze ook eigenschappen van de vader bevatten. 
Ti jdens de zwangerschap worden deze cel len door het afweersysteem van de 
moeder geaccepteerd. De natuurl i jke afweer wordt als het ware onderdrukt.  Als 
deze acceptatie niet optimaal verloopt kunnen complicaties ontstaan zoals 
groeivertraging, vroeggeboorte en het placentasyndroom (o.a. 
‘zwangerschapsvergift ig ing’) .  

De afweerreactie van de moeder bl i jkt vanaf het begin van de zwangerschap anders 
te verlopen bi j  een jongen in de baarmoeder dan bi j  een meisje. Deze verschi l len 
werden gevonden in een door ons fonds gef inancierde studie van het Universitair 
Medisch centrum in Groningen. Het is al langer bekend dat genoemde complicaties 
vaker voorkomen bi j  jongens in de baarmoeder dan bi j  meisjes. In deze studie werd 
vastgesteld dat antigenen (eiwitten die een afweerreactie kunnen opwekken) op 
mannel i jke foetale cel len worden aangestuurd door het Y-chromosoom. Deze 
antigenen zorgen voor een andere afweerreactie en daarmee is een deel van de 
oorzaak ontrafeld. Deze bevindingen zi jn inmiddels gepresenteerd op een congres in 
Cairns, Austral ië ,  en in Washington, USA. Een publ icatie hierover is verschenen in 
2018. Deze basale studie leert dat verandering van de afweerreactie een rol kunnen 
spelen bi j  het ontstaan van het placentasyndroom. 

Publ icaties:  

Kieffer TEC, Laskewitz A, Faas MM, Scherjon SA, Erwich J JHM, Gordi jn SJ ,  Pr ins JR. 
Lower FOXP3 mRNA Expression in First-Trimester Decidual Tissue from 
Uncomplicated Term Pregnancies with a Male Fetus. J  Immunol Res. 2018 May 
29;2018:1950879. doi :  10.1155/2018/1950879. eCol lection 2018. (FGG vermeld) 

 

Een vergelijkend onderzoek naar de functie van celmembraan deeltjes van de placenta bij 
normale zwangerschappen en zwangerschappen met pre-eclampsie in het UMC Groningen, in 
samenwerking met University Hospital Jena in Duitsland.   

Drs. C. Göhner, Prof .  Dr. S.A. Scherjon e.a. 

Eindverslag: De Placenta (moederkoek) en de zich ontwikkelende baby bestaan voor 
de helft uit erfel i jk materiaal van de vader.  T i jdens de zwangerschap worden deze 
l ichaamsvreemde cel len door het afweersysteem van de moeder geaccepteerd. De 
natuurl i jke afweer wordt als het ware onderdrukt waardoor de zwangerschap wordt 
geaccepteerd. Voor het tot stand komen van deze onderdrukking produceert de 
placenta diverse factoren waaronder deelt jes van de celmembraan (Extracel lu l la ire 
Membraan Vesikels, afgekort EMV‘s) .  Deze kle ine biologisch actieve deelt jes 
transporteren informatie naar cel len in het bloed van de moeder en vormen 
daarmee een belangri jke communicatie tussen de placenta en de moeder. In recent 
onderzoek bleek dat EMV’s een rol spelen bi j  het ontstaan van pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergift ig ing) .  Mogel i jk z i jn de EMV’s bi j  deze aandoening, in 
vergel i jk ing tot een normale zwangerschap, minder effectief in het aanpassen van 
het afweersysteem bi j  de moeder.  

In dit project werd onderzocht hoe EMV’s, afkomstig van gezonde placenta’s en van 
pre-eclampsie placenta’s, hun specif ieke invloed hebben op cel len die bi j  de afweer 
betrokken zi jn . Daarbi j  spelen diverse soorten witte bloedl ichaampjes, zoals 
granulocyten, lymfocyten en monocyten, een rol .  De onderzoekers toonden aan dat  
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de EMV’s afkomstig van pre-eclampsie placenta’s in vergel i jk ing EMV’s van gezonde 
placenta’s wel de monocyten en granulocyten stimuleren maar niet de lymfocyten 
(T-cel len, memory T-cel len, regulatoire T-cel len en NK cel len).  Deze verschi l lende 
soorten lymfocyten zi jn nu ju ist zo belangri jk bi j  het onderdrukken van de normale 
afweer. De onderzoekers hebben daarmee aangetoond dat de reguler ing van de 
natuurl i jke afweer bi j  pre-eclampsie anders verloopt dan bi j  de normale 
zwangerschap. De resultaten van dit onderzoek zi jn belangri jke bevindingen en 
kunnen preventie en behandel ing van pre-eclampsie dichterbi j  brengen. 

Publ icaties 

1.  Göhner C. Placental Partic les in pregnancy and preeclampsia. Chapter 4 and 5. 
Thesis University of Groningen 2016. (FGG vermeld) 

2.  Göhner C, Plösch T, Faas MM. Immune-modulatory effects of 
syncytiotrophoblast extracel lu lar vesicles in pregnancy and preeclampsia. 
Placenta. 2017; 60 supplement 1:S41-S51 (FGG niet vermeld) 

 

Effecten en kosten van calciumsuppletie tijdens de zwangerschap: een evidence synthese 
door Universiteit Maastricht   
Dr. L. J .M. Smits, Prof. Dr. C. Dirksen ea, Vakgroep Epidemiologie 

Eindverslag: Preventief effect en f inanciële impact van calciumsuppletie t i jdens de 
zwangerschap: een evidence synthese. L inda Meertens, MD, MSc. Universiteit 
Maastricht, vakgroep Epidemiologie 

Een meta-analyse van gerandomiseerde preventiestudies (Hofmeyr et al .  2014) 
heeft aangetoond dat calciumsuppletie t i jdens de zwangerschap het r is ico op pre-
eclampsie met 55% verlaagt. Desondanks behoort deze relatief goedkope en vei l ige 
preventieve interventie niet tot de standaard prenatale zorg. De impact van een 
interventie in de kl in ische prakti jk is ,  naast het preventieve effect, afhankel i jk van 
een aantal factoren o.a. :  grootte van doelpopulatie, omvang huidige gebruikers, 
verwachte uptake, kosten interventie en kosten complicatie. In een analytisch 
model hebben we deze factoren meegenomen, om een real ist ische schatting te 
maken wat de gezondheidseffecten en f inanciële impact zouden kunnen zi jn 
wanneer men calciumsuppletie gaat adviseren aan al le Nederlandse zwangeren of 
aan subgroepen. Ons model laat z ien dat het aantal geval len van pre-eclampsie met 
27% zou kunnen afnemen (1347/jaar) wanneer men calciumsuppletie zou adviseren 
aan al le zwangeren. Deze reductie zou tevens een netto kostenbesparing kunnen 
opleveren van ongeveer €7.500.000,- euro per jaar. 

Publ icaties 

Meertens LJE, Scheepers HCJ, Wil lemse JPMM, Spaanderman MEA, Smits LJM. 
Should women be advised to use calcium supplements during pregnancy? A 
decis ion analysis. Matern Chi ld Nutr. 2018 Jan;14(1) (FGG vermeld) 

 

Vroege en late pre-eclampsie en de epigenetische programmering van het Nitric Oxide 
systeem in het Erasmus MC Rotterdam  
C.B. van den Berg, Prof.  Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen e.a. 

Eindverslag: Pre-eclampsie (zwangerschapsvergift ig ing) is een van de ernstigste 
zwangerschapscomplicaties, d ie ontstaat door stoornissen in de placenta 
(moederkoek),  waar jaarl i jks nog steeds moeders en kinderen door overl i jden. Het is 
een complex z iektebeeld dat z ich kenmerkt door een hoge bloeddruk en eiwitverl ies 
in de urine. Ofschoon vele genen en eiwitten geassocieerd worden met pre-
eclampsie, is er tot op heden nog geen goede marker gevonden, die de 
ontstaanswijze en het verloop van deze zwangerschapscomplicatie kan verklaren of 
voorspel len.  

Mede door een bi jdrage van het Fonds Gezond Geboren konden wij  de 
programmering van genen (epigenetica) bestuderen in de placenta en 
navelstrengweefsel (b loed, endotheelcel len) met als doel om nieuwe markers te 
identif iceren voor pre-eclampsie. Hiervoor werden 25 genen geselecteerd, en wel in 
het bi jzonder genen die te maken hebben met het eiwit AMBP (alpha-1- 
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microglobul in) ,  wat een rol speelt bi j  pre-eclampsie. De resultaten van het 
onderzoek laten een verschi l  z ien in de programmering van 17 locaties in deze 25 
genen tussen patiënten met een vroeg optredende pre-eclampsie en controles in 
het eerste tr imester van de zwangerschap. De genen die hierbi j  het meest 
vertegenwoordigd waren zi jn IGF2 ( insul in-l ike growth factor 2) en cadherine 13. Er 
werden geen verschi l len aangetoond tussen de laat optredende  pre-eclampsie en 
controles hetgeen mogel i jk te maken heeft met een verschi l  in  ontstaanswijze 
tussen vroege en late pre-eclampsie. Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen 
wat de lange termijneffecten zi jn van deze epigenetische veranderingen voor de 
gezondheid van moeder en kind.  

Publ icaties 

van den Berg CB, Chaves I ,  Herzog EM, Wil lemsen SP, van der Horst GTJ,  Steegers-
Theunissen RPM. Early- and late-onset preeclampsia and the DNA methylation of 
circadian clock and clock-control led genes in placental and newborn t issues. 
Chronobiol Int. 2017; 34:921-932.  (FGG niet vermeld?) 

 

De vasculaire reactie op de trofoblast veranderingen in preeclampsie. 
Dr. S. Al-Nasiry, Ph. Vangrieken e.a. Afdel ing Gynaecologie en Verloskunde Maastricht 
UMC 

Eindverslag: Vanuit het Maastricht UMC werd gepubl iceerd over 
laboratoriumonderzoek naar de wijze waarop placenta weefsel onder zuurstofarme 
omstandigheden vernauwing van bloedvaten veroorzaakt. In dit laboratorium model 
kon ook het effect van een anti-oxidant die veel in planten voorkomt worden 
bestudeerd. De bevindingen in deze studie komen overeen met de kl in ische 
bevindingen bi j  het placenta syndroom en openen mogel i jkheden van behandel ing 
met speciale dieetaanpassingen. 

Publ icaties 

Vangrieken P, Al-Nasiry S, Janssen GMJ, Weseler AR, Spaanderman ME, Bast A, 
Schiffers PMH. The direct and sustained consequences of severe placental hypoxia 
on vascular contracti l ity.PLoS One. 2018 Aug 24;13(8):e0202648. doi :  
10.1371/journal .pone.0202648. eCol lection 2018. (FGG vermeld) 

 

Lopende projecten 
De OptiMUM studie; de behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTTS) en 
bevalangst bij zwangeren in het OLVG te Amsterdam.   
Dr. M.G. van Pampus e.a.  

Een traumatisch ervaren beval l ing kan le iden tot een posttraumatische stress-
stoornis (PTTS). Dit komt voor bi j  1-3% van al le beval l ingen. Na een vroeggeboorte 
kan dit percentage oplopen tot 14%. Daarnaast komen ernstige vormen van angst 
voor de beval l ing voor in circa  7,5% van al le eerste zwangerschappen. Bi j  deze 
angststoornissen is er een grotere kans op zwangerschapscomplicaties, het 
afbreken van de zwangerschap, zorgmijding of verzoeken om een keizersnee. 

In deze studie wordt de effectiv iteit bestudeerd van psychologische behandel ing 
van de angststoornis t i jdens de zwangerschap door de zwangerschapsuitkomsten 
en de subjectieve tevredenheid in een behandelde groep te vergel i jken met die in 
een onbehandelde groep. De behandel ing bestaat uit “Eye Movement 
Desensit ization and Reprocessing Therapy”.  

Publ icaties 

Baas MA, Stramrood CA, Di jksman LM, de Jongh A, van Pampus MG.The OptiMUM-
study: EMDR therapy in pregnant women with posttraumatic stress disorder after 
previous chi ldbirth and pregnant women with fear of chi ldbirth: design of a 
mult icentre randomized control led tr ia l .  Eur J  Psychotraumatol.  2017 Feb 
24;8(1):1293315. doi :  10.1080/20008198.2017.1293315. eCol lection 2017. (FGG 
vermeld) 
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Verbetering van kwaliteit van leven voor vrouwen die een zwangerschap met hoge bloeddruk 
hebben doorgemaakt door VUMC in samenwerking met het AMC in Amsterdam.  
Prof. Dr. Ch de Groot, P. Teunissen, H. Anema en Dr.  W. Ganzevoort.  

Een op de t ien zwangerschappen wordt gecompliceerd door hoge bloeddruk. Deze 
complicatie kan op korte en lange termijn gevolgen hebben voor de vrouw en haar 
k ind.  Uit recent onderzoek bl i jkt dat vrouwen met hoge bloeddruk in de 
zwangerschap een verhoogd r is ico hebben op hart- en vaatziekten later in het 
leven. Ongeveer een derde van al le vrouwen in Nederland overl i jdt aan hart- en 
vaatziekten. Dit is daarmee de meest voorkomende doodsoorzaak.  

Kortom, door een gecompliceerde zwangerschap kunnen vrouwen met een hoger 
r is ico op hart- en vaatziekten opgespoord worden op een relatief jonge leeft i jd .  
Met gerichte interventies zoals l i festyle adviezen kunnen r is icofactoren worden 
gereduceerd met als uiteindel i jk gevolg minder sterfte en betere kwal iteit van leven 
later. 

In deze studie wordt  een “op maat gemaakte interventie” ontwikkeld om 
ris icofactoren van hart- en vaatziekten te reduceren door gebruik te maken van 
een “app”. Daarvoor zul len we r is icofactoren en interventies voor hart- en 
vaatziekten in kaart brengen. Aan de hand van een analyse om na te gaan of en 
welke veranderingen vrouwen bereid z i jn te doen, wordt een “app” ontwikkeld die 
moet helpen r is icofactoren voor hart- en vaatziekten te verkle inen. 

 

Antenatale keuzehulp voor ouders geconfronteerd met dreigende extreme vroeggeboorte 
Dr. M. Bekker, Dr. A. Van Hei jst e.a. Afdel ingen Verloskunde en Neonatologie UMC 
Utrecht en Radboud MC Nijmegen 

In Nederland wordt één op de zeven kinderen te vroeg geboren, dat wil  zeggen voor 
de 37ste week van de zwangerschap. Jaarl i jks worden in Nederland 700 baby’s zelfs 
al vóór een zwangerschapsduur van 26 weken geboren. Extreme vroeggeboorte 
(tussen 24-26 weken zwangerschapsduur) is een complicatie met grote kans op 
overl i jden of ernstige chronische schade van de pasgeborene. Wanneer er kans is 
op een vroeggeboorte levert dat veel stress op voor de aankomende ouders. Zi j  
wi l len dan ook graag goed geïnformeerd worden over de meest voorkomende 
complicaties in de zwangerschap en de gevolgen voor de ontwikkel ing van de 
pasgeborene op korte en lange termijn.  

In deze studie ontwikkelen wij  een dig itale keuzehulp voor aanstaande ouders die te 
maken kr i jgen met extreme vroeggeboorte. Een keuzehulp helpt om een behandel ing 
te kiezen en om complexe informatie te begri jpen. De ouders kr i jgen door het 
doorlopen van de keuzehulp direct inzicht in de voor- en nadelen van een 
behandel ing. Hierna kunnen arts en ouders samen besl issen welke behandel ing het 
beste bi j  hun baby past. Onderzoek toont aan dat samen besl issen posit ieve 
effecten heeft zoals het meer inzicht kr i jgen in de diagnose en mogel i jke 
behandelopties, het beter begri jpen van complexe informatie en minder 
‘keuzestress’ .  

Wij gaan onderzoeken of ouders beter geïnformeerd z i jn wanneer ze gebruik maken 
van de keuzehulp en of er sprake is van toegenomen gedeelde besluitvorming. Het 
is expl ic iet niet de bedoel ing om de uiteindel i jke keuze van de ouders over de 
(mate) van behandelen te beïnvloeden.  

 
Vroege Identificatie van vrouwen die een Placentair Syndroom ontwikkelen; VIPS studie 
Dr. R de Heus, Prof. Dr. A. Franx e.a. Divis ie Vrouw en Baby, UMC Utrecht 

Een normale ontwikkel ing van de placenta (moederkoek) is cruciaal voor een goede 
uitkomst van de zwangerschap. Een abnormale aanleg van de placenta vroeg in de 
zwangerschap le idt vaak tot pre-eclampsie (zwangerschapsvergift ig ing) ,  
groeivertraging of spontane vroeggeboorte later in de zwangerschap (placentair 
syndroom). Als deze abnormale aanleg vroeg in de zwangerschap kan worden 
vastgesteld dan kan de begeleid ing van de zwangere daarop worden aangepast en  
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kan er voor deze groep zwangeren gezocht worden naar een medicamenteuze 
behandel ing om deze abnormale aanleg te beïnvloeden.  

In een recente kle ine (pi lot) studie vonden wij  dat met een speciale Doppler echo 
bi j  12 weken zwangerschapsduur in combinatie met het meten van een aantal 
factoren (serum markers) in het bloed deze slechte aanleg kan worden aangetoond 
waardoor het ontwikkelen van een placentair syndroom later in de zwangerschap  
kan worden voorspeld. Het is nu noodzakel i jk om in een grotere onafhankel i jke 
studie de resultaten van deze pi lot studie te bevestigen en een prognostisch model 
voor de dagel i jkse prakti jk te ontwikkelen. Het project is een samenwerking  tussen 
het Geboortecentrum van het UMC Utrecht met het Ri jksinstituut voor 
Volksgezondheid en Mil ieu (RIVM).  

 
HLA en HPA-1a antistoffen als Oorzaak van Placenta-insufficiëntie (HOP-studie) 
Drs. D. Winkelhorst, Prof.  Dr. D. Oepkes e.a. Afdel ing Verloskunde LUMC Leiden 

Als een baby slecht groeit in de baarmoeder, wordt dit meestal veroorzaakt door 
een niet goed werkende placenta. De baby moet vaak eerder geboren worden en bi j  
ernstige z iekte kan de baby al in de baarmoeder of kort na de geboorte overl i jden. 
Waarom de placenta minder goed werkt is vaak niet duidel i jk .  Onlangs is 
aangetoond dat ‘s lecht groeien’ vaker voorkomt in zwangerschappen met 
foetale/neonatale al lo immuun trombocytopenie (FNAIT).  Bi j  d it z iektebeeld worden 
de bloedplaatjes van de baby door antistoffen van de moeder aangeval len. De 
antistoffen heten Humane Plaatjes Antigenen 1a (HPA-1a). Deze antistoffen, en 
mogel i jk ook soortgel i jke antistoffen die anti-HLA heten, kunnen ook de bekledende 
cel len van de placenta en bloedvaten aanval len. Dit kan le iden tot beschadiging van 
bloedvaten in de placenta. 

Zwangere vrouwen met een slecht groeiende baby, en vrouwen met HPA-1a of HLA 
antistoffen zul len gevraagd worden aan het onderzoek mee te werken. Zowel in het 
bloed van de moeders als in het bloed van de kinderen (navelstrengbloed) zul len wij  
merkstoffen van bloedvatschade en van de werking van de placenta meten.  
Daarvoor wordt na de geboorte van de baby als de navelstreng is afgeklemd, wat 
bloed gehaald uit het stukje navelstreng dat nog aan de placenta vast z it .  Ook 
zul len wij  de placenta onderzoeken. 

Als met dit onderzoek, dat in samenwerking met Sanquin Amsterdam wordt 
uitgevoerd, kan worden aangetoond dat de HPA-1a en HLA antistoffen inderdaad 
slechte groei veroorzaken, dan kan daarvoor een behandel ing worden ontwikkeld. 

 


