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Ook in 2021 heeft Covid een behoorlijke stempel gedrukt op de activiteiten van
Strong Babies. Vooral aan de fondsenwervende kant hebben we te maken gehad
met beperkingen. Het was niet mogelijk om evenementen te organiseren en ook
de werving van spelers voor de Lot of Happiness Loterij, was slechts een
gedeelte van het jaar mogelijk.

Niettemin hebben we belangrijke stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van
Strong Babies. Op bestuurlijk vlak waren er de nodige wijzigingen. Die hingen
vooral samen met het bereiken van de maximale zittingstermijn van
bestuurders. Gelukkig zijn we in staat geweest om waardige opvolgers te vinden
– met bestuurlijke, maar vooral ook beroepsmatige kennis en passie. 

Gedurende het jaar is een uitvraag gedaan voor wetenschappelijke onderzoeken,
waarbij door Strong Babies aan jonge onderzoekers is gevraagd voorstellen in te
dienen. Door de Wetenschappelijke Raad is een selectie gemaakt en vervolgens
is aan drie onderzoekers een subsidie toegekend van € 10.000 elk. Een mooie
eerste stap en een goede oefening voor de hopelijk vele uitvragen die de
komende jaren nog zullen volgen.

Aan het einde van het jaar hebben we ook een volgende stap in de
professionalisering kunnen zetten. Met de aanstelling van Sanne Lacor als
directeur vanaf 1 april 2022 hebben we een gedreven professional aan onze
stichting verbonden waardoor de slagkracht van Strong Babies sterk zal
toenemen.

U leest in dit jaarverslag over onze ambitie, de acties en de vorderingen in de
gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken.

Wij bedanken alle loterijspelers, donateurs, sponsors, volgers, vrijwilligers en
partners voor hun betrokkenheid en steun. In 2022 hopen we met uw steun nog
meer onderzoek te kunnen financieren en voorlichting te geven over
vroeggeboorte en gezond zwanger zijn. Zodat zoveel mogelijk baby's de best
mogelijke start krijgen! 

G�s den Hartog

voorzitter

Voorwoord
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In Nederland worden iedere dag meer dan 450 
baby’s geboren. De meesten zijn gelukkig gezond. 
Maar een op de 6 heeft geen goede start bij de 
geboorte. Door onder andere vroeggeboorte, een 
te laag geboortegewicht, een aangeboren 
afwijking of een combinatie van problemen. 

Het is buitengewoon ingrijpend wanneer een baby 
te vroeg, te licht of ziek wordt geboren. Niet alleen 
voor het kind, maar ook voor ouders, naaste familie 
en de betrokken zorgprofessionals. Vroeggeboorte 
is de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland. Kinderen die hun
vroeggeboorte overleven, hebben op latere leeftijd minder kans op een goede
positieve gezondheid in al haar facetten. 

Visie, missie en doelstelling
Strong Babies vindt dat iedere baby een goede start verdient. Bij de oprichting
heeft Strong Babies als haar missie omschreven: de gezondheid van moeder en
kind bevorderen door het terugdringen van aandoeningen, ziekte en sterfte
vóór, tijdens en kort na de geboorte. Dit doen we door:

       Zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te     
       ondersteunen; 
       Bewustwording te vergroten van de impact van vroeggeboorte;
       Hiervoor zoveel mogelijk fondsen te werven.

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. 

Waarom Strong Babies
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In 2021 lag de focus voor het wetenschappelijk onderzoek dat Strong Babies
helpt financieren op risicofactoren van groeivertraging, vroeggeboorte,
zwangerschapsvergiftiging en de placentafunctie. 

De perinatale sterfte, gerekend vanaf 22 weken zwangerschap tot 7 dagen na de
geboorte 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. 

85% van de perinatale sterfte wordt veroorzaakt door 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).

Het placenta syndroom vormt vaak de basis voor complicaties 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 kwart van de perinatale sterfte te
voorkomen.

Wetenschappelijke Raad 
Volgens een afgesproken proces adviseert de Wetenschappelijke Raad welke
ingediende onderzoeksaanvragen voor financiering in aanmerking komen. Het
gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de
doelstelling, zoals beschreven in het ‘Deltaplan Verloskunde en Neonatologie’.
Uiteraard passen deze projecten binnen de financiële mogelijkheden die Strong
Babies heeft. De Wetenschappelijke Raad is een onafhankelijke raad, bestaande
uit een brede afvaardiging van de bij de geboortezorg betrokken beroeps-
groepen. 

Eind 2021 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

Wetenschappel�k Onderzoek 
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Financieringsvoorwaarden
Strong Babies werkt met een financieringskalender. Elk jaar probeert Strong
Babies minimaal 1 subsidie-call uit te schrijven. Binnen elke specifieke call
zitten specifieke voorwaarden zoals onderwerp, looptijd en aan wie het bedrag
wordt toegekend (jonge onderzoeker, established investigator, arts, oio,
verloskundige etc.).

Afgerond onderzoek in 2021
Meer kennis voor een betere behandeling van de ziekte FNAIT[1]
Mede dankzij financiële steun van Strong Babies is recent de HIP studie
afgerond. Dr. Thijs de Vos is verbonden aan het Leids Universitair Medisch
Centrum. Samen met zijn collega's onderzocht hij de invloed van antistoffen
gericht tegen bloedplaatjes op de ontwikkeling van de placenta. Er waren
namelijk aanwijzingen dat de placenta minder goed werkt in zwangerschappen
die gecompliceerd zijn door foetale neonatale alloimmuun trombocytopenie
(FNAIT). 

FNAIT is een ziekte bij de baby waarbij in de moeder antistoffen gemaakt
worden gericht tegen de bloedplaatjes van de ongeboren baby. Thijs en zijn
team hebben het weefsel van verschillende placenta’s van zwangerschappen
onder de microscoop bekeken. Ze zagen in de FNAIT placenta’s vaker activatie
van het complementsysteem. Het complementsysteem is onderdeel van het
aangeboren afweersysteem en belangrijk bij de verdediging tegen ziektes. Maar
kan dus ook –per ongeluk- lichaamseigen weefsels beschadigen. Mogelijk leidt
dit tot schade en een minder goede werking van de placenta. 

De resultaten van de HIP studie dragen bij aan de kennis over de ziekte FNAIT.
Waardoor uiteindelijk betere behandelingen mogelijk worden. De resultaten
zijn gepubliceerd in het gerenommeerde internationale wetenschappelijke
tijdschrift "International Journal of Molecular Sciences". 

[1] E50-03 LUMC
Placental Complement Activation in Fetal and Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: An
Observational Study. de Vos TW, Winkelhorst D, Baelde HJ, Dijkstra KL, van Bergen RDM, van der
Meeren LE, Nikkels PGJ, Porcelijn L, van der Schoot CE, Vidarsson G, Eikmans M, Kapur R, van der 
Keur C, Trouw LA, Oepkes D, Lopriore E, van der Hoorn MP, Bos M, de Haas M.Int J Mol Sci. 2021 Jun
23;22(13):6763. doi: 10.3390/ijms22136763.
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Etalage projecten 
De etalageprojecten zijn in 2020 tot stand gekomen. Achterliggende gedachte
was toonaangevende projecten niet op voorhand te financieren, maar om deze
in onze ‘etalage’ te zetten (website, social media). Deze projecten brengen we
onder de aandacht bij (particuliere) fondsen die belangstelling hebben voor het
financieren van (deel-) onderzoek op het aandachtsgebied van Strong Babies.
Twee (deel) projecten zijn hiermee afgerond.

      De gevolgen van een COVID-19 infectie op de placenta[2]
Dankzij de steun van Strong Babies heeft de ECO-PA studie kunnen plaatsen
vinden in het Erasmus MC, Rotterdam. Dr. Sam Schoenmakers onderzocht
samen met collega’s de gevolgen van een COVID-19 infectie tijdens de
zwangerschap op de placenta. In het begin van de eerste golf van de COVID-19
pandemie werd onverwacht een infectie van de placenta door het SARS-CoV-2
virus vastgesteld. De SARS-CoV-2 infectie van de placenta leidde tot het
afsterven van cellen in de placenta. Waardoor het ongeboren kind in gevaar
kwam en geboren werd met een spoedkeizersnede. Er werden 36 placenta’s
verzameld tussen april 2020 en maart 2021. In meer dan 10% van deze
placenta’s werd eenzelfde placentaire SARS-CoV-2 infectie vastgesteld, terwijl
de moeders amper ziek waren. De resultaten zijn gepubliceerd in het
internationale wetenschappelijke tijdschrift “ Viruses”. 

      Inzicht in het proces van de infectie van de placenta door het SARS-CoV-2 virus
De bevindingen van bovengenoemde ECO-PA studie hebben geleid tot
internationale samenwerkingen en meer inzicht in het proces van de infectie
van de placenta door het SARS-CoV-2 virus[3]. Zo ook het herkennen van een
toename in babysterfte in de baarmoeder door een SARS-CoV-2 infectie van de
placenta, met name door de deltavariant van COVID-19. Deze internationale
samenwerkingen hebben geleid tot twee publicaties in het bekende
internationale wetenschappelijke tijdschrift: “ Archives of Pathology &
Laboratory Medicine”. Momenteel wordt er hard gewerkt aan volgende
projecten naar de gevolgen van een SARS-CoV-2 infectie van de zwangere
vrouw en de placenta.

[2]ECO-PA-studie Erasmus MC
Husen et al. Unique Severe COVID-19 Placental Signature Independent of Severity of Clinical 
Maternal Symptoms. Viruses. 2021 Aug 23;13(8):1670. doi: 10.3390/v13081670.

[3]ECO-PA-studie Erasmus MC
Schwartz et al. Hofbauer Cells and COVID-19 in Pregnancy. Arch Pathol Lab Med. 2021 Nov
1;145(11):1328-1340. doi: 10.5858/arpa.2021-0296-SA.PMID: 34297794 6

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34297794/


Nieuw onderzoek in 2021
Covid en zwangerschap
Het jaar 2021 is gekenmerkt door de COVID-19 
pandemie. In dit kader is het PREPARE consortium
opgericht (PREgnancy outcomes during a 
PAndemic REsponse (PREPARE)). 

In Nederland en verschillende andere landen 
werden namelijk direct na de coronamaatregelen 
aanzienlijk minder kinderen te vroeg geboren. 
Het PREPARE consortium wilde onderzoeken wat 
de oorzaken hiervan waren. Was de zorg 
veranderd? Of kwam het door schonere lucht, 
betere hygiëne, minder stress of gunstigere 
werkomstandigheden? 

PREPARE wilde ook onderzoeken of andere zwangerschapsuitkomsten waren
veranderd voor moeder of het kind. Hierdoor hoopten ze meer te leren over hoe
we vroeggeboorte kunnen voorkomen. En over wat vrouwen nodig hebben om
zo veilig en gezond mogelijk zwanger te zijn en te bevallen. 

Strong Babies heeft zich voor het PREPARE consortium ingezet middels
marketing en de activatie van een crowdfunding actie online en via social
media. 

Jonge onderzoekersbeurs
Mede dankzij de genereuze gift van het Nederlands organisatiecomité van het
2018 Congress of the International Society of Hypertension in Pregnancy
konden we een subsidie-call uitzetten voor drie persoonsgebonden beurzen van
elk € 10.000-. Primaire voorwaarde voor het meedoen aan deze subsidie-call
was dat het bedrag besteed moest worden aan onderzoek gericht op
zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie). 

De call was specifiek gericht op jonge onderzoekers die met hulp van de beurs
een kans krijgen een start te maken met een eigen onderzoek. Of die zich verder
willen ontwikkelen als onderzoeker. Aan de call konden meedoen (klinisch) 
verloskundigen, (arts) onderzoekers/OIOS, basisartsen, A(N)IOS en reeds 
gepromoveerde onderzoekers maximaal 3 jaar na promotiedatum. 
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Alle onderzoekvormen waren welkom: klinisch, translationeel en basaal
wetenschappelijk onderzoek. Het betrof een persoonsgebonden budget dat voor
uiteenlopende bestemmingen gebruikt mocht worden (zoals laboratorium-
bepalingen, kosten voor het onderzoek zelf etc.). Additionele funding van een
reeds lopend project was ook toegestaan. De beurs mocht ook gebruikt worden
voor buitenland bezoek. Het bedrag mocht niet besteed worden aan overhead
kosten, statistische ondersteuning of andere vormen van indirecte kosten. 

Strong Babies vindt de haalbaarheid (feasibility) van een studie belangrijk.
Daarom is er een maximale looptijd van 3 jaar afgesproken voor het project. De
call is eind 2021 uitgeschreven. 13 aanvragen zijn binnengekomen. In 2022 is
besloten aan welke 3 onderzoekers de financiering is toegekend. 

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. 
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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 en door aan de 
eigen social mediakanalen te bouwen. 
 
Website en social media
Via de website www.strongbabies.nl kan men zich aanmelden voor een
nieuwsbrief, direct doneren, een actie starten of informatie vinden over
onderzoek, vroeggeboorte en de organisatie Strong Babies. Onderdeel van de
website is een actieplatform waar men acties kan aanmaken. Donateurs kunnen
aan specifieke acties of onderzoeken doneren. 

Een paar feiten over 2021:
      In 2021 bezochten ca. 22.500 bezoekers onze website (+16% t.o.v. 2020) 
      14% van die bezoekers waren nieuw    
      81% bezoekt ons via mobile device 
      16% bezoekt de homepage
      De pagina www.strongbabies.nl/geven is het meest populair (5% van de        
      bezoekers bezoekt deze pagina)

Al sinds de oprichting is Strong Babies actief op social media. Onze kanalen
worden professioneler en groeien. We vinden het belangrijk om regelmatig in
contact te zijn met onze supporters. Of dit nu actievoerders,
nieuwsbriefabonnees, donateurs of andere stakeholders zijn. Dit doen wij door
zorgvuldig databasebeheer, het versturen van nieuwsbrieven en
geautomatiseerde emailmarketing.

 

Naamsbekendheid
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PR/ Media partners 
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:
1.Wij Special Media; de grootste uitgever met een bereik van 98% onder
zwangeren. We versturen targetted emailings en er verschijnen regelmatig
artikelen in het magazine WIJ. 
2.Verloskundigenloket.nl; bereikt alle verloskundigenpraktijken. We hebben
online bannering, diverse mailingen en PR ingericht.
https://www.verloskundigenloket.nl/fonds-gezond-geboren-en-strongbabies/
3.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
4.Babybladen.nl; de grootste uitgever met titels als Nataal en Kindje op komst.
We hebben online bannering, deelname aan winacties en PR ingericht. 

Van een aantal bedrijven mochten wij in 2021 zeer gewaardeerde materiële
en/of immateriële steun ontvangen. In alfabetische volgorde betreft het:
Bedrukken.nl, Stichting Breunesse, Bulbby, Culibaby, Difrax, Earlybirds, HVK
Stevens Legal, Stichting Je-Lo, Lewis Communications, Lot of Happiness,
Meerkoets, Mijnkraamshop.nl, Nataal, PinPointParents, Thesor Groep,
Zabawas. Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun steun!
 
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.
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Strong Babies doet op verschillende manieren
aan fondsenwerving. In het corona jaar 2021
was dit een uitdaging, omdat onze fondsen-
werving tot op heden erg gericht was op het
doen van live events. We hebben dan ook hard
gewerkt aan andere manieren van fondsen-
werving die wel binnen de corona richtlijnen
passen.

Lot of Happiness
Om zoveel mogelijk onderzoek te kunnen
realiseren, spant Strong Babies zich in om
structurele donateurs te werven. Dat zijn
mensen die bereid zijn om Strong Babies met
een maandelijkse incasso te steunen door
loten te kopen. Onze deelname aan de Lot of
Hapiness loterij is daarmee een van de
belangrijkste bronnen voor een solide basis
van inkomsten. Lot of Happiness zet zich in
voor meer genezing, stabiliteit en kansen voor
alle kinderen in Nederland en daarbuiten.
Deelnemers van de loterij kunnen zelf kiezen
om Strong Babies te steunen. Van deze loten
gaat minstens de helft van de inleg naar
Strong Babies. 
 
Actieplatform
Op de website van 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 actievoerders
succesvol een actie voor Strong Babies
opgezet. Een aantal voorbeelden:
        Online familiebingo Tergooi
        Urnenhemel donatie actie
        Halve Triatlon
 Meer acties vind je terug op onze website. 

Geoormerkte werving
Strong Babies ondersteunt diverse
onderzoeken, maar zette in 2021 ook 4
toekomstprojecten in de spotlight. Dit zijn
zogenaamde etalageprojecten.  

Fondsenwerving
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Events
Strong Babies organiseert én ondersteunt zelf
events. Dit doen we via een aparte landings-
pagina op onze website. Het afgelopen jaar 
hebben we 2 events gehad:
 
      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 vond vanwege 
corona ook dit jaar online plaats. 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. 
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Bestuur 
Eind 2021 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
Mw. Dr. M. (Melanie) Wiegerinck, bestuurslid wetenschap
Dhr. Dr. S. (Sam) Schoenmakers, bestuurslid wetenschap
Mw. Dr. S. (Sarah) Schalekamp-Timmermans, bestuurslid wetenschap
Mw. F.G.M. (Erna) Kerkhof MSc, bestuurslid wetenschap

Organisatie

Ondersteuners
In 2021 kon Strong Babies rekenen op de support van onderstaande mensen en
hun specialismen:

Mevr. C. (Caja) Demeris, Chief Marketing Officer (CMO) 
Mevr. A. (Amanda) Gout, content- en eventmarketeer
Dhr. S. (Sander) Claessens, boekhouding (tot oktober 2021)
Dhr. M. (Marcel) Bruntink, boekhouding (vanaf oktober 2021) 
Mevr. D. (Daniëlle) Wuring, vrijwilliger 
   

Transparantie en verantwoording 
Het bestuur van Strong Babies is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken en verantwoorde besteding van donaties. Het bestuur werkt onbezoldigd
en bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Zij stuurt een marketingteam aan. Dit
team van professionals zorgt ervoor dat elke euro die in marketingactiviteiten
wordt gestoken, dubbel en dwars wordt terugverdiend door extra donaties.
Hiermee waarborgen we dat overige kosten tot een minimum zijn gereduceerd.
We zullen altijd scherp en kritisch blijven op investeringen en kosten, zodat
zoveel mogelijk geld aan de onderzoeken kan worden besteed. Strong Babies
heeft een ANBI status en het CBF-keurmerk.
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Verantwoording 
In 2021 is hard gewerkt om de structurele inkomsten te verhogen en te werken
aan uitbreiding van de organisatie om de middelen ook effectief en efficiënt in
te kunnen zetten. De liquide middelen blijven 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 2021 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 2021 staat als apart document op de website.

 

Financiën
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