Uitgangspunten
Missie & visie
Missie / ambitie
Het financieel mogelijk maken van basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek waardoor meer
kinderen gezond geboren kunnen worden.
Fonds Gezond Geboren (FGG) is een onafhankelijke stichting die de gezondheid van moeder en kind
wil bevorderen door het terugdringing van aandoeningen, ziekte en sterfte vóór-, tijdenstijdens en vlak na de
geboorte. Hiermee wordt tevens de kans op een goede ontwikkeling en goede gezondheid op latere
leeftijd vergroot. Om dit mogelijk te maken werft het fonds gelden en stelt deze ter beschikking voor
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van aandoeningen, ziekten
en complicaties tijdens zwangerschap en geboorte en zoekt het partners die daarbij willen helpen.
Toelichting
Het kennisdomein Zwangerschap
erschap en Geboorte kent een achterstand als het gaat om fondsen voor
onderzoek naar medisch handelen en kennis van het fysiologisch proces. Fonds Gezond Geboren wil
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deze achterstand inhalen. Bij de opstart ligt de focus op de bestrijding van het “placenta-syndroom”
“placenta
,
de meest voorkomende
e oorzaak van
v vroeggeboorte, groeivertraging en sterfte tijdens de
zwangerschap.
Visie
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in het leven van een vrouw en haar directe
omgeving waarbij een ieder hoopt op een gezond kind. De eerste maanden van de zwangerschap
zwang
zijn
cruciaal als het gaat om de latere gezondheid van de baby en zelfs voor daarop volgende generaties.
Voor de moeder geldt dat leefstijl, ziekten en complicaties tijdens de zwangerschap niet alleen
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van haar kind maar ook voor haar eigen (latere) leven.
Onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van aandoeningen die een gezonde start in
het leven belemmeren is van essentieel belang om wetenschappelijk onderbouwde kennis te
genereren waardoor meerr baby’s gezond geboren kunnen worden. Ook empowerment
empowerment van zwangere
vrouwen is daarbij van belang omdat vrouwen daardoor in staat worden gesteld om gezonde keuzes
te maken voor zichzelf en hun ongeboren kind.

Doelstelling
Meer gezond geboren baby’s. Dit kan bereikt worden door:
- meer
eer kennis over oorzaken vroeggeboorte, groeivertraging,
groeivertraging aangeboren afwijkingen;
afwijkingen
- meer kennis over de preventie en behandeling van aandoeningen en complicaties die een gezonde
start in het leven belemmeren;
- implementatie van
n nieuw verworven kennis en inzicht over oorzaken, voorkomen en behandelen van
aandoeningen en complicaties tijdens en vlak na de zwangerschap in het beleid van
zorgprofessionals.
- voorlichting aan zwangeren voor zover dat nieuw verworven kennis en inzicht betreft waarmee zij en
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Het “placenta-syndroom”
syndroom” is een door Fonds Gezond Geboren gehanteerde verzamelnaam voor storingen in de
aanleg en/of ontwikkeling van de placenta die ernstige complicaties bij moeder en/of kind tot gevolg kunnen
hebben (o.a. pre-eclampsie,
eclampsie, eclampsie, HELLP-syndroom,
HELLP syndroom, prematuriteit, groeivertraging, asfyxie, sterfte).
sterfte)
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haar omgeving kan bijdragen aan een optimale uitkomst van de zwangerschap.

Doelgroep
Om haar doelstellingen te kunnen realiseren, werft FGG fondsen en werkt ze samen met haar
stakeholders: (groot-) ouders, vermogensfondsen, zorgprofessionals, media, het bedrijfsleven en
donateurs.

Kernwaarden
1. Integriteit
FGG is een integere organisatie die zorgvuldig omgaat met de gelden die haar ter beschikking staan.
Transparantie staat daarbij hoog in het vaandel. De bestuurders ontvangen geen honorering.
2. Wetenschappelijk onderbouwde zorg
FGG gaat uit van evidence based verloskunde. Dat houdt in dat zorg, preventie en behandeling waar
mogelijk gebaseerd is op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Waar wetenschappelijke
kennis op relevante gebieden ontbreekt, zou onderzoek gefaciliteerd moeten worden. Dat geldt zowel
voor de fysiologie (het normale verloop) als voor de pathologie (het afwijkende verloop) van de
verloskunde.
3. Bestuur FGG
FGG is ontstaan vanuit zorgprofessionals waardoor de grootste medische beroepsgroepen binnen de
verloskunde vertegenwoordigd zijn: verloskundigen en gynaecologen. FGG is echter geen fonds van
zorgprofessionals, het bestuur is divers van samenstelling waarbij rekening is gehouden met de voor
het fonds benodigde competenties. Het bestuur is onafhankelijk, de bestuursleden zetten zich in voor
FGG vanwege een gedeelde bevlogenheid en empathie voor het kerndoel van de stichting: meer
gezond geboren baby’s.
4. Concreet, open en resultaatgericht
FGG is slagvaardig en resultaatgericht. Ze kiest haalbare doelen en tracht deze langs korte lijnen te
realiseren.
5. Financiën
Vermogen wordt uitsluitend aangehouden om door de Wetenschappelijke Raad toegekende projecten
en voorgenomen bestedingen te kunnen bekostigen en om de continuïteit van FGG te waarborgen.
FGG streeft naar lage overhead- en overige kosten opdat de beschikbare gelden zoveel mogelijk
aangewend kunnen worden voor de doelbestedingen. Het bestuur is onbezoldigd.

Omgeving
1. Moeder-kindzorg
Van oudsher is moeder- en kindzorg een vakgebied waarvoor moeilijk onderzoeksgelden te verkrijgen
zijn. De belangen van de farmaceutische industrie zijn hier beperkt. Toch is de impact van goede
moeder- en kindzorg groot . De gevolgen van leefstijl, ziekte, complicaties en interventies in de
zwangerschap en rond de geboorte kunnen levenslang doorwerken op de gezondheid van zowel de
moeder als de baby. Een goede start in het leven geeft in potentie de mogelijkheid tot meer dan 80
jaar gezondheid. Door de publicatie van de PERISTAT cijfers in 2004 waarbij Nederland minder goed
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scoorde dan verwacht op het gebied van sterfte rondom de geboorte, is er in het eerste decennium
van deze eeuw veel aandacht geweest voor de moeder- en kindzorg. Er was alom erkenning dat
deze beter kan. Zorgverleners hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van zorg waar
mogelijk te verbeteren, de overheid heeft middelen ter beschikking gesteld ter ondersteuning, nieuwe
screeningtechnologie is geïmplementeerd, de behandelingsgrens van extreme vroeggeboorte is
verlaagd naar 24 weken, er worden minder embryo’s teruggeplaatst bij fertiliteitbehandelingen en
voorlichtingscampagnes voor rokende en/of drinkende zwangeren worden gevoerd. Met als resultaat
dat de cijfers aan het verbeteren zijn maar nog niet zo goed als gehoopt. Helaas zijn vroeggeboorte,
groeivertraging en aangeboren afwijkingen nog steeds slechts in zeer beperkte mate te voorkomen
waardoor ze hun tol blijven eisen. Meer kennis is nodig om deze fenomenen te kunnen doorgronden.
FGG wil daaraan bijdragen door fondsen te werven voor basaal en klinisch wetenschappelijk
onderzoek zodat nog meer baby’s gezond geboren kunnen worden.
2. Identiteit
FGG is een jonge stichting die nog beperkte naamsbekendheid geniet. De komende jaren zal daaraan
worden gewerkt middels free publicity, publicaties, voorlichting aan professionals en (aanstaande)
ouders en waar opportuun acties in de media. FGG hecht aan een imago van betrouwbaarheid,
onafhankelijkheid en patiënt/cliëntgerichtheid. Ter ondersteuning van het fonds zullen meer bekende
en vertrouwenwekkende ambassadeurs gezocht worden.

Wetenschappelijk onderzoek
1. Wetenschappelijk onderzoek als basis voor goede zorg
Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de zorg voor (aanstaande) ouders en hun kind te
verbeteren. Daarom is wetenschappelijk onderzoek, evenals de implementatie ervan, de belangrijkste
doelbesteding van FGG.
2. Beoordeling van onderzoeksaanvragen
FGG faciliteert onderzoek dat wordt uitgevoerd door reguliere zorginstellingen of
onderzoeksinstellingen. Onderzoeksaanvragen worden door de onafhankelijke Wetenschappelijke
Raad van FGG beoordeeld op basis van vooraf gestelde criteria. De Wetenschappelijke Raad bestaat
uit verschillende hoogleraren afkomstig van bij de geboortezorg betrokken beroepsgroepen
(Verloskunde, Neonatologie en Epidemiologie ) een lector Verloskunde en een UHD met
expertiseterrein voortplantingsimmunologie.
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