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In 2020 zijn de eerste stappen gezet op weg naar professionalisering van Fonds
Gezond Geboren/ Strong Babies met de aanstelling van een marketingmanager voor
ca. 32 uur per maand en ontwikkeling van nieuwe fondsenwervingsprojecten, zoals
de Lot of Happiness Loterij. Ook zijn de eerste stappen gezet op weg naar het ‘re-
branden’ van de stichting tot Strong Babies, waarbij in eerste instantie in de richting
van het publiek alleen nog met de naam Strong Babies wordt gecommuniceerd. In
2021 wordt dit proces afgerond met re-branding in de richting van de professionals
in de verschillende beroepsgroepen. Uiteraard zijn we beperkt geweest in onze
mogelijkheden in 2020 als gevolg van de Covid – pandemie. Maar onze zorgen vallen
in het niet bij de vele andere problemen waar we allemaal mee te maken hebben
gehad, dus daar besteden we hier niet te veel aandacht aan.   

Strong Babies wil een goede doelenfonds van de brede geboortezorg zijn. We prijzen
ons dan ook gelukkig met de steun van alle beroepsgroepen, zoals kraamzorg,
verloskunde, gynaecologie en neonatologie. We zien ook dat iedereen die van Strong
Babies hoort, professionals maar ook het Nederlands publiek, begrijpt waarvoor we
bestaan en enthousiast reageert op onze plannen. Helaas weten nog niet genoeg
mensen van het bestaan van Strong Babies.... Daar zullen we in 2021 dan ook de
nadruk op leggen.
U leest in dit jaarverslag over onze ambitie, de acties en de vorderingen in de
gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken.

Wij hopen dat u geïnspireerd raakt door dit jaarverslag en ons wilt helpen om onze
ambities waar te maken. 

G�s den Hartog
Voorzitter

Voorwoord
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Meer kennis over oorzaken vroeggeboorte, groeivertraging en 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,
voorkomen en behandelen van aandoeningen tijdens en vlak na de
zwangerschap in het beleid van zorgprofessionals
Verworven inzichten vertalen in concrete actie om het aantal
vroeggeboorten te verminderen
Voorlichting (aanstaande ouders, jongeren)

Onze visie en missie
Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld. Toch kenden wij nog
geen groot landelijk geboortezorgfonds waar fondsenwerving voor innovatief
wetenschappelijk onderzoek centraal staat zoals in andere landen. Nederland
verdient een publieksfonds voor de geboortezorg en Strong Babies is hierop
het antwoord. Innovatie is de sleutel tot de bevordering van de gezondheid
van moeder en kind. Strong Babies wil middels het financieel mogelijk maken
van wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het terugdringen van
aandoeningen, ziekte en sterfte vóór, tijdens en vlak na de geboorte. Dit doen
wij vanuit een gemeenschappelijke en gedragen onderzoeksagenda, die erop
gericht is meer kinderen gezond geboren te laten worden en de lange termijn
uitkomsten bij problemen rondom de geboorte te verbeteren.

Onze doelstelling
Strong Babies heeft de ambitie om in 2030 zowel sterfte als ziekte van de
allerkleinsten in 2030 met 30% te hebben verminderd en meer baby's een
kans op een gezonde start van hun leven te geven. We richten ons daarbij op:

Onze visie, missie en doelstellingen 
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Samenwerking
Met de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), de
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), diverse kraamzorgorganisaties, het
College voor Perinatale Zorg (CPZ) en de brancheorganisatie Geboortezorg (BO)
hebben we goede contacten. We streven naar een steeds hechtere samenwerking in
de komende jaren.

Strong Babies richt zich op wetenschappelijk en klinisch onderzoek zoals dat onder
andere verwoord is in het Deltaplan voor de Verloskunde en Neonatologie.
Strong Babies heeft al geruime tijd de ANBI-status en het CBF-keurmerk. 

Samenwerking & Steun 
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Van een aantal bedrijven mochten wij in 2020 zeer gewaardeerde materiële en/of
immateriële steun ontvangen. In alfabetische volgorde betreft het: Babybladen.nl,
Babypark, Bulbby, ByKees, Culibaby, Difrax, Earlybirds, HVK Stevens Legal, Lot of
Happiness, Mijnkraamshop.nl, Nataal, PinPointParents, Wij Special Media

Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun steun!

Onze partners
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Bestuur
Per 1 januari 2020 heeft Mevr. C. (Caja) Demeris haar bestuursfunctie neergelegd en is zij
aangetreden als marketingmanager van Strong Babies. Vanwege statutaire reden hebben
in 2020 Drs. V. (Veronique) van Dooren en Dr. N. (Niek) Exalto het bestuur verlaten. Het
voorzitterschap is overgedragen aan Dhr. G. (Gijs) den Hartog. Eind 2020 bestond het
bestuur uit de volgende leden:

Dhr. G. (Gijs) den Hartog, voorzitter
Dhr. N. (Nick) Meijer, penningmeester
Mevr. S. Sonja Horsthuis, secretaris en officemanagement
Mevr. Dr. E. (Esteriek) de Miranda, bestuurslid wetenschap
Drs. H. (Harry) Visser, bestuurslid wetenschap

Ondersteuners
Dhr. M. Smit heeft met het vertrek van Dr. N. (Niek) Exalto tevens zijn ondersteunende
taken als actie coördinator neergelegd afgelopen jaar. Onder leiding van
marketingmanager Mevr. C. (Caja) Demeris  zijn de inspanningen van Strong Babies
versterkt en met de komst Mevr. A. (Amanda) Gout als content- en event marketeer
uitgebreid. In 2020 kon Strong Babies rekenen op de support van onderstaande mensen
en hun specialismen:

Mevr. C. (Caja) Demeris, Marketing Manager (MM) 
Mevr. A. Gout, content- en eventmarketeer
Dhr. S. (Sander) Claessens, boekhouding (bureau NVOG)
Dhr. M. (Marc) Mensink, webmaster

Organisatie
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Wetenschappelijke Raad 
De Wetenschappelijke Raad van Strong Babies is een onafhankelijk raad die conform een
gereguleerd proces bepaalt welke onderzoeken voor financiering in aanmerking komen.
Het gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de
doelstelling zoals beschreven in het ‘Deltaplan Verloskunde en Neonatologie’ van de
wetenschappelijke denktank en die passen binnen de financiële mogelijkheden die
Strong Babies heeft. Een brede afvaardiging van de bij de geboortezorg betrokken
beroepsgroepen is vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad. 

Prof. J.G. Nijhuis heeft de WR verlaten en is opgevolgd als voorzitter door Mevr. C.
(Christianne) de Groot. Eind 2020 is de samenstelling van de WR als volgt:

Mw. Prof. Dr. C.J.M. de Groot, hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie Amsterdam UMC (voorzitter)
Mw. Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen, hoogleraar periconceptie-epidemiologie Erasmus MC
Mw. Dr. M.M. Faas, associate professor Voortplantingsimmunologie UMCG
Mw. Prof. Dr. M.J. Nieuwenhuijze, hoogleraar Fysiologische Verloskunde Universiteit Maastricht en lector
Midwifery Hogeschool Zuyd
Dhr. Prof. Dr. A.M. van Kaam, hoogleraar Neonatologie Amsterdam UMC

Comité van Aanbeveling 
Er zijn in 2020 geen wijzigingen opgetreden in het comité van aanbeveling. Deze bestond,
net als in 2019 uit:

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 2020 is door het bestuur besloten om de Raad van Advies te ontbinden. Dit om de
'bestuurlijke drukte' te verminderen. De voormalig leden van de Raad van Advies blijven
beschikbaar voor specifieke hulpvragen.

Transparantie en verantwoording 
Het bestuur van Strong Babies is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
voor de verantwoorde besteding van donaties. Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat
voor 100% uit vrijwilligers. Zij stuurt een marketingteam aan. Dit team van professionals
zorgen ervoor dat elke euro die in marketingactiviteiten worden gestoken dubbel en
dwars worden terugverdiend door extra donaties. Hiermee waarborgen we dat overige
kosten tot een minimum zijn gereduceerd. Met deze structuur zullen wij ook in 2021
voldoen aan alle regels die gelden voor de ANBI-status en het CBF keurmerk. 

Organisatie
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Achtergronden en doelstellingen
In 2020 lag de focus voor het wetenschappelijk onderzoek dat Strong Babies helpt
financieren op de preventie van vroeggeboorte en op de groei en ontwikkeling van
de placenta.

In Nederland worden iedere dag ongeveer 450 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.

In 2019 werden per dag 31 kinderen te vroeg geboren. Per dag werden 15 kinderen
opgenomen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Wanneer een baby wordt
opgenomen op de NICU bestaat er een aanzienlijk hogere kans op
gezondheidsproblemen tijdens de kinderjaren en op volwassen leeftijd. 

Maar helaas overleven niet alle baby’s hun vaak te vroege geboorte. De perinatale
sterfte, gerekend vanaf 22 weken zwangerschap tot 7 dagen na de geboorte,
bedroeg in 2019 1.207 kinderen. Dat is meer dan 3 kinderen per dag.  Deze
perinatale sterfte is slechts het meetbare topje van de ijsberg. Duidelijk is dat er nog
een veelvoud aan kinderen wordt geboren met een ziekte of handicap als een direct
gevolg van een niet optimaal verlopen zwangerschap. 

Bij de perinatale sterfte 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.

Een goed functionerende placenta is van levensbelang voor de ontwikkeling van een
baby. De placenta zorgt voor transport van zuurstof (longfunctie) en voedingstoffen
(darmfunctie) naar de foetus en de verwerking van afvalstoffen (lever- en
nierfunctie). 

Wetenschappel�k Onderzoek
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Het placenta syndroom vormt vaak de basis voor complicatie bij de baby 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. 

Met screening, vroegdiagnostiek en tijdige en effectieve behandeling rondom
placenta syndroom is naar schatting een ¼ 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 vrijwel altijd internationaal ingekaderd en
afgestemd. De problematiek van perinatale ziekte en babysterfte moet bespreekbaar
worden en hiervoor is landelijke bekendheid van dit probleem noodzakelijk. Strong
Babies blijft inzetten op financiering van wetenschappelijke onderzoekprojecten ter
verbetering van de perinatale ziekten en het voorkomen van perinatale sterfte. 

De gesteunde (lopende) projecten uit voortgaande jaren werden gemonitord. Hieruit
volgden een aantal publicaties die beschreven worden in de bijlage van dit
jaarverslag. In 2020 werd 1 project gefinancierd en verder werden de lopende
projecten aanvullend financieel ondersteund.
Naast door Strong Babies gefinancierde projecten werd door bemiddeling van Strong
Babies ook externe financiering gezocht voor een drietal etalage projecten. Een
overzicht hiervan is te vinden in de bijlagen van dit jaarverslag.

Wetenschappel�k Onderzoek

10



Aan het begin van 2020 is tevens een nieuwe marketingstrategie uitgerold waarbij
naamsbekendheid & fondsenwerving de voornaamste doelstellingen zijn. 

Naamsbekendheid
Afgelopen jaar heeft Strong Babies zich gericht op naamsbekendheid. Immers als je
een organisatie niet kent, waarom zou je die dan steunen. Het is belangrijk om ons
verhaal op de website uit te breiden en ons te richten op het maken van goede
content. Dit deed Strong Babies met mediapartners & door aan de eigen social
mediakanalen te bouwen.
 
Website Social media, CRM
Afgelopen jaar had Strong Babies 2 verschillende websites met elk hun eigen content
in de lucht: www.fondsgezondgeboren .nl en www.strongbabies.nl. Er is gewerkt aan
stroomlijnen van de content en sinds december 2020 verwijst de website
www.fondsgezondgeboren.nl naar dezelfde content als www.strongbabies.nl. Een
behoorlijke efficiëntie slag!
 
Een paar feiten:
86% bezoekt ons via mobile device
45% bezoekt de homepage
45% bezoekt daarnaast ook:
https://www.strongbabies.nl/over-ons
https://www.strongbabies.nl/in-beeld
https://www.strongbabies.nl/geven
 
Al sinds de oprichting is Strong Babies actief op social media. Onze kanalen worden
professioneler en groeien.
Facebook: 626 volgers, gemiddeld bereik 5.000 
Instagram: 906 volgers, gemiddeld bereik 7.500
LinkedIn: 352 volgers
 
Het is belangrijk om regelmatig in contact te zijn met je supporters. Of dit nu
actievoerders, nieuwsbriefabonnees, donateurs of andere stakeholders zijn. Dit doen
wij door zorgvuldig databasebeheer, het versturen van nieuwsbrieven en
geautomatiseerde emailmarketing
Elk kwartaal versturen we een nieuwsbrief naar de complete database (3.456
supporters, 31 december 2020). 
Wanneer je een donatie doet, een actie start of een cadeautje koopt, altijd blijven we
in contact via ons geautomatiseerd emailprogramma. 

Marketing
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Wij Special Media; de grootste uitgever met een bereik van 98% onder
zwangeren. We versturen targetted emailings en verschijnen regelmatig artikelen
in het magazine WIJ. 
Verloskundigenloket.nl; bereikt alle verloskundigenpraktijken. We hebben online
bannering, diverse mailingen en PR ingericht.
https://www.verloskundigenloket.nl/fonds-gezond-geboren-en-strongbabies/
Kraamzorgloket.nl; bereikt een groot deel van de kraamverzorgenden in
Nederland . We hebben online bannering, diverse mailingen en PR ingericht.
https://www.kraamzorgloket.nl/fonds-gezond-geboren-en-strongbabies
Babybladen.nl; de grootste uitgever met titels als Nataal en Kindje op komst. We
hebben online bannering, deelname aan winacties en PR ingericht. 

PR/ Media relaties 
Een verschil maken in de geboortezorg kunnen we niet alleen. Naast een breed
netwerk aan zorgprofessionals hebben we ook een breed medianetwerk. Inzetbaar
als we evenementen opzetten maar ook bij nieuwswaardige momenten. 
Inmiddels hebben we structurele samenwerkingen met; 

Paid Media (online marketing)
Daarnaast zetten we zelf ook betaalde media in voor online campagnes. Dit zijn
social media en google advertenties gericht op naamsbekendheid, nieuwsbrief,
acties en donateurswerving.

Marketing
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Investeer in onderzoeken en stop babysterfte door vroeggeboorte.
Draag bij aan een hogere overlevingskans, ambitie is de couveuse van de
toekomst.
Zorg voor een gezonde toekomst van elke pasgeboren baby.

Fondsenwerving
Strong Babies doet op verschillende manieren aan fondsenwerving. In het corona
jaar 2020 een uitdaging omdat onze fondsenwerving tot op heden erg gericht was op
het doen van live events. We hebben dan ook hard gewerkt aan andere manieren
van fondsenwerving die wel binnen de corona richtlijnen passen.

Lot of Happiness
Een van de belangrijkste bronnen voor een solide basis van inkomsten is onze
deelname aan Lot of Happiness loterij. Lot of Happiness zet zich in voor meer
genezing, stabiliteit en kansen voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Met
unieke lotnummer(s) maak je iedere trekking weer kans op mooie prijzen en steun je
met minstens de helft van jouw inleg direct het goede doel waar je voor meespeelt.
Je maakt dus kans op superprijzen én je helpt mee aan een betere zorg rondom de
geboorte in de toekomst. 
 
Meespelen met Lot of Happiness is het beste lot voor baby’s die veel te vroeg worden
geboren. Je betaalt € 12,50 per lot per trekking. Er zijn 12 Maandtrekkingen en 4
Grote Goede Doelen Trekkingen per jaar. Doe mee en:

Strong Babies is in juli 2019 gestart met deur-aan-deur voorlichting & werving. We
hebben vestigingen in Groningen en Nijmegen opgeleid om deur-aan- deur het
belang van onderzoek rondom vroeggeboorte toe te lichten, Strong Babies te
introduceren en deelnemers te werven voor Lot of Happiness. Door corona heeft in
2020 de werving vnl. online plaatsgehad via online campagnes, maar sinds
september 2020 is de deur-aan-deur werving ook weer opgestart. Inmiddels spelen
maandelijks 1.551 deelnemers mee (31 december 2020)
 

Marketing
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Actieplatform
Sinds de lancering op 1 januari 2019 Op de website Strong Babies kunnen
actievoerders zelf een geldinzamelactie starten. Door online campagnes gericht op
het starten van een actie onder diverse doelgroepen te doen, hebben we de
aandacht op ons platform weten te krijgen. In het afgelopen jaar hebben diverse
actievoeders succesvol een actie voor Strong Babies opgezet. Een aantal
voorbeelden:
1. Vlinders voor Anne verkoop
2. Verloskundigencentrum Raak Jubileum lotenverkoop
3. VPH cordrings verkoop
4. ByKees-T-shirts & hoodies verkoop
5. Mount Everest fietsrit
 
Meer acties vind je terug op onze website. 

Een inzamelactie voor Strong Babies start je via www.strongbabies.nl/start-een-actie
Je krijgt dan je eigen actiepagina waar jouw donateurs direct kunnen bijdragen aan
jouw actie. Ook wordt jouw actie door onze content- en eventmarketeer regelmatig
uitgelicht. 

Geoormerkte werving
Strong Babies ondersteunt diverse onderzoeken maar zet ook 4 toekomst projecten
in de spotlight. Dit zijn zogenaamde etalageprojecten. Kies een project uit en steun
het met een eenmalige bijdrage of kies voor een vast bedrag per maand. Jouw
bijdrage gaat naar het door jou geselecteerde project.
Https://www.strongbabies.nl/steun-een-specifiek-project 

Online collecteren
Via het platform Geef.nl kun je online je digitale collectebus aanmaken voor Strong
Babies. Collecteren vanuit je eigen huis. Wel zo makkelijk en compleet coronaproof! 
Https://strong-babies.onlinecollecteren.nl/

Marketing
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Events
Strong Babies organiseert én ondersteunt zelf events. Dit doen we via een aparte
landingspagina op onze website. Het afgelopen jaar hebben we 3 events gehad:

Negenmaandenbeurs 
Strong Babies bekleedde een prominente rol tijdens de Amsterdam Baby Week 2020.
Op de vakdag presenteerde Prof. Guid Oei de kunstbaarmoeder aan ruim 350
professionals. 

De consument zag Strong Babies terug via flyers en folder op diverse stands van
onze commerciële partners (oa. Difrax, Babypark). Daarnaast werd de mogelijkheid
geboden om bij de kaartverkoop te doneren voor Strong Babies. 

Wij kijken terug op een geslaagde deelname aan Nederlands grootste event voor
zwangeren en professionals in de geboortezorg! 
 
Dag van de Geboorte
Jaarlijks vraagt Strong Babies op 9 september aandacht voor de dag van de geboorte.
In 2020 hebben we dit gedaan door een online campagne via google op te zetten.
SEA en display advertising vormden de basis. Via social media winacties en diverse
posts op facebook, LinkedIn en Instagram vertelden wij de consument en
professionals waarom onderzoek zo belangrijk is.

Kerst
Het ultieme geboortefeest dit jaar vond online plaats omdat we in een Lock down
zaten in Nederland. We ontwikkelden een landingspagina en middels een
ontroerende video vertelde de 4 jarige Lucas in zijn eigen woorden waarom je een
kerstbal in onze digitale kerstboom zou moeten hangen. Het bereik was enorm en
we verkochten duizenden digitale kerstballen.
Maar we deden meer! Zo was het als kersverse jonge ouder of grootouder mogelijk
een Strong Babies eerste kerkt -bal kopen voor jouw (klein)kind om fysiek in je eigen
boom te hangen en de allereerste zo bijzondere kerst te vieren.

Marketing
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Verantwoording 
Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat het noodzakelijk is de organisatie van Strong
Babies verder op te schalen. De inkomsten zijn weliswaar fors gestegen ten opzichte
van 2019 door de deelname aan de loterij Lot of Hapiness, maar nog steeds te
beperkt om extra en substantiele toekenningen voor nieuw wetenschappelijk
onderzoek te kunnen te doen. De liquide middelen blijven hierbij ruim voldoende om
aan de toezeggingen uit het verleden te kunnen voldoen. Veel partijen dragen Strong
Babies een warm hart toe en het bestuur is dankbaar voor alle vrijwillige inzet en
steun die we krijgen. Het enkel werken met vrijwilligers legt echter te veel druk op
deze vrijwilligers en levert onvoldoende middelen op om de noodzakelijke opschaling
te kunnen realiseren. 
Ook in 2020 heeft het bestuur geïnvesteerd in de opzet van Strong Babies middels de
website (www.strongbabies.nl) in samenwerking met het organisatieadviesbureau
Emolife, welke een stevig trackrecord in de ondersteuning van goede doelen heeft. 

Hiermee heeft het bestuur er vertrouwen in dat de basis is gelegd voor een
opschaling naar een toekomstbestendige organisatie. 

Jaarrekening
De jaarrekening 2020 staat als apart document op de website.

Financien
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2018
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.
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)

Immunologisch onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Dr. S.J. Gordijn, Dr. J.R. Prins, Prof. Dr. S.A. Scherjon e.a.
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 Pregnancies with a Male Fetus. J Immunol Res. 2018 May
29;2018:1950879. doi: 10.1155/2018/1950879. eCollection 2018. (FGG 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
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)

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

2019
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
Publicaties
https://keuzehulpvroeggeboorte.nl (FGG vermeld)
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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 controlled trial. Eur J Psychotraumatol. 2017 Feb 24;8(1):1293315. doi: 10.1080/20008198.2017.1293315. eCollection
2017. (FGG vermeld)
Melanie A.M. Baas, Maria G. van Pampus, Laura Braam, Claire A. Stamrood and Ad de Jongh The effects of PTSD treatment during
pregnancy: systematic review and case study. Eur J Psychotraumatol . 2020 Jul 9;11(1):1762310. doi:
10.1080/20008198.2020.1762310. 

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). 

Immunologisch onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Dr. S.J. Gordijn, Dr. J.R. Prins, Prof. Dr. S.A. Scherjon e.a.
De placenta (moederkoek) en de baby bevatten voor de moeder lichaamsvreemde cellen omdat die 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, zoals groeivertraging,
vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging, optreden. Hoe de acceptatie precies wordt geregeld is niet bekend. Het Y
chromosoom, het chromosoom dat bepaalt of de baby een jongen of een meisje wordt, heeft invloed op de kenmerken van de
cellen. In deze studie worden -met behulp van immunologische onderzoekstechnieken in stukjes placenta- twee onderzoekvragen
beantwoord: Verloopt de afweerreactie van de moeder in het begin van de zwangerschap bij een jongen in de baarmoeder anders
dan bij een meisje? Verloopt de afweerreactie in geval van zwangerschapscomplicaties (groeivertraging en vroeggeboorte) anders
dan normaal?
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 Pregnancies with a Male Fetus. J Immunol Res. 2018 May 29;2018:1950879. doi:
10.1155/2018/1950879. eCollection 2018.
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Laparoscopische abdominale cerclage ter preventie van herhaalde extreme vroeggeboorte.  
prof. dr. J.A.F. Huirne, Nicole Burger. Amsterdam UMC 
Het Amsterdam UMC is een internationaal erkend expertise centrum voor vroeggeboorte en de initiator van vele studies naar
vroeggeboorte. Cervixinsufficiëntie is één van de oorzaken van extreme vroeggeboorte en traditionele behandeling is een vaginale
cerclage. Echter, bij patiënten met een eerdere mislukte vaginale cerclage of bij wie de cervix dusdanig kort is door eerdere
chirurgie waardoor een vaginale cerclage technisch onmogelijk is, is een abdominale cerclage aangewezen. Het doel van dit
onderzoek is om de kennis van de laparoscopische abdominale cerclage te vergroten en de zorg te optimaliseren door
standaardisering van de indicaties en behandeling. Door het verrichten van de grootste retrospectieve multicenter cohort studie
(in samenwerking met Harvard Medical School) tot nu toe willen wij inzicht krijgen in de indicatiestelling, chirurgische en
obstetrische uitkomsten en het optimale tijdstip van plaatsing (vóór versus tijdens de zwangerschap) van de laparoscopische
abdominale cerclage. Daarnaast willen wij een internationale prospectieve database oprichten, zodat alle patiënten die worden
geïnfomeerd over een abdominale cerclage (zowel laparoscopisch als laparotomisch) kunnen worden vervolgd. Hierbij zullen wij
vragenlijsten naar patiënten opsturen om inzicht te krijgen in het beloop van een eventuele zwangerschap en inzicht te krijgen in
de voorkeuren van patiënten, wat patiënten belangrijk vinden en wat zij gemist hebben in de huidige zorg. Dit zullen wij o.a.
gebruiken om een internationale richtlijn en patiëntenfolder op te stellen.

The diagnostic value of Presepsin and IS-pro in neonatal sepsisin premature infants. Nederlandse titel: De
diagnostische waarde van Presepsin en IS-pro om sepsis vast te stellen bij premature neonaten.
Dr. D.H. Visser, T.H. Dierikx. Amsterdam UMC, locatie VUMC
 Prematuren hebben een onvolledig ontwikkeld immuunsysteem wat hen extra kwetsbaar maakt. De aanwezigheid van een
bacteriële infectie zoals sepsis, verhoogt het risico op sterfte enorm. De symptomen van sepsis bij prematuren zijn aspecifiek en er
is tevens geen diagnostisch middel dat de diagnose snel en in een vroeg stadium kan stellen. Het niet direct 4 starten van
antibiotica bij infectieuze prematuren kan de prognose sterk verslechteren. Om deze redenen worden vrijwel alle extreem
prematuur geboren kinderen direct postpartum behandeld met antibiotica. Tegelijkertijd weten we dat deze overbehandeling met
antibiotica negatieve gevolgen heeft. Antibiotica verstoren namelijk de ontwikkeling van de gezonde darmflora en de ontwikkeling
van het immuunsysteem. Dit verhoogt het risico op auto-immuun ziekten en metabole ziekten later in het leven. Ook zijn er studies
die laten zien dat elke extra dag dat extreem prematuren aan antibiotica worden blootgesteld, de kans op overlijden toeneemt.
Met deze studie onderzoeken we of de veelbelovende biomarker (Presepsin) en moleculaire kweektechniek (IS-pro) de
aanwezigheid van sepsis al binnen enkele uren na de geboorte kunnen aantonen dan wel uitsluiten. Zo kan het onnodige
antibiotica gebruik teruggedrongen worden wat de gezondheid van deze kinderen verbeterd. 
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The effect of COVID19 on placental function and fetal development by use of an ex vivo placental perfusion model
(ECO-PA-study) 
Sam Schoenmakers, Erasmus MC Rotterdam 
The study is a prospective, tertiary, cohort study. It involves usage of placenta, including isolation of a single placental cotyledon for
ex vivo perfusion experiments, blood and serum measurements as part of standard care. We obtained approval of the METC-
committee for the 1. COVID-19 immunological study and 2. Placental perfusion (local PEPPER-study), both “niet-WMO-plichtig”.
Since placental failure due to with SARS-CoV-2 infection will most likely develop over time, more than 80% of the pregnant women
are asymptomatic during COVID19-infection and not everybody will have been tested for COVID19-infection, we want include the
following women: • We want to include all women and their offspring during the current COVID19-pandemic with a confirmed or
suspected COVID19-infection and COVID19- related adverse perinatal outcome, such as preterm birth, unexplained fetal distress
and perinatal death who are admitted to the Erasmus MC, Rotterdam. Placental examination • Isolation of a single placental
cotyledon for ex vivo perfusion experiments • Histopathology • Immunohistochemistry (targeting SARS-CoV-2-related histiocytic
villositis) • In situ hybridization (against SARS-CoV-2-RNA) • Transmission electron microscopy SARS-CoV-2 infection: The most
commonly produced antibodies during a viral infection are the immunoglobulins IgG, IgA and IgM. However, antibody
concentrations in response to SARS[1]CoV-2 are unknown. There for several methods will be employed: • Blood measurements
related to COVID19:IL-6, ferritin, D-dimers, CRP, interferon, TNF-alpha, in case of clinical symptoms. • Serology measurements: level
of immunoglobulins. • Immunoglobulin measurements in breastmilk (1st week high concentrations of IgM) • Viral PCR
measurements of diverse anatomical regions, including maternal oropharynx, blood, vaginal (fornix posterior), placenta: maternal
and fetal side, breastmilk, neonatal (or umbilical cord) blood During labour: When a pregnant woman shows signs of COVID19-
related clinical symptoms (cough, fever), preterm birth, unexplained fetal distress or fetal demise • Blood measurement (see
explanation above) • History & baseline characteristics such as maternal age, medical history, obstetrical history and course of the
current pregnancy will be obtained from medical charts review. All data will be saved in coded files to ensure anonymity. • PCR for
SARS-CoV-19: oropharynx, fornix posterior (before and after rupture of membranes), maternal blood Directly postpartum: To study
possible vertical transmission, PCRs will be taken of: • Fornix posterior, placenta: maternal and fetal side, neonatal oropharynx and
umbilical cord blood. • Paired samples of maternal and umbilical cord blood & serology (to compare maternal and fetal immune
response and immunoglobulin levels) Placenta: Our placental findings are in line with recent international reports of SARS-CoV-2
infected placentae showing a specific placental inflammation pattern, syncytiotrophoblast damage, fibrin depositions, and
thrombosis at the maternal and fetal side. • Isolation of single placenta cotyledon for ex vivo perfusion to investigate the effects on
diffusion and exchange between the maternal and fetal circulation, as compared to normal, gestational age[1]matched placentae,
and in relation to the histopathological findings: • Histopathological, immunohistochemical, in situ hybridization for SARS-CoV-2,
electron microscopy investigation of placenta, amniotic and chorionic membranes and umbilical cord. • Breast milk sample:
Immunoglobulins (1st week high concentration of IgM), PCR and immune response measurements. Only surplus breastmilk
(aliquot, max 5 ml) will be used. Usage of 16 breastmilk will not interfere with nutritional intake of the neonate

Identificatie van VOKs voor het vaststellen van vruchtwaterinfecties
Tim Wolfs, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)
Een vruchtwaterinfectie tijdens de zwangerschap zorgt voor ontstoken vruchtvliezen (chorioamnionitis), hetgeen naast
vroeggeboorte sterk geassocieerd is met een verhoogd risico op postnatale ziekten. Momenteel kan chorioamnionitis pas na de
geboorte worden aangetoond door placenta-onderzoek. Tevens biedt de huidige diagnostiek geen voorspellende waarde met
betrekking tot de duur en ernst van de infectie. Omdat een vruchtwaterinfectie meestal zonder maternale ziekteverschijnselen
verloopt, kan nu niet bepaald worden welke zwangere vrouwen behandeld moeten worden om complicaties bij het kind te
voorkomen. Een vruchtwaterinfectie leidt tot veranderingen in de stofwisseling van de moeder die aangetoond kunnen worden in
uitademingslucht. Deze lucht bevat een complexe mix van zogeheten vluchtige organische koolwaterstoffen (VOKs), als resultaat
van verschillende processen in de moeder. Onlangs heeft onze onderzoeksgroep in een pre-klinisch schapenmodel aangetoond
dat een vruchtwaterinfectie leidt tot een onderscheidend VOK patroon. Graag zouden wij in een pilotstudie deze veelbelovende
bevinding willen toetsen bij mensen. De verkregen VOK profielen bij zwangere vrouwen worden daarbij gecorreleerd aan
onderzoek van de placenta, de huidige gouden standaard. Wij verwachten dat dit onderzoek leidt tot identificatie van specifieke
VOKs die gebruikt worden als biomarkers om vruchtwaterinfecties en de duur van deze infectie tijdens de zwangerschap op te
sporen.
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