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Beste collega’s,

Het Moeder en Kind Centrum (MKC) is 
een van de vier profileringsgebieden 
binnen het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis. De kernpartijen van 
het MKC zijn de subafdelingen 
Voortplantingsgeneeskunde & 
Gynaecologie en Verloskunde & Foetale 
Geneeskunde van de afdeling 
Verloskunde en Gynaecologie, en de 
subafdeling Neonatologie van de afdeling 
Kindergeneeskunde. Daarnaast zijn 
vrijwel alle andere kindergeneeskundige 
en kinderheelkundige specialismen uit 
het Sophia Kinderziekenhuis betrokken, 
en vele volwassen specialismen en 
afdelingen uit het Erasmus MC. 

Het MKC is in 2018 opgericht als een van 
de belangrijkste bundels van zorg, 
wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs binnen het Sophia 
Kinderziekenhuis en richt zich op 
gezondheid en zorg rondom de 
preconceptie, voortplanting, embryonale 
en foetale ontwikkeling, geboorte en 
neonatale levensfase. Onze missie is zorg 
dragen voor een optimale start van het 
leven en de gezondheid van kinderen, en 
daarmee de levenslange gezondheid van 
komende generaties. Gezonde ouders 
voor, tijdens en na de voortplanting zijn 
een onlosmakelijk onderdeel van deze 
missie. Wij denken en werken volgens de 
levensloopbenadering van gezondheid, 
ziekte en zorg. Gezondheid zien wij als 
een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven en maximale sociale participatie.

Voorwoord Wij organiseren, sturen, leveren, 
evalueren en verbeteren onze zorg langs 
de principes van waardegedreven zorg, 
waarbij het richtpunt is wat de patiënt 
belangrijk vindt. 

Het jaar 2020 was er een als nooit 
tevoren. Zonder de pretentie van 
volledigheid noem ik een paar 
belangrijke ontwikkelingen voor het 
MKC. 

De COVID-19 pandemie had een enorme 
impact op ons leven, en de organisatie 
en beleving van zorg, onderzoek en 
onderwijs. Planbare zorg werd 
‘afgeschaald’ en ‘opgeschaald’ met de 
‘golven’ van COVID-19 besmettingen en 
opnames. Een Crisis Management Team 
(CMT) van het MKC waarborgde lokaal de 
capaciteit, continuïteit en kwaliteit van 
zorg. Uniek voor Nederland werd een 
lijnoverstijgend Regionaal Coördinatie 
Team (RCT) Acute Geboortezorg 
Zuidwest Nederland ingesteld om 
gezamenlijk de regionale capaciteits- en 
kwaliteitsvraagstukken op te lossen, met 
vertegenwoordiging in het dagelijks 
bestuur van het Regionaal Overleg Acute 
Zorg. Dit gaf ook een ‘boost’ aan de 
ontwikkeling van integrale geboortezorg. 
Er werden nieuwe stappen gezet naar 
‘zorg op afstand’ in de vorm van 
telefonische en videoconsulten, 
telemonitoring en leefstijlcoaching. We 
leerden de voor- en nadelen van 
thuiswerken en online vergaderen, 
waarmee de ‘schermtijd’ van de 
gemiddelde zorgprofessional spectaculair 
toenam. Sommigen van ons leverden een 
substantiële, directe  bijdrage aan de 



zorg voor COVID-19 patiënten, ver buiten 
de eigen comfortzone. Zij verdienen veel 
waardering. We leerden leven met ‘social
distancing’, mondkapjes, testen en 
thuisblijven, aanpassingen van roosters, 
het missen van fysieke vergaderingen, 
bijeenkomsten en congresssen. Er waren 
geen vakanties naar het buitenland en 
kerstdiners met de familie. We ho(opt)en 
en wach(t)ten op de vaccins die ons 
moeten gaan bevrijden uit de greep van 
dit nieuwe virus, dat heeft geleid tot een 
re-set van alles dat we gewoon waren.

De SEP-audit van het wetenschappelijk 
onderzoek werd vanwege de pandemie 
uitgesteld en vond in oktober online 
plaats. De bevindingen en adviezen 
zullen van grote invloed zijn op onze 
ontwikkeling in de komende jaren. 

Ook na uitstel vanwege de pandemie, 
werd in september en oktober het 
Harvard Business School 
opleidingsprogramma Clinical Leadership
en Care Redesign gehouden voor ruim 70 
collega’s uit het Sophia Kinderziekenhuis. 
Het programma was een groot succes en 
resulteerde in zes grote projecten die 
belangrijk zullen gaan bijdragen aan de 
ontwikkeling van het MKC in de komende 
jaren. U leest over deze projecten in dit 
verslag. 

Het programma “Centrum voor Foetale 
Therapie” van het MKC was het 
hoofddoel van de sponsorwerving door 
de Stichting Vrienden van het Sophia. Dit 
programma is uniek en baanbrekend; 
samen met de andere 
profileringsgebieden binnen het Sophia

Kinderziekenhuis zetten we de stap 
om diagnostiek en behandeling van 
kinderen te verschuiven van ná naar vóór 
de geboorte. De pandemie bracht de 
Stichting Vrienden van Sophia tot grote 
creativiteit en innovatie van de 
wervingsstrategie. Ondanks COVID-19 
kan het programma volledig worden 
uitgevoerd. Hulde aan de Vrienden 
daarvoor.

Er werden belangrijke stappen gezet in 
de transformatie naar waardegedreven
zorg, door projecten in de zorgpaden 
voor kwetsbare zwangeren, het Centrum 
voor Jonge Zwangerschap en vrouwen 
met endometriose.

In 2020 werd ook een besluit genomen 
m.b.t.de bouwplannen voor het Sophia 
Kinderziekenhuis. Dit besluit geeft het 
MKC een zeer goed toekomstperspectief. 

Het wetenschappelijk onderzoek binnen 
en rond het MKC kende in 2020 
uitdagingen en successen. De 
onderzoekers werkten voornamelijk 
thuis, en dat was niet gemakkelijk. De 
convergentie tussen het Erasmus MC, de 
TU Delft en de Erasmus Universiteit 
begint vorm te krijgen en biedt grote 
kansen voor het MKC.

Met gepaste trots kijken we terug op 
2020. COVID-19 heeft opnieuw laten zien 
dat wij kunnen denken in uitdagingen en 
kansen. Ik wens u veel plezier bij het 
lezen van dit jaarverslag.

Arie Franx
Voorzitter Moeder en Kind Centrum
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Kerngegevens
Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde en Neonatologie

Polibezoeken
Prenatale diagnostiek: 6.430
In-vitro fertilisatie: 1.798
Verloskunde: 16.207
Voortplantingsgeneeskunde: 6.631
Totaal: 30.976

Verpleegdagen
Verpleegdagen kinderen: 2.882
Verpleegdagen volwassenen:10.683
Vlokkentesten: 260 testen bij 254 
cliënten
Vruchtwaterpuncties: 411 testen bij 402 
cliënten
GUO 1: 1667 onderzoeken bij 1182 
cliënten
GUO 2: 3506 onderzoeken bij 1838 
cliënten

Opnames
IC Neonatologie opnames: 662
Ligdagen IC Neonatologie. 8.877
Aantal bevallingen: 1.971
Aantal geboren baby's: 2.029
Aantal gestarte cycli IVF: 983
Doorgaande zwangerschappen:       163
Sectio caesariea 328

Personeel – 320 FTE
waarvan
59 medische studenten
45 arts-assistenten
7 fellows

Bedden
27 bedden IC Neonatologie
4 bedden MC Neonatologie
8877 verpleegdagen ICN

Wetenschap
78 wetenschappelijke projecten
253 publicaties
€8.208.094 ontvangen subsidies
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Clinical Leadership
and Care Redesign
Erasmus MC - Sophia heeft de ambitie 
uitgesproken om het grootste en meest 
vooraanstaande academische 
kinderziekenhuis van Nederland te zijn, 
met een internationale toppositie. Om 
dit doel te bereiken zet het Erasmus MC -
Sophia Kinderziekenhuis zich in om haar 
leidende positie te versterken door te 
kiezen voor vier profileringsgebieden: 
Kinderhersencentrum, 
Kinderthoraxcentrum, Centrum voor 
Zeldzame Ziekten en Moeder en Kind 
Centrum, die worden gedragen door het 
brede academisch fundament. 

Naast de ontwikkeling van 
profileringsgebieden zoals de domeinen 
academische (inter) nationale 
excellentie, ontwikkeling, innovatie en 
groei, heeft het Sophia Kinderziekenhuis 
structurele aanpassingen nodig om haar 
leidende positie in de toekomst te 
consolideren en te versterken. Dit 
vraagt om grote investeringen en een 
uitgebreide businesscase. Dit vraagt veel 
van de organisatie en de medewerkers, 
die deze veranderingen vorm moeten 
geven en managen. Het is essentieel dat 
medewerkers deze uitdagingen samen 
kunnen aangaan op basis van gedeelde 
waarden en gedrag, kennis, 
vaardigheden en competenties. 

Het Erasmus MC wil een prettige en veilige 
plek zijn om te werken, met wederzijdse 
aandacht voor elkaar en voor ieders 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn 
gemotiveerde medewerkers die 
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. 

In september en oktober 2020 waren meer 
dan 70 collega’s uitgenodigd voor de 
opleiding, waarbij zij 
leiderschapsvaardigeheden leerden die 
nodig zijn om de strategische doelen van 
het Sophia Kinderziekenhuis te bereiken: 
het verbeteren van de patiëntenzorg, het 
verbeteren van de prestaties van de 
organisatie en het verbeteren van de 
resultaten van het zorgverleningssysteem. 
Onderwerpen die werden onderzocht 
waren onder meer operationeel ontwerp, 
strategie, efficiëntie, leiderschap in 
verandering en innovatie, evenals 
uitmuntende dienstverlening en 
teambuilding. Het trainingsprogramma, in 
de stijl van de Harvard Business School,  
werd gegeven door een van de 
toonaangevende docenten en 
wetenschappers op het gebied van 
verbetering van de gezondheidszorg en 
herontwerp van de zorg: dr. Richard 
Bohmer, een in Nieuw-Zeeland opgeleide 
arts en een managementacademicus. 
Tijdens het programma heeft dr. Bohmer 
werd bijgestaan door zijn Nederlandse 
collega Michèle van der Kemp.
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Het programma bestond uit een 'live' 
driedaagse eerste module in september 
in Hal4 aan de Maas, intermodulair
werken en een online tweedaagse 
module in oktober. Het bood de 
managementkaders en 
leiderschapsvaardigheden die nodig zijn 
om de patiëntenzorg, de prestaties van 
de organisatie en de resultaten in de 
uitkomsten van zorg van het Sophia te 
verbeteren. Het programma gebruikte 
methoden en casestudies van de Harvard 
Business School. Naast plenaire 
besprekingen van casuïstiek en lezingen 
werkten vijf werkgroepen, gebaseerd op 
de profileringsgebieden en het 
academisch fundament, aan een aantal 
projecten om de strategische doelen van 
efficiëntie, groei, samenwerking en 
innovatie voor de komende jaren te 
bereiken. Het CL&CR programma was 
een geweldige ervaring voor de 
deelnemers en zal in belangrijke mate 
bijdragen aan groei en succes in de 
toekomst.
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Projecten Moeder en Kind centrum

Basis op orde

Optimale inrichting van 
bedrijfsprocessen tegen zo laag 
mogelijke kosten en het 
samenbrengen van patiënt- en 
financieel perspectief door Value 
Based Healthcare

MC Neonatologie

Koppelzorg voor moeder en 
baby met een neonatale en/ 
of maternale academische 
indicatie voor bevalling en 
verzorging in het Moeder en 
Kind Centrum

Geboortecentrum

Verhogen van de capaciteit van 
hoog complexiteit geboortezorg 
waardoor centralisatie van laag 
complexiteit van geboortezorg 
plaats kan vinden

Foetale therapie

Het Moeder en Kind Centrum 
bereidt zich voor om een 
chirurgische behandeling voor het 
ongeboren kind aan te bieden en is 
bezig met het opzetten van een 
Centrum voor Foetale Therapie

Externe partners

Realisatie van een collaboratief 
perinataal centrum met behulp van 
alle kennis en kunde voor de beste 
zorg voor alle zwangere vrouwen 
en pasgeborenen in onze regio 
integratie van bestaande 
netwerken

Technische en digitale 
innovaties ter ondersteuning 

van de levensloopzorg

Overgang van reactieve naar 
proactieve gezondheidszorg. 
Technische en digitale innovaties zijn 
vereist om bovenstaande projecten 
te realiseren





Kort nieuws
Campagne Moeder en Kind Centrum
In 2020 was het programma Foetale Therapie van het Moeder en Kind Centrum het 
hoofddoel van de sponsorwervingscampagne van de Stichting Vrienden van het 
Sophia. Ten tijde van opstelling van dit jaarverslag stond de teller ondanks de lastige 
periode op € 1.158.231 staat. We gaan hiermee richting het bedrag van de 
ingediende begroting (1,35 mio). Dat is het resultaat van diverse geslaagde acties als 
het Hoepelen voor Sophia en de Lichtjesactie, het aanvragen van vermogensfondsen 
en het oprichten van een Founders Club die grotendeels bestaat uit trouwe gasten 
van het Lichtjesdiner. Het Moeder en Kind Centrum is de stichting Vrienden van het 
Sophia zeer dankbaar voor de inspanningen die ze voor ons hebben gedaan.
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Onderzoek groeivertraging van start 
Per jaar overlijden ongeveer 1000 baby’s vanwege een belemmering in hun groei. 
Nog eens 8.000 kinderen worden geboren met een ernstige foetale groeiachterstand. 
Waarvan ruim 500 kinderen met minder dan 1 kg geboortegewicht intensieve zorg op 
een Intensive Care Neonatologie nodig hebben, vaak met levenslange gevolgen voor 
de gezondheid.
Dit onderzoek heeft als doel als doel om tijdens de zwangerschap lichaamseigen 
‘mini-placenta’s’ te kunnen laten groeien voor moeders met een kind met foetale 
groeiachterstand, om zo op veilige wijze nieuwe placenta-specifieke geneesmiddelen 
te kunnen ontwikkelen en testen en een behandeling op maat aan te kunnen bieden.
Men wil de komende twee jaar deze veelbelovende techniek voor het eerst 
beschikbaar gaan maken voor patiënten in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. 
Inmiddels is de financiering rond door een bijdrage € 99.850,00 en kan het project 
van start in april van dit jaar!

Concord Opvangtafel
Te vroeg geboren baby’s hebben direct na de geboorte vaak acute zorg nodig. De 
Concord (letterlijk: met navelstreng) opvangtafel is een speciaal ontwikkelde tafel 
waarop dit kan gebeuren zonder de navelstreng eerst door te knippen. De speciale 
tafel is voorzien van alles wat er nodig is om een te vroeg geboren baby adequaat op 
te vangen. Denk aan; opvangen, reanimeren en het toedienen van intraveneuze 
medicatie. En maakt het zo mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de 
navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Dit geeft kwetsbare baby’s een betere 
start. Inmiddels is er voldoende geworven voor dit project, onder meer dankzij de 
support van de Numansdorpse Truckshow.
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Nieuwe behandeling open rug: opereren in de 
baarmoeder 
Rotterdamse artsen kunnen aanstaande ouders van een kind met een open rug 
binnenkort een nieuwe behandeloptie in Nederland aanbieden. Ze kunnen het 
kind opereren terwijl het nog in de baarmoeder zit. Tot nu toe moesten ouders 
hiervoor naar België.

Als bij de echo bij 20 weken tijdens de 
zwangerschap een open rug – ofwel 
spina bifida – wordt gevonden, start voor 
de aanstaande ouders een moeilijk 
proces. Willen ze de zwangerschap 
voortzetten en zo ja, hoe ziet de 
toekomst van hun kind eruit? Het team 
van onder anderen neurochirurgen en 
gynaecologen van het Erasmus MC 
Sophia Kinderziekenhuis zet binnenkort 
een belangrijke stap om die toekomst 
misschien wat rooskleuriger te maken.

Operatie in de baarmoeder
De Rotterdamse artsen werken samen 
met collega’s in Leuven om een operatie 
aan te leren waarbij de open rug al 
gesloten wordt tijdens de zwangerschap. 
‘Momenteel opereren we zo snel 
mogelijk na de geboorte. Maar uit 
onderzoek blijkt dat het sluiten van de 
rug tijdens de zwangerschap voordelen 
heeft voor het kind’, aldus neurochirurg 
Jochem Spoor van het Erasmus MC –
Sophia Kinderziekenhuis. Spoor en 
collega’s verwachten in 2022 de eerste 
foetale operatie in Rotterdam uit te 
voeren. Tot die tijd wordt deze operatie 
in Leuven uitgevoerd. Het team uit 
Rotterdam reist dan met de zwangere 
vrouw mee naar Leuven, en opereert 
daar mee.

Bij een kind met een open rug is heel 
vroeg tijdens de ontwikkeling iets niet 
goed gegaan bij het sluiten van de rug. 
Vanaf de plek van de opening is de 
functie van het ruggenmerg verstoord. 
Dat zorgt onder andere voor minder 
kracht in de benen, problemen met de 
darmen en de blaas. Vaak komt ook een 
waterhoofd en een verstoorde aanleg 
van de kleine hersenen (Chiari II 
malformatie) voor.

Beter bewegen
De operatie wordt gedaan rond de 25e 
week van de zwangerschap. Het 
chirurgisch team opent de buik en de 
baarmoeder van de zwangere vrouw en 
sluit de opening op de rug van de foetus. 
De kinderen zijn daarmee niet genezen, 
maar er zijn wel duidelijke voordelen. 
Kinderen die in de baarmoeder zijn 
geopereerd hebben minder vaak een 
waterhoofd en de aanlegstoornis van de 
kleine hersenen verdwijnt bij een fors 
deel van deze kinderen. Ook kunnen 
deze kinderen gemiddeld beter bewegen 
dan kinderen die na de geboorte zijn 
geopereerd. ‘Het kan het verschil zijn 
tussen een kind dat met moeite kan 
lopen en een kind dat met wat hulp kan 
skiën’, aldus Spoor.
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De operatie heeft niet alleen voordelen, 
waarschuwt Spoor. Niet alleen het kind, 
maar ook de moeder gaat onder het 
mes. Door het litteken in de baarmoeder, 
moeten deze en eventuele volgende 
bevallingen altijd via een keizersnede 
plaatsvinden. Dat zijn dus twee operaties 
in korte tijd en een extra risico voor de 
moeder. Ook is er een vergroot risico op 
vroeggeboorte of lekkage van 
vruchtwater en andere complicaties.
Spoor benadrukt daarom het belang van 
een goede uitleg aan de ouders. Zo’n 
gesprek wordt vaak gevoerd door de 
gynaecoloog en neurochirurg samen. 
Soms zijn meerdere gesprekken nodig. 
‘We moeten ouders goed voorlichten 
over hoe de toekomst eruit ziet voor en 
met een kind met spina bifida. De eerste 
vraag is altijd: de zwangerschap wel of 
niet voortzetten? Kiezen de ouders voor 
het eerste, dan halen we alles uit de kast 
voor een goede start.’

3D-model
De eerste operaties in Rotterdam zullen 
gaan via een opening in de baarmoeder, 
maar ondertussen wordt gewerkt aan 
verfijning van de ingreep. ‘We werken 
samen met experts van het Johns 
Hopkins Hospital in Amerika om er een 
kijkoperatie van te maken. Ook 
onderzoeken we of een gepersonaliseerd 
3D-model op basis van een echo van de 
zwangere vrouw ons kan helpen om de 
operatie nog nauwkeuriger uit te voeren. 
Dat is wat we willen: zo klein mogelijk 
ingrijpen en minder impact voor de 
moeder. We willen niet berusten in wat 
we kunnen, maar onszelf steeds blijven 
ontwikkelen’, aldus Spoor. 14
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Getuigen van het begin

Het Erasmus MC Sophia is wereldwijk uniek in het bestuderen van zowel het pre 
implantatie embryo als ook het postimplantatie embryo.
‘Dit is een embryo van vijf dagen oud.’ Klinisch embryoloog dr. Esther Baart toont 
een opname van het eerste levensstadium van een mens. Het lijkt helemaal niet op 
een foetus, eerder op een framboos.

Baart is specialist op het gebied van in 
vitro fertilisatie (ivf) en het onderzoek 
naar chromosomale afwijkingen bij 
embryo’s voor implantatie. ‘Stellen met 
een verminderde vruchtbaarheid kunnen 
hier terecht voor een ivf-behandeling. 
Daarbij brengen we in het laboratorium 
enkele eicellen van de vrouw in contact 
met spermacellen van de man. De 
embryo’s die daaruit ontstaan, kweken 
we gedurende vijf dagen op. Daarna 
plaatsen we het meest geschikte embryo 
in de baarmoeder van de vrouw. De 
overgebleven geschikte embryo’s worden 
ingevroren.’

Veilige omgeving
Baart: ‘Voor het kweken van de embryo’s 
maken we voor een deel gebruik van een 
EmbryoScope, een gesloten kast waarin 
het milieu in de eierstokken en de 
baarmoeder wordt geïmiteerd. De 
temperatuur, de zuurgraad, de zuurstof-
en CO2-spanning zijn vergelijkbaar met 
de natuurlijke omgeving van het embryo. 
De EmbryoScope is bovendien uitgerust 
met een camera. Die maakt het mogelijk 
om de opgroeiende embryo’s gedurende 
langere tijd te volgen zonder ze uit hun 
veilige omgeving te verwijderen. Dat is 
gunstig voor de kwaliteit.’
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Visueel
‘In het verleden werden de embryo’s al 
na drie dagen bij de vrouw ingebracht’, 
vertelt Baart. ‘Inmiddels hebben we de 
kweekcondities verbeterd waardoor we 
de embryo’s vijf dagen kunnen kweken. 
Dat heeft een belangrijk voordeel. Na 
drie dagen was niet altijd duidelijk welk 
embryo het meest geschikt was om in te 
brengen. Er kan sprake zijn van een 
chromosomale afwijking, waardoor het 
embryo uiteindelijk niet goed doorgroeit. 
Na vijf dagen kunnen we daar beter op 
selecteren.’

Dat selecteren gebeurt nu nog zuiver 
visueel. Baart: ‘Daar hebben we een 
aantal criteria voor. We kijken naar de 
vorm, de structuur en het aantal cellen. 
Maar we zijn ook bezig om bij de selectie 
andere criteria mee te nemen. 

Promotieonderzoekster Eva van Marion 
werkt aan een predictiemodel om te 
kunnen beoordelen welk embryo de 
meeste kans geeft op een succesvolle 
zwangerschap.

Delingssnelheid
Van Marion: ‘Bij de ivf-behandeling 
komen vaak meerdere embryo’s 
beschikbaar. Je wil natuurlijk dát embryo 
terugplaatsen dat de hoogste kans geeft 
op een probleemloze zwangerschap en 
een gezond kind.
Met behulp van de EmbryoScope kunnen 
we vaststellen hoelang het embryo 
erover doet om tot een bepaald aantal 
cellen uit te groeien. Wanneer gaat het 
embryo over van een stadium met twee 
naar drie cellen? Wanneer zijn er acht 
cellen gevormd? De EmbryoScope maakt 
elke tien minuten een opname. Steeds 
als er cellen bij komen, noteer ik de tijd. 
Aan de hand van de snelheid waarmee 
het embryo zich ontwikkelt kunnen we 
de zwangerschapskans voorspellen.’

17



Optimaal
Hoe sneller hoe beter? ‘Nee, zo 
eenvoudig is het niet. We hebben 
ontdekt dat er een optimale 
groeisnelheid is. Te langzaam is niet 
goed, maar te snel ook niet.’

De meting van de groeisnelheid is een 
tijdrovend proces. ‘Alles is handwerk. Ik 
doorloop de opnamen van de 
EmbryoScope een-voor-een. Er wordt 
gewerkt aan methoden om dit proces te 
automatiseren, en de data met behulp 
van artificial intelligence, kunstmatige 
intelligentie, te analyseren, maar zover 
zijn we nog niet.’

Leeftijd
Zijn er nog meer factoren van belang? 
‘Zeker. We kijken ook naar de leeftijd van 
de vrouw die zwanger wil worden. Over 
het algemeen geldt hoe hoger de leeftijd, 
hoe lager de kans op zwangerschap. Er 
zijn andere onderzoeksgroepen die ook 
de leeftijd van de man onder de loep 
nemen, want die speelt mogelijk ook een 
rol bij de kans op een zwangerschap. Ik 
heb zelf gekeken naar de oorsprong van 
de mannelijke zaadcellen. Ik vergeleek de 
ontwikkeling van embryo’s die zijn 
ontstaan met zaadcellen die chirurgisch 
zijn verkregen vanuit de testikels, met 
embryo’s die zijn ontstaan met 
zaadcellen die bij een zaadlozing zijn 
vrijgekomen. Grote verschillen hebben 
we daarbij niet kunnen vaststellen.’

Combinatie
Van Marion studeerde geneeskunde. Ze 
verwacht over een jaar te kunnen 
promoveren, daarna wil ze in opleiding 
tot gynaecoloog. ‘Het verrichten van 
onderzoek bevalt goed. Het is totaal 
anders dan het werk in de kliniek dat ik 
hiervoor deed. Een of twee dagdelen per 
week draai ik nu nog mee op de 
polikliniek. Ik zie dan vrouwen met een 
onregelmatige menstruatiecyclus, vaak 
hebben zij een kinderwens. Maar de 
meeste tijd besteed ik aan mijn 
onderzoek. Het werk in de kliniek en 
wetenschappelijk onderzoek zou ik ook 
graag als gynaecoloog combineren.’

Chromosomale afwijkingen
Baart: ‘De kans dat een vrouw zwanger 
wordt met behulp van ivf ligt rond de 30 
procent. Dat het vaak niet lukt, wijten we 
aan chromosomale afwijkingen bij het 
embryo. Wereldwijd werken ivf-klinieken 
en onderzoekscentra aan verbetering van 
die slagingskans, onder andere door het 
screenen van de embryo’s op 
chromosomale afwijkingen. In andere 
landen wordt dat gedaan in een klinische 
setting: het embryo waar geen 
chromosomale afwijkingen zijn 
aangetoond wordt bij de vrouw 
geïmplanteerd. In Nederland doen we 
dat niet, maar we verrichten wel 
wetenschappelijk onderzoek op dat 
terrein.’
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Ingewikkeld
Effrosyni Chavli, tweedejaars 
promotieonderzoeker in het team van 
Baart, bestudeert chromosomale 
afwijkingen bij de embryo’s. Chavli: ‘Ik 
ben daarvoor afhankelijk van 
gedoneerde embryo’s. Vaak zijn die 
afkomstig van stellen die niet langer een 
kinderwens hebben en hun ingevroren 
embryo’s ter beschikking stellen van de 
wetenschap.’

Het screenen op chromosomale 
afwijkingen is niet eenvoudig. Bij het vijf 
dagen oude embryo, dat dan zo’n vijftig 
tot honderd cellen omvat, worden vijf tot 
tien cellen weggenomen. In die paar 
cellen wordt gezocht naar chromosomale 
afwijkingen.

Chavli: ‘Er is geen probleem als we in die 
cellen helemaal geen afwijkingen kunnen 
aantonen. Zo’n embryo zou zonder 
bezwaar kunnen worden geplaatst. Ook 
als we in álle cellen afwijkingen vinden, is 
de conclusie helder: dat embryo is niet 
geschikt. Maar het wordt ingewikkeld als 
een deel van de cellen afwijkingen 
vertoont en een ander deel niet. Dat 
verschijnsel noemen we mosaïcisme. We 
weten nog niet goed wat we daaruit 
kunnen concluderen, want hoe belangrijk 
zijn die afwijkingen in die specifieke cel? 
Niet alle cellen groeien uit tot het kind, 
maar vormen bijvoorbeeld de placenta 
of de vruchtzak. Een chromosomale 
afwijking in een paar cellen van het 
preimplantatie embryo hoeft niet per se 
te leiden tot een aandoening bij het 
kind.’

Bijdrage
‘Helaas is het aantal embryo’s waar ik 
over kan beschikken beperkt. Dat heeft 
ook te maken met onbekendheid met 
ons onderzoek. De benaming ‘embryo’ 
creëert misschien een verkeerd beeld. 
Het gaat om een bevruchte eicel, een 
klompje cellen, niet om een foetus. Een 
tijdje geleden werd ik gebeld door een 
vrouw van 43. Ze had met behulp van ivf 
een gezond kind gekregen en wilde het 
embryo dat nog over was voor 
onderzoek doneren. Dat vond ze heel 
belangrijk, dat ze door haar bijdrage aan 
de wetenschap ook andere mensen met 
een kinderwens kon helpen. Dat vond ik 
heel fijn om te horen.’

Primeur in Rotterdam
Ruim veertig jaar geleden, op 25 juli 
1978, werd Louise Brown in een Engels 
ziekenhuis geboren. Zij was de 
allereerste reageerbuisbaby, zoals een 
baby geboren na een ivf-behandeling wel 
wordt genoemd. In Nederland zou dat 
bijna vijf jaar later plaatsvinden, in het 
Dijkzigt ziekenhuis, nu Erasmus MC. 
Bioloog Gerard Zeilmaker en 
gynaecoloog Bert Alberda stonden 
letterlijk en figuurlijk aan de wieg van 
deze baby.
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Onderzoek

Op 30 september 2020 promoveerde dr. 
Emilie Hitzerd, gynaecoloog in opleiding, 
cum laude op onderzoek dat verricht 
werd binnen het Moeder en Kind 
Centrum van het Erasmus MC. Haar 
proefschrift getiteld 'Towards new 
therapies for preeclampsia' bevat een 
aantal studies die nieuw translationeel
onderzoek beschrijven dat werd verricht 
in het placenta lab dat werd opgezet 
door een unieke samenwerking binnen 
de farmacologie afdeling samen met de 
subafdeling Neonatologie en de afdeling 
Verloskunde & Gynecologie. Met behulp 
van onder andere ex-vivo placenta 
perfusiemodellen werden mogelijke 
nieuwe foetale farmacologische 
therapieën onderzocht op 
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farmcologische eigenschappen en op 
effecten die mogelijk in de toekomst 
kunnen worden ingezet om de moeder, 
placenta en de ongeboren pasgeborene 
reeds tijdens de zwangerschap beter te 
kunnen behandelen, bijvoorbeeld in het 
geval van ernstige foetale groeivertraging. 



Hoge bloeddruk tijdens 
zwangerschap 
gerelateerd aan slechter 
geheugen 15 jaar later

Vrouwen die tijdens de zwangerschap 
een hoge bloeddruk ontwikkelen, 
scoren 15 jaar na de bevalling bij 
geheugentesten lager dan vrouwen met 
een normale bloeddruk tijdens de 
zwangerschap. Dit blijkt uit onderzoek 
van Annemarijne Adank, dat op 30 
december is gepubliceerd in het 
wetenschappelijke tijdschrift Neurology

De vrouwen die tijdens de zwangerschap 
hoge bloeddruk hadden gehad, scoorden 
lager op de geheugentest, die bestaat uit 
het onthouden van een lijst van 15 
woorden. Op de onmiddellijke 
geheugentest, die drie keer werd 
afgenomen, scoorden de vrouwen 
zonder hoge bloeddrukproblemen een 
gemiddelde van 28 punten op een 
mogelijke score van 45. Vrouwen met 
een hogere bloeddruk tijdens de 
zwangerschap scoorden gemiddeld 25 
punten. Na twintig minuten kunnen 
vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens 
de zwangerschap zich gemiddeld nog 8 
van de 15 woorden herinneren en 
vrouwen met een normale bloeddruk 
gemiddeld 9.

Oorzaak-gevolgrelatie
Arts-onderzoeker Annemarijne Adank
van de afdeling Verloskunde en 
Gynaecologie van het Erasmus MC leidde 
het onderzoek. 

Adank benadrukt dat het onderzoek 
geen causaal verband aantoont tussen 
de hoge bloeddruk en testscores. Het 
toont alleen de associatie. “Vrouwen met 
een hoge bloeddruk tijdens de 
zwangerschap en vrouwen met pre-
eclampsie moeten ook na hun 
zwangerschap nauwlettend worden 
gevolgd. Zij en hun artsen moeten 
rekening houden met veranderingen in 
levensstijl en behandelingen die kunnen 
helpen met het verminderen van het 
risico op daling van hun denk- en 
geheugenvaardigheden later in het 
leven,” aldus Adank.

Actieve levensstijl
Toekomstige studies zijn nodig om te 
bepalen of een vroege behandeling van 
hoge bloeddruk cognitieve problemen 
kan voorkomen bij vrouwen met een 
voorgeschiedenis van hoge bloeddruk 
tijdens de zwangerschap. Ook zou een 
actieve levensstijl bij kunnen dragen aan 
het voorkomen van cognitieve 
achteruitgang.
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Onderzoek naar gevolgen obesitas bij zwangerschap

ZonMW Open Competitie subsidie van 
ruim 700.000 euro voor onderzoek naar 
obesitasgerelateerde complicaties bij 
zwangerschap.

Obesitas is wereldwijd het grootste 
gezondheidsprobleem en gaat gepaard 
met ernstige bekende 
gezondheidsproblemen zoals een 
verhoogde kans op hart- en vaatziekten 
en suikerziekte. Obese vrouwen hebben 
daarboven ook een hogere kans op 
onvruchtbaarheid, een miskraam, 
zwangerschapsvergiftiging en 
zwangerschapsdiabetes. De kinderen van 
deze moeders hebben een hogere kans 
op aangeboren afwijkingen, 
vroeggeboorte, zijn vaak al te zwaar bij 
de geboorte en blijven dat vaak tot later 
in het leven. Het is nog steeds onbekend 
welke biologische processen hiervoor 
zorgen.

ZonMW stelt een subsidie beschikbaar 
voor onderzoek naar 
obesitasgerelateerde complicatie bij 
zwangerschap door dr. Sam 
Schoenmakers, gynaecoloog-
perinatoloog en prof.dr. Régine Steegers-
Theunissen, hoogleraar periconceptie 
epidemiologie van de afdeling 
Verloskunde en Gynaecologie. Zij werken 
samen met dr. Marijke Faas, medisch 
bioloog bij UMCG.

Schoenmakers: “Als we de processen en 
de betrokken factoren kennen, dan 
kunnen we veel persoonlijker, effectiever

en kostenbesparende preventieve 
maatregelen en behandelingen 
ontwikkelen. Onze hypothese is dat 
tijdens de zwangerschap bij de obese
vrouw de veranderde samenstelling van 
darmbacteriën schadelijk is voor haarzelf 
en haar ongeboren kind. Een ongezonde 
voedingsstatus en gestoorde afweer van 
de zwangere vrouw kunnen oorzaken zijn 
van zwangerschapscomplicaties en 
kunnen uiteindelijk ook bijdragen aan de 
obesitas bij het kind na de geboorte.”

Steegers-Theunissen: “In dit project 
onderzoeken wij de invloed van de 
verschillende soorten van bacteriën in de 
darmen op de gezondheid van moeder 
en kind. In dit onderzoek zullen we 
dierexperimenteel onderzoek uitvoeren 
door de ontlasting van zwangeren met 
obesitas te transplanteren bij zwangere 
muizen zonder bacteriën (germfree
muizen). Hiermee kunnen we kunnen 
bestuderen of de voedingsstatus en 
afweer van deze muizen op dezelfde 
manier verandert als in de zwangerschap 
van moeders met obesitas.”

Uiteindelijk wordt onderzocht of 
voedingsvezels, ook wel prebiotica, en 
gezonde bacteriën (probiotica) de 
samenstelling van de darmbacteriën 
kunnen verbeteren en daarmee ook de 
gezondheid van moeder en kind.
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Sociale verloskunde

Achtergrond
Armoede, schulden, problemen rondom 
huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, 
een verstandelijk beperking, een lage 
opleiding of de kwaliteit en de inrichting 
van de leefomgeving zijn van invloed op 
de gezondheid, zowel bij de start van het 
leven, op latere leeftijd als in volgende 
generaties. Dit effect is al zichtbaar vanaf 
de geboorte, en zelfs daarvoor. Kinderen 
van vrouwen in achterstandswijken 
hebben een groter risico op ziekte en 
sterfte rond de geboorte. Kinderen die in 
armoede opgroeien hebben meer 
gezondheidsrisico’s en ervaren ze meer 
belemmeringen in (talent)ontwikkeling. 
De eerste 1000 dagen van een kind zijn 
immers cruciaal voor haar of zijn 
ontwikkeling; een kind met een gezonde 
start heeft meer kansen op een goede 
gezondheid (ook op latere leeftijd), op 
optimale deelname aan onderwijs en op 
participatie op de arbeidsmarkt, in het 
eigen sociale netwerk en in de 
samenleving.

Investeren in de gezondheid van 
toekomstige generaties begint daarom 
bij adequate zorg voor de ouders, 
ongeboren en pasgeboren kinderen van 
nu (eerste 1000 dagen), én voor de 
koppels die een kinderwens hebben (de 
100 dagen daarvoor). Daarom is de 
afdeling Verloskunde & Gynaecologie 
sinds 2007 actief op het terrein van 
sociale verloskunde. 

Sociale verloskunde gaat uit van het 
levensloopperspectief die de 
verschillende fasen in het leven verbindt, 
van het allereerste begin, nog vóór de 
zwangerschap, via de fase van het jonge 
kind en het gezin naar gezondheid en 
welzijn op latere leeftijd. Tweede 
kenmerk is de expliciete aandacht voor 
de invloed van de sociale omgeving van 
de (aanstaande) ouder(s) op de kansen 
op een gezonde start van de 
pasgeborene. Naast verbeteringen in de 
medische zorg, is het vooral nodig om 
het medische- en het sociale domein te 
verbinden en sociale problematiek, 
armoede, stress aan te pakken. Deze 
factoren hebben een grote invloed op de 
gezondheid bij de geboorte, maar zijn 
niet op te lossen via de (geboorte)zorg.

Verschillende vlogs/podcasts:
• ’In geen enkele andere periode in het 

leven worden zoveel mijlpalen 
bereikt'. Podcast waarin Eric Steegers, 
hoogleraar gynaecologie aan het 
Erasmus MC en Jordy Clemens, 
wethouder in Heerlen, vertellen over 
“sociale verloskunde” en over het 
programma.

• De invloed van de postcode: online 
interview met Eric Steegers over de 
invloed van armoede op de 
gezondheid van (ongeboren) 
kinderen in de talkshow #ErIsGenoeg

• De zorg voor zwangeren moet beter. 
Interview met Eric Steegers in In
Opname van het Erasmus MC 
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Moeders van Rotterdam bestaat 5 jaar!
Het programma Moeders van Rotterdam is in 2015 van start gegaan. Het is een 
samenwerking tussen Frontlijn (gemeente Rotterdam), Erasmus MC en Stichting de 
Verre Bergen.

Wat was de aanleiding voor dit 
programma?
Er bleek een grote toename te zijn van 
zeer kwetsbare zwangeren met 
multiproblematiek. Deze problematiek 
bestaat uit complexe psychosociale en 
medische problemen, zoals:
• Dakloosheid.
• Armoede.
• Huiselijk geweld.
• Drugsgebruik.
• Seksueel misbruik.
• Geestelijke gezondheidsproblemen.
Deze vrouwen bleken vaak niet bekend 
te zijn bij de sociale 
hulpverleningsorganisaties.

Wat is jullie doel?
Door een intensieve aanpak, met een 
nauwe samenwerking tussen het 
medische en het sociale domein, willen 
wijde stress zo snel mogelijk verlagen bij 
deze moeders. Ook willen wij de 
ouderschapsvaardigheden en de 
zelfredzaamheid bevorderen.

Wat houdt het programma precies in?
Moeders die in het programma terecht 
komen worden intensief begeleid door 
de frontlijncoaches. In de eerste periode 
komen deze zelfs tot wel drie keer per 
week langs. Ze gaan in gesprek om 
allereerst alle mogelijke stressfactoren 
weg te nemen.
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De coaches zijn doortastend en laten niet 
los tot de problemen opgelost zijn. Als de 
stressoren zijn weggenomen, wordt er 
steeds intensiever gekeken naar de 
ontwikkeling van het kind, en naar het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van 
de moeder. Hierbij horen een gezonde 
leefstijl, administratie, het huishouden, 
studie- en werkmogelijkheden 
enzovoort.

Het programma loopt vanaf het moment 
van aanmelden (het liefst zo vroeg 
mogelijk in de zwangerschap) tot en met 
de derde verjaardag van het kind. 
Gemiddeld zijn de vrouwen iets meer 
dan een jaar actief in begeleiding, 
waarna een minder intensieve 
nazorgfase volgt. In deze fase kunnen de 
moeders met al hun vragen terecht, en 
komt Moeders van Rotterdam nog een 
aantal keer op bezoek.

Hoe werkt de aanmelding?
We hebben een laagdrempelig 
aanmeldpunt. Wij stimuleren 
zorgverleners om aandacht te hebben 
voor sociale problematiek in het contact 
met zwangeren, zodat kwetsbaarheid in 
beeld komt en vrouwen aangemeld 
kunnen worden. Zwangere vrouwen 
kunnen zich ook zelf aanmelden bij het 
aanmeldpunt. Na de aanmelding, die via 
de website of per telefoon kan, neemt 
Moeders van Rotterdam zelf contact op 
met de zwangere, en wordt een intake 
gepland. Er volgt altijd een 
terugkoppeling naar de zorgverlener.

De helft van de zwangeren krijgen een 
traject bij Moeders van Rotterdam, de 
andere helft van de zwangeren worden 
geholpen door het wijkteam. 
Zij vormen de controlegroep in het 
onderzoek.

Welke doelstellingen zijn behaald?
De belangrijkste doelstellingen die zijn 
geformuleerd zijn:
1. Het verbeteren van de zorg voor 

kwetsbare zwangeren.
2. Het bevorderen van een gezonde 

zwangerschap.
3. Een veilige hechtingsperiode voor 

het kind realiseren.
4. Een goede start voor het kind 

realiseren.
De effecten op de moeders worden 
onderzocht door Erasmus MC. Het 
onderzoek kijkt naar de effecten van het 
programma op drie gebieden: 
stressverlaging, ontwikkeling van het 
kind en zelfredzaamheid. Daarnaast 
wordt ook dieper ingezoomd op de 
doelgroep.

Jubileum
Maandag 6 juli 2020 is het 5-jarig 
jubileum gevierd met een webinar. Er 
waren sprekers van het Erasmus MC: Eric 
Steegers en Hanneke de Graaf. Ook 
waren aanwezig wethouder Judith 
Bokhove, directeur van de Rotterdamse 
wijkteams Anne Coenen en andere 
sprekers uit Nederland.
De 300 moeders die nu in het 
begeleidingstraject zitten krijgen een 
goodie bag. Er wordt ook een korte film 
gemaakt over 5 jaar Moeders van 
Rotterdam. 26



Feiten en cijfers

• Er zijn 1881 vrouwen aangemeld, waarvan er 1501 binnen het programma vielen.
• Vrouwen die niet in Rotterdam wonen, niet (meer) zwanger zijn of beter binnen 

een ander traject passen, komen niet in aanmerking. 
• Een deel van de vrouwen valt nog voor de intake af, bijvoorbeeld omdat ze al 

ergens anders hulp hebben gevonden, onbereikbaar zijn of zich hebben bedacht.
• Van de 1501 vrouwen die in aanmerking kwamen voor het traject, hebben er 

1218 een intake gehad. Van deze 1218 vrouwen waren er 761 toebedeeld aan 
Moeders van Rotterdam en 457 aan de wijkteams. Na de intake hebben er 623 
vrouwen een traject bij Moeders van Rotterdam gekregen. De 457 aanmeldingen 
die naar het wijkteam zijn gegaan hebben de reguliere zorg door het wijkteam 
gekregen, tenzij het wijkteam de vrouw in kwestie niet kon helpen, hiervan is 
geen data beschikbaar. Daarnaast wordt de borging van het programma bij de 
gemeente Rotterdam steeds concreter en is er een methodiek ontwikkeld waarbij 
door middel van verschillende instrumenten met de moeder aan haar doelen 
wordt gewerkt.

Onderzoekers, medewerkers Bureau Frontlijn, Anne Koenen (Gemeente Rotterdam, directeur 

Wijkteams), Annemarie Wulffraat (Stevige Start, gemeente Rotterdam), Wethouder Judith 

Bokhove,Marte van Oort en Mirjam Geerse (Stichting de Verre Bergen). 
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Healthy Pregnancy 4 All-3
Sinds 2011 voert de afdeling in meerdere 
gemeenten in het land het programma 
Healthy Pregnancy 4 All uit. In HP4All-1 
(2011-2014) lag de focus op 
verloskundige zorgverleners en de 
samenwerking met gemeenten. In 
HP4All-2 (2014-2017) verschoof deze via 
de kraamzorg en de 
jeugdgezondheidszorg naar de 
preventieve volksgezondheid. In 2018 is 
HP4All-3 van start gegaan, waarin de 
integratie van een gezonde start in de 
lokale aanpak van 
gezondheidsachterstanden door 
gemeenten centraal staat. Hiervoor 
wordt ingezet op twee onderzoekslijnen 
die in de praktijk sterk met elkaar 
verbonden zijn: verbreding naar meer 
gemeenten en verdieping van kennis van 
de dagelijkse praktijk en organisatie van 
de zorg. Hiervoor werkt het Erasmus MC 
samen met Pharos/Gezond in en Dutch 
Research Institute for Transitions (DRIFT). 
Het verdiepende onderzoek vond plaats 
in zes gemeenten in het land (Eemsdelta, 
Enschede, Heerlen, Landgraaf, Vlissingen 
en Den Haag).

Na deskresearch hebben de promovendi 
in iedere gemeente meerdere interviews 
gehouden met professionals in de zorg, 
in het sociale domein en bij de 
gemeente. Dit was input voor twee 
intensieve sessies per gemeente, waarin 
een groep mensen uit die verschillende 
domeinen met elkaar bespraken wat ze 
wilden veranderen. 

Het eindresultaat was per gemeente een 
transitieagenda, met een analyse over de 
huidige staat van de lokale aanpak 
rondom het thema Gezonde Start, 
alsmede een toekomstbeeld over de 
ambities inclusief een prioritering van 
concrete acties om die ambities aan te 
pakken. De laatste afrondende 
gesprekken met gemeenten over het 
vervolg vonden plaats in 2020, deels 
voor de lockdown en deels via Zoom en 
MSTeams. Het afsluitende symposium is 
vervangen door drie zeer goed bezochte 
webinars met steeds een presentatie 
door onderzoekers en professionals uit 
de deelnemende gemeenten, gevolgd 
door break-out rooms voor verdere 
discussie. Deelnemers kwamen zowel uit 
de zes gemeenten als andere gemeenten 
in het land.
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Kansrijke start
Waar sociale verloskunde in 2007 nog 
een Rotterdams ‘feestje’ was, staat dit 
sinds 2018 op de landelijke politiek 
agenda via het programma Kansrijke 
Start. Hierin staat ‘de kwetsbare 
zwangere’ centraal. Maar wie is dat? De 
afdeling werkt sinds 2017 aan het begrip 
‘kwetsbaarheid’. In 2020 is de 
kwetsbaarheidatlas afgerond. Deze laat 
zien in welke wijken de kans op 
kwetsbare situaties onder (potentiële) 
ouders hoger, of juist lager dan 
gemiddeld is. Gemeenten gebruiken deze 
plattegronden en toelichting als input 
voor hun aanpak van 
gezondheidsverschillen bij de geboorte. 

Kwetsbaarheid
Tegelijkertijd ontwikkelde de afdeling en 
de gemeente Rotterdam een 
gezamenlijke definitie kwetsbaarheid 
zwangere vrouwen. In deze definitie 
wordt een onderscheid gemaakt in 
verschillende gradaties van 
kwetsbaarheid, gebaseerd op de mate 
van (dis)balans tussen risico- en 
beschermende factoren die van invloed 
kunnen zijn op de gezondheid van de 
zwangere en haar kind. Sinds 2020 
werken we de operationalisatie van deze 
definitie, om met gebruik van data uit 
landelijk beschikbare bronnen meer 
inzicht te krijgen over de omvang van de 
groep kwetsbare (aanstaande) ouders. 
Dit biedt mogelijkheden voor monitoring 
op landelijk en lokaal niveau en de tot 
gericht beleid, met de juiste zorg en 
ondersteuning voor deze groepen. 

Beide projecten zijn mogelijk gemaakt 
door subsidies van de Bernard van Leer -
stichting en zijn integraal onderdeel van 
het programma Kansrijke Start. In het 
laatste project werken we nauw samen 
met het LUMC/RIVM.

Bijdragen aan Kansrijke Start
Kansrijke Start is een landelijk 
actieprogramma waarin landelijke, 
regionale en lokale partijen samen 
werken aan een kansrijke start voor 
zoveel mogelijk kinderen. Denk aan 
gemeenten; het ministerie van VWS; 
professionals in wijkteams, welzijnswerk, 
volwassen-ggz, geboorte- en 
jeugdgezondheidszorg; zorgverzekeraars; 
ZonMw; koepelorganisaties en 
kennisinstituten. Kansrijke Start doet op 
ieder van hen een beroep om het belang 
van de eerste 1000 dagen uit te dragen 
en er actief op in te zetten. Kansrijke 
Start bouwt voort op de ervaringen met 
sociale verloskunde in en vanuit 
Rotterdam.Vanuit de afdeling zijn we 
actief betrokken bij Kansrijke Start: 
eerder ontwikkelde instrumenten zoals 
screeningsinstrumenten of zorgpaden 
worden ingezet en aangepast, de 
verbetering van de preconceptionele
gezondheid is een belangrijk thema, de 
kwetsbaarheidsatlas en -definitie zijn 
onderdeel van het programma en input 
voor specifieke instrumenten zoals 
prenatale huisbezoeken, de ervaringen 
en kennis van Healthy Pregnancy 4 All
zijn onderdeel van de advisering aan 
lokale coalities. 29



Digitale leefstijl 
zorginnovaties

Het succes van ‘Slimmer Zwanger’ heeft 
geleid tot het ontwikkelen van andere 
programma’s zoals ‘Slimmer eten met je 
kind’ (2014) . In 2020 zijn de Slimmer 
Gezond programma’s gelanceerd op het 
portaal www.mijnleefstijlzorg.nl voor 
patiënten met diabetes mellitus en bij 
hart- en vaatziekten. In 2020 is de 
leefstijlzorg verder ontwikkeld door het 
programmeren en ontwikkelen van de 
content van het digitale Erasmus MC 
Levensloop Zorgplatform. Op dit platform 
is het zorgpad geprogrammeerd van 
preconceptioneel tot en met de eerste 
1000 dagen als investering voor een 
gezonde levensloop, waarop online 
leefstijlcoaching wordt aangeboden, 
gepersonaliseerd op basis van patiënt-
cliëntalgoritmen, in zorgpaden gebaseerd 
op ‘evidence-based’ leefstijlprogramma’s. 

Dit platform is ook bedoeld om 1) 
lacunes in de continuïteit van de 
gezondheidszorg (intra-extramurale 
disciplines) op te lossen, 2) de vroege 
levensloopbenadering te ondersteunen 
(preconceptie-kinderen-volwassenen-
ouderen, behandelpreventie), 
3) (niet-)medische zorg te integreren 
(medisch-mentale levensstijl), 4) 
samenwerking met betrokken 
belanghebbenden in de gezondheidszorg 
en de samenleving 
(netwerkgeneeskunde) te 
vergemakkelijken, en 5) big data te 
verzamelen voor nieuwe kennis en 
innovaties. Om deze ambities te 
verwezenlijken, werken we samen met 
experts van het Erasmus MC 
(Kindergeneeskunde, Informatie en 
Technologie, Privacy Knowledge Office, 
Technology Transfer Office, Center for 
Obesity), Medical Delta en Technisch 
Universiteit Delft (Design & 
Architecture), en het Leids Universitair 
Medisch Centrum (Public Health & 
Primary Care / eHealth-National eHealth 
Living Lab). 
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Waardegedreven integrale geboortezorg 
verbetert zorg voor kwetsbare zwangere
In Rotterdam zijn relatief veel kwetsbare zwangeren. Een zorgpad waarin de 
gynaecoloog, de eerstelijns verloskundige en de psychiater samenwerken heeft de 
zorg voor deze groep aanzienlijk verbeterd. 

Wereldwijd is er de laatste jaren veel 
aandacht voor kwetsbare zwangeren. 
Dat zijn zwangere vrouwen bij wie één of 
meerdere (psycho)sociale of medische 
risicofactoren spelen. De risicofactoren 
en beschermende factoren zijn hierbij in 
disbalans. Voorbeelden kunnen zijn: 
zwangeren met middelenmisbruik, 
psychiatrische stoornissen, ernstige 
psychosociale problematiek of bij wie 
huiselijk geweld plaatsvindt.

Verhoogd risico
Het is bekend dat er in deze groep een 
verhoogd risico is op ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten, zoals 
aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte 
en te laag geboortegewicht. Deze 
uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe 
gezondheidsproblematiek bij het 
nageslacht op latere leeftijd. Dit kunnen 
bijvoorbeeld groeiproblemen zijn, 
psychopathologie, suikerziekte, hart- en 
vaatziekten of overgewicht.

Kijkend naar deze beschrijving is de kans 
zeer reëel dat Nederlandse zorgverleners 
geregeld een zwangere treffen die 
kwetsbaar is. Het is een uitdaging om de 
diverse hulpverleners, zowel uit het 
medische, geestelijke gezondheidszorg 
evenals het sociale domein, op één lijn te 
krijgen om passende zorg te kunnen 
geven aan deze doelgroep.

Goede organisatie
In Rotterdam, een stad met veel 
kwetsbare zwangeren, ligt al langer de 
nadruk op goede organisatie van zorg 
voor deze groep. Eén van de recente 
projecten om de begeleiding van en voor 
deze groep kwetsbare zwangeren op een 
passende manier te laten plaatsvinden, is 
de introductie van de waardegedreven
integrale geboortezorg.

Hierbij geeft de zwangere haar 
zorgverlener inzicht hoe het met haar 
gaat en wat belangrijk voor haar is. De 
zorgverlener kan vervolgens met behulp 
van klinische en patiënt-gerapporteerde 
uitkomsten de zorg voor zowel de 
individuele zwangere, als ook de gehele 
groep kwetsbare zwangeren monitoren 
en verbeteren.

Praktijkvariatie
In januari 2019 is in Rotterdam, binnen 
het Verloskundig 
SamenwerkingsVerband Sophia-Erasmus 
MC, een start gemaakt. Alle betrokken 
partijen voor deze specifieke doelgroep 
gingen volgens de principes van de 
waardegedreven zorg werken. Tot die tijd 
was er geen toegepast waardegedreven
zorgpad voor de kwetsbare zwangere en 
was er grote praktijkvariatie.
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Met een veertigtal betrokkenen, 
vertegenwoordigers uit alle domeinen, 
werd de aftrap genomen. In uitgebreide 
dialoog werd begonnen met het 
formuleren van een waardegedreven
basis zorgpad transmurale verloskundige 
zorg. Hierin staat het traject vanaf een 
positieve zwangerschapstest tot zes 
maanden na de bevalling beschreven. 
Nadat consensus bereikt werd, is de 
beschrijving van het zorgpad afgerond en 
in de praktijk geïmplementeerd.

Gezamenlijk spreekuur
In focusgroepen kwamen de kwetsbare 
zwangeren zelf aan het woord. Hierbij 
kwam bij vrijwel alle zwangeren naar 
voren dat zij het gevoel hadden gehad 
dat de diverse betrokken zorgverleners 
te weinig met elkaar communiceerden. 
Mede hierdoor werd er besloten om een 
pilot te starten. In een gezamenlijk 
spreekuur gingen de gynaecoloog en de 
eerstelijns verloskundige samen de 
patiënten uit de doelgroep zien. Om 
uitkomstgerichte zorg te gaan leveren, 
wordt gebruik gemaakt van de standard 
Outcome set voor Pregnancy and
Childbirth van ICHOM. Daarin zijn diverse 
PROMs opgenomen. Deze zijn reeds 
vertaald en gevalideerd voor de 
Nederlandse situatie. Ze worden breder 
gebruikt in het BUZZ-project (Bespreken 
Uitkomsten Zwangerschap met 
Zwangere), waarbij dit project 
aangesloten is.

Structurele aandacht
Deze dataset werd aangevuld met 
additionele procesmaten  en 
uitkomstmaten gericht op de doelgroep. 

Dit waren bijvoorbeeld ervaren stress, 
ervaren self-efficacy, ouder-kindrelatie, 
betrokkenheid partner, zijn moeder en 
kind zes weken na de bevalling nog 
samen? Hoeveel opname dagen zijn er 
geweest rondom de bevalling? Deze 
proces- en uitkomstmaten leiden tot 
structurele aandacht voor sociale en 
psychische factoren. Ze borgen dat wat 
belangrijk is voor patiënte, ook komen 
deze onderwerpen aan bod in het 
gesprek met de zorgverlener

Gestandaardiseerde vragenlijsten
In dit zorgpad vult een zwangere ter 
voorbereiding op haar consult 
gestandaardiseerde vragenlijsten in. Dit 
gebeurt bij elf en bij dertig weken 
zwangerschapsduur en één week, vijf 
weken en zes maanden na de bevalling. 
Ze bespreekt nadien de uitkomsten met 
de betrokken zorgverlener.
Voor een snelle verwerking en 
gemakkelijke toepassing van de 
ingevulde vragenlijsten is een dashboard 
ontwikkeld, dat onderdeel is van ‘de 
zorgmonitor’. In de zorgmonitor kunnen 
zorgverleners voor het consult zien of en 
hoe de vragenlijsten zijn ingevuld. De 
uitkomsten zijn op groepsniveau te 
analyseren.
De vragenlijsten werden voor het starten 
van de pilot voorgelegd aan een tiental 
proefpersonen en beoordeeld op 
haalbaarheid en inhoud. Zo was 
nogmaals te bekijken hoe lang er 
gemiddeld werd gedaan over het 
invullen.
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Extramurale partners
Gedurende dit proces is bovendien 
meermaals gekeken hoe het dashboard 
toepasbaar zou kunnen zijn bij de 
extramurale partners. Helaas bleek het 
technisch niet mogelijk om het in het 
ziekenhuis gebruikte digitale systeem ook 
extramuraal te gebruiken. In september 
2020 is hiervoor een oplossing gevonden 
met de ontwikkeling van een andere 
applicatie.

De deelnemende zorgverleners aan de 
pilot vinden dat de diversiteit van 
onderwerpen die besproken worden 
tijdens de consulten enorm is 
toegenomen. De uitkomsten van 
vragenlijsten leiden tot bespreken van 
een breder palet aan problemen 
Opvallend is dat er door patiënten dieper 
en gerichter ingegaan wordt op klachten, 
omdat hier nu specifiek naar gevraagd 
wordt in de vragenlijsten. Patiënten laten 
weten dat zij minder met ‘het vergeten 
te vragen-gevoel’ het consult verlaten. 
De betrokken zorgverleners ervaren dat 
zij meer tot de kern komen in het  
contact met de patiënten.

Continue verbetering
Hoe het proces verder gaat? We staan 
met de introductie van 
de waardegedreven zorg aan het begin 
van een proces van continue 
verbetering. Op basis van de uitkomsten 
zullen we de zorg verder afstemmen en 
structureren. Daarbij staan de zwangere 
en haar partner centraal. Wellicht kan 
deze Rotterdamse manier van werken 
gebruikt gaan worden als voorbeeld voor 
andere regio’s. 33



ROOKVRIJE ZONE ROND ERASMUS MC
Het gebied rondom het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam wordt vanaf 2 
september een rookvrije zone. Het gaat om de Wytemaweg en de Zimmermanweg. 
De zone omvat het Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam, het Erasmus 
MC en CBT Rijnmond.

Deze organisaties hebben gemeente 
Rotterdam gevraagd een rookvrije zone 
in de openbare ruimte in te richten. 
Samen met de gemeente willen zij zo 
bijdragen aan een Rookvrije Generatie.

WAT HOUDT DE ROOKVRIJE ZONE IN? 
De rookvrije zone is geen officiële 
verbodsplek. Aan bezoekers van de zone 
wordt gevraagd mee te werken aan het 
rookvrij houden van het gebied. 
Toezichthouders van de verschillende 
organisaties zullen zelf bezoekers, 
leerlingen en patiënten aanspreken. 
Wethouder Sven de Langen (o.a. 
Volksgezondheid en Zorg): ‘Het is de 
normaalste zaak van de wereld dat er in 
de omgeving van patiënten van het 
ziekenhuis en jongeren die naar school 
gaan niet wordt gerookt. We hopen dan 
ook dat mensen elkaar aanspreken en 
dat niet-roken hier de nieuwe norm 
wordt.’

LOGISCHE STAP 
De eigen terreinen van Hogeschool 
Rotterdam zijn sinds september 2018 al 
rookvrij . ‘Hogeschool Rotterdam voelt 
zich verantwoordelijk voor haar 
medewerkers, studenten en bezoekers. 
Onze medewerkers en studenten hebben 
recht op een gezonde werk- en 
studieomgeving. 

Zij moeten hun werkplekken en lokalen 
kunnen bereiken zonder de schadelijke 
effecten van meeroken te hoeven 
ervaren. Tegelijkertijd wil de hogeschool 
bijdragen aan een rookvrije generatie’, 
aldus bestuurder Wijnand van den Brink.

Ook het Erasmus MC vindt een rookvrije 
zone van groot belang. Joke Boonstra, lid 
Raad van Bestuur: ‘Het Erasmus MC doet 
veel onderzoek naar hoe de schadelijke 
gevolgen van roken kunnen worden 
beperkt. We weten dat rookvrije 
publieke gebouwen de gezondheid 
verbeteren. Zo hoeven minder mensen 
naar het ziekenhuis met hart- en 
vaatproblemen of benauwdheid. Ook 
worden er minder kinderen te vroeg 
geboren of in het ziekenhuis opgenomen 
met ademhalingsproblemen. Rookvrije 
buitenruimtes zijn daarom een logische 
vervolgstap.’
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PRIMEUR IN ROTTERDAM
Dit is voor Rotterdam de eerste rookvrije 
openbare ruimte. Maar daar blijft het 
volgens wethouder De Langen niet bij: 
‘We vinden de ontwikkeling van rookvrije 
plekken heel belangrijk. Roken 
veroorzaakt nog steeds de meeste 
ziektelast en sterfte. De maatschappij 
vraagt er ook om: we krijgen veel 
verzoeken van Rotterdamse organisaties 
die hulp vragen aan de gemeente voor 
het rookvrij maken van hun omgeving. 
Hier gaan we mee aan de slag.’

EXPERIMENTEREN MET ROOKVRIJE 
ZONES 
De zone wordt de komende maanden 
voorzien van duidelijke belijning en 
bebording. Bij de start van het nieuwe 
schooljaar is de zone officieel van kracht. 
De gemeente ziet deze eerste zone als 
een experiment. De Langen: ‘We 
onderzoeken wat wel en niet werkt. Als 
de zone niet werkt moeten we mogelijk 
meer maatregelen inzetten. Daarbij kijk 
ik ook naar het Rijk: een aanpassing van 
de Tabakswet, die nu nog toestaat dat in 
de openbare buitenruimte gerookt mag 
worden, zou gemeenten meer 
handvatten geven om te werken aan een 
rookvrije generatie.’ De gemeente werkt 
de komende tijd aan een toolkit voor de 
inrichting van de rookvrije buitenruimte.
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Rookvrije generatie

Wij voelen een grote 
verantwoordelijkheidom bij te dragen 
aan een gezonde bevolking, niet in de 
laatste plaats gemotiveerd door wat wij 
in onze spreekkamers zien en wat er 
door wetenschappelijke onderzoeken 
wordt aangetoond. 
In 2018 werd de basis gelegd voor een 
daadkrachtige samenwerking, met als 
doel overlast en negatieve 
gezondheidseffecten als gevolg van roken 
én meeroken te beperken. 
Sinds september 2019 is onze straat 
eenrookvrije zone. De eerste rookvrije 
zonein Nederland die meerdere 
instellingen verbindt. Met onze buren de 
Hogeschool Rotterdam, Erasmiaans 
Gymnasium, CBTR én Gemeente 
Rotterdam dragen we bij aan het 
nationale preventieakkoord en het 
Rotterdamse Gezond010 initiatief.
Er zijn rookvrij borden, stoeptegels, 
stoepmarkering en posters aangebracht 
in het gebied en er hangen Rookvrije 
Generatie vlaggen in onze masten. 

Via intranet houden wij onze 15.000 
medewerkers en 3.700 studenten 
geïnformeerd en via Sophia TV bereiken 
wij onze patiëntjes en hun ouders. 

Tevens bieden wij ondersteuning aan 
patiënten, bezoekers, studenten en 
medewerkers om te stoppen met roken. 
De mediacontacten zijn ingezet om het 
bewustzijnen maatschappelijk debat 
zowel regionaal als nationaal aan te 
wakkeren tevens heeft de gemeente de 
processen aangepast om aanvragen tot 
nieuwe zones snel te honoreren.
Na een jaar kunnen we vaststellen dat dit 
initiatief bijdraagt aan de vermindering 
van het roken voor iedereen, zowel 
binnen als buiten onze zone. Van 
ongeboren kinderen tot grootouders, van 
leerlingen en studenten tot 
medewerkers, patiënten en leveranciers. 
In onze straat is een cultuur ontstaan 
waarbij we elkaar kunnen aanspreken 
over de Rookvrije Generatie. 
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