
Als collega’s delen ze onmiskenbaar een aanstekelijke passie 
voor hun vak. Ze worden oprecht blij van elke ontdekking in het 
laboratorium, hoe klein ook. Dagelijks praten ze elkaar bij over de 
ontwikkelingen in het lab. Is er iets bijzonders te zien op de MRI-
scan of in een celkweek, dan vliegen de appjes en mailtjes heen en 
weer. ‘Ik heb elke dag het gevoel dat we bijdragen aan een betere 
toekomst voor kinderen die te vroeg geboren zijn’, verwoordt Valéry 
van Bruggen (26) haar gevoel. ‘De kleinste aanwijzing kan het begin 
zijn van iets moois. Zie het als een loterij met heel veel winnende 
loten. Heerlijk om zo te mogen werken. En dan is het heel fijn als je 
collega met wie je aan hetzelfde onderzoek werkt dat ook zo voelt.’

WINNEN
Rob Westerlaken (29) sluit zich volmondig aan bij de woorden van 
zijn collega. ‘De start van te vroeg geboren kinderen kan moeizaam 
zijn’, zegt hij. ‘Een kind dat te vroeg geboren wordt is nog niet klaar, 
de organen zijn nog niet volgroeid en daardoor extra kwetsbaar. 
Soms kampen ze hun hele leven met problemen, hebben ze 
altijd zorg nodig. De afgelopen twintig jaar heeft de wetenschap 
gelukkig veel vorderingen gemaakt. We kunnen al kinderen vanaf 
vierentwintig weken zwangerschap een kans bieden. We hebben 
de beste couveuses, maar een baarmoeder namaken is ons nog niet 
gelukt. En dáárin gedijt een baby nu eenmaal het beste. We weten al 

veel over de oorzaken en gevolgen, we kunnen meer behandelingen 
bieden en zelfs preventief is er steeds meer mogelijk. Maar er is nog 
zóveel te winnen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. In 
zo’n enthousiast team is het dan wel heel prettig werken.’

BUITENKANS
Valéry studeerde biomedische wetenschappen in Groningen, Rob 
geneeskunde in Hasselt. Beiden belandden in 
Maastricht om onderzoek en geneeskunde te 
combineren door de onderzoeksmaster Arts-
Klinisch Onderzoeker (A-KO) en beiden wisten 
een onderzoekplek te bemachtigen in het 
Laboratorium Kindergeneeskunde van Tim Wolfs. 
‘Een buitenkans’, zegt Rob die een dag per week 
onderzoek doet en daarnaast de opleiding tot 
kinderarts volgt. ‘Ik vind het enorm uitdagend om 
de ervaringen in het ziekenhuis met het onderzoek 
te verbinden. Interessante bevindingen die ik 
zie bij kinderen neem ik als onderzoeksvragen 
mee naar het lab. Onze onderzoeksgroep heeft 
een integrale, holistische benadering waarin we zo veel mogelijk 
factoren meenemen.’

KINDERARTS
Valéry is fulltime onderzoeker, maar zou graag na haar promotietraject 
willen specialiseren tot kinderarts. ‘Ik merk dat ik de klinische kant 
op wil, patiënten behandelen. En dan net als Rob een combinatie 
zoeken met onderzoek. Maar op dit moment gaat alle energie naar 
het onderzoek en dat bevalt me uitstekend. We hebben een team 
van vijftien mensen met allemaal een verschillende achtergrond en 
opleiding. Dat maakt ons zo sterk. We combineren het onderzoek 
in het lab met MRI-scans en de klinische analyse. We leggen 
verbinding met ontwikkelingen in de maatschappij. Waarom krijgt 
het ene kind wel klachten en het andere niet? Er zijn zoveel vragen te 
beantwoorden. Zelf houd ik me vooral bezig met hersenonderzoek 
en dan speciaal met de grijze stof. Die ziet er, kort samengevat, 
anders uit bij sommige vroeg geborenen. Waarom, is de vraag, en 
wat zijn de gevolgen?’

Eén op de tien baby’s in Nederland wordt te vroeg geboren. De meeste kinderen groeien op zonder problemen, maar 
de gevolgen van vroeggeboorte kunnen ook ernstig zijn. Variërend van concentratiestoornissen tot en met een 

hersenverlamming met meervoudige handicaps. Onder leiding van Tim Wolfs speurt een team van onderzoekers en artsen 
in het Laboratorium Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+ naar de gevolgen, behandeling en vooral het voorkomen 

van vroeggeboorte. Onder hen Valéry van Bruggen en Rob Westerlaken die zich concentreren op de hersenen.

Jonge arts-onderzoekers zetten alles op alles

‘Een betere toekomst voor 
te vroeg geboren kinderen’

HERSENEN
Ook Rob focust zich op de ontwikkeling van de hersenen bij te vroeg 
geboren baby’s. ‘Natuurlijk is dat een ingewikkeld en heel breed 
onderzoeksterrein. Hoewel we steeds meer te weten komen over 
de hersenen, is er nog zoveel te ontdekken. Een baby is officieel 
te vroeg geboren als de zwangerschap zevenendertig weken of 
korter heeft geduurd. Zevenendertig of vierentwintig weken, dat 

maakt nogal een verschil. Soms zie je in scans of 
cellen afwijkingen, soms duurt het jaren voordat 
iemand klachten ontwikkelt. We zoeken naar 
patronen, signalen. We leggen verbanden met 
de ontwikkeling van andere organen zoals de 
longen, darmen en het immuunsysteem. Het 
liefst willen we problemen tijdig herkennen zodat 
we een therapie kunnen ... Als je weet dat een 
hersenafwijking concentratiestoornissen geeft, 
dan kun je daar op anticiperen.’

PREVENTIE
Preventie krijgt meer en meer aandacht, vult Valéry 

aan. ‘Veel vroeggeboortes worden veroorzaakt door ontstekingen 
en zwangerschapsvergiftiging. Die willen we natuurlijk voorkomen. 
Verder is stamceltherapie in een vroeg stadium veelbelovend. Wat 
mij betreft, wordt er veel meer geïnvesteerd in preventie. Het biedt 
meer mensen de kans op een goed leven.’

STEUN
Het team van Tim Wolfs werkt aan een aantal langlopende 
onderzoeken. Het vinden van fondsen is en blijft lastig, zegt hij. ‘Het 
is vechten voor elke euro. We zouden best sneller willen gaan met de 
diverse onderzoeken. En graag nog meer mensen aannemen zoals 
Valéry en Rob. De steun van het Kinder onderzoekfonds Limburg is in 
dat kader letterlijk van levensbelang. Elke euro die we binnenhalen, 
betekent een investering in onze kinderen, in de toekomst dus.  
En uiteraard profiteren hier ook alle kinderen buiten Limburg van. 
Onze kennis delen we met de hele wereld.’

In de maand december wordt onder het motto Help online een handje mee geld 
ingezameld voor het Kinder onderzoekfonds Limburg. De opbrengsten komen ten 
goede aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+ dat onderzoek 
doet naar vroeggeboorte. ‘Elke dag worden er in Nederland gemiddeld 465 kinderen 
geboren waarvan acht procent te vroeg’, zegt Tim Wolfs, hoofd van het Laboratorium 
Kindergeneeskunde. ‘Deze kinderen hebben een veel groter risico op ziekten in hun 
latere leven. Denk onder andere aan brein-, long-, hart- en vaataandoeningen. De 
gevolgen voor deze kinderen en hun ouders zijn enorm groot. Met ons onderzoek 
willen we proberen deze ziekten bij té vroeg geboren kinderen in hun latere leven te 
voorkomen. Meer info op www.helpeenhandjemee.nl.
Wilt u Kinder onderzoekfonds Limburg steunen? Dat kan door een bijdrage 
over te maken op bankrekening NL64 INGB 0657 5494 52. Of kijk op  
www.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl
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