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Perinatale sterfte Vroeggeboorte en laag geboortegewicht 
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Presentation Notes
Definition of the periconceptional period in humans depicting the five stages of reproductive development considered in the current review set against their time course in weeks. The consecutive processes of spermatogenesis and spermiogenesis in men typically lasts around 10 weeks with final maturation of spermatozoa occurring in the epididymis. In women, primordial ovarian follicles leave their resting state around 26 weeks prior to terminal antral follicle maturation and ovulation, but extensive follicular growth (i.e. primary to late tertiary) commences from around 14 weeks preovulation (Griffin et al., 2006). Following fertilization, hatched blastocysts attach to the endometrial epithelium around Day 6 and the formation of the syncytiotrophoblast from the embryonic pole is observed from around Day 7 onwards. Implantation of the blastocyst is completed during the second week of embryonic development, although the process of placentation, involving the formation of the villous chorion and decidua basalis, continues for several more weeks. Gastrulation commences during the third week, giving rise to the three germ layers, and leads to the organogenetic period between Weeks 4 and 10. At the onset of this period the neural tube forms followed by development of all major organ systems, culminating in the closure of the secondary palate of the embryo by Week 10.
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Gelijke kansen op het  
krijgen van een gezond kind 
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Belang van embryonale gezondheid 



Klein als embryo, verhoogde kans op: 

Complicaties tijdens de zwangerschap 
• miskraam 
• laag geboortegewicht 
• vroeggeboorte 

 
Stapeling van hart- en vaatrisico’s op 

6 jarige leeftijd 
• hoger vetpercentage 
• hogere bloeddruk 
• hoger cholesterol 
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preconceptiezorg 



Wat is er voor nodig? 

• Nieuwe kennis, en het delen ervan 
• Gevoel van urgentie 
• Verbinding medisch 
       en sociaal domein 
• Integrale zorg op maat 
• Levensloopbenadering 

 
Leefstijl en voeding 
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 Sociale verloskunde 



Babysterfte 46%  21%
   
 
Vroeggeboorte 22%  16% 
   
Laag geboorte- 
gewicht  55%  11%
   

Extra risico’s van wonen in achterstandswijk; Nederland 

Ongecorrigeerd Gecorrigeerd* 

* etniciteit, SES, C4 
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Maatschappelijke valorisatie van kennis 
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25 leergangen, waaronder; 

Wijsbegeerte, Godsdienstige vraagstukken, Koloniale vraagstukken,  

Volkshuisvesting, Staatshuishoudkunde, Seksuele hygiëne, Hygiëne  

en voeding tijdens zwangerschap, Eenvoudige groenteteelt 
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Diplomering 24 maart 2011 

Voorlichters Perinatale Gezondheid 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigkL78_oDgAhWJ26QKHfJ5CeIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.voorlichtersgezondheid.nl/stichting-voorlichters-gezondheid/missie/&psig=AOvVaw3DmQqX6y_MQgzxS5DW9jpS&ust=1548232853789858


Wat is er voor nodig? 

• Nieuwe kennis, en het delen ervan 
• Gevoel van urgentie 
• Verbinding medisch 
       en sociaal domein 
• Integrale zorg op maat 
• Levensloopbenadering 

 

Landskroon A. et al., 2010; Vink-van Os L. et al., 2015 



Wat is er voor nodig? 

• Nieuwe kennis, en het delen ervan 
• Gevoel van urgentie 
• Verbinding medisch 
       en sociaal domein 
• Integrale zorg op maat 
• Levensloopbenadering 
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“Wilt u het komende jaar  
misschien zwanger worden?” 
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Wie voelt zich verantwoordelijk? 
 

Overheid? 
Zorgverzekeraars? 

Zorgverleners? 
Beroepsverenigingen? 

Universitaire medische centra? 
Individu? 
Rol CPZ? 
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Gemiste kansen zorgverleners 
 

• Preventie zorg (en leefstijl) onvoldoende  
      interessant gevonden 
• Twijfel aan effectiviteit 
• Onvoldoende kennis, wie doet wat (organisatie) 
• Onvoldoende gevoel van verantwoordelijkheid 
• Kost te veel tijd 
• Onvoldoende financiering 
• Diverse unieke contactmomenten onbenut 



 
17,2 miljoen inwoners 
170.000 geboorten 
 
Dus 170 / 17200 = 0,01 =  
1% van de bevolking is zwanger 
 
Dus 2,6 tot 14,3 huisartsen per  
100 zwangerschappen 
 
8,5 huisarts per 100 zwangerschappen 
 
1 huisarts per 12 zwangerschappen 
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Diverse unieke contactmomenten onbenut 
 

• Contacten huisarts (gezin)  
• Contacten medisch specialist 
• Nacontrole na zwangerschap (interconceptiezorg) 
• Consultatiebureau (interconceptiezorg) 
• Arbospreekuur 
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Gemiste kansen burgers 
 

• Moeilijk te bereiken 
• Wel behoefte aan informatie (voorlichting),  
      niet aan een consult (zorg) 
• Onvoldoende gevoel van verantwoordelijkheid 
• Inbreuk privacy, taboe bespreken kinderwens 
• Geen beschikbare geschikte setting 
• Prioriteit infertiliteit 
• ‘Gezond zwanger worden’ geen onderdeel van 
     (onderwijs in) gezond leven 
• Geen reclame 
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Medication use during the preconception, pregnancy and postpartum periods classified  
according to the 2016 risk classification system for drugs in pregnancy of the  
Dutch Teratology Information Service Lareb 
 
Houben E. et al, 2019 
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Het wenkend perspectief 

Gelijke kansen op het  
krijgen van een gezond kind 

 
Terugdringen van  

gezondheidsverschillen 



“Wilt u het komende jaar  
misschien zwanger worden?” 
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Mijn presentatie zal bestaan uit de volgende onderwerpen: Ik zal eerst een korte introductie over echoscopie houden, vervolgens zal ik ingaan op de nieuwe techniek, virtual reality. Ik zal de material methoden en belangrijkste resultaten van de verschillende onderzoeken van onze onderzoeksgroep toelichten. Ik zal kort iets vertellen over abnormale ontwikkeling en mijn praatje eindigen met een algemene conclusie en toekomstplannen. 
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