
Voor collega’s en 
werkgever





“Ik was zo bang om weer naar mijn werk terug te gaan nadat onze zoon 
Joost was overleden. Ik had gehoopt dat ik de eerste keer weer terug op 
mijn werk iedereen mijn baby zou kunnen laten zien. Nu kwam ik met lege 
handen. Het was erg moeilijk, omdat ik geen idee had hoe mijn collega’s 
zouden reageren en hoe ik daar mee om zou gaan. Ik voelde mij erg  
kwetsbaar.”  Suzan
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Inleiding

Het overlijden van een baby is, ongeacht de duur van de  
zwangerschap, een enorme schok. Het is een van de meest 
ingrijpende verliezen waarmee een mens te maken kan krijgen. 

Deze brochure is speciaal gemaakt voor collega’s en werkgevers 
van een ouder die afscheid heeft moeten nemen van zijn of 
haar baby.  Wellicht vind je het als collega of werkgever  
belangrijk om meer te weten over hoe je om kunt gaan met  
iemand in de rouw, wat hij of zij prettig vindt en welke regelingen 
er zijn. De inhoud van deze brochure is gebaseerd op literatuur 
en ervaringsdeskundigheid van ouders en zorgverleners. Stille 
Levens, het kenniscentrum babysterfte, heeft al deze informatie 
verzameld en gebundeld.  Kijk voor meer informatie over Stille 
Levens op www.stillelevens.nl 

In de brochure wordt altijd het enkelvoud ‘baby’ gebruikt.  
Daarnaast wordt de ‘zij’-vorm gebruikt voor de ouder waar 
uiteraard ook ‘hij’ kan worden gelezen. Deze brochure komt  
niet in de plaats van de ondersteuning door professionals.

De brochure hanteert een tweedeling: voor collega’s en voor  
de werkgever. Uiteraard is de werkgever ook een collega:  
wij adviseren de werkgever ook het eerste gedeelte van de 
brochure te lezen. We hopen dat met deze brochure het  
gemakkelijker wordt voor collega’s of voor de werkgever om 
een ouder die met het overlijden van een baby te maken krijgt 
beter te begrijpen en te begeleiden. 

Kijk voor meer informatie over Stille Levens op  
www.stillelevens.nl
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1.  Als de baby van je collega  
is overleden

Je hebt te horen gekregen dat de baby van een van je collega’s 
of medewerkers is overleden. Het overlijden van een baby voor, 
tijdens of na de geboorte is een intens verdrietige gebeurtenis 
en komt vaak totaal onverwacht. Babysterfte komt vaker voor 
dan gedacht. In Nederland overlijden elke dag ongeveer drie 
baby’s. Daarnaast maken gemiddeld drie ouderstellen per dag 
een zwangerschapsbeëindiging om medische redenen van een 
gewenste baby door. 

Dit zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het leven van jonge 
mensen die aan het begin van hun loopbaan staan. Sommige 
ouders hebben het nieuws te horen gekregen na een echo of 
een controle in het ziekenhuis, waar bleek dat het hartje van 
de baby niet meer klopte. Bij andere ouders bleek de baby een 
aangeboren afwijking te hebben, waardoor ouders voor de 
moeilijke keuze stonden om de zwangerschap af te breken.  
Misschien is hun baby onverwacht overleden tijdens de bevalling. 
Bij weer andere ouders is de baby levend geboren, maar veel te 
vroeg of te ziek om te kunnen overleven. Onder welke omstan-
digheden ook, het overlijden van hun baby is een groot drama. 

Na de geboorte gaan ouders met lege handen naar huis, zonder 
hun baby waar ze naar verlangd en op gewacht hebben. Naast 
hun eigen verdriet moeten ze ook familie, vrienden en anderen 
in hun omgeving  vertellen wat hun is overkomen. Daarnaast 
moeten ze in korte tijd veel zaken regelen en beslissingen 
nemen: over eventueel verder onderzoek naar de doodsoorzaak 
(obductie), aangifte doen van geboorte en overlijden, een  
uitvaart. Het is bijna niet voor te stellen wat dit met ouders  
doet en eigenlijk alleen maar goed te begrijpen als je er zelf mee 
te maken hebt gehad. 

Het overlijden van een baby gaat ook over het verlies van  
dromen, plannen en hoop die ze hadden over hun toekomst 
en hun toekomstige gezin. Voor veel ouders van een overleden 
baby, en vooral moeders van een overleden baby, voelt de 
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dood van hun baby als falen: ze hebben hun baby niet kunnen 
beschermen. Het is voor partners niet altijd even gemakkelijk 
om elkaar te begrijpen en bij te staan. Het zelfvertrouwen en  
de eigenwaarde van ouders van een overleden baby kunnen  
behoorlijk beschadigd raken en ouders kunnen zich erg  
kwetsbaar voelen. De meeste ouders voelen zich geïsoleerd  
en buitengesloten vanwege hun onvergelijkbaar diepe rouw. 
Ook worden zij omringd door gezinnen bij wie er wel baby’s zijn 
geboren die gezond zijn en zijn blijven leven. Die confrontatie 
kan hevig zijn en het maakt de eenzaamheid vaak groter. 

Veel mensen onderschatten verlies- en rouwgevoelens bij het 
overlijden van een baby. De dood van een baby wordt soms ten 
onrechte als minder heftig gezien dan de dood van een ouder 
kind. Maar de rouw en het verdriet zijn vaak diep en ingrijpend 
en kunnen lang duren. Een paar maanden is meestal niet genoeg 
om ‘er overheen te komen’. 

Het eerste jaar, en soms de eerste jaren, geloven veel ouders 
dat hun leven nooit meer normaal zal zijn en dat ze zich nooit 
meer blij en gelukkig kunnen voelen. Dediep ingrijpende rouw 
wordt na verloop van tijd minder heftig. Ouders leren het  
verdriet en het gemis te integreren en te verweven in hun 
leven. Toch is het zeer waarschijnlijk dat zowel moeder als  
vader voor langere tijd zeer verdrietig zullen zijn. Het verdriet 
kan soms op onverwachte momenten sterk de kop opsteken.

1.1 Terugkeer naar het werk

Allereerst moet de moeder fysiek herstellen en moeten 
ouders van alles regelen rondom het overlijden van hun baby. 
Het normale leven is dan ver weg. Rouwen is hard werken. 
Sommige ouders zullen op een gegeven moment de terugkeer 
naar ‘normale’ zaken zoals het werk fijn vinden. Werk biedt 
namelijk structuur en zekerheid, en dat zijn juist dingen die 
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ontbreken bij rouw. Voor andere ouders zorgt alleen de 
gedachte aan werk al dat de moed hun in de schoenen zakt. 

Toch komt het moment dat ouders na het overlijden van hun 
baby weer aan het werk gaan, ook al is dit soms het laatste 
wat ze willen. De eerste keer weer naar het werk gaan is een 
enorme drempel. Hoe zullen collega’s reageren? Het merendeel 
van hun collega’s zal weinig of geen idee hebben van de pijn 
en emoties waar ze doorheen gaan. Is er begrip of wordt er 
nauwelijks aandacht aan hen besteed? Wat als je opeens in 
huilen uitbarst? Het leven van ouders die in de rouw zijn wordt 
(zeker de eerste weken en maanden) beheerst door pijn en 
verdriet, maar het ‘gewone’ leven gaat door. 

Verdriet en rouw zijn zeer persoonlijk: iedereen reageert op  
zijn of haar eigen manier en gaat er op eigen manier mee om.  
Er wordt weleens gezegd: rouw is zo uniek als een vingerafdruk. 
Maar ook: rouw is de achterkant van liefde. Hoe dieper de 
liefde, hoe dieper de rouw. De verschillende reacties op rouw 
kunnen worden bepaald door karaktereigenschappen, cultuur 
of de plaats die geloof inneemt in het leven. Maar ook door 
eerdere rouwervaringen of ingrijpende grote levenservaringen. 
Sommige ouders willen op hun werk praten over hun overleden 
baby, andere niet. Mannen en vrouwen uiten hun pijn en 
verdriet over het algemeen anders. Culturele achtergronden 
spelen ook een rol: in sommige culturen is het gewoon om 
openlijk te rouwen, in andere culturen wordt van mensen 
verwacht dat zij hun emoties voor zich  houden. Verder kan  
het verschil maken of een werknemer kort na het overlijden van 
de baby weer aan het werk is gegaan, of na een langere tijd. 

Als een ouder van een overleden baby weer aan het werk 
gaat, moet men niet meteen verwachten dat alles als vanouds 
opgepakt wordt. Rouw en verdriet kan tal van gevolgen hebben 
en emotionele en fysieke klachten veroorzaken. De rouwende 
ouder slaapt misschien slecht, wordt regelmatig overmand 
door verdriet en kan zich slecht concentreren op taken. Het 
idee dat er collega’s zijn die contact leggen, die begrip hebben 
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en naar hen luisteren, zal ouders helpen. Begrip vanuit de 
werkgever is dan nog belangrijker. Geef je collega de ruimte 
om de eerste weken zo goed als mogelijk het werk te doen, ook 
al is dat veel minder dan ‘normaal’. Erkenning van de moeilijke 
omstandigheden kan de druk weghalen en daarmee ook een 
deel van de spanning van het weer aan het werk gaan. 

Verdriet komt in golven, en vaak onverwacht. Je collega 
lijkt ´gewoon´ aan het werk te zijn en kan ineens in tranen 
uitbarsten, of stil en teruggetrokken zijn. Ook een wisselende en 
meestal verminderde concentratie kan echt horen bij de eerste 
periode. Stel ouders gerust dat het geen probleem is om zich 
op dit soort momenten even terug te trekken of contact op te 
nemen met partner, familie of iemand anders die ze kan helpen. 
Dat kan ook een collega zijn. Probeer een plek te regelen waar 
iemand zich kan terugtrekken. Of stel voor om een betrokken 
collega tijdelijk tot ‘buddy’ te maken. Deze collega krijgt dan, 
uiteraard in overleg, de taak om wat intensiever met de ouder 
op te trekken en kan in vertrouwen genomen worden als het 
even minder goed gaat met de ouder. 

Veel mensen onderschatten de korte-, maar ook de lange-
termijngevolgen van het overlijden van een baby. De rouw en 
het verdriet zijn vaak groter en duren langer dan veel mensen 
verwachten.

1.2 Wat je kunt zeggen, doen of juist laten

Als je hoort dat de baby van een van je collega’s of medewerkers 
is overleden, wil je waarschijnlijk laten weten dat je meeleeft. 
Misschien wil je naar de uitvaart, als die niet in besloten 
kring wordt gehouden, of wil je een kaart of bloemen sturen. 
Er zijn ouders die vragen om een donatie te geven aan een 
goed doel. Je kunt met collega’s bijvoorbeeld voorstellen om 
ter nagedachtenis aan de overleden baby een activiteit te 
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organiseren waarbij geld wordt ingezameld voor het  
goede doel. 

Ook voor collega’s is het lastig als iemand die een groot verlies 
heeft geleden weer op het werk komt. Veel mensen weten niet 
goed wat ze in zo’n situatie moeten zeggen of hoe ze iemand 
kunnen steunen. Misschien weten ze niet goed om te gaan met 
het verlies of rakelt het oud zeer op.  Een simpele zin als: ‘Ik weet 
niet zo goed wat ik moet zeggen, wat vreselijk dat jullie baby 
is overleden’ is eigenlijk al voldoende. Je kunt bang zijn om de 
verkeerde dingen te zeggen, maar als je uit je hart spreekt, zeg 
je niet zo snel iets verkeerd. Ouders vinden het fijn als je het 
(korte) gesprek hierover niet vermijdt. Niemand kan de rouw en 
het verdriet van de ouders wegnemen, maar simpelweg vragen 
naar wat er is gebeurd, kan ouders helpen zich een beetje 
minder eenzaam te voelen. Ongeacht de zwangerschapsduur 
en de omstandigheden. 

Het is belangrijk om geen onjuiste bemoedigende woorden 
te uiten, de impact van het overlijden van de baby op ouders 
minder te maken of een rouwende ouder ‘op te vrolijken’.  
Laat eerlijk weten dat je meeleeft en verdrietig voor hen bent. 
Het kan zijn dat ze hun verdriet tonen, maar realiseer je dat je 
hun verdriet niet groter maakt doordat je ernaar vraagt.

Welke zinnen zijn behulpzaam en welke zinnen kun je beter 
vermijden?

Wat is helpend en steunend?
• Ik vind het zo erg voor je wat er gebeurd is.
• Ik heb gehoord wat er met je baby gebeurd is. Ik heb er geen 

woorden voor.
• Wil je vertellen wat er is gebeurd? Als je deze vraag stelt, houd 

er dan wel rekening mee dat de ouder niet altijd op dat moment 
in staat is om erover te praten. Kom later nog een keer terug op 
je vraag. 

• Is er iets wat ik kan doen om je te helpen? 
• Ik heb gehoord wat er gebeurd is. Hoe gaat het vandaag met je?
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• Kun je aangeven wat je nodig hebt, hoe ik je praktisch kan 
helpen?

• Ik leef met je mee.

Gebruik vooral de naam van de baby. Ouders vinden het fijn als 
deze naam genoemd wordt als je over hun baby praat. 

Wat kun je beter niet zeggen?
• Het was het lot, dit heeft zo moeten zijn.
• Er was zeker iets mis met de baby?
• Het is beter dat hij/zij overleden is (bijvoorbeeld als de baby 

eerst ziek was).
• Je kunt nog meer kinderen krijgen, je bent nog jong.
• Je kunt tenminste kinderen krijgen. 
• Het had nog erger kunnen zijn: je hebt haar/hem tenminste 

niet gekend.
• Tijd heelt alle wonden.
• Je komt hier overheen. Ook al weten de meeste ouders het 

verlies van hun baby te verweven in hun leven, toch is deze zin 
niet helpend. 

• Ik weet hoe je je voelt. Tenzij jij zelf ook het overlijden van een 
baby hebt meegemaakt.

• Heb je het al een plekje kunnen geven?
• Vanuit het geloof troosten: ‘het was Gods keuze’ of ‘hij/zij is  

nu bij de engelen’.
• De andere kinderen in het gezin benoemen als vervanging:  

‘je hebt tenminste nog drie kinderen’.

Bespreekbaar maken
Voor ouders van een overleden baby kan het een grote zorg 
zijn wat ze hun collega’s of werkgever moeten en kunnen 
vertellen als ze weer aan het werk gaan. Misschien kun je hen 
daarbij helpen. Bespreek bijvoorbeeld of ze misschien vooraf 
een brief of mail willen sturen waarin ze vertellen over wat er 
is gebeurd, wanneer de baby is geboren, hoe hun baby heet en 
wat ze nog meer kwijt willen. Misschien willen ze iets toevoegen 
over hoe het met hen gaat. 
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Stille Levens heeft een voorbeeldbrief gemaakt die je kunt 
downloaden. Deze is te vinden op www.stillelevens.nl

Drie belangrijke punten om te onthouden:
1. Ouders kunnen wel degelijk herstellen van het diep  

ingrijpende verlies van hun baby. Rouw verandert mensen. 
Ze zullen hun overleden baby nooit vergeten.

2. De beste manier voor ouders om te herstellen via de lange 
weg naar herstel is het begrip en de ondersteuning van hun 
omgeving.

3. De omgeving maakt gemakkelijk een fout of zegt het verkeerde 
in een poging te ondersteunen. Het is nooit te laat om hierop 
terug te komen en sorry te zeggen. 

Foto’s op het werk
Een foto van hun overleden baby is voor veel ouders een 
tastbaar en kostbaar bezit. De meeste ouders voelen zich enorm 
trots op hun baby, ongeacht de zwangerschapsduur. Dit gaat 
samen met ouderschap. Misschien willen ze deze foto op hun 
bureau of in hun kast plaatsen. Foto’s van een overleden baby 
kunnen soms reacties en afwijzing bij anderen oproepen. Dat 
is voor zowel de ouder als voor de collega een ingewikkelde 
situatie. Anderzijds kunnen gezellige familiefoto’s met blozende 
kinderen voor ouders in de rouw ook lastig zijn. Hoe gevoelig dit 
onderwerp ook is, zorg ervoor dat iedereen haar of zijn foto’s 
kan tonen. Overleg en ga in gesprek met elkaar. 

‘Toen Demi weer terugkwam naar haar werk, gaf zij aan dat het 
haar echt zou helpen als ze een foto van haar zoontje Xavi neer 
mocht zetten. Ik wist dat veel mensen zich hier ongemakkelijk bij 
voelden. Toch heb ik het toegestaan, omdat ik zag hoeveel steun  
en erkenning ze hiermee kreeg.’  - Laura 
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Zwanger of een baby van dezelfde leeftijd
Als je een baby hebt van dezelfde leeftijd als die de overleden 
baby zou hebben, of als je zelf zwanger bent, vraag dan aan de 
ouder hoe het voor haar is  om jou of je baby te zien. Sommige  
ouders willen juist jouw baby vasthouden en knuffelen. Anderen 
willen de baby niet zien. Dit kan in de loop van de tijd veranderen. 
Ga er nooit voetstoots van uit dat je weet wat het beste is voor 
ouders. Check de eventuele gevoeligheden en handel daarnaar.
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2.  Wat je als werkgever  
moet weten en regelen

2.1 Direct na het overlijden

Het is waarschijnlijk dat jij als werkgever een van de eersten 
zal zijn die op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van 
de baby. Hoe je reageert zal verschil gaan maken in de verlies-
ervaring van je werknemer en zijn of haar relatie met de collega’s. 

Acties:
• Zorg ervoor dat alle werkzaamheden overgenomen worden 

tot het moment dat je werknemer weer terugkeert naar werk. 
• Zet een afwezigheidmelder aan in het  mailadres van de  

werknemer. 
• Controleer de agenda van de werknemer, zeg afspraken af en 

check de lopende zaken. 
• Breng alle collega’s van de situatie op de hoogte en geef hun  

de kans om ondersteuning te bieden. 
• Bied collega’s de mogelijkheid om de uitvaart bij te wonen, 

(mits ouders dat op prijs stellen) ook al betekent dit dat een 
afdeling of zelfs het bedrijf voor een paar uur of zelfs een dag 
wordt gesloten. 

Persoonlijk naar de uitvaart toegaan laat zien dat je geraakt 
bent door wat er gebeurd is, ook al valt de werknemer niet 
rechtstreeks onder je verantwoordelijkheid. Dit gebaar zal zeer 
gewaardeerd worden.

2.2 Terugkeer naar het werk

Rouw en verdriet kunnen ervoor zorgen dat het heel moeilijk  
is voor een werknemer om helder te denken of proactief te zijn. 
Het werk verdwijnt voor een tijdje naar de achtergrond.  
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Misschien voelen ze zich niet in staat om contact op te nemen 
met hun werkgever of leidinggevende, over wat er geregeld 
kan en moet worden. Neem zelf het initiatief en bied waar  
mogelijk ondersteuning, ook bij juridische of financiële zaken  
die geregeld moeten worden. Omdat je werknemer zich  
waarschijnlijk nog erg kwetsbaar zal voelen, kun je op korte 
termijn alvast via een mail of kaartje laten weten dat je binnen 
een bepaalde periode contact opneemt om te praten over de 
re-integratie. Dat hoeft zeker nog niet meteen. Stel je medewerker 
de vraag wat zij zelf in gedachten heeft over het wanneer en 
hoe weer starten met werken, in welk tempo en wat iemand 
nodig heeft.  Laat aan de ouder weten dat zij gebruik kan maken 
van de voorbeeldbrief die ouders kunnen sturen naar collega’s 
als zij terugkeren naar het werk. Deze is te vinden op  
www.stillelevens.nl

Als je werknemer weer aan het werk gaat, is een goede  
afstemming belangrijk. Opmerkingen als ‘het leven gaat verder 
en een beetje afleiding zal je goed doen’ kunnen zeker verkeerd 
vallen. Luister naar je werknemer en kijk bijvoorbeeld goed in 
hoeverre iemand in staat is om naar het werk te komen, ook al 
is de productiviteit minder. Als je werknemer liever wil starten 
met minder uren of minder dagen in de week of wat vaker 
vanuit huis wil werken, bekijk dan samen wat er mogelijk is. 
Zo houdt je werknemer structuur en het werk kan daarnaast 
bijdragen aan het integreren van het verlies. Als het moeilijk is 
om de werktaken uit te voeren, kun je samen met je medewerker 
bespreken of er wellicht andere werkzaamheden zijn die op 
dit moment beter passen. Overleg een vermindering van de 
hoeveelheid werk of het delegeren van werk naar een collega 
altijd met de ouder. Neem geen beslissingen vóór haar, maar 
mét haar. Zorg ervoor dat in ieder geval de naaste collega’s op 
de hoogte zijn van wat er gebeurd is. Hiermee voorkom je dat 
ouders onnodig felicitaties gaan ontvangen en andere gênante 
situaties. 
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‘Mijn leidinggevende toonde veel begrip. Hij stelde voor om langzaam 
te beginnen met werken. Eerst een keer koffie drinken. Daarna een 
paar uur langskomen op de minst drukke dagen. Uiteindelijk had ik 
voldoende vertrouwen om de draad weer op te pakken. Zijn houding 
en begrip hebben mij echt enorm geholpen.’  - Simon

‘Tijdens mijn verlof had ik een nieuwe manager gekregen. Mijn 
kennismaking met hem was via de telefoon. Hij had heel weinig 
informatie over mijn situatie. Het eerste wat hij vroeg was: hoe was 
je zwangerschapsverlof? Mijn vorige manager had hem duidelijk 
niet laten weten dat onze baby overleden was. Daarna gebeurde 
het nog een paar keer dat iemand mij vroeg ‘Oh, je bent al terug? 
Hoe gaat het met de baby. Is het een zoon of een dochter?’ Niemand 
had de moeite genomen om mijn situatie uit te leggen. Hierdoor 
moest ik – waar iedereen bij was – uitleggen wat er gebeurd was. 
Dat was natuurlijk ongelooflijk emotioneel en erg moeilijk.’
- Michelle

‘Ik ben onlangs gestopt met mijn werk. Het was niet meer uit te 
houden. Ik kon het niet meer aan en kreeg weinig tot geen steun, 
behalve van mijn directe collega’s. Ze waren echt heel lief en  
begripvol, maar tegelijkertijd voelde ik mij schuldig omdat ik niet 
meer  kwaliteit van werk kon leveren sinds ik terug was van ouder-
schapsverlof. Omdat ik niet genoeg kon doen, moesten zij harder 
werken. Het is tijd dat ik nu aan mijzelf ga werken.’  - Marleen
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‘Mijn filiaalmanager werd opgejaagd door het hoofdkantoor. Op 
vrijdag is mijn dochter stil geboren en op maandag werd ik gebeld 
met de vraag wanneer ik weer wilde gaan werken. Op woensdag 
was de crematie. Twee dagen later stond ik weer achter de kassa. 
Ik mocht twee weken halve dagen werken en daarna weer voltijd 
aan de slag. Voor emotionele klachten hoefde je tenslotte niet thuis 
te blijven…En trouwens: zo ver was je toch ook niet zwanger? Het 
onbegrip! Anderhalf jaar later stortte ik in. Ik was helemaal op.’  
- Margo

‘Mijn werkgever bleek zelf ervaringsdeskundige te zijn. Hoe vreselijk 
ook, hierdoor voelde ik mij op een onuitgesproken manier begrepen.  
Zelf was hij geen prater, maar de ervaringen met zijn vrouw zorgden 
dat hij mij de ruimte en daarmee het vertrouwen gaf dat ik weer 
van betekenis kon zijn op mijn werk en voor mijn collega’s. Als hij mij 
onder druk had gezet, had mijn terugkeer naar het werk vast een 
stuk langer geduurd.’  - Leonie

‘Wij kregen veel begrip: ik mocht er zo lang over doen als ik wilde  
en ook voor mijn vriend was er extra verlof.’  - Inge

Een open houding van de leidinggevende en collega’s blijkt  
vaak doorslaggevend bij het vinden van een werkbare oplossing. 
Het helpt als er oog is voor elkaars belangen en behoeften. 

Houd rekening met de volgende mogelijke reacties van de 
rouwende ouder:
• Moeite hebben met het nemen van beslissingen
• Concentratieproblemen
• Minder of geen interesse in details over zijn/haar werk
• Sneller gefrustreerd en geïrriteerd
• Agressiviteit
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• Fysieke klachten als hoofdpijn, nek- en schouderklachten
• Hyperventilatie
• Hartkloppingen
• Druk op de borst
• Spierpijn
• Darmproblemen
• Transpireren
• Somberheid en stemmingswisselingen
• Relatie-, gezins- of familieproblemen

Plan een teamoverleg in voordat de rouwende ouder terugkeert 
naar het werk. Informeer de collega’s hoe rouw werkt en vertel 
hen er meer over. Tijdens dit overleg kun je goed met elkaar 
afstemmen hoe de ouder door de eerste periode van terugkeer 
heen gaat komen. Leg uit hoe belangrijk het is om naar de ouder 
te luisteren, vragen te stellen, oog te hebben voor het verdriet. 
Benadruk dat veel gevoelens die de ouder ervaart hele normale 
gevoelens zijn die horen bij een groot en ingrijpend verlies als 
het verlies van een baby. Daarnaast kunnen jullie afspraken  
maken over hoe je het beste om kan gaan met zichtbare tekenen 
van rouw, zoals frustratie of irritatie. 

‘Na 16 weken zwangerschapsverlof heb ik gelukkig alle tijd gekregen 
om weer rustig te integreren. Zonder druk en op mijn eigen tempo. 
Fijn om te voelen dat hier ruimte voor was en ik weer langzaamaan 
positieve energie kon krijgen van mijn werk.’  - Alyssa 

‘Wij hadden hele fijne werkgevers, mijn man en ik. We kregen alle 
tijd die nodig was en we werden op een fijne manier gestuurd en 
begeleid. Na een week of zes begon ik weer een beetje ritme te 
krijgen en ben ik langzaamaan weer gaan werken.’  - Yudrun
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‘Mijn baas was heel erg begripvol. Ik ben met 24 weken bevallen van 
mijn zoon Chris. Misschien was het gemakkelijker voor mij omdat 
ik in de zorg werk. Alle bewoners van het verzorgingshuis waar 
ik werk, hadden samen een mooie kaart gemaakt. Na anderhalve 
maand verlof na de bevalling, heb ik zelf gekozen om weer aan de 
slag te gaan. Er werd mij vaak gevraagd: ‘Ben je er zeker van dat je 
het weer aan kan?’ En ook: ‘Als je wilt praten, mijn deur staat altijd 
open.’ Ik heb zowel van mijn baas, als van mijn collega’s, als van de 
bewoners en hun familieleden enorm veel steun gekregen.’  - Karen

‘Ik kreeg de melding dat ik maar moest rouwen in mijn vrije tijd, 
want als mijn baby levend was geboren, dan had ik ook vrij moeten 
nemen. Uiteindelijk heb ik het met bemiddeling van een bedrijfsarts 
moeten uitvechten.’  - Jesse

‘Voorafgaand aan mijn zwangerschapsverlof had ik een gesprek op 
mijn werk. We hadden het over hoe ik na mijn verlof zou terugkeren, 
en dan 32 uur zou gaan werken. Een week voordat mijn contract 
afliep, overleed mijn lieve meisje, met 39 weken zwangerschap. 
Daarna was er ineens geen plek meer voor mij.’  - Sofie

‘Twee dagen na het overlijden van onze baby, belde mijn baas. 
Waar ik bleef? Ik wist niet wat ik hoorde! Ik heb mijzelf ziek gemeld. 
Uiteindelijk kon ik met behulp van een begripvolle en geduldige 
huisarts vier weken later weer aan de slag. Mijn motivatie er weer 
helemaal voor te gaan op mijn werk was diep gezonken.’  - Rick
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Wat kan verder helpen:
• Praktisch begeleiden bij de eerste werkdag: bied aan om  

een betrokken collega samen met de ouder naar het werk  
te reizen.

• Zorg voor een warm welkom bij het betreden van de  
werkvloer: laat een betrokken collega haar bij de ingang 
verwelkomen, neem tijd om even rustig de dag te beginnen 
of regel een bos bloemen om te laten zien dat er waardering 
is voor het maken van deze eerste stap.Check of de ouder 
behoefte heeft aan verdere ondersteuning. Bijvoorbeeld door 
het aanbieden van hulp bij het reizen in de eerste periode of 
het vergemakkelijken van sociale interactie door de ouder de 
eerste periode de mogelijkheid te geven om apart, of met een 
paar vertrouwde collega’s, de lunch door te brengen.

2.3  Verlof en regelingen

Als de baby van je werknemer is overleden, zullen de ouders 
behalve van het bevallingsverlof (ten minste tien weken na de 
bevalling) en het geboorteverlof (1 week verlof voor de partner, 
ook wel partnerverlof of vaderschapsverlof) zeer waarschijnlijk 
gebruikmaken van ziekteverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof of 
bijzonder verlof. Er is wel een verschil voor baby’s die geboren 
zijn vóór 24 weken zwangerschap of daarna. Hierover lees je 
verderop meer. 

In Nederland kennen we (nog) geen zogenaamd ‘rouwverlof’, 
behalve de paar dagen rond de uitvaart. Het verzuim van je 
werknemer betekent hoe dan ook kosten voor de organisatie 
en een hogere werkdruk voor collega’s als deze het werk 
moeten overnemen. 

Afgezien van sociale redenen om zorgvuldig om te gaan met 
je werknemer, is het vanwege de kosten dus ook voor de 
organisatie goed om zorgvuldig met de terugkeer naar de 
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werkvloer om te gaan. Het lijkt voor de hand te liggen, maar 
een ziekmelding is niet de oplossing. Iemand die rouwt is 
namelijk niet ziek. Maar niet ziek zijn, betekent niet automatisch 
dat iemand kan te werken. Daarom is het goed om met je 
werknemer eerst vast te stellen wat werken is: aanwezig zijn  
óf productief zijn, of beide. 

Hoe ziekteverlof, calamiteitenverlof, bijzonder verlof en 
zwangerschapsverlof zijn geregeld, hangt af van iemands 
arbeidspositie (in loondienst of niet) en van de betreffende 
cao’s. Maar sommige regelingen gelden voor iedereen. Soms  
is het complex om te doorgronden wat er kan, mag, of moet. 
Het UWV en de bedrijfsarts zijn goed op de hoogte. Vraag 
advies zodat je goed geïnformeerd bent en je later niet hoeft 
terug te komen op gemaakte afspraken. Op dit moment wordt 
door de mogelijkheid tot rouwverlof onderzocht. Hierover is 
nog geen wetgeving. 

‘Mijn dochter werk geboren onder de 24 weken zwangerschap.  
Ik had wettelijk gezien geen recht op verlof. Mijn baas regelde tien 
weken bijzonder verlof. Ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor. 
Mijn man is na vier weken weer gaan werken. Er waren goede 
afspraken gemaakt over het rustig opbouwen. Dit heeft ons beide 
zo’n goed gedaan.’  - Laura
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‘Ons zoontje is in het buitenland geboren, een vroeggeboorte  
tijdens onze vakantie. Hij heeft daar nog 6 weken geleefd, maar 
door meerdere complicaties heeft hij het niet kunnen redden.  
Mijn werkgever en collega’s waren onwijs begripvol en gaven  
telkens cadeautjes mee aan familie en vrienden die ons gingen  
bezoeken. De werkgever van mijn vriend was minder behulpzaam: 
hij zette hem onder druk en dat gaf mijn vriend heel veel stress.  
Ik vraag mij af of vaders die een baby verliezen eerder last hebben 
van onbegrip op hun werk. En ook of vaders wel de ruimte krijgen 
om er te zijn voor hun gezin of vrouw. Ook of zij zelf wel genoeg 
ruimte krijgen of nemen om te rouwen.’  - Cindy

‘Telkens als ik terugkwam uit mijn werk, was ik uitgeput. Ik kon 
mij niet herinneren dat ik ooit zo moe was geweest. Het was best 
weer fijn om terug te zijn op het werk. Werk was datgene wat niet 
veranderd was. Al het andere om mijn heen was in elkaar gestort. 
Als ik werkte, werd ik tenminste niet constant herinnerd aan al het 
afschuwelijke dat we mee hadden gemaakt. Niet dat ik het ooit 
kon vergeten. Pas in de trein op weg naar huis werd ik er soms aan 
herinnerd en dan was ik weer zo verdrietig. Ik kreeg verschillende 
reacties van collega’s. Sommigen gaven me een knuffel, vertelden  
me hoe zeer ze meeleefden en ze boden aan om mij te helpen  
wanneer ik maar wilde. Sommige negeerden of vermeden mij.  
Of ze praatten met mij alsof er niets was gebeurd. Eén collega kwam 
naar mij toe met een grote lach op zijn gezicht en zei ‘welkom terug’. 
Alsof ik op vakantie was geweest.’  - Tessa

Het lijkt voor de hand te liggen dat de moeder, gezien 
haar fysieke herstel, meer tijd nodig heeft voordat ze weer 
terugkeert naar werk. Voor haar partner kan het echter net 
zo ingrijpend en ingewikkeld zijn. Zijn rol en zijn rouw worden 
vaak onderschat. Dit heeft te maken met cultuur, karakter en 
omstandigheden. 
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‘Mijn werkgever was heel erg fijn. Mijn mans werkgever was een 
stuk minder begripvol. Hij kreeg wel extra tijd, maar hij moest de  
gemiste uren inhalen. Toen is hij na twee weken minder werken 
weer fulltime aan de slag gegaan. Het lijkt echt wel of er minder 
aandacht is voor mannen in deze situaties.’  – Linda

Verder lezen? Download onze brochure ‘Voor vaders’ via  
www.stillelevens.nl

Overlijden van een baby vóór de 24e week van  
de zwangerschap
Sommige baby’s overlijden al vroeg in de zwangerschap.  
Een zwangerschapsbeëindiging vanwege medische redenen 
is (bijna) altijd vóór de 24e week. Voor ouders heeft het 
moment van overlijden echter nauwelijks een relatie met de 
duur of diepte van het rouwproces. Maar er zijn wel wettelijke 
verschillen in overlijden vóór of na de 24e week. Dit kan 
aanvoelen als gebrek aan erkenning van de baby die ze zouden 
krijgen of van het verdriet dat ze hebben. 

Als je werknemer bevallen is vóór 24 weken zwangerschapsduur 
heeft zij geen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. 
Ze kan zich ziekmelden en heeft recht op een ziektewetuitkering. 
In overleg met jou als werkgever of de bedrijfsarts kan 
gesproken worden over de terugkeer naar de werkvloer. 

Verder lezen? Download onze brochure 
‘Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby’ via  
www.stillelevens.nl
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Overlijden van een baby na de 24e week van  
de zwangerschap
Vrouwen in Nederland krijgen een zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering als zij bevallen is na een zwangerschap van 
24 weken of langer. Voor vrouwen van wie de baby voor of net 
na de geboorte is overleden, gelden dezelfde regelingen:

• Een werknemer heeft recht op minimaal 16 weken verlof: 
maximaal 6 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 
weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de  
dag na de bevalling. 

• Bevalt je werknemer voordat ze met verlof is gegaan, dan 
gaat het zwangerschaps- en bevallingsverlof in op de eerste 
dag na de bevalling. Ook dan heeft zij recht op 16 weken 
verlof.

• Je werknemer heeft na de bevalling altijd recht op minimaal 
10 weken verlof. Van deze weken moet ze er 6 weken verplicht 
aaneengesloten opnemen. De overige weken mag zij, in 
overleg met de werknemer, over een periode van 30 weken 
gespreid en flexibel verlof opnemen. Ze kan kiezen om na  
6 weken alvast een of meer dagen te werken, of hele dagen,  
en daarna de rest van het verlof flexibel op te nemen.  
Kijk voor meer informatie bij www.uwv.nl.

• Vrouwen met een miskraam of een vroeggeboorte vóór  
24 weken hebben geen recht op een uitkering. 

Regelingen voor de partner
De partner van de moeder heeft recht op een werkweek 
geboorteverlof (ook wel partnerverlof of kraamverlof. De vader 
of partner krijgt eenmaal het aantal werkuren per week aan 
geboorteverlof, opgenomen binnen vier weken na de bevalling. 
Daarnaast kunnen partners maximaal vijf weken (5 keer 
het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof 
opnemen. Tijdens dit verlof krijgt de partner geen salaris, maar 
een uitkering van het UWV. Het aanvullend geboorteverlof 
moet binnen zes maanden na de geboorte van de baby worden 
opgenomen. Dit aanvullend geboorteverlof blijft bestaan 
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wanneer de baby overleden is vlak voor of na de geboorte,  
na een zwangerschap van 24 weken. 

Er zijn geen wettelijke regelingen voor bijzonder verlof na het 
overlijden van een eigen baby. Hierover zijn wel afspraken 
gemaakt in cao’s, waarin meestal geldt: bijzonder verlof van 
vier dagen vanaf de dag van het overlijden van het kind tot en 
met de dag van de begrafenis of crematie. Vanwege de grote 
impact van het overlijden van een baby meldt de partner zich 
mogelijk ziek. De bedrijfsarts zal dan adviseren over hervatting 
van werkzaamheden.

2.4  Medische afspraken

Na de geboorte en het overlijden van hun baby hebben ouders 
vaak nog veel afspraken bij artsen en andere zorgverleners.  
De moeder heeft een nacontrole bij gynaecoloog of verloskundige, 
waar haar partner natuurlijk ook graag bij aanwezig is. De ouders 
hebben afspraken over het onderzoek naar het overlijden van 
hun baby, zoals bijvoorbeeld een afspraak om de obductie 
te bespreken of een afspraak met een geneticus over 
erfelijkheidsvragen. Ouders moeten de gelegenheid krijgen  
om samen naar deze belangrijke afspraken te gaan.
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3. De langere termijn

In de eerste periode na het overlijden en het afscheid toont de 
omgeving vaak veel begrip en medeleven voor nabestaanden. 
Na een paar weken neemt dat af. Juist dat is het moment dat 
het verlies pas écht doordringt. Het komt dan ook regelmatig 
voor dat een werknemer de eerste maanden na het overlijden 
van de baby verlies redelijk functioneert, maar daarna alsnog 
een terugval krijgt. De omgeving is dan al overgegaan tot de 
orde van de dag, waardoor je werknemer er alleen voor staat. 
Dat maakt het verlies nog zwaarder.

Veel mensen onderschatten de korte- en ook langetermijn gevolgen 
van het overlijden van een baby. De rouw en het verdriet zijn 
vaak groter en duren vaak langer dan veel mensen verwachten. 
Ouders ervaren een breed scala aan gevoelens en lichamelijke 
klachten. Alle aspecten van hun leven veranderen. Het kan lang 
duren voor de pijn van het verlies wat minder aanwezig is. 

Voorkom dat je werknemer zich alsnog ziekmeldt. Houd je 
werknemer in de gaten als zij weer aan het werk is door het 
eerste half jaar regelmatig met haar om de tafel te gaan zitten, 
bijvoorbeeld één keer na zes weken en daarna iedere drie 
maanden. Vraag tijdens die gesprekken hoe het gaat en waar 
zij op dat moment behoefte aan heeft. De behoeften kunnen 
per periode verschillen. Realiseer je ook dat kleine dingen soms 
al heftige emoties oproepen. Weet je niet goed hoe je dit moet 
aanpakken, win dan advies in bij bedrijfsmaatschappelijk werk.

‘Het is moeilijk om uit te leggen aan mensen dat je niet weet waardoor 
en wanneer er een rouwreactie bij je getriggerd wordt. Ik had geen 
idee dat het weer oppakken van mijn dagelijks routine om een bakje 
fruitsalade te halen bij de groenteboer om de hoek zou eindigen in een 
huilbui. Toen ik zwanger was van Finn, ging ik tijdens mijn lunchpauze 
altijd een fruitsalade halen. Het weer terugzien van de groenteboer 
was heftig. Hoe leg je aan een vreemde die je elke dag zag uit dat je 
baby is overleden? Terwijl het gesprek dat ik met mijn collega had over 
haar eenjarige dreumes mij helemaal niets deed.’  - Manon
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De impact van het verlies is voor altijd
De eerste weken en maanden na het overlijden zal een ouder 
ondersteund worden. Collega’s en werkgever zijn begripvol. 
Na een aantal jaren neemt dat begrip af. Ieders leven gaat 
door en rouw kan behoorlijk onzichtbaar zijn. Daarnaast kan 
het voorkomen dat de meest ondersteunende of betrokken 
collega’s naar een ander werkomgeving vertrekken of dat 
er een andere leidinggevende komt. Dat maakt het des te 
ingewikkelder voor de rouwende ouder om het nog een keer 
over haar verlies te hebben. Zorg dat er bij personeelszaken 
bekendheid over het verlies blijft bestaan. 

Je kunt de rouwende ouder begeleiding aanbieden vanuit 
het bedrijfsmaatschappelijk werk of een andere vorm 
van begeleiding en ondersteuning die bij de ouder past. 
Uit onderzoek is gebleken dat na rouwbegeleiding door 
bedrijfsmaatschappelijk werk de productiviteit en positieve 
emoties op het werk toenemen. Klachten van angst, depressie, 
rouwintensiteit en negatieve emoties nemen af. Mocht deze 
ondersteuning niet voldoende blijken te zijn, overleg dan met 
de bedrijfsarts over mogelijkheden. Blijven rouwuitingen van de 
ouder maandenlang op hetzelfde niveau en is er sprake van de 
volgende omstandigheden:

• de ouder vindt het blijvend erg moeilijk om haar werk uit  
te voeren;

• overmatig gebruik van alcohol of medicatie;
• ongecontroleerde woede-uitbarstingen waardoor collega’s  

of klanten zich ongemakkelijk of vervreemd voelen;
• zware somberheid
• extreme hopeloosheid
• ernstige sombere gedachten met uitingen van wens tot 

levensbeëindiging 

Neem dan contact op met de bedrijfsarts en probeer de ouder 
te overtuigen dat het onder deze omstandigheden niet raar is 
om je te laten helpen door professionals. 
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Bijzondere dagen 
Rondom bijzondere dagen, zoals de geboortedag of sterfdag 
van de baby, kan het verdriet van ouders weer sterker worden.  
Ze nemen die dag misschien liever vrij om deze samen door 
te brengen in herinnering aan de baby. Echte betrokkenheid 
toon je door samen met de collega’s op de sterfdatum een 
kaartje of bloemetje te sturen. De periode rond de sterfdatum 
is ook een goed moment om opnieuw met de werknemer om 
tafel te zitten. Tijdens dat gesprek vraag je of zij nog steeds 
behoefte heeft aan overlegmomenten en eventuele aangepaste 
werkzaamheden en werktijden.

Ook andere feestdagen kunnen lastig zijn voor ouders. Denk 
bijvoorbeeld aan sinterklaas, Kerst, Vaderdag of Moederdag. 
Het is goed om je daar bewust van te zijn. Als de overleden 
baby het eerste kind van de ouders was, dan verliezen zij niet 
alleen hun baby, maar ook hun identiteit als gezin. Dit kan erg 
pijnlijk zijn. Ook al zijn zij naar de buitenwereld toe geen ouders, 
zij blijven vader en moeder. Altijd. Hun kind zal altijd onderdeel 
uitmaken van hun gezin. 

De aankondiging van een zwangerschap van collega’s op de 
werkvloer kan gevoelig liggen. Dit geldt ook voor situaties 
waarin collega’s precies rond dezelfde tijd een baby hebben 
gekregen als de ouders. 

Een volgende zwangerschap
Alle zwangerschappen die volgen na het overlijden van  
een baby, zijn doorgaans erg stressvol voor ouders. Ze zijn  
het vertrouwen in de natuur, hun eigen lichaam en de 
zorgverlening vaak verloren. Niets en niemand kan beloven dat 
deze zwangerschap niet opnieuw in een drama zal eindigen. 
De geboorte van een gezonde baby kan hernieuwd verdriet 
naar boven laten komen. De gezonde baby is een aangrijpende 
herinnering aan de baby die er niet kon zijn. 
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‘Ik kreeg veel steun en mocht wanneer ik wilde weer uren op 
gaan bouwen. Ik bleek kort daarna weer zwanger van ons 
regenboogkindje. Mijn rouwproces werd op slot gezet; ik was 
voortdurend bang dat het weer mis zou gaan. Toen ik na mijn 
zwangerschapsverlof weer ging werken, viel me dat heel zwaar. 
Het voelde alsof ze mij alles konden maken omdat ik niet meer in de 
ziektewet zat. Daarnaast was het begrip ook weg, want ik had toch 
weer een gezond kind. Het ging steeds slechter met mij op het werk 
waardoor ik na 20 jaar voor deze werkgever te hebben gewerkt, 
ontslag heb genomen.’  - Inge

‘Ik ben zzp’er en was binnen twee weken was ik alweer aan het werk. 
Dat was natuurlijk veel te snel. Ik was kort daarna weer zwanger. 
Na die zwangerschap en bevallin, heb ik rustig de tijd genomen om 
alles weer op te starten. En ik nam de tijd om aandacht te geven 
aan alle gevoelens. Toen merkte ik pas dat het superstom van mij 
was geweest om zo door te denderen.’  - Joyce

Dit is ook voor collega’s vaak verwarrend en moeilijk te 
begrijpen. Veel mensen denken dat ouders alleen maar blij 
zullen zijn met de komst van een nieuwe baby. Maar een 
volgende baby zal het verdriet van de ouders niet wegnemen. 
Elke baby is uniek en geen enkele baby kan de overleden baby 
vervangen. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. 

Tenslotte: onafhankelijk van wanneer een ouder weer 
terugkeert naar haar werk, diegenen die een open en eerlijke 
benadering en meer ondersteuning en begrip hebben gekregen 
na hun verlieservaring, zijn juist diegenen die uiteindelijk meer 
werk voor elkaar krijgen.
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Stille Levens

Over ons
Stille Levens biedt informatie en steun aan ouders, andere 
betrokkenen en zorgverleners bij het overlijden van een baby 
rond de geboorte. 

Wij zijn onafhankelijk en neutraal. Ook stimuleren we onderzoek 
rond babysterfte en de impact daarvan. 

Stille Levens gelooft in de kracht van ouders. 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 helpt bij 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 die uitsluitend werkt met vrijwilligers. 
We hebben geen betaalde functies. Onze bestuursleden  
zijn ervaringsdeskundige ouders en zorgverleners uit de  
geboortezorg. Met onze gezamenlijke kennis en kunde zijn  
we in staat de meest uitgebreide informatie te geven. 

www.stillelevens.nl
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Brochures
Ga naar www.stillelevens.nl voor brochures met de  
volgende titels:
 
Afscheid nemen van je baby
De uitvaart van je baby 
Je relatie na het verlies van je baby 
Onderzoek na het overlijden van je baby 
Kinderen ondersteunen na het verlies van je baby 
Weer aan het werk na het verlies van je baby 
Verdriet van lang geleden
Voor grootouders
Voor vaders
Voor familie en vrienden 
Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby
Voor collega’s en werkgever 
Zwangerschap na het verlies van je baby
Voor ouders van een meerling

Doneer aan Stille Levens
Brochures worden aan ouders gratis ter beschikking gesteld. 
Het ontwikkelen en actualiseren van professioneel geschreven 
brochures met betrouwbare informatie kost tijd en geld.  
Steun Stille Levens en zorg ervoor dat we jou en andere ouders 
ook in de toekomst van goede informatie kunnen blijven voorzien. 

Alle donaties zijn van harte welkom:  
IBAN NL 17 ABNA 0837 34 79 04 t.n.v. Stille Levens. 

Scan onderstaande QR code of kijk op www.stillelevens.nl voor  
de verschillende donatiemogelijkheden. 
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Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in de brochure met uiterste zorg is 
samengesteld en Stille Levens® deze informatie steeds zo 
actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, 
kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. 
Stille Levens® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
mogelijke fouten en tekortkomingen in de brochure.  
Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Kom je een fout 
tegen of heb je vragen, dan kun je per e-mail contact opnemen 
via info@stillelevens.nl 

Intellectuele eigendomsrechten
Stille Levens® bezit alle intellectuele eigendomsrechten 
op de teksten, vormgeving en illustraties. Gebruik van 
de informatie van deze brochure is alleen toegestaan na 
goedkeuring van Stille Levens®. Het is uitdrukkelijk niet 
toegestaan auteursrechtelijke informatie uit deze brochure 
voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of 
te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Stille Levens®. 

Informatie van derden
Stille Levens® is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of 
juistheid van de in deze brochure door derden geplaatsten 
teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

©  Stille Levens  |  oktober 2021
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Voor collega’s en werkgever 35

Aantekeningen




