Hoe eerder beter,
hoe beter

Word Founder van het
Sophia Moeder en
Kind Centrum
en steun de allerkleinsten
www.sophiamoederenkindcentrum.nl

Het Sophia Moeder en Kind Centrum

De beste zorg al vóór de geboorte

In de meeste gevallen eindigt een
zwangerschap met de geboorte van
een gezond kind. Maar dit is helaas
geen vanzelfsprekendheid. Gemiddeld
1 op de 20 kinderen komt met een ziekte
of afwijking ter wereld. En ongeveer
1400 kinderen per jaar overlijden in
de periode rondom de geboorte. Een
dramatische gebeurtenis voor de
ouders en de omgeving.

Er is inmiddels veel kennis die erop wijst
dat gezond zwanger worden sterk
bepalend is voor de gezondheid van het
kind na de geboorte. Zo ook de ontwikkeling
en groei van het kindje in de baarmoeder.
Het Sophia Moeder en Kind Centrum
gaat zich in de toekomst richten op
behandelingen van kinderen in de
baarmoeder. Een grensverleggende stap
waarmee het moment van diagnose en
behandeling van de zieke of kwetsbare
baby verschuift van ná de geboorte naar
vóór de geboorte.

In het Moeder en Kind Centrum van
het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis zijn alle disciplines aanwezig om
de beste zorg aan moeder en kind te
leveren, zowel tijdens de zwangerschap
als na de geboorte.

Door Founder te worden van het Sophia
Moeder en Kind Centrum maakt u deze
stap mede mogelijk en draagt u bij aan de
beste zorg voor de allerkleinsten.

Hoe eerder beter, hoe beter
Aangeboren afwijkingen, groeivertraging
in de baarmoeder en vroeggeboorte
zijn belangrijke oorzaken voor sterfte
bij pasgeboren baby’s. Of kunnen leiden
tot ernstige handicaps met levenslange
gevolgen.

geboorte, omdat er na de geboorte vaak
al onherstelbare schade is ontstaan.

Voor een aantal aangeboren afwijkingen
is aangetoond dat behandeling tijdens de
zwangerschap voor betere kansen na
de geboorte kan zorgen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kinderen met een open
rug, of een gat of breuk in het middenrif.
De artsen in het Sophia zullen in selecte
gevallen deze kinderen al gaan opereren
in de baarmoeder. Dit zorgt voor betere
kansen voor het kind dan opereren na de

Daarnaast zal men nieuwe behandelingen
ontwikkelen waarbij onder meer door
verbetering van de placentafunctie gezorgd
wordt voor het welzijn van het kind in
de baarmoeder. En zal men zich richten
op betere medicatie ten behoeve van het
voorkomen van vroeggeboorte en verdere verbetering van de behandeling van
extreem te vroeg geboren kinderen op de
Intensive Care Neonatologie. Dit alles draagt
bij aan de vermindering van de kindersterfte
rondom de geboorte in Nederland. En de
gezondheid en kansen van deze kinderen
op latere leeftijd.

Helpt u ook mee?

We doen graag iets terug!

Voor deze ontwikkelingen is training
van personeel nodig alsmede
innovatieve apparatuur en instrumenten.
De waarde en het effect van interventies
die tijdens de zwangerschap en geboorte
plaatsvinden kunnen alleen worden
bepaald door het langdurig volgen
van de kinderen en hun ouders na de
geboorte. Het opzetten van een follow up
programma is dus ook essentieel.

Als Founder van het Sophia Moeder
en Kind Centrum:

Wij hopen van harte op uw steun om deze
belangrijke stap mogelijk te maken.
U bent al Founder van het Sophia Moeder
en Kind Centrum met een donatie vanaf
5.000 euro tot ieder gewenst bedrag.

•

•

Krijgt u een naamsvermelding op het
bord bij de ingang van het Sophia
Moeder en Kind Centrum
Wordt u betrokken bij alle belangrijke
mijlpalen rondom projecten binnen
het Sophia Moeder en Kind Centrum

Bij interesse kunt u contact opnemen
met Paulina Wielaard via
pwielaard@vriendensophia.nl
of 06 22 34 45 76.
Geven is financieel gunstig. Stichting Vrienden
van het Sophia heeft een ANBI status. Dit
betekent dat uw gift in de meeste gevallen
aftrekbaar is van de belasting.

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Het Sophia Kinderziekenhuis is een
academische wereld waar patiëntenzorg,
onderzoek en onderwijs samengaan.
Waar kinderen écht centraal staan.
In het Sophia wordt zorg verleend aan
kinderen met zeldzame en complexe
aandoeningen waarvoor meer of
specifiekere zorg nodig is dan een
algemeen ziekenhuis kan verlenen. Het
Sophia maakt deel uit van het Erasmus
Medisch Centrum en is verbonden aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Stichting Vrienden van het Sophia
Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, Sp-3406
Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam
E-mail: info@vriendensophia.nl
IBAN: IBAN NL53 INGB 0000 070167 (Giro 70167)

Stichting Vrienden van het Sophia
Kinderen horen niet ziek te zijn,
maar helaas is de werkelijkheid anders.
De overheid en zorgverzekeraars dragen
in belangrijke mate bij aan de financiering
van behandelingen. Maar voor
wetenschappelijk onderzoek, innovatieve
projecten en extra voorzieningen voor
patiënten en familie zijn aanvullende
middelen nodig.
De Stichting Vrienden van het Sophia zet
zich hier, samen met u, graag voor in. Want
elk kind heeft recht op de allerbeste zorg!

Facebook.com/VriendenvSophia
Instagram.com/vriendensophia
linkedin.com/company/vriendensophia
www.vriendensophia.nl

