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VOORWOORD 

In 2019 is hard gewerkt om verdere professionalisering van het fonds tot stand te brengen.  
Er is veel energie gestopt in de positionering van het fonds. Het actieplatform Strong Babies 
werd geïntroduceerd met een ‘look & feel’ die naadloos aansluit bij onze doelstelling.   

Het bestuur kende een aantal wisselingen. Patrick Mol (vice-voorzitter) en Marit Merkus 
(marketing) beëindigden hun bestuurstaken per 1 januari in verband met persoonlijke 
omstandigheden. Caja Demeris trad toe als bestuurslid en opvolgster van Marit. Gijs den 
Hartog versterkte het bestuur als vice-voorzitter en vervanger van Patrick. Veronique van 
Dooren-van der Werf trad af als penningmeester en werd opgevolgd door Nick Meijer. Tot 
slot trad Sonja Horsthuis toe in de functie van secretaris. Esteriek de Miranda en Harry Visser 
namen binnen het bestuur de portefeuille wetenschappelijk over van Niek Exalto, 
vooruitlopend op het aflopen van zijn laatste termijn als bestuurslid van het door hem 
opgerichte fonds 

Wij denken dat Fonds Gezond Geboren met deze aanpassingen een toekomstbestendig 
fonds is geworden dat nog beter in staat is om onderzoek te financieren naar de oorzaken, 
preventie en behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven 
belemmeren, met name groeivertraging en vroeggeboorte. 

U leest in dit jaarverslag over onze ambitie, 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 

www.strongbabies.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 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 ziekten, sterfte en complicaties tijdens zwangerschap en geboorte en zoekt 
het partners die daarbij willen helpen.  
 
Visie  
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in het leven van een vrouw en haar 
directe omgeving 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 zo 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;  
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 implementatie van nieuw verworven kennis en inzichten over oorzaken, voorkomen 

en behandelen van aandoeningen en complicaties tijdens en vlak na de 
zwangerschap in het beleid van zorgprofessionals.  

 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 meer publiek-private taak. Door de bezuinigingen zijn de 
onderzoekbudgetten van de afdelingen 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. Fonds Gezond Geboren wil 
deze achterstand inhalen. In Nederland bestonden al wel patiëntenverenigingen voor de 
verloskunde en neonatologie maar nog geen specifiek fonds voor de geboortezorg. De 
oprichters van Fonds Gezond Geboren hebben zich onder andere laten inspireren door 
buitenlandse fondsen zoals SANDS in de UK (uk-sands.org) en de March of Dimes Foundation 
in de USA (marchofdimes.org). 
 
Kernboodschap  
Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Helaas worden ook in Nederland dagelijks 
baby’s geboren die niet gezond zijn. Dit veroorzaakt intens verdriet. 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 bij dreigende vroeggeboorte 
en/of een toename van het geboortegewicht met 1 à 2 ons geeft ongeboren kinderen al een 
veel betere prognose. 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 waardoor 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 en het College voor Perinatale Zorg (CPZ) hebben we goede 
contacten. We streven naar een steeds hechtere samenwerking in de komende jaren. 
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Onder de titel “Een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom 
zwangerschap en geboorte” heeft ZonMw al 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 richt zich meer op basaal wetenschappelijke onderzoek zoals dat is 
verwoord in het Deltaplan voor de Verloskunde en Neonatologie. 
 
Het fonds heeft al geruime tijd de ANBI status. Het aantal particulieren dat jaarlijks 
aanzienlijke ANBI schenkingen doet neemt toe. Het CBF keurmerk is in 2019 toegekend. 
 

      
 

Partners 
Van een aantal bedrijven mochten wij in 2019 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 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 

 Dr. N. (Niek) Exalto, voorzitter 

 Dhr. G. (Gijs) den Hartog, vice-voorzitter 
  

 Mevr. S. Sonja Horsthuis, secretaris en officemanagement 
 

  N. (Nick) Meijer RA, penningmeester 

 Mevr. C. (Caja)  Demeris,  bestuurslid marketing 

 Mevr. Dr. E. (Esteriek) de Miranda, bestuurslid wetenschap 

 Drs. H. (Harry) Visser, bestuurslid wetenschap 
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Ondersteuners 
 Dhr. S. (Sander) Claessens, boekhouding (bureau NVOG) 
 Dhr. M. (Marc) Mensink, webmaster 
 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 2019 werden de leden van de Raad van Advies individueel geraadpleegd voor hulp en 
advies bij specifieke onderwerpen.  
 Prof. Dr. E.A.P. (Eric) Steegers, EMC 

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, AMC 
Mr. B.R. (Bernard) ter Haar, jurist 
Mevr. V. (Vivienne) van Eijkelenborg, CEO Difrax BV 

 
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  
Fonds Gezond Geboren en haar actieplatform Strong Babies bestaan geheel uit vrijwilligers 
die pro bono werken. Overige kosten zijn tot een minimum zijn gereduceerd. Met deze 
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structuur zullen wij ook in 2020 voldoen aan alle regels die gelden voor de ANBI status en 
het CBF keurmerk.  
 
 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
Achtergronden en doelstellingen 
 
Focus  
In 2019 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 2019 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 2019 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 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) 

 
1 Bron: Perinatale Registratie Nederland 2019 
2 Bron: Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010 
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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 
bij dreigende vroeggeboorte 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 vrijwel 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 
ziekten en het voorkomen van perinatale sterfte. 
 
Financiering  
De lopende projecten uit voorgaande jaren werden gemonitord. Hieruit volgde een aantal 
publicaties in 2019 die beschreven worden in de bijlage van dit jaarverslag. In 2019 werden 
geen nieuwe projecten gefinancierd maar de lopende projecten werden aanvullend 
financieel ondersteund. 
 
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 
 
Negenmaandenbeurs  
Met de campagne Strong Babies was FGG aanwezig op de Negenmaandenbeurs 2019. Er 
deden ruim 400 mensen mee aan onze actie, we hebben op ca. 20 blogs gestaan en zelfs op 
televisie waren we eventjes in beeld. Wij kijken terug op een geslaagde lancering van onze 
nieuwe campagne Strong Babies! 
 

                
 
 

ISSHP congres  
Tijdens het ISSHP-congres (International Society for the study of Hypertension in Pregnancy), 
dat in Amsterdam plaatsvond liet Sophie Welters, onderzoeker uit het Amsterdam UMC van 
een mede door FGG gesubsidieerde studie, de relatie zien tussen hoge bloeddruk tijdens de 
zwangerschap en het overlijden van vrouwen aan hart- en vaatziekten later in het leven. 
Vrouwen die tussen 1995 en 2015 waren bevallen en tijdens de zwangerschap hoge 
bloeddruk gerelateerde complicaties doormaakten hadden vanaf hun 40e jaar een 2 tot 3 
keer verhoogd risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten. De vrouwen met een hoge 
bloeddruk die ook te vroeg waren bevallen van een kind met een laag geboortegewicht en 
vrouwen met een extreem hoge bloeddruk, hadden een 5 tot 6 keer verhoogd risico op 
overlijden aan hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Deze resultaten laten het belang zien 
van preventieve maatregelen tijdens en na de zwangerschap gericht op hart- en vaatziekten. 
De onderzoekers doen de aanbeveling dat vrouwen met een te hoge bloeddruk tijdens de 
zwangerschap na de bevalling een op maat gemaakt vervolgprogramma aangeboden zouden 
moeten krijgen.  

 
Maartje Kraamzorg actie via Strong Babies 
FGG ontving een mooie donatie van Maartje Kraamzorg uit Losser. Dit was het resultaat van 
een cadeausuggestie gedaan bij het 10-jarig bestaan. Ook je eigen actie starten? Heel graag! 
Dat kan via strongbabies.nl 
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Strong Babies Commercial  
In de maanden juli en augustus was onze commercial onder andere te zien op TV West. Met 
deze campagne vragen we regionaal aandacht voor het onderwerp vroeggeboorte en het 
onderzoek dat nodig is om dit in Nederland terug te dringen. Heb je interesse om deze 
commercial op je eigen kanalen te plaatsen, laat het ons dan weten of gebruik de Youtube 
link. 
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Lot of Happiness loterij  
Sinds juli is Strong Babies een van de 3 goede doelen die via de Lot of Happiness loterij 
makkelijk gesteund kan worden. Lot of Happiness zet zich in voor meer genezing, stabiliteit 
en kansen voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Met unieke lotnummer(s) is er 
iedere trekking weer kans op mooie prijzen en het persoonlijk goede doel wordt direct 
gesteund met minstens de helft van de eigen inleg.  
 

       
 

 
Voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangeren  
Onder andere in het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum wordt tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangeren Fonds Gezond Geboren en het actieplatform 
Strong Babies onder de aandacht gebracht. 
Het fonds stelt hiervoor actiemateriaal (folders en babymutsjes) gratis ter beschikking. Zelf 
ook interesse in een dergelijke actie? Neem contact met ons op 
via info@fondsgezondgeboren.nl. 

 
Overheidsprogramma Een Kansrijke Start  
Onze vicepremier, minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge heeft op zijn 
Facebookpagina een directe link tussen Fonds Gezond Geboren en het overheidsprogramma 
Een Kansrijke Start aangegeven. Bekijk hier zijn bericht. 
     
Helinium Sponsorloop  
Op vrijdag 22 november 2019 organiseerde middelbare school Helinium Hellevoetsluis in 
samenwerking met Lionsclub Haringvliet voor leerlingen van het eerste leerjaar een 
sponsorloop voor Strong Babies. 
Prof. Dr. Manon J.N.L. Benders, neonatoloog UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis - 
WKZ Geboortecentrum en het wetenschappelijke boegbeeld van Strong Babies is een oud-
leerling van het Helinium. "Superblij dat mijn middelbare school ter ere van hun 40-jarig 
bestaan deze actie voor Strong babies heeft willen organiseren”. 
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Wij hopen dat dergelijke initiatieven navolging krijgen en dat we meer mensen kunnen 
inspireren om geld in te zamelen voor onderzoek rondom de geboorte zoals vroeggeboorte. 
Uw eigen actie start u eenvoudig via deze internetpagina. 

 

 
 
Donatiepakket  
Speciaal voor verloskundigenpraktijken ontwikkelden wij een donatiepakket. Dit pakket kost 
eenmalig € 25,00 en is aan te vragen via ons mailadres. Met dit pakket kunnen 
verloskundigenpraktijken op informatieavonden en in de praktijk geld inzamelen voor Strong 
Babies. Zo kunnen we samen met de verloskundigen Strong Babies op de kaart zetten ! 
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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 2019 werd de website van FGG niet structureel gewijzigd. De webmaster bouwde een 
nieuwe website voor het actieplatform Strong Babies.  
 
Social Media  
Sinds de oprichting is het fonds structureel actief op social media, met name op Facebook, 
Linked In, Twitter en Instagram. Hieraan is Strong Babies inmiddels toegevoegd. Onze social 
media coördinator heeft ook in 2019 vele berichten verzonden en gedeeld.   
 
Nieuwsbrieven  
De digitale nieuwsbrieven werden in 2019 vier keer verstuurd. De nieuwsbrieven staan op 
de website. 
 
Promotiemateriaal  
Het beperkte arsenaal aan promotiemiddelen werd uitgebreid voor het Strong Babies 
platform.  
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FINANCIËN  
 
Verantwoording  
Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat het noodzakelijk is de organisatie van Fonds Gezond 
Geboren verder op te schalen. De inkomsten zijn beperkt geweest in 2019, waardoor er 
geen extra toekenningen voor nieuw 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.  
Ook in 2019 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.  
Deelname aan de Lot of Happiness loterij bracht in 2019 de eerste revenuen op.  
Hiermee heeft het bestuur er vertrouwen in dat de basis is gelegd voor een opschaling naar 
een toekomstbestendige organisatie.  
 
JAARREKENING 
De jaarrekening 2019 staat als apart document op de website. 
 
TOEKOMST 
In 2019 werd samen met organisatie en adviesbureau Emolife verder gewerkt aan een 
actieprogramma voor 2020. Daarbij is gekozen om het actieplatform Strong Babies steeds 
meer in het publieke terrein te positioneren waarbij FGG langzaam naar de achtergrond zal 
verdwijnen.  
Daarnaast werd de samenwerking met de Lot of Happiness loterij vormgegeven en 
geïmplementeerd binnen Strong Babies. In 2020 deze loterij verder worden gepromoot. 
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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 Rijn, Prof. Dr. A. Franxs e.a. 
 
Eindverslag: Het door ons fonds met behulp van uw financiële steun gefinancierde 
onderzoek De rol van de placenta bij “te klein en te vroeg geboren” in het UMC Utrecht is 
succesvol afgerond met een internationale publicatie. In deze publicatie wordt voor het 
eerst een mogelijkheid 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 behandeling op de 
groei en ontwikkeling van de placenta beter kan worden gemeten. “Therapie voor de 
placenta” komt daarmee een stuk dichterbij. 
 
Publicatie 
Paauw ND, Lely AT, Joles JA, Franx A, Nikkels PG, Morkry M, van Rijn BB. H3K27 acetylation 
and gene expression analysis reveals differences in placental chromatin activity in fetal 
growth restriction. Clin Epigenetics 2018; Jun 26;10:85. doi: 10.1186/s13148-018-0508-x. 
eCollection 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 
eiwitverlies in de zwangerschap) is een complex ziektebeeld en een belangrijke oorzaak voor 
het optreden van complicaties tijdens de zwangerschap. Veel kinderen van moeders met 
preeclampsie worden te vroeg en te klein geboren waardoor er een verhoogd risico is op 
ziekte of sterfte van de pasgeborene. Op volwassen leeftijd hebben deze kinderen een 
groter risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Onze hypothese is dat een 
verstoorde ontwikkeling van de bloedvaten van het ongeboren kind tijdens de zwangerschap 
hierin een belangrijke rol speelt, wat veroorzaakt zou kunnen worden door veranderingen in 
de programmering van het DNA (materiaal waarin onze erfelijke eigenschappen zijn 
opgeslagen). Onderzoeksmethode Er werd een case-control studie verricht 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 
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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 zijn door  
vroege preeclampie, in vergelijking met zwangerschappen gecompliceerd door spontane 
vroeggeboorte. Deze veranderingen werden aangetoond in diverse genen die geassocieerd 
zijn 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 kinderen na 
preeclampsie, om het risico voor deze kinderen in de toekomst te kunnen reduceren. 
 
Publicaties  
Herzog EM. Preeclampsia and the development and programming of maternal and newborn 
tissues. Chapter 7. Thesis Erasmus University Rotterdam (FGG niet vermeld) 
Herzog EM, Eggink AJ, Willemsen SP, Slieker RC, Wijnands KPJ, Felix JF, Chen J, Stubbs A, van 
der Spek PJ, van Meurs JB, Steegers-Theunissen RPM. Early- and late-onset preeclampsia 
and the tissue-specific epigenome of the placenta and newborn. Placenta. 2017; 58:122-132.  
(FGG vermeld) 
 
Immunologisch onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Dr. S.J. Gordijn, Dr. J.R. Prins, Prof. Dr. S.A. Scherjon e.a. 
 
Eindverslag: De placenta (moederkoek) en de baby bevatten voor de moeder 
lichaamsvreemde cellen omdat ze ook eigenschappen van de vader bevatten. Tijdens de 
zwangerschap worden deze cellen door het afweersysteem van de moeder geaccepteerd. 
De natuurlijke afweer wordt als het ware onderdrukt.  Als deze acceptatie niet optimaal 
verloopt kunnen complicaties ontstaan zoals groeivertraging, vroeggeboorte en het 
placentasyndroom (o.a. ‘zwangerschapsvergiftiging’). 
De afweerreactie van de moeder blijkt vanaf het begin van de zwangerschap anders te 
verlopen bij een jongen in de baarmoeder dan bij een meisje. Deze verschillen werden 
gevonden in een door ons fonds gefinancierde studie van het Universitair Medisch centrum 
in Groningen. Het is al langer bekend dat genoemde complicaties vaker voorkomen bij 
jongens in de baarmoeder dan bij meisjes. In deze studie werd vastgesteld dat antigenen 
(eiwitten die een afweerreactie kunnen opwekken) op mannelijke foetale cellen worden 
aangestuurd door het Y-chromosoom. Deze antigenen zorgen voor een andere 
afweerreactie en daarmee is een deel van de oorzaak ontrafeld. Deze bevindingen zijn 
inmiddels gepresenteerd op een congres in Cairns, Australië, en in Washington, USA. Een 
publicatie hierover is verschenen in 2018. Deze basale studie leert dat verandering van de 
afweerreactie een rol kunnen spelen bij het ontstaan van het placentasyndroom. 
 
Publicaties:  
Kieffer TEC, Laskewitz A, Faas MM, Scherjon SA, Erwich JJHM, Gordijn SJ, Prins JR. 
Lower FOXP3 mRNA Expression in First-Trimester Decidual Tissue from Uncomplicated Term 
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Pregnancies with a Male Fetus. J Immunol Res. 2018 May 29;2018:1950879. doi: 
10.1155/2018/1950879. eCollection 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 erfelijk materiaal van de vader.  Tijdens de zwangerschap worden deze lichaamsvreemde 
cellen door het afweersysteem van de moeder geaccepteerd. De natuurlijke 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 deeltjes 
van de celmembraan (Extracellullaire Membraan Vesikels, afgekort EMV‘s). Deze kleine 
biologisch actieve deeltjes transporteren informatie naar cellen in het bloed van de moeder 
en vormen daarmee een belangrijke communicatie tussen de placenta en de moeder. In 
recent onderzoek bleek dat EMV’s een rol spelen bij het ontstaan van pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging). Mogelijk zijn de EMV’s bij deze aandoening, in vergelijking tot 
een normale zwangerschap, minder effectief in het aanpassen van het afweersysteem bij de 
moeder. 
In dit project werd onderzocht hoe EMV’s, afkomstig van gezonde placenta’s en van pre-
eclampsie placenta’s, hun specifieke invloed hebben op cellen die bij de afweer betrokken 
zijn. Daarbij spelen diverse soorten witte bloedlichaampjes, zoals granulocyten, lymfocyten 
en monocyten, een rol. De onderzoekers toonden aan dat de EMV’s afkomstig van pre-
eclampsie placenta’s in vergelijking EMV’s van gezonde placenta’s wel de monocyten en 
granulocyten stimuleren maar niet de lymfocyten (T-cellen, memory T-cellen, regulatoire T-
cellen en NK cellen). Deze verschillende soorten lymfocyten zijn nu juist zo belangrijk bij het 
onderdrukken van de normale afweer. De onderzoekers hebben daarmee aangetoond dat 
de regulering van de natuurlijke afweer bij pre-eclampsie anders verloopt dan bij de normale 
zwangerschap. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijke bevindingen en kunnen 
preventie en behandeling van pre-eclampsie dichterbij brengen. 
 
Publicaties 
Göhner C. Placental Particles in pregnancy and preeclampsia. Chapter 4 and 5. Thesis 
University of Groningen 2016. (FGG vermeld) 
Göhner C, Plösch T, Faas MM. Immune-modulatory effects of syncytiotrophoblast 
extracellular 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 
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Eindverslag: Preventief effect en financiële impact van calciumsuppletie tijdens de 
zwangerschap: een evidence synthese. Linda Meertens, MD, MSc. Universiteit Maastricht, 
vakgroep Epidemiologie. Een meta-analyse van gerandomiseerde preventiestudies (Hofmeyr  
 
et al. 2014) heeft aangetoond dat calciumsuppletie tijdens de zwangerschap het risico op 
pre-eclampsie met 55% verlaagt. Desondanks behoort deze relatief goedkope en veilige 
preventieve interventie niet tot de standaard prenatale zorg. De impact van een interventie 
in de klinische praktijk is, naast het preventieve effect, afhankelijk 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 realistische schatting te maken wat de gezondheidseffecten en 
financiële impact zouden kunnen zijn wanneer men calciumsuppletie gaat adviseren aan alle 
Nederlandse zwangeren of aan subgroepen. Ons model laat zien dat het aantal gevallen van 
pre-eclampsie met 27% zou kunnen afnemen (1347/jaar) wanneer men calciumsuppletie 
zou adviseren aan alle zwangeren. Deze reductie zou tevens een netto kostenbesparing 
kunnen opleveren van ongeveer €7.500.000,- euro per jaar. 
 
Publicaties 
Meertens LJE, Scheepers HCJ, Willemse JPMM, Spaanderman MEA, Smits LJM. Should 
women be advised to use calcium supplements during pregnancy? A decision analysis. 
Matern Child 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 (zwangerschapsvergiftiging) is een van de ernstigste 
zwangerschapscomplicaties, die ontstaat door stoornissen in de placenta (moederkoek), 
waar jaarlijks nog steeds moeders en kinderen door overlijden. Het is een complex 
ziektebeeld dat zich kenmerkt door een hoge bloeddruk en eiwitverlies 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 voorspellen.  
Mede door een bijdrage van het Fonds Gezond Geboren konden wij de programmering van 
genen (epigenetica) bestuderen in de placenta en navelstrengweefsel (bloed, 
endotheelcellen) met als doel om nieuwe markers te identificeren voor pre-eclampsie. 
Hiervoor werden 25 genen geselecteerd, en wel in het bijzonder genen die te maken hebben 
met het eiwit AMBP (alpha-1-microglobulin), wat een rol speelt bij pre-eclampsie. De 
resultaten van het onderzoek laten een verschil zien in de programmering van 17 locaties in 
deze 25 genen tussen patiënten met een vroeg optredende pre-eclampsie en controles in 
het eerste trimester van de zwangerschap. De genen die hierbij het meest 
vertegenwoordigd waren zijn IGF2 (insulin-like growth factor 2) en cadherine 13. Er werden 
geen verschillen aangetoond tussen de laat optredende  pre-eclampsie en controles hetgeen 
mogelijk te maken heeft met een verschil in  ontstaanswijze tussen vroege en late pre-
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eclampsie. Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen wat de lange termijneffecten zijn 
van deze epigenetische veranderingen voor de gezondheid van moeder en kind.  
 
 
Publicaties 
van den Berg CB, Chaves I, Herzog EM, Willemsen SP, van der Horst GTJ, Steegers-
Theunissen RPM. Early- and late-onset preeclampsia and the DNA methylation of circadian 
clock and clock-controlled genes in placental and newborn tissues. 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. Afdeling Gynaecologie en Verloskunde Maastricht 
UMC 
 
Eindverslag: Vanuit het Maastricht UMC werd gepubliceerd 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 klinische bevindingen bij het placenta syndroom en openen 
mogelijkheden van behandeling met speciale dieetaanpassingen. 
 
Publicaties 
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 
contractility.PLoS One. 2018 Aug 24;13(8):e0202648. doi: 10.1371/journal.pone.0202648. 
eCollection 2018. (FGG vermeld) 
https://doi.org/10.1002/uog.17516 review: identified miRNA remodelling patterns in PE: a 
step towards finding relevant biomarkers for complicated pregnancy and elucidating their 
relationship with remote cardiovascular disease. (FGG niet vermeld) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31559879 Objective: To evaluate longitudinal 
changes of angiogenic biomarkers in early- (EO-PD) versus late-onset (LO-PD) placental 
dysfunction. Methods: Serum PlGF and sFlt-1 measured at different intervals in EO-PD (n= 
43), LO-PD (n= 31) and controls (n = 133). Results: sFlt-1/PlGF ratio was higher at 16 weeks 
(30.6 vs 17.5), 20 weeks (29.3 vs 8.9) and 30 weeks (16.6 vs 6.7) in EO-PD vs controls (all p< 
0.05), but not in LO-PD. Longitudinal changes for all intervals had higher AUC than single 
measurements. Conclusion: Longitudinal biomarker change between 12 and 30 weeks could 
improve prediction of EO-PD compared to single measurements. (FGG niet vermeld) 
 
Antenatale keuzehulp voor ouders geconfronteerd met dreigende extreme vroeggeboorte 
Dr. M. Bekker, Dr. A. Van Heijst e.a. Afdelingen Verloskunde en Neonatologie UMC Utrecht 
en Radboud MC Nijmegen 
 
Eindverslag In Nederland wordt één op de zeven kinderen te vroeg geboren, dat wil zeggen 
voor de 37ste week van de zwangerschap. Jaarlijks worden in Nederland 700 baby’s zelfs al 
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vóór een zwangerschapsduur van 26 weken geboren. Extreme vroeggeboorte (tussen 24-26 
weken zwangerschapsduur) is een complicatie met grote kans op overlijden of ernstige 
chronische schade van de pasgeborene. Wanneer er kans is op een vroeggeboorte levert dat  
 
veel stress op voor de aankomende ouders. Zij willen dan ook graag goed geïnformeerd 
worden over de meest voorkomende complicaties in de zwangerschap en de gevolgen voor 
de ontwikkeling van de pasgeborene op korte en lange termijn. 
In deze studie ontwikkelen wij een digitale keuzehulp voor aanstaande ouders die te maken 
krijgen met extreme vroeggeboorte. Een keuzehulp helpt om een behandeling te kiezen en 
om complexe informatie te begrijpen. De ouders krijgen door het doorlopen van de 
keuzehulp direct inzicht in de voor- en nadelen van een behandeling. Hierna kunnen arts en 
ouders samen beslissen welke behandeling het beste bij hun baby past. Onderzoek toont 
aan dat samen beslissen positieve effecten heeft zoals het meer inzicht krijgen in de 
diagnose en mogelijke behandelopties, het beter begrijpen van complexe informatie en 
minder ‘keuzestress’. 
Wij gaan onderzoeken of ouders beter geïnformeerd zijn wanneer ze gebruik maken van de 
keuzehulp en of er sprake is van toegenomen gedeelde besluitvorming. Het is expliciet niet 
de bedoeling om de uiteindelijke keuze van de ouders over de (mate) van behandelen te 
beïnvloeden 
 
Publicaties 
https://keuzehulpvroeggeboorte.nl (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 bevalling kan leiden tot een posttraumatische stress-stoornis 
(PTTS). Dit komt voor bij 1-3% van alle bevallingen. Na een vroeggeboorte kan dit 
percentage oplopen tot 14%. Daarnaast komen ernstige vormen van angst voor de bevalling 
voor in circa  7,5% van alle eerste zwangerschappen. Bij 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 effectiviteit bestudeerd van psychologische behandeling van de 
angststoornis tijdens de zwangerschap door de zwangerschapsuitkomsten en de subjectieve 
tevredenheid in een behandelde groep te vergelijken met die in een onbehandelde groep. 
De behandeling bestaat uit “Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. 
 
Publicaties 
Baas MA, Stramrood CA, Dijksman LM, de Jongh A, van Pampus MG.The OptiMUM-study: 
EMDR therapy in pregnant women with posttraumatic stress disorder after previous 
childbirth and pregnant women with fear of childbirth: design of a multicentre randomized 
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controlled trial. Eur J Psychotraumatol. 2017 Feb 24;8(1):1293315. doi: 
10.1080/20008198.2017.1293315. eCollection 2017. (FGG vermeld) 
  
 
 
Vroege Identificatie van vrouwen die een Placentair Syndroom ontwikkelen; VIPS studie 
Dr. R de Heus, Prof. Dr. A. Franx e.a. Divisie Vrouw en Baby, UMC Utrecht 
 
Een normale ontwikkeling van de placenta (moederkoek) is cruciaal voor een goede 
uitkomst van de zwangerschap. Een abnormale aanleg van de placenta vroeg in de 
zwangerschap leidt vaak tot pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), groeivertraging of 
spontane vroeggeboorte later in de zwangerschap (placentair syndroom). Als deze 
abnormale aanleg vroeg in de zwangerschap kan worden vastgesteld dan kan de begeleiding 
van de zwangere daarop worden aangepast en kan er voor deze groep zwangeren gezocht 
worden naar een medicamenteuze behandeling om deze abnormale aanleg te beïnvloeden.  
In een recente kleine (pilot) studie vonden wij dat met een speciale Doppler echo bij 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 noodzakelijk om in een grotere onafhankelijke studie de resultaten van deze pilot 
studie te bevestigen en een prognostisch model voor de dagelijkse praktijk te ontwikkelen. 
Het project is een samenwerking  tussen het Geboortecentrum van het UMC Utrecht met 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  
 
HLA en HPA-1a antistoffen als Oorzaak van Placenta-insufficiëntie (HIP-studie) 
Drs. D. Winkelhorst, Prof. Dr. D. Oepkes e.a. Afdeling 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 bij ernstige ziekte 
kan de baby al in de baarmoeder of kort na de geboorte overlijden. Waarom de placenta 
minder goed werkt is vaak niet duidelijk. Onlangs is aangetoond dat ‘slecht groeien’ vaker 
voorkomt in zwangerschappen met foetale/neonatale alloimmuun trombocytopenie 
(FNAIT). Bij dit ziektebeeld worden de bloedplaatjes van de baby door antistoffen van de 
moeder aangevallen. De antistoffen heten Humane Plaatjes Antigenen 1a (HPA-1a). Deze 
antistoffen, en mogelijk ook soortgelijke antistoffen die anti-HLA heten, kunnen ook de 
bekledende cellen van de placenta en bloedvaten aanvallen. Dit kan leiden tot beschadiging 
van bloedvaten in de placenta. 
Zwangere vrouwen met een slecht groeiende baby, en vrouwen met HPA-1a of HLA 
antistoffen zullen gevraagd worden aan het onderzoek mee te werken. Zowel in het bloed 
van de moeders als in het bloed van de kinderen (navelstrengbloed) zullen 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 zit . Ook zullen wij de placenta onderzoeken. 
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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 behandeling worden ontwikkeld. 
 
 
Publicaties 
https://www.24baby.nl/zwanger/gezondheid/zeldzame-immuunziekte-baby-screening: 
Platform HIP study; FGG niet genoemd 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29682737: FGG niet genoemd 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730660: FGG niet genoemd 
Proefschrift D Winkelhorst: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/81084: is 
toegezonden; FGG niet genoemd 
 


