
‘Meer inzicht in 

een eventuele 

afwijking, meer 

vertrouwen dat 

het goed gaat’

Bijna levensecht lijkt dit embryo 

(10 weken en 1 dag oud, slechts 

3,2 cm groot) door de ruimte te 

zweven. Dankzij virtual reality 

kunnen beelden van de echo écht in 

3D worden bestudeerd. Dat is goed 

nieuws voor de onderzoeker, de 

gynaecoloog én de ouders.

Lees verder op pag. 48

Tekst Gert-Jan van den Bemd
Beeld dr. Anton Koning, Erasmus MC
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Generation R Next:

Nog eerder  
beginnen

Tekst Gert-Jan van den Bemd
Beeld Studio Vonq

Waar staat Next voor?
“Het is de opvolger van het wereldberoemde 
Generation R-onderzoek (zie Kader). Dankzij 
Generation R weten we al veel over de groei en 
ontwikkeling van het kind vanaf de dertiende 
week van de zwangerschap. Maar een gezonde 
zwangerschap begint eerder, bij een gezonde 
eicel en zaadcel, bij gezonde ouders. Daarom 
beginnen we met Generation R Next eerder, als 
het kan al voor de bevruchting. 
Als de vrouw zwanger is, gaan we de groei, 
ontwikkeling en gezondheid van het kind ook 
al in de eerste acht weken in de baarmoeder en 
na de geboorte volgen. Zo willen we te weten 
komen waarom zwangerschappen verschil-
lend verlopen, en waarom het ene kind zich 
anders ontwikkelt dan het andere. Ook gaan 
we onderzoeken waarom sommige vrouwen 
gemakkelijk zwanger worden en andere moei-
lijker of zelfs helemaal niet.”

Hoe gaat Generation R Next verlopen?
“We willen binnen drie jaar een groep van 
duizenden vrouwen samenstellen die nu of 
in het komende jaar een kinderwens hebben 
of al zwanger zijn en in februari 2018 of later 
verwachten te bevallen. Alle deelnemers zijn 
woonachtig in de postcodegebieden 3011 t/m 
3099 en 3191 t/m 3196. In de komende tijd zul-
len vrouwen op verschillende manieren bena-
derd worden voor deelname, bijvoorbeeld via 
posters in bushokjes.”

Wat wordt van de deelnemers verwacht?
“Vrouwen die willen meedoen, zullen onder 
meer een vragenlijst invullen en analyses van 
bloed, urine en ontlasting ondergaan. Acht, 

tien en twaalf weken na de bevruchting wordt 
een echo gemaakt van hun baarmoeder, eier-
stokken en embryo. Sommige vrouwen wor-
den uitgenodigd in de eerste vier weken na de 
geboorte een MRI-scan te laten maken van de 
baby. Het MRI-onderzoek levert belangrijke 
informatie op over de ontwikkeling van de 
hersenen.”

Wat wordt onderzocht bij de vrouwen 
met een kinderwens?
“Jaarlijks verrichten we een meting, denk on-
der meer aan bepaling van de bloeddruk.
We nemen bloed, urine en een plukje haar af. 
In dat haar kunnen we de hoeveelheid stres-
shormoon cortisol meten. Verder beantwoor-
den de vrouwen vragen over hun leefstijl.”

Wat levert deelname op?
“Deelnemen aan Generation R Next heeft 
verschillende belangen. In het algemeen 
help je mee aan uitbreiding van onze kennis 
over de allereerste levensfase. Je levert dus 
een belangrijke bijdrage aan de wetenschap 
en de gezondheidszorg. Voor de deelnemers 
persoonlijk geeft deelname antwoord op de 
vraag ‘Wat is de grootste kans om zwanger te 
worden?’. Nog een voordeel: mocht tijdens de 
metingen aan het licht komen dat er iets niet 
helemaal in orde is - denk aan een te lage of te 
hoge bloeddruk - dan wordt de vrouw direct 
naar bijvoorbeeld de huisarts verwezen.”

Meer info: www.generationr.nl/next

*Vincent Jaddoe is kinderarts-epidemioloog, 
hoogleraar Kindergeneeskunde-Epidemiologie 
en directeur van Generation R. Samen met prof. 
dr. Eric Steegers (gynaecoloog en afdelingshoofd 
Verloskunde en Gynaecologie) en diverse afde-
lingen in het Erasmus MC zette hij Generation R 
Next op. Het onderzoek wordt financieel mogelijk 
gemaakt door het Erasmus MC, Vrienden van 
het Sophia, Trustfonds Erasmus Universiteit en 
Europese subsidies.

Generation R bestudeert de groei, 
ontwikkeling en gezondheid van 
10.000 kinderen die tussen 2002 en 
2006 in Rotterdam werden geboren. 
De onderzoeken startten in de 
dertiende week van de zwangerschap. 
Op vijf- en negenjarige leeftijd werden 
de kinderen uitgebreid onderzocht in 
het Generation R-onderzoekscentrum 
van het Erasmus MC. Bij de nieuwste 
metingen - focus op 13 - ligt het 
accent van het onderzoek op thema’s 
die bij tieners actueel kunnen zijn, 
bijvoorbeeld roken, drugsgebruik, seks, 
depressies of eetstoornissen.
Generation R Next is de volgende 
stap waarmee, met behulp van 
resultaten van Generation R, de zorg 
voor zwangeren en kinderen wordt 
verbeterd.

“De basis voor een gezonde generatie wordt al voor de 

bevruchting gelegd. Daarom begint Generation R Next 

zo vroeg mogelijk, het liefst al voor de zwangerschap”, 

zegt prof. dr. Vincent Jaddoe*.
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Drie dimensies: 
beter voor arts, 
onderzoeker én 
ouders
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VR voegt veel toe

Tekst Gert-Jan van den Bemd

Meer inzicht in de groei en ontwikkeling van het 

ongeboren kind in de allervroegste fase. Dát is 

het grootste voordeel van virtual reality (VR).

Daarvan zijn Annemarie Mulders, 
gynaecoloog-perinatoloog, en 
Wendy Koster, senior onderzoe-
ker Periconceptie Epidemiologie, 
beiden van de afdeling Verlos-
kunde en Gynaecologie van het 
Erasmus MC, overtuigd. Koster: 
“VR benadert de realiteit beter 
dan de standaardecho. We kun-
nen daardoor bijvoorbeeld veel 
nauwkeuriger meten hoe groot 
het embryo is.”
Mulders licht toe: “Een echosco-
pisch onderzoek geeft informatie 
in twee vlakken, in de lengte en 
de breedte. Maar een kind in de 
baarmoeder heeft drie dimensies: 
lengte, breedte én diepte. Het 
bestuderen van een echobeeld 
verloopt aan de hand van twee-
dimensionale (2D) ‘plakjes’, die 
de echoscopist in het hoofd moet 
omzetten in een driedimen-
sionale (3D) vorm. Dat is niet 
eenvoudig. Bovendien doet zo’n 
‘vertaling’ van 2D naar 3D de wer-
kelijkheid tekort: de échte vorm is 
meer dan een opeenstapeling van 
‘plakjes’.”
Hedendaagse echoapparaten 
helpen de echoscopist: ze zijn in 
staat om gescande 2D-opnamen 
met behulp van rekenpro-
gramma’s om te zetten in een 

3D-beeld. Mulders: “Alleen, die 
berekende vorm wordt vervolgens 
getoond in een plat vlak, op een 
standaardbeeldscherm, en wordt 
dus weer 2D. Daarmee verlies je 
dus informatie. Wij hebben be-
hoefte aan echte 3D-beelden.”

Meer informatie
In die behoefte kan sinds 2005 
worden voorzien dankzij de sub-
afdeling Klinische Bioinformatica 
binnen de afdeling Pathologie van 
het Erasmus MC. Die beschikt 
over een I-Space, een VR-faciliteit 
die het beoordelen van échte 3D-
opnamen mogelijk maakt. Mul-
ders geeft een voorbeeld dat het 
belang van VR illustreert: “Bij een 
normale echo meten we de lengte 
van het embryo als de afstand 
tussen twee punten: van hoofdje 
naar stuit. Als je de positie van die 
twee punten in VR nauwkeurig 
bekijkt, zal je soms constateren 
dat die punten niet goed zijn ge-
plaatst, waardoor de meting een 
verkeerd getal oplevert. Met VR 
kun je die fout corrigeren.”
Koster vult aan: “Nog een groot 
voordeel van VR: we kunnen nu 
ook het volume van het embryo 
meten. Tijdens de ontwikke-
ling zie je misschien niet zoveel 
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variatie in de lengtegroei van het 
embryo, maar de toename van het 
lichaamsvolume fluctueert wel. 
Die informatie mis je bij de tra-
ditionele echo. Bijvoorbeeld: de 
voeding van de moeder heeft mo-
gelijk juist een grote invloed op de 
variatie in volume-toename.”

Meerwaarde
“In de I-Space hebben we de 
VR-techniek onder de knie gekre-
gen”, vervolgt Koster. “Nu wordt 
het tijd om te onderzoeken welke 
embryonale lichaamsstructuren 
we kunnen meten en beoordelen. 
Belangrijke onderzoeksvraag: 
hebben die metingen weerwaarde 
ten opzicht van de traditionele 
echo?”
De I-Space is niet ingericht voor 
patiëntenonderzoek en boven-
dien kostbaar in gebruik. Maar er 
is een alternatief. Mulders: “Dr. 

Anton Koning van de afdeling 
Bioinformatica heeft de software 
die hij voor de I-Space ontwikkeld 
heeft, aangepast. Daardoor kun-
nen we met een krachtige PC VR-
beelden creëren die we op een 3D 
televisie, gewoon achter ons eigen 
bureau, kunnen bekijken.”

Aangeboren
De gynaecologen zijn geïnteres-
seerd in de groei en ontwikkeling 
van het embryo. “En we kijken 
naar de aanleg van organen”, vult 
Mulders aan. “We zijn bezig met 
een studie in het ziekenhuis, bij 
zwangeren die een verhoogde 
kans hebben op een kind met een 
aangeboren afwijking. Denk aan 
hartafwijkingen, afwijkingen aan 
nieren of urinewegen of botafwij-
kingen. We weten dat deze vrou-
wen een verhoogd risico hebben, 
bijvoorbeeld omdat ze eerder een 

kind kregen met een aangeboren 
afwijking, of omdat zijzelf of hun 
partner zo’n afwijking hebben. De 
vrouwen wordt gevraagd om deel 
te nemen aan een VR-echo als ze 
nog vroeg in hun zwangerschap 
zijn, tussen 11 en 14 weken. Dat is 

6 tot 9 weken eerder dan de stan-
daardecho die ze in de reguliere 
zorg zouden krijgen. Dankzij de 
VR-echo kunnen we een even-
tuele afwijking opsporen, maar 
we vermoeden dat we veel paren 
vooral eerder gerust kunnen 

Onder de loep
Sinds 2009 coördineert de afdeling Verloskunde en 
Gynaecologie van het Erasmus MC het Rotterdam 
Periconceptie Cohort (Predict studie). In deze studie wordt 
vanaf de 7e week van de zwangerschap het 3D-echoscopisch 
onderzoek gecombineerd met Virtual Reality. Inmiddels 
zijn meer dan 2000 zwangerschappen gevolgd. Van alle 
deelnemende vrouwen en hun partner wordt gedetailleerde 
informatie verzameld, zowel vóór als tijdens de vroege 
zwangerschap: leeftijd, verloop van eerdere zwangerschappen, 
ziektegeschiedenis, medicijngebruik en (over)gewicht. Er wordt 
veel aandacht besteed aan voedings- en leefstijlgewoonten. 
In samenwerking met de afdeling Humane Voeding 
van de Wageningen Universiteit worden onder andere 
voedingspatronen van de vrouwen en hun partner onder de 
loep genomen. Die gegevens helpen de onderzoekers om 
verbanden te leggen tussen deze factoren in de allervroegste 
levensfase en het verloop van de zwangerschap en de 
gezondheid van het kind. Moeder en kind worden in ieder geval 
tot een jaar na de bevalling gevolgd.
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stellen omdat er geen sprake is 
van een afwijking.
We verwachten dat de VR-echo 
ook voor toekomstige ouders 
meerwaarde heeft. Bij een 2D-
echo is het voor hen moeilijk om 
het hoofd van de buik te onder-
scheiden. Het interpreteren van 
een plat plaatje is voor een leek 
nu eenmaal erg lastig. Bij VR kun 
je het kindje veel beter herken-
nen. Dat geeft ook voor de ouders 
meer inzicht in een eventuele 
afwijking, of meer vertrouwen 
dat het goed gaat. We gaan de 
tevredenheid van de ouders en 
de afname van angst ten gevolge 
van de VR-echo meten om tot een 
eerlijk oordeel te komen.”

Bloedvaten
Behalve het ziekenhuisonderzoek 
worden ook experimentele VR-
studies verricht. Koster: “Daarbij 

kijken we naar de ontwikkeling 
van de bloedvaten in de placenta. 
De placenta is voor het kind 
heel belangrijk: die zorgt via de 
bloedtoevoer voor de aanvoer van 
zuurstof en voedingsstoffen. Met 
VR kunnen we prachtig in beeld 

brengen hoeveel bloedvaten zijn 
gevormd en hoeveel bloed zich in 
die vaten bevindt. We kunnen die 
metingen al verrichten voordat de 
vrouw zwanger is, op de bloedva-
ten in de baarmoederwand. Hoe 
goed de baarmoeder doorbloed 
is, zegt misschien iets over de 
kans dat een embryo zich in de 
baarmoederholte zal nestelen. Als 
de vrouw zwanger is, maken we 
nog vier keer opnamen: na 7, 9, 
11 en 13 weken. We brengen dan 
niet alleen het kind in beeld, maar 
ook de bloedvaten van de placen-
ta. Waarom meten we zo vroeg, 
zelfs voor de zwangerschap? De 
periconceptieperiode, de eerste 
paar weken rond de bevruchting, 
is bepalend voor de groei en 
ontwikkeling van het ongeboren 
kind. Het is dus belangrijk om 
juist in die periode te kijken naar 
de conditie van de baarmoeder 

en de ontwikkeling van de pla-
centa. Als de doorbloeding slecht 
is, leidt dat misschien wel tot een 
te vroege geboorte of een te klein 
kind.”
Mulders: “Die kennis brengt ons 
weer verder in de kliniek: kunnen 
we de moeder misschien een be-
handeling geven zodat de door-
bloeding van de placenta zich wél 
goed ontwikkelt? Moet ze haar 
leefstijl misschien aanpassen? 
(zie kader ‘Onder de loep’)”
Koster: “Op die manier vindt 
voortdurend kruisbestuiving 
plaats tussen het patiëntenonder-
zoek en experimentele studies. 
En dat leidt uiteindelijk tot betere 
zorg voor moeder en kind.”

‘De eerste paar 
weken rond de 
zwangerschap 
zijn bepalend 
voor de groei en 
ontwikkeling van 
het kind’
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