
Informatie en steun 
bij het overlijden 
van je baby

Over Stille Levens
Stille Levens is het kenniscentrum babysterfte. Wij gelo-

ven in de kracht van ouders. De kracht om de ingrijpende 

gevolgen van het overlijden van hun baby te verweven 

in hun leven. Wij helpen ouders bij het ontwikkelen van 

deze kracht die hen ondersteunt in het herstelproces.

Dat doen we door informatie te delen, steun te geven

en door aandacht te geven aan alles wat met babysterfte 

te maken heeft.

 

Stille Levens is een stichting met ANBI-status die 

uitsluitend werkt met vrijwilligers. We hebben geen 

betaalde functies. Ons bestuur bestaat uit ervaringsdes-

kundige ouders en zorgverleners uit de geboortezorg.

Met onze gezamenlijke kennis en ervaring zijn we in staat 

uitgebreide informatie te geven. Wij zijn onafhankelijk en 

neutraal. Ook stimuleren we onderzoek rond babysterfte 

en de impact daarvan.

Steun Stille Levens
Elke dag overlijden in Nederland 3 à 4 baby’s rondom de 

geboorte. De ouders krijgen te maken met rouw en ver-

driet. Het verlies grijpt diep in op hun leven. Stille Levens 

geeft kosteloos informatie en steun aan deze ouders.  

Om dit te kunnen doen, zijn giften en donaties nodig.  

Hiermee kunnen we Stille Levens verder opbouwen en 

onze activiteiten financieren. Doneren kan in de vorm  

van geld, tijd, een product of dienst of door het opzetten 

van acties.
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Steun 
Je zult merken dat je de meeste steun krijgt van mensen die 

je verlies herkennen en erkennen. Het maakt niet uit of dit 

door een persoonlijke ontmoeting of online is. Bij Stille Levens 

kun je kosteloos online terecht voor steun door professioneel 

getrainde vrijwilligers: het Stille Levens Steunteam. Zij zijn ook 

ervaringsdeskundigen. Voor hen is het een aantal jaren gele-

den dat hun baby is overleden. Online steun kan een goede 

manier zijn om gedachten te ordenen, 

gevoelens te delen of om vragen te 

stellen. Het Stille Levens Steun-

team wordt bijgestaan door 

een Expertteam, dat bestaat 

uit zorgverleners en deskun-

digen. Voor advies, steun of 

om je verhaal kwijt te kunnen: 

het Stille Levens Steunteam is 

er voor jou en bereikbaar via 

www.stillelevens.nl/steun.

Wat kun je doen?
Mensen gaan heel verschillend om met het overlijden van 

hun baby. Iedereen rouwt anders en gaat op een eigen ma-

nier om met verdriet. Een paar suggesties voor de tijd na het 

overlijden van je baby:

Meer informatie
Op www.stillelevens.nl kun je gratis brochures 

downloaden over: 

Afscheid nemen  
van je baby

Meer onderwerpen:
Verdriet van lang geleden
Voor grootouders 
Voor vaders
Voor familie en vrienden
Zwangerschap na het verlies van je baby
Voor werkgever en collega’s
Voor ouders van een meerling
Zwangerschapsbeëindiging

Je relatie 
na het verlies van je baby

Kinderen ondersteunen 
na het verlies van je baby

Onderzoek 
na het overlijden van je baby

Weer aan het werk 
na het verlies van je baby

De uitvaart 
van je baby

Omring je met mensen 
Of dit nu je partner, een ouder, zus, broer 

of vriend(in) is, het kan fijn zijn om nu niet 

alleen te zijn.

Uit je gevoelens 
Zoek een manier om je gevoelens te uiten 

die bij je past. Met je partner, een familielid, 

vriend(in) of alleen: praten, lezen, luisteren, 

schrijven of actief bezig zijn. Er is niet één 

juiste manier om in contact te komen met

je gevoelens.

Stel vragen
Als je iets niet begrijpt: blijf vragen stellen, 

totdat je alle antwoorden hebt.

Rust 
Je lichaam heeft een ingrijpende ervaring 

meegemaakt. Geef het rust. Dit helpt om 

je lichaam sneller te laten herstellen. Wees 

mild voor jezelf.

Worstel niet in stilte
Er zijn mensen die er voor je willen zijn in 

deze moeilijke tijden. Deel jouw verdriet 

met hen. Ook Stille Levens is er voor jou.

Begrijpen van rouw
De invloed van rouw op je leven verandert. 

Het blijft niet hetzelfde. Gevoelens van 

herstel en verlies wisselen elkaar af. 

Neem de tijd en bepaal zelf het tempo 

waarin je rouwt.

Informatie
De pijn die je voelt is onbeschrij-

felijk diep en er komt in korte 

tijd veel op je af. Je moet dingen 

regelen. Je moet keuzes maken 

waarvoor je weinig tijd hebt. 

Het is dan prettig om informatie 

centraal te kunnen vinden. Bij Stille 

Levens vind je kosteloos brochures met 

informatie die jou helpt om keuzes te maken die voor jou  

goed voelen. Op www.stillelevens.nl vind je ook blogs, 

rouw-informatie, een speciale Spotify-lijst en een overzicht  

van relevante boeken, films en nuttige websites. Daarnaast 

kun je de naam van je baby toevoegen aan ‘Onze Stille Levens’.

Stille Levens is er voor jou
Je krijgt deze folder omdat je baby tijdens de zwangerschap of 

rondom de geboorte is overleden of gaat overlijden. Het maakt 

niet uit of je aan het begin of aan het einde van je zwanger-

schap zat. Je voelt je misschien overdonderd, verdrietig en 

radeloos. Wij zijn er voor jou, met informatie en steun.


