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1. INLEIDING 
 

Wereldwijd bevallen er rond de 130 miljoen vrouwen per jaar. Eén op de 9 kinderen wordt te vroeg 
geboren. Dit zijn 15 miljoen kinderen per jaar. Hiervan sterft 1 miljoen kinderen aan de gevolgen van 
vroeggeboorte. Veel van de kinderen die het overleven wacht een leven met gebreken en handicaps 
zoals longproblemen, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen en gedragsstoornissen. Stichting Stop 
te Vroeg Bevallen is in 2017 opgericht door gynaecologen in het Amsterdam UMC – Locatie AMC die 
dagelijks te maken hebben met de gevolgen van vroeggeboorte. Zij zetten zich in om de kans op 
vroeggeboorte te verlagen.  

Het doel van de stichting is het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat 
gericht is op het voorkomen van vroeggeboorte.  

In dit meer-jaren beleidsplan zetten we uiteen hoe we de stichting meer zichtbaarheid en 
naamsbekendheid willen geven, én hoe Stichting Stop te Vroeg Bevallen start met de organisatie van 
activiteiten om geld op te halen om de doelstellingen van de stichting te kunnen uitvoeren. 

 

2. MISSIE / VISIE 
 

2.1 Doelstellingen 
Door middel van het opzetten, uitvoeren en publiceren van onderzoek is het doel meer kennis te 
vergaren en verspreiden over de preventie van vroeggeboorte. Dit onderzoek zal zich voornamelijk 
richten op zowel risico inschatting als preventieve behandelingen.  

2.2 Strategie 
Reeds is er een team werkzaam als onderzoekers in het Amsterdam UMC – Locatie AMC die zich richt 
op onderzoek met betrekking tot de preventie van vroeggeboorte. Allen zitten zij in de uitvoerende 
tak van een grote studie naar de risico inschatting, preventieve behandeling of evaluatie van de 
behandeling van vroeggeboorte.  

 

3. HUIDIGE SITUATIE 
 

In 2017 is de stichting Stop te vroeg bevallen opgericht met als doelstelling meer kennis te vergaren 
en te verspreiden over de preventie van vroeggeboorte. Sinds de oprichting is er verder gewerkt aan 
professionalisering van de stichting, waarbij met name aandacht is besteed aan strategie, richting, visie 
en specifiekere doelstellingen. Daarvan is dit beleidsplan onder andere één van de uitwerkingen.  

Momenteel is men bezig om de financiële en beleidskaders verder te definiëren en in te vullen. 
Daarnaast worden er enkele activiteiten georganiseerd om meer bekendheid te creëren en fondsen te 
werven, om zo de stichting draaiende te kunnen houden en haar doel te laten bereiken. 

 

 



3.1 De activiteiten van de organisatie 
 

De huidige taken van het stichtingsbestuur zijn momenteel 6-ledig: 

1. professionaliseren van de stichting op organisatorisch, bestuurlijk en financieel vlak, 
2. naamsbekendheid creëren, 
3. aansturen commissies en vrijwilligers, 
4. bewustwording vroeggeboorte vergroten, 
5. optimaliseren van publiciteit en social media gebruik, 
6. uitbreiden van door de stichting georganiseerde activiteiten. 

 

3.2 Activiteiten van de stichting 
 

De stichting werkt momenteel aan de volgende projecten: 

1. Organisatie ESPBC congres 
In 2020 zal in Nederland het internationale European Spontaneous Preterm Birth Congres 
(ESPBC) gehouden worden, waarbij deze stichting de (mede) organisatie in samenwerking met 
het Amsterdam UMC - locatie AMC in handen heeft. Dit is één van de toonaangevende 
congressen binnen het vroeggeboorte onderzoek, waarbij de belangrijkste 
onderzoeksgroepen aanwezig zijn. Enerzijds een prachtige mogelijkheid om de doelstelling van 
de stichting te verwezenlijken en anderzijds meer awareness voor de stichting te creëren. 
 

2. Organisatie werving dagen van nieuwe donateurs op de “negen-maanden-beurs” 
Om meer awareness te creëren binnen de maatschappij wil de stichting meer 
naamsbekendheid genereren en zo uiteindelijk ook meer donateurs verzamelen. Eén van de 
beoogde doelgroepen zijn zwangere vrouwen, gezien zij ook de risicopopulatie vormen. Een 
uitgelezen kans om meer bekendheid te creëren is op de negen-maanden-beurs alwaar een 
grote zwangere populatie aanwezig is. Daarbij wordt er doormiddel van echoscopie geld 
ingezameld ter fondsenwerving. 
 

3. Optimalisatie social media. 
Momenteel is er een simpele doch efficiënte website waar algemene informatie te vinden valt 
over de stichting en haal doelen. Echter is het de wens van de stichting de site uit te breiden, 
te professionaliseren en mogelijk ook gebruik te gaan maken van andere social media. De 
mogelijkheden hiervoor worden nu verder uitgezocht en indien mogelijk geïmplementeerd. 

 

4. TOEKOMST 
 

De stichting wil zich in de toekomst meer gaan richten op haar doelstelling om wetenschappelijk 
onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte te stimuleren en te ondersteunen.  

De stichting heeft reeds uitgebreide contacten in de medische wereld met onderzoekers die zich 
momenteel bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar vroeggeboorte. Niet enkel doordat  
het huidige stichtingsbestuur uitgebreid betrokken is bij dit onderzoek, maar ook door de bekendheid 



van de stichting binnen de huidige onderzoeksgroepen binnen het vroeggeboorte onderzoek. De 
stichting wil eerst de mogelijkheden onderzoeken om het wetenschappelijk onderzoek binnen het 
cluster Amsterdam UMC, zowel locatie AMC als VUmc, te ondersteunen.  

Mogelijke studies die geschikt zouden zijn voor wetenschappelijke ondersteuning: 

- Studies naar preventie vroeggeboorte: 
o APOSTEL-studies: onderzoek naar de zowel de effectiviteit van het remmen van een 

vroeggeboorte als naar het geven van medicatie voor het ongeboren kind om de 
longrijping te stimuleren. 

o PC-studie: vergelijkend onderzoek van 2 behandelmethoden, te weten een cerclage 
of een pessarium, bij vrouwen die al een vroeggeboorte hebben meegemaakt en nu 
een verkorte baarmoedermond hebben. 

o April studie: onderzoek naar het effect van aspirine op vroeggeboorte bij vrouwen 
die al een vroeggeboorte hebben meegemaakt. 
 

- Studies naar het effect van vroeggeboorte op de ontwikkeling van het kind:  
o PPROMEXIL I, II en III follow-up;  
o Protwin follow-up; 
o Triple P follow-up. 

Mogelijke studie die geschikt zou zijn voor zowel wetenschappelijke als financiële ondersteuning: 

Quadruple P-studie: vergelijkend onderzoek naar 2 behandelmethoden, te weten vaginaal 
progesteron of een pessarium, bij vrouwen zonder vroeggeboorte met een verkorte 
baarmoedermond bij de 20 weken echo. 
 

5. ORGANISATIE 
 

Stichting Stop te vroeg bevallen is gevestigd in Bentveld en bestaat uit een bestuur van drie 
gynaecologen en meerdere vrijwilligers, zowel op organisatorisch als op administratief vlak. Zij houden 
zich allen bezig met het beleid, de financiën, fondsenwerving, publiciteit en activiteiten van de 
stichting. 
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5.1 Bestuur 
 

Alle bestuursleden en medewerkers van de stichting zijn werkzaam in het Amsterdam UMC – locatie 
AMC. Zij zijn niet in dienst van de stichting en ontvangen geen vergoeding voor de gemaakte uren.  Het 
dagelijks bestuur bestaat uit een statutair voorzitter, secretaris en penningsmeester. Het dagelijks 
bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen en is belast met het besturen van de stichting.  

De statuten van Stichting Stop te vroeg bevallen zijn opgesteld op 03 mei 2017 bij de Notaris, gevestigd 
in Amsterdam. 

 

 

Voorzitter:   Prof. Dr. E. Pajkrt  

 

 

Secretaris:   Dr. M.A. Oudijk 

 

 

Penningmeester:  Dr. M. Kok 

 

 

Administratieve ondersteuning:  

Ondersteuning van de Stichting, het bestuur, 
social media en de website 

 

 

A.N. Hartman - Drost 

 

Algemene ondersteuning:    

Ondersteuning van de Stichting, het bestuur en 
het beleid. Arts-onderzoekers of arts-
assistenten met interesse in (preventie van) 
vroeggeboorte. Werkzaam in onderzoek, de 
kliniek en dagelijks bezig met creëren van 
awareness van vroeggeboorte in hoog risico 
populatie. 

 

 

 

 

 

C.H.J.R. Jansen 

A.A. de Ruigh 

C.E. van Dijk 

M.A. Lugthart 

N.E. Simons 

J. Klumper 

M. van Zijl 

B. Koullali 

F. Hermans 

B. Kazemier



 

5.2 Werknemers en vrijwilligers 
 

Op dit moment heeft de stichting geen vaste groep met werknemers of vrijwilligers. Er zullen per 
activiteit vrijwilligers aanwezig zijn om hulp te bieden. 

 

6. FINANCIËN  
 

Stichting Stop te vroeg bevallen kan haar doelen alleen bewerkstelligen met de hulp van vrijwilligers 
en sponsoren. De ambitie van Stichting Stop te vroeg bevallen is om geld op te halen door middel van 
eigen fondsenwerving, subsidies en giften, rentebaten en acties van derden.  De stichting houdt niet 
meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de dagelijkse gang van zaken, het behouden van 
huidige projecten en het opstarten van nieuwe projecten ten behoeve van de doelstellingen van de 
stichting.  Stichting Stop te vroeg bevallen heeft geen winstoogmerk. 

Op dit moment is de ANBI status in aanvraag, zodat gesponsorde gelden met belastingvoordeel 
geschonken kunnen worden. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Bestuur en vrijwilligers 
ontvangen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

 

6.1 Inkomsten 
 

De stichting zal op de volgende manieren de komende jaren inkomsten genereren; 

- Door donaties 
- Door organisatie van evenementen om geld op te halen en publiciteit te genereren 

o Februari 2019 pretechoscopie op ‘de Negen Maanden Beurs’ in de RAI in Amsterdam 
- Door directe sponsoring voor specifieke projecten 

o In de toekomst: QuadrupleP onderzoek 

 

Fondsenwerving 

- Gericht op de lange termijn, alle initiatieven moeten op termijn kunnen bijdragen aan het 
gewenste lange termijn rendement 

- De stichting wil niet alleen fondsenwerven ter subsidie van eigen projecten, maar ook 
publiciteit genereren ter inspiratie voor vroeggeboorte onderzoek en de mogelijkheid creëren 
om informatie over vroeggeboorte te delen aan een breder publiek en de risicopopulatie. 

- Samenwerken waar dat mogelijk is; zowel patiëntenverenigingen, andere onderzoeksgroepen 
(nationaal en internationaal) en ziekenhuizen. 

 

Het doel is om inkomsten te genereren voor 

- Verlenging van reeds bestaande wetenschappelijke onderzoeken 



- Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken 
- Bewustwordingscampagnes en voorlichtingsdagen 

 

Vermogen 

De stichting heeft op dit moment niet meer vermogen dan nodig om de continuïteit van de stichting 
te waarborgen. De organisatie zal een beperkt vermogen achter de hand houden om onverwachte 
uitgaven aan projecten te kunnen opvangen.  

Op grond van de statuten van de stichting heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de organisatie en kunnen de bestuursleden als persoon niet beschikken over het 
vermogen van de organisatie als ware het eigen vermogen. 

 

Besteding vermogen 

Het bestedingsbeleid ligt in het verlengde van de doelstellingen en activiteiten van Stichting Stop te 
Vroeg Bevallen.  

- Projectkosten voor de doelstellingen 
- Fondsenwerving 
- Onkostenvergoeding bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers 
- Bewustwordingscampagnes en voorlichting over (preventie van) vroeggeboorte en 

mogelijkheden binnen wetenschappelijk onderzoek hiernaar 

Jaarlijks wordt de begroting door de penningmeester opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. Aan 
het einde van een (afgesloten) boekjaar wordt door het bestuur van de Stichting het jaarverslag 
opgesteld. De jaarrekening wordt in dit jaarverslag opgenomen. 

 

7. VERSLAG ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 

In 2018 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden. De stichting is bezig met het opzetten van 
verschillende projecten om in 2019 en 2010 uit te voeren. 
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