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Meneer de Decaan, leden van de RvB van het UMC Utrecht,oud 
bestuurderen van Universiteit en UMC, dames en heren.

Twintig jaar Utrecht

Het zal 21 jaar geleden zijn dat ik op de Catharijnesingel bij de toenma-
lige decaan en de vice-decaan, de hoogleraren Kramer en Stoop, beiden 
hier tot mijn genoegen aanwezig, een sollicitatiegesprek had. Toen het 
over de bruidschat ging, begon de decaan zich spontaan uit te kleden, 
om aan te geven dat de faculteit echt geen geld meer had. Pas later bleek 
mij dat dat ook inderdaad zo was en werd daarmee de basis gelegd voor 
een samengaan van faculteit en AZU. Maar het spontane gebaar en de 
warme uitstraling gaven een heel positief gevoel. Vanwege die uitstra-
ling zit ik nu al 15 jaar promoties voor, daarbij Mebius Kramer imite-
rend en - naar ik hoop - de Universiteit Utrecht een positieve uitstra-
ling verschaffend. Gelukkig had het WKZ toén nog wel geld en de 
vicedecaan, tevens hoofd van de kindergeneeskunde, heeft de aanstel-
ling van de bioloog Edu Mulder gefaciliteerd, maar daarover later meer.
Ruim een week na mijn in diensttreding trof ik ‘s ochtends vroeg de 
voorzitter van de RvB, Gerlach Cerfontaine, op mijn kamer aan.”Ik 
kwam eens kijken hoe je je hier voelt’’. Weer die menselijke factor, 
dank! En wat een verademing na de Groningse vrieskou. Aldaar kwa-
men mijn maatje Jan Aalders en ik 1 keer per jaar bij de RvB en telden 
daarna onze vingers na om te kijken hoeveel er nog over waren. Een 
keer was de wraak zoet, toen Jan ijsjes voor de heren mee nam, ze die te 
snel opaten ( neit zeur’n maar werk’n) en daarna enige tijd met een bar-
stende koppijn zaten.
Een jaar na mijn komst naar het Utrechtse was het grootse afscheid van 
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pas na eerst fouten gemaakt te hebben. En die enkele dolk in de rug, 
... ach dat is inmiddels genezen.
Het valt alleen niet mee om afscheid nemen voor het bereiken van de 
volwassenheid, maar daarover later meer.

Een jonge kritische vrouwelijke Utrechtse hoogleraar vroeg mij recent: 
kan jij je nog de inhoud van een afscheidscollege herinneren. Ik moest 
daar net te lang over nadenken en besef dus voor wat voor moeilijke 
taak ik nu sta.

De Obstetrie is een prachtig vak, maar er is nog zoveel te doen:   
Unfinished business.

Ondervoeding in de zwangerschap;  
foetale groeirestrictie

Caroline is nu 18 jaar oud.
Anderhalf jaar geleden kwam ze met haar moeder langs. Ze wou die 
arts wel eens zien die haar op een late oktoberavond in 1992 ter wereld 
had geholpen. De zwangerschapsduur bedroeg 27 weken en dat is niet 
veel. Bovendien was ze veel te licht voor de duur van de zwangerschap. 
Ze was in de baarmoeder echter in een slechte conditie en ook haar 
moeder was erg ziek: veel te hoge bloeddruk en HELLP syndroom. Na 
ampel beraad hebben we een keizersnede verricht. Caroline woog 
slechts 530 gram . Nu, zoveel jaar later is ze lichamelijk en geestelijk 
gehandicapt. Dagelijks komt ze met een busje vanuit de Betuwe naar 
Utrecht voor onderwijs en in het weekend brengen haar ouders haar 
voor het zwemmen nog eens naar Utrecht. Het gezin is gelukkig, maar 

Mebius Kramer, met een fantastisch cabaret, geschreven door Willem 
Erkelens en uitgevoerd door ongeveer 30 hoogleraren, wat verder bij-
droeg aan de zeer goede verhoudingen binnen het nieuwe AZU in de 
Uithof. 

Het College van Bestuur, mij monde van de voorzitter, de heer 
Veldhuis, nam mij voor de beeltenis van Hare Majesteit de belofte af en 
sprak de wens uit dat ik me vooral met onderzoek zou bezighouden en 
minder dan mijn voorganger Ary Haspels in de openbaarheid zou acte-
ren. Dat heb ik van harte beloofd en openbaarheid heb ik tot de pensio-
nering van Jan Veldhuis dan ook gemeden. Het ziekenhuis, echter, 
heeft ongeveer alles gedaan te voorkomen dat het onderzoek ook daad-
werkelijk op gang kwam. Dat ging via het medisch managerschap en 
MacKinsey en koploperprojecten. Toen ik voor straf op mijn kritiek op 
de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht ook nog eens in het faculteits-
bestuur belandde, na net voorzitter van de NVOG te zijn geworden, 
had ik het ook nog eens zelf verbruid en werd mijn eerste liefde, het 
onderzoek, pas weer goed opgepakt na 2000, maar daarover later meer.
Denkend aan het einde van de 20e eeuw, dan hecht ik eraan grote dank 
uit te spreken aan de heren Veldhuis en Cerfontaine en aan mijn vriend 
Willem Hendrik Gispen, de toenmalige decaan, voor de grote eensge-
zinde loyaliteit met betrekking tot de herziening van het medisch cur-
riculum. Een dergelijke ingreep is gedoemd te mislukken zonder steun 
van de bazen (1). 

Vervolgens ben ik nog 3 keer bijna ontslagen, maar sta hier, zoals U 
ziet, als een uiterst dankbaar mens, met een fantastische familie en met 
een carrière achter de rug die ik zo weer over zou willen doen, met 
slechts hier.. en daar.. wat kleine aanpassingen, maar ja…. wijs word je 
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zon, te beginnen op het terrein van Nick Macklon, voór de conceptie 
(7). Onderzoek ver van hier heeft aangetoond dat een langere periode 
van expositie aan zaadcellen helpt om de aanstaande moeder voor te 
bereiden op een eventuele zwangerschap en onderzoek dichtbij heeft 
gesuggereerd dat dat het beste kan via het maagdarmkanaal. Op zich 
een hele logische gedachte, want onze tolerantie ontwikkelen wij via 
dat systeem. Een Yakult drankje dus met fijngemalen zaadcellen ??
Anderzijds heeft Kypros Nicolaides (8) vandaag betoogd, dat het sinds 
kort mogelijk is om vrouwen die een hele hoge kans hebben op het ont-
wikkelen van een vroege zwangerschapshypertensie en foetale groei-
restrictie, vroeg in de zwangerschap te identificeren door de bloeddruk 
te meten, bloedstromen te meten in de bloedvaten die naar de baar-
moeder gaan en merkers van vroege placentaontwikkeling te bepalen 
in het bloed van de moeder. Wie weet kan meer dan 90% van deze 
vrouwen hiermee geïdentificeerd worden, bij een fout-positief percenta-
ge van 5%. U begrijpt het dilemma: moeten we 5% van de zwangeren 
onnodig ongerust maken, om een half tot 1% van de zwangeren op te 
sporen die een hoge kans op deze aandoening hebben? En wat doen we 
daarna? Hebben we een adequate preventieve behandeling? Het ant-
woord is helaas nog ontkennend, hoewel een kinderaspirientje, gegeven 
vanaf een zwangerschapsduur van ongeveer 12 weken de incidentie en 
ernst van deze aandoening zeker vermindert. Met hoeveel is echter nog 
onzeker. Er zijn echter ook alternatieven die onderzocht dienen te wor-
den. Viagra, goed voor sommige mannen van mijn leeftijd, zet de 
bloedvaten van de zwangere open en bevordert zo een betere placenta-
tie. Bij dieren werkt het en een eerste onderzoek bij de mens is veelbelo-
vend (9-11). In landen met tekort aan Calcium, zou suppletie van dit 
mineraal wel eens een gunstig effect kunnen hebben en dat geldt ook 
voor het aminozuur L-arginine. Vitamines, antioxidantia, ook door 

een tweede kind hebben ze niet meer aangedurfd. Inmiddels weten we 
uit het onderzoek van Helen Torrance (2) dat zo vroeg en zoveel te licht 
voor de duur van de zwangerschap geen goede prognose heeft. Voór 27 
weken overleefde niet 1 kind en daarna was ongeveer 20% vooral gees-
telijk ernstig gehandicapt. Vroeger waren veel van deze kinderen ook 
spastisch, maar dat zien we nu niet meer. Dat wijst erop dat zuurstofte-
kort niet meer de grote boosdoener is, maar ernstige ondervoeding in 
de baarmoeder. Ondervoeding, veel te licht en ook onvoldoende ont-
wikkeling van de hersenen. Dat neem je je hele leven mee. Zo’n vroege 
groeirestrictie gaat veelal gepaard met hoge bloeddruk bij de moeder en 
vindt zijn oorsprong in een hele beperkte placenta ontwikkeling in de 
vroege zwangerschap. Het moederlichaam past zich onvoldoende aan 
de zwangerschap aan, door genetische, immunologische of vasculaire 
factoren. Het enige dat wij doen is een beetje pappen en nathouden, de 
bloeddruk van de moeder wat bijsturen, de conditie van de baby goed 
in de gaten houden en besluiten wanneer het tijd wordt om de baby 
geboren te laten worden. Daar hebben we een hele kunst van gemaakt 
en bewaken kinderlijke hartactie en bloedstromen overal in het lijf van 
de ongeborene. Het lukt daarbij meestal om de baby geboren te laten 
worden voordat deze in de baarmoeder overlijdt, maar de uitkomst is 
verre van goed. Ons internationale gerandomiseerde TRUFFLE onder-
zoek (3) zal daar ook niet veel aan veranderen, het mooie verhaal van-
daag van Christoph Lees ten spijt (4). 

‘De sluier van Maja’(5) veel van onze zogenaamde vooruitgang is nau-
welijks een vooruitgang. Een oplossing is urgent en het antwoord is 
even lastig als simpel: preventie van dit ziektebeeld, voor zover het dan 
om één ziektebeeld zou gaan. Chris Redman, spreker vandaag, heeft er 
zijn hele carrière aan besteed (6). Toch is er een beetje licht aan de hori-
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Momenteel worden alle zwangeren gecounseld ten aanzien van hun 
risico op het krijgen van een kind met Down syndroom. Om dat risico 
te bepalen is bloedonderzoek nodig naar merkers van vroege placenta-
ontwikkeling en echo-onderzoek naar de dikte van de foetale nekplooi. 
U voelt het: screening in de vroege zwangerschap gaat waarschijnlijk 
een heel andere kant op en adequate counseling tijdens de eerste 2 con-
sulten wordt van nog groter belang. De risico-selectie wordt beter, met 
laagrisico zwangeren naar de verloskundige en hoogrisico zwangeren 
naar de gynaecoloog. De proefschriften van Wendy Koster en Esther 
Wortelboer, voltooid in samenwerking met Peter Schielen van het 
RIVM, wijzen U op weg (15,16). Het doet mij veel plezier om, samen 
met Ruud Berger, nog betrokken te zijn bij het Metabolomics onder-
zoek: de ultieme screeningskit? Of toch nog niet? Er liggen boeiende 
tijden in het verschiet, met hopelijk echte doorbraken. 
Unfinished business. 

Over het Nederlandse verloskundige systeem wil ik niet heel veel meer 
zeggen dan ik eerder al gedaan heb. Ik ben blij dat het roer om is en de 
feiten zijn geaccepteerd. Eerste verbeteringen zijn in gang gezet, hoewel 
bestuurlijk samenwerken voor de betrokken beroepsgroepen nog steeds 
moeilijk is. Locaal gaat dat gelukkig veel beter. Ik ben ook blij dat Het 
College van Bestuur dezer Universiteit en de RvB van het UMC, des-
tijds niet ingegaan zijn op het dringende verzoek van de 
Verloskundigen, de KNOV, om mij de mond te snoeren. De 
Academische vrijheid is een groot goed.
Gaat het dan zo slecht met de Nederlandse verloskunde......? Eigenlijk 
valt dat best mee en tijdens mijn werkzame leven is de sterfte van kin-
deren voór, tijdens en na de geboorte gedaald van ongeveer 2 naar 1 
procent. Alleen die verrekte Vlamingen doen dat beter en zijn gedaald 

veel van mijn leeftijdsgenoten gebruikt, hebben voor hen en voor de 
westerse zwangere helaas geen zin.

Echter, als het om een prioriteit in de verloskunde gaat, dan is dit er 
zeker een! Van Zon/MW hebben wij helaas geen geld gekregen voor 
dergelijk onderzoek, we vroegen ook vrij veel, maar in Engeland is wel 
een gerandomiseerd onderzoek van start gegaan. En Neeltje Crombag 
mag van Zon/MW, met Jozien Bensink van het NIVEL, de meningen 
van zwangeren omtrent een dergelijk onderzoek in kaart brengen. Het 
is heel wel denkbaar dat in de nabije toekomst een dergelijke screening 
uitgebreid kan worden met onderzoek naar diabetes, schildklieraan-
doeningen en kans op vroeggeboorte en voor dat laatste is er sinds kort 
wel een redelijk werkzaam preventief geneesmiddel, het progesteron, 
zoals eerder vandaag is toegelicht door Zarko Alfirevic (12). Daarbij is 
het grote Fetal Medicine Foundation onderzoek (13), vorige maand 
gevestigd door een even groot onderzoek van de groep van Romero 
(14). Is de baarmoedermond lengte halverwege de zwangerschap slechts 
1 tot 2 cm lang cq kort, dan blijkt progesteron de kans op vroeggeboor-
te voór 33 weken met 45% te verlagen, met een significant lagere gecom-
bineerde morbiditeit en sterfte. Het aantal risicovrouwen dat behandeld 
moet worden om 1 geval van vroeggeboorte te voorkomen, of 1 geval 
van longproblemen na de geboorte, bedraagt ongeveer 10 tot 20 en dat 
is bijna even effectief als bereikt wordt met corticosteroïden, die een 
vaste plaats gekregen hebben bij dreigende vroeggeboorte. Het is de 
vraag of het Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit van progeste-
ron nog wel voortgezet moet worden. Het lijkt mij vooralsnog belang-
rijker de hulpverleners goed te trainen in het meten van de lengte van 
de baarmoedermond. Maar dat terzijde.
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10e gewichtspercentiel ongeveer 1 op de 100 is. Ben je heel klein, onder 
de 2.3e percentiel, dan is die kans ineens meer dan 2%. Meer aandacht 
dus voor de te kleine uitzetting, meer echo’s en meer onderzoek naar 
veranderingen in hartactiepatroon en bloedstroomprofielen. En beter 
indivualiseren van risicoprofielen. Noors onderzoek heeft aangetoond 
dat een te kleine baby 7 keer zoveel kans loopt in de baarmoeder te 
overlijden, bij een te dikke zwangere is het risico 4 keer hoger, bij een 
zwangere boven de 35 eveneens 4 keer hoger en bij een zwangere uit een 
prachtwijk 3 keer zo hoog. Allemaal onafhankelijke risicofactoren. Ga 
je die optellen, bijvoorbeeld: een wat kleine baby bij een forse zwangere, 
dan wordt dat risico ineens 70 keer zo groot (of, rekening houdend met 
het betrouwbaarheidsinterval: 14-350 keer zo hoog; (18)). Een dikke 
zwangere hoort een dik kind te krijgen; is haar kind aan de kleine kant 
dan is echt geen sprake meer van fysiologie. Met de recent uitgebouwde 
dataset van de Perinatale Registratie in ons land moet dat eerdaags 
goed te onderzoeken zijn, waarna predictiemodellen gemaakt kunnen 
worden. Als een zwangere 36 jaar oud is dan is de kans dat haar baby 
aan het einde van de zwangerschap in de baarmoeder komt te overlij-
den groter dan de kans dat die baby Down syndroom heeft (19). 
Omtrent dat laatste counselen wij haar keer op keer. Over dat eerste 
praten we niet. Unfinished business.

Vooralsnog ben ik er van overtuigd dat de commotie rond de 
Nederlandse verloskunde als positief bijeffect heeft gehad dat de aler-
theid bij de hulpverleners is toegenomen. En alertheid hebben we 
nodig. Ook voor wat betreft complicaties bij de moeder; daar kunnen 
mijn beide grote dochters van mee spreken. Dat we daarbij vaker en 
veelal misschien onnodig zullen ingrijpen, meestal door het inleiden 
van de baring, is tegen het Nederlandse zere been, maar is niet te 
vermijden.

van boven de 2% naar ongeveer 0.6%. Een verschil tussen 99% overle-
vers en 99.4% overlevers is echter heel klein. Maar draai je het om dan 
gaan in ons land 66% meer kinderen dood dan in Vlaanderen. 
Onderzoek van onder andere Hens Brouwers heeft laten zien dat de 
verschillen ten opzichte van Vlaanderen vooral bij een heel vroege 
zwangerschapsduur zitten en aan het einde van de zwangerschap. 
Vooral dat laatste is erg: voldragen kinderen zonder aangeboren afwij-
kingen. Reductie van sterfte bij een op zich al lage kans op overlijden is 
echter moeilijk en vereist een veel grotere alertheid dan gebruikelijk 
was in ons systeem van verloskundig conservatisme. Laag risico laat 
zich pas achteraf goed definiëren! 

Sterfte tijdens de bevalling krijgt de meeste aandacht, maar verreweg 
de meeste sterfte vindt plaats voorafgaande aan de bevalling. Het zal er 
dus om gaan om vrouwen met een verhoogd risico tijdig te identifice-
ren. Tussen neus en lippen door kan je uit het BMJ artikel van oa 
Annemieke Evers en Anneke Kwee lezen, dat ook de meeste sterfte 
voorafgaande aan de bevalling vanuit de eerste lijn komt (17). Hoog 
risico en controle bij de gynaecoloog, met vaker ingrijpen, lijkt dus een 
voordeel te hebben. Onze eigen gegevens met betrekking tot 300 hoog-
risico zwangeren met type-1 diabetes bevestigen dat en tonen een nau-
welijks hogere sterfte dan die in de algehele populatie. Een verwijt naar 
de eerste lijn is echter niet op zijn plaats, omdat het opsporen van kin-
deren die een verhoogde kans hebben om te overlijden aan het einde 
van een ogenschijnlijk normale zwangerschap bij een ogenschijnlijk 
gezonde vrouw, moeilijk is. Handvatten hebben we echter wel: Steven 
Koenen en ik hebben net uitgerekend dat de kans op sterfte rondom de 
uitgerekende periode bij een normaal gegroeide baby ongeveer 1 op de 
duizend kinderen bedraagt, terwijl dit voor te kleine kinderen onder de 
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met real-time continue glucosemetingen. Unfinished business.
Inmiddels worstelt Sylwia Kuc zich bij deze zwangeren door de placen-
tahormonen in de vroege zwangerschap. En wat blijkt: goede ( bijna 
goede) bloedsuikerregulatie in de vroege zwangerschap leidt tot een 
betere ontwikkeling van de placenta en draagt daarmee bij aan dikkere 
kinderen (23). Betere zorg, maar nog geen betere uitkomst. Unfinished 
business. 

Oudere zwangeren, dikkere zwangeren en veel vaker zwangerschaps-
suikerziekte, tot misschien wel 15% van de hele zwangerenpopulatie 
(24,25). Een wereldwijde epidemie, met als gevolg veel kinderen die in 
de baarmoeder blootgesteld worden aan te hoge bloedsuikers en vervol-
gens te dik geboren worden. Een deel van hen blijkt op 2 jarige leeftijd 
wederom een groeispurt door te maken en loopt een aanzienlijk risico 
op het ontwikkelen van suikerziekte op jeugdige leeftijd. Zie het onder-
zoek van Maarten Rijpert (26). Een afwijkende omgeving in de baar-
moeder, met levenslange implicaties. Hetzelfde geldt voor kinderen die 
te licht geboren worden voor de duur van de zwangerschap: deze heb-
ben bij de geboorte minder ontwikkelde nieren, hebben al vroeg een 
wat hoge bloeddruk en ontwikkelen later vaak hypertensie en diabetes. 
Vaak krijgen ze extra voeding van hulpverleners en ouders, omdat ze 
zo mager zijn. Maar het is hun lot om altijd een beetje mager te blijven, 
dat verhoogt hun kans om gezond oud te worden. De dikke kinderen 
van vrouwen met diabetes moeten in hun jeugd ook goed aan dieet lei-
band. Preventie van de groeispurt na hun tweede jaar dient voorkomen 
te worden. Een afwijkende omgeving in de baarmoeder met levenslan-
ge implicaties.

Overvoeding in de zwangerschap bij moederlijke 
diabetes; van het kleine kind naar het te grote 
kind.

De sluier van Maja, veel van de zogenaamde vooruitgang is schijn, titel 
van mijn oratie 20 jaar geleden en nog steeds actueel.
In de loop van de jaren is de behandeling van insuline-afhankelijke 
suikerziekte, met name type-1 diabetes, aanzienlijk verbeterd door de 
introductie van nieuwe insulines, meerdere toedieningapplicaties en 
vooral door gebruik van zelfcontrole. Wie denkt dat daarmee compli-
caties in de zwangerschap van deze vrouwen aanzienlijk zijn afgeno-
men heeft het mis. Nog steeds 4 keer zoveel aangeboren afwijkingen en 
50% te dikke baby’s. Dertig % van de kinderen heeft zelfs een geboorte-
gewicht boven de 97.7e percentiel, daar waar dus slecht 2.3% van de kin-
deren thuis horen (20). Ons landelijke onderzoek, uitgevoerd door Inge 
Evers en Harold de Valk, was internationaal schokkend. En dat terwijl 
de diabetesregulatie in ons land positief afsteekt ten opzichte van die in 
de rest van de westerse wereld. De Zweden hebben inmiddels aange-
toond, dat kinderen van deze vrouwen inderdaad steeds vaker dik wor-
den (21). Betere regulatie en toch meer vetgemeste kinderen. 
Frustrerend en boeiend tegelijkertijd. Inmiddels weten we dat bijna 
goed niet goed genoeg is. ‘Near normoglyaemia’ zoals Evert van 
Ballegooie en ik dat destijds in Groningen noemden, blijkt nog ver ver-
wijderd van ‘real normoglycaemia’, of terwijl geheel genormaliseerde 
bloedsuikers. Dat weten we door de continue glucosemetingen, zoals 
verricht door Anneloes Kerssen (22). Tachtig jaar lang hebben internis-
ten min of meer gedacht dat met vier bloedsuikerbepalingen per dag 
beoordeeld kon worden hoe een patiënt met diabetes was gereguleerd. 
De werkelijkheid blijkt weerbarstiger en vooruitgang is moeilijk, zelfs 
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recent dreigde, of toch maar die antidepressiva gebruiken, met negatie-
ve effecten voor haar kind als mogelijk gevolg. Voldoende reden om je 
de rest van je leven schuldig te voelen. 

Recent is eea voor kinderen wel goed geregeld en zijn geneesmiddelen-
firma’s verplicht om werking en bijwerking bij kinderen te onderzoe-
ken. Voor zwangeren is nog niets geregeld. Voor onderzoek naar bijef-
fecten van geneesmiddelen op de foetus is bovendien niet of nauwelijks 
financiering te verkrijgen en dat geldt ook voor vervolgonderzoek na de 
geboorte. Muizenfoetussen die tijdens de zwangerschap blootgesteld 
zijn aan antidepressiva, hebben de rest van hun leven gedragsafwijkin-
gen (28). In een enorm tijdrovend onderzoek heeft Edu Mulder recent 
aangetoond dat ook de mensenfoetus beïnvloed wordt door antidepres-
siva: deze beweegt veel meer in de baarmoeder, ook als hij of zij dat tij-
dens diepe slaap niet zou behoren te doen: slaapwandelen in de baar-
moeder (29); promotieonderzoek van Tessa Ververs van de apotheek. 
Lange termijn implicaties zijn nog onzeker. Met Tessa Ververs wil ik 
pleiten voor een wettelijke verplichting om de veiligheid van genees-
middelen te onderzoeken voor de introductie van deze middelen. 
Geneesmiddelenfirma’s zouden gecompenseerd kunnen worden voor 
extra ontwikkelingskosten door het octrooi op de middelen te verlen-
gen, vooral bij geneesmiddelen die specifiek voor zwangeren zijn ont-
wikkeld. Tot dusverre zijn alleen Scandinavische bedrijven bereid de 
veiligheid van geneesmiddelen, zoals insulines en weeënremmers, bij 
zwangeren te onderzoeken. Een alternatief bevindt zich in de nano-
technologie: verpak een geneesmiddel in een dendrimeer, een boom-
vormige chemische verbinding die niet de placenta passeert, maar het 
middel bij de moeder wel aflevert daar waar het zijn werking dient uit 
te oefenen. Experimenteel lijken met acetylcysteine beladen dendrime-
ren, bij pasgeborenen hersenschade ten gevolge van infecties te beper-

Een foetus is ook een mens

Tijdens de zwangerschap maken we 41 celdelingen door, daarna nog 
maar vier of vijf. De belangrijkste fase van ons leven speelt zich dan 
ook voor de geboorte af; daarna wordt het behelpen. Gelet op de grote 
implicaties van schadelijke invloeden tijdens deze cruciale fase in ons 
leven, is onderzoek naar externe effecten op de ontwikkeling van de 
foetus in de baarmoeder van groot belang. Het onderzoeksdomein van 
Edu Mulder, lang geleden gestart in Groningen met Heinz Prechtl, 
Hanneke de Vries, Dick Bekedam en vele anderen en in Utrecht gecon-
tinueerd met onder andere Jan Derks, Steven Koenen, Pascalle Robles 
de Medina en Cornelle Noorlander.

Negatieve effecten van moederlijke stress, zwangerschapsziekten, alco-
hol en vooral ook van geneesmiddelen. En met betrekking tot dat laat-
ste zijn moeder en ongeborene onbeschermd wild. 
Geneesmiddelenfirma’s nemen niet de moeite uit te zoeken of genees-
middelen veilig zijn voor de foetus. De gemiddelde vrouw is maar 
anderhalf jaar van haar leven zwanger en het kan veel beter uit om 
geneesmiddelen te ontwikkelen die ze 30 of 50 jaar kan gebruiken. In 
de bijsluiter wordt alleen vermeld dat over risico’s van gebruik tijdens 
de zwangerschap onvoldoende bekend is en dat de zwangere daarom 
ontraden wordt het middel te gebruiken. Een aangeboren afwijking bij 
het kind zou wel eens een claim kunnen opleveren. Drie jaar geleden 
waren er 17 geneesmiddelen in ontwikkeling ten behoeve van zwange-
ren. Dat is minder dan 3% van de geneesmiddelen in ontwikkeling voor 
hart- en vaataandoeningen. Voor een zeldzame neurologische aandoe-
ning waren 34 middelen in ontwikkeling (27). Wat moet een zwangere 
met een ernstige depressie dan doen. Van een toren afspringen, zoals 
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20 jaar Utrecht

In Utrecht ben ik destijds begonnen met een betrekkelijk kleine staf 
Obstetrie. In de loop van de jaren hebben we de afdeling groot kunnen 
maken en dankzij een enorme toename van activiteiten hebben we de 
staf kunnen uitbreiden tot een grote, diverse en zeer capabele groep, 
waarbij de onderlinge samenwerking en collegialiteit altijd voortreffe-
lijk zijn geweest. Daar ben ik eenieder zeer erkentelijk voor en een vlie-
gende doorstart onder leiding van Arie Franx lijkt gegarandeerd. Wat 
kan een scheidend afdelingshoofd meer verlangen.

Hetzelfde kan ik zeggen van Rita Iedema en haar team van verloskun-
digen: positief, kritisch en sterk op innovatie gericht en zelfs mij dul-
dend. Met de verpleging ging het mis toen in 2000 de werkdruk in 
korte tijd enorm toenam, door krapte op de verloskundige markt rond-
om ons heen. Het systeem was absurd en overproduktie werd afgestraft 
door tekorten op de begroting. Een winstwaarschuwing naar de RvB 
mocht niet baten, ook zij hadden te maken met hetzelfde systeem, en 
een artikel in de NRC kostte mij bijna de kop. Je zou er een boek over 
moeten schrijven. Als afdeling hebben wij ervan geleerd dat het essenti-
eel is om multidisciplinair met elkaar af te stemmen en beleid te 
maken. Dankzij grote inspanningen van Renate Zijlstra en Martijn 
Heringa is dat gelukt en is het teamgevoel en functioneren van alle 
geledingen binnen de afdeling voortreffelijk geworden. En dat alles 
ondanks een nog steeds krappe personeelsformatie, het befaamde 
Nederlandse kraptemodel. De afdeling heeft inmiddels de status van 
‘voorbeeldfunctie’ gekregen. Dank aan jullie allen. Het ga jullie goed.
De afdeling Neonatologie, Frank van Bel, Linda de Vries en hun team, 
onze broeders in de strijd, heb ik nog helemaal niet genoemd en dat 

ken door selectieve afgifte bij de astrocyten (30). 
Het begin van ons leven is tegelijk de belangrijkste fase van ons leven 
en dat verdient meer. Unfinished business.

Er gebeurt - eindelijk - heel veel in de verloskunde en dat is een goede 
zaak. Het vakgebied wordt volwassen:
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lijkheid van de secretaresses. Suzan, Lot, Bertina, Ineke en nu Erica en 
Ronel en steeds Ans. Angela bij de NVOG en Suzanne bij de 
Catharijnestichting. Ik heb er van genoten en heb jullie in ieder geval 
een boeiende, zij het regelmatig hectische, tijd geboden. Heel veel dank.

Many thanks to my five English friends, one real Brit, one Scotsman, 
half an Austrian, a Kroate and a Cypriot. You all presented the state of 
art earlier today. I am sure that your contribution has stimulated the 
young Dutch generation to reach similar achievements and solve all 
those unfinished issues. The Netherlands should also be encouraged to 
stimulate immigration of excellent foreigners. Professor Bilardo is the 
only one thus far.
My real Academic life started in Oxford, with Geoffrey Dawes and 
Chris Redman; at that time Oxford was the center of innovation in 
obstetrics. Later on I spend some time in King’s College, London, with 
Stuart Campbell and Kypros Nicolaides and King’s college was and still 
is the center of innovation. I feel very privileged to have had those 
experiences. It made me very Anglo-Saxon oriented and the fellowship 
ad eudem of the Royal College was my Nobel prize in scientific life. 
That is why all speakers at today’s symposium came from the UK.  

Dames en heren, vrienden. Het mogelijk duidelijk zijn dat ik nog lang 
niet klaar ben, nog steeds niet volwassen, teveel Unfinished business. 
Het onderzoek bevindt zich in een fascinerende fase. Linksom of 
rechtsom, eventueel via London of Southampton, zal eea nog wel een 
vervolg krijgen. Van golfen houd ik niet en Professor Bilardo is ook nog 
niet klaar. Vanaf 1 november a.s. dus bijbaan gezocht en incidenteel 
oppassen op die drie fantastische kleinzoons.

terwijl zij de laatste decennia wel een grote sprong voorwaards hebben 
gemaakt. Het was goed toeven met elkaar en ik hoop dat het belangrij-
ke gemeenschappelijke onderzoeksgebied op het terrein van foetale en 
neonatale neurologische ontwikkeling een vervolg krijgt. Mijn grootste 
wens was altijd om jullie overbodig te maken. Het moge duidelijk zijn 
dat dat niet is gelukt. Ik hoop dat mijn vertrek de ruimte geeft om beide 
afdelingen eindelijk eens te integreren tot één enkele afdeling: de afde-
ling Perinatologie, het Moeder-Kindcentrum UMC Utrecht. Een mooie 
taak voor Jannie de Vos en ook voor onze medisch manager Bart 
Fauser. Bart, het is goed geweest. Succes. Met enig ongeloof en jaloezie 
heb ik moeten constateren dat de follow-up van kinderen van vrouwen 
met een polycysteus ovarium syndroom wel in het speerpunt ‘Child 
Health’ is opgenomen en niet onze lichte, zware en te vroeggeboren 
kinderen, speerpunt binnen de perinatologie en maatschappelijk een 
veel groter probleem. Maar ja, dat is de academische wereld.
De RvB is overigens voorvarend bezig. Dat dwingt respect af en ik wens 
hun veel succes in de nabije toekomst.

Met de nieuwe generatie studenten en dokters is niets mis. Betrokken 
en ambitieus. Hun leven is echter veel moeilijker dan het onze tijdstijds 
was. Tweeverdieners, werkzaam in verschillende steden, met meestal 
een kind daar ergens tussen in. Constante dwang van twitter, internet, 
SMS, jaarclubweekenden, bruidsmeisje spelen etc. Het is niet voor niets 
dat ik in mijn nadagen nog een expert in burn-out en time-manage-
ment van de jonge generatie ben geworden. Keuzes maken, prioriteiten 
stellen en ‘alles wat kan dat hoeft niet altijd meteen’.

Het is duidelijk dat de relatieve eenzaamheid aan de relatieve top alleen 
te verteren is dankzij de constante betrokkenheid, steun en vertrouwe-
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Ik ben een bevoorrecht mens, met een fijne familie en een carrière ach-
ter de rug die ik zo weer over zou willen doen. Daar ben ik U allen 
dankbaar voor. Dank vooral ook aan de voorbeelden die ik in mijn 
vroege carrière gehad heb: Sergio Leon en Hans Torringa op Curaçao, 
Henk Huisjes en Heinz Prechtl in Groningen, Geoffrey Dawes. Dank 
ben ik ook verschuldigd aan mijn lieve ouders Roel Visser en Hillie 
Martha de Raadt. Mijn vader heeft zijn kleinkinderen nooit mogen 
zien, mijn moeder gelukkig wel. En kijk ik dan naar mijn kinderen, 
Marije, Berber, Folker, Maddalena en Maurits, en de schoonzoons Paul 
en Guy, dan schaam ik mij diep, weer zo’n male chauvinistic...., die 
altijd maar andere prioriteiten stelde. Waar ik jullie liefde aan te dan-
ken heb, dat weet ik niet, maar ik ben er wel blij mee.
Katia heb ik ontmoet op 12 september 1986 in Acireale aan de voet van 
de Etna. Dat was overweldigend en dat is het nog steeds. Ik ben een 
bevoorrecht mens.

Ik heb gezegd
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