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Bestuursverslag

Voorwoord 

In dit jaarverslag kijken we terug op 2019. We zijn dankbaar voor al het werk dat in het 
afgelopen jaar is verzet: door vrijwilligers en door enkele sponsors die ons van harte 
ondersteunen in onze missie. Onze sponsors zijn bescheiden. Echter, wij noemen hen met 
trots via de lange lijst met namen van bedrijven of zzp’ers die tegen lage tarieven of soms 
om niet ons helpen. Met elkaar willen we blijven werken aan onze missie: het helpen van 
ouders die door babysterfte getroffen worden, op de beste manier en vanuit gebundelde 
krachten. 

Afgelopen jaar begonnen we de vruchten te plukken van het harde werken van de jaren 
ervoor. Steeds meer ouders wisten de website te vinden en uitten hun waardering. 
Storytelling is één van onze aandachtspunten en deze verhalen werden door de blogs, 
geschreven door ervaringsdeskundigen, goed gelezen en vaak gedeeld. ‘Onze Stille Levens’ 
zag in 2019 ook het daglicht: kleine pareltjes van storytelling. Zorgverleners wisten ons 
steeds beter te vinden, met waardering voor de informatie in onze brochures. De media-
aandacht nam toe, mede door de wetswijziging registratie doodgeboren kinderen in de 
BRP. Ook in 2019 hebben we brochures met nieuwe onderwerpen ontwikkeld, evenals een 
folder en een kraamdossier. Het jaar 2019 was een inspiratievol jaar. 

Met dit jaarverslag verantwoorden wij ons over onze activiteiten in 2019. We hebben de 
basis gelegd voor de plannen en ambities voor de volgende jaren. Met onze kernwaarden 
als anker blijven wij steun en informatie bieden aan allen die door babysterfte getroffen 
worden. Wij blijven ons ook in 2020 en de daaropvolgende jaren inzetten en hopen op  
uw hulp: door het geven van tijd, donaties, producten of diensten of door het inzetten  
van acties. 

Namens het bestuur,

Jeannette Rietberg
Voorzitter Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte

‘Vandaag heb ik jullie website gevonden en wil jullie een compliment sturen. Deze vult echt 
een ontzettend groot gat. De informatie die jullie hebben verzameld zou een grote hulp 
zijn voor betrokkenen, en ook de mogelijkheid snel en eenvoudig contact op te nemen is 
fantastisch. Wij hebben afgelopen augustus ons dochtertje Theresa in de 24ste week van  
de zwangerschap door een vroege pre-eclampsie verloren.’  – Katerina - 2 april 2019

https://www.stillelevens.nl/over-ons/sponsors/
https://www.stillelevens.nl/help-mee-doneer/
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Missie, visie, doelstellingen  
en kernwaarden

Missie
De missie van Stille Levens is: ouders die door babysterfte getroffen worden te helpen, op 
de beste manier en vanuit gebundelde krachten.

Visie
Het zou geweldig zijn: een wereld waarin baby’s niet overlijden. Helaas is dit niet zo. Wat 
wij met Stille Levens voor ogen hebben, is een fundament te bieden voor ouders waardoor 
zij weer de kracht vinden om door te kunnen gaan met hun leven. Dat is onze visie.

Doelstellingen
• Steun geven aan iedereen die te maken krijgt met babysterfte.
• Kennis delen en informatie geven over babysterfte en bijdragen aan de verbetering 

daarvan.
• Streven naar en verbeteren van een landelijk gelijke zorg, nazorg en rouwopvang voor 

getroffen ouders.
• Stimuleren van onderzoek naar de preventie en impact van babysterfte.

We geloven in de kracht van ouders om uiteindelijk de zeer ingrijpende gevolgen van het 
overlijden van een baby te verweven in het nieuwe leven. Stille Levens helpt deze kracht te 
ontwikkelen en helpt bij het herstelproces. Dat doen we door informatie te delen en door 
steun te geven, toep st op individuele situaties. Wij zijn er voor ouders, en om onze kennis 
over babysterfte te delen met mensen in de omgeving van ouders (grootouders, familie 
en vrienden, werkgevers). En we zijn er ook voor zorgverleners. Vanuit onze gebundelde 
krachten van ouders en geboortezorgverleners bieden we iedereen inzichten, ervaringen, 
kennis en kunde.

Kernwaarden
Stille Levens vindt objectiviteit en betrouwbaarheid van groot belang. Daarom nemen wij 
heel bewust een onafhankelijke positie. Wij zijn trots dat wij staan voor onze kernwaarden:

• Wij tonen:  Wij tonen in onze communicatie dat wij meelevend, betrouwbaar en 
toegewijd zijn.

• Wij delen: Wij delen en verbeteren kennis over babysterfte. Bij alles wat we doen 
streven we naar excellentie.

• Wij ondersteunen: Wij bieden goed onderbouwde en invoelende ondersteuning,  
met oog voor de individuele wensen van ouders, hun omgeving en/of zorgverleners.

• Wij verbinden: Wij werken samen met ouders, hun families en zorgverleners en willen 
mensen aan elkaar verbinden. Wij verbinden mensen en organisaties en stemmen 
onderwerpen en agenda’s op elkaar af.

• Wij vertrouwen: Wij vertrouwen op de (veer)kracht van mensen.
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 Activiteiten 2019

Babysterfte is een ingewikkeld onderwerp om over te praten. Voor de buitenwereld is de 
baby vaak onzichtbaar en ongekend. Het sterven van een baby treft betrokkenen diep 
en raakt aan een grote kwetsbaarheid.  Alle activiteiten van Stille Levens zijn gericht op 
het delen van kennis en het geven van informatie en support aan ouders, hun omgeving 
en aan zorgverleners. We doen dit vanuit de visie van ouders en vanuit professionals en 
onderzoekers. Wij willen een bruggenbouwer zijn tussen doelgroepen en andere partners. 
We werken met kennis, inzicht en bewustzijn vanuit wetenschap (brein) en vanuit de 
praktijk (hart).

Informatie 

Website
Via onze uitgebreide website www.stillelevens.nl kunnen ouders, en iedereen die het 
aangaat, direct informatie vinden, zoals (gratis) brochures voor ouders. Deze brochures  
zijn samengesteld door ervaringsdeskundigen, professionals en journalisten.

Na het overlijden van een baby komen er veel vragen af op ouders en moeten ze veel 
keuzes maken over afscheid nemen, nader onderzoek naar de doodsoorzaak of de 
uitvaart. Het overlijden beïnvloedt alle aspecten van het leven, ook de partnerrelatie,  
de relatie met de andere kinderen in het gezin, met grootouders, familie en vrienden,  
en met de werkgever. 

Brochures
Vanaf 2018 zijn gratis te downloaden 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

In 2019 verschenen de volgende titels online:

Verdriet van lang geleden
Voor grootouders
Voor vaders

Wij vinden het belangrijk dat ouders niet hoeven te betalen voor brochures. Als blijk van 
waardering werd er door ouders spontaan voor deze brochures gedoneerd. 

http://www.stillelevens.nl/
https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52073_Brochure_AfscheidNemenBaby_bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52097_Brochure_UitvaartVanJeBaby-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52074_Brochure_JeRelatieNaOverlijdenBaby-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52095_Brochure_OnderzoekNaOverlijdenBaby-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52075_Brochure_KinderenOndersteunen-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52096_Brochure_AanHetWerkNaVerliesBaby-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52490-Brochure-Verdriet-van-lang-geleden-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52396_Brochure_Grootouders-bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52689-Brochure-voor-vaders_bev.pdf
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Folder 
Zorgverleners die goed geïnformeerd zijn over hoe je ouders het beste kun begeleiden, 
kunnen het verschil maken voor ouders. Ook voor zorgverleners is er op de website 
informatie beschikbaar over begeleiding, professionele nabijheid en andere thema’s 
waarmee zij ouders kunnen bijstaan. In aanvulling daarop heeft Stille Levens in 2019 een 
folder ontwikkeld met uitleg over onze organisatie en adviezen voor ouders voor de eerste 
periode na het overlijden van hun baby. In 2019 hebben wij alle ziekenhuizen in Nederland 
kosteloos een aantal Stille Levens folders en de brochure ‘Afscheid nemen van je baby’ 
gestuurd. 

Kraamdossier
In 2019 heeft Stille Levens het kraamdossier ‘Geboren Afscheid’ ontwikkeld, voor ouders 
en kraamverzorgenden. In dit kraamdossier staan ervaringen van andere ouders, 
leidraden voor kraamverzorgenden en ruimte om afspraken, herinneringen, ervaringen en 
gevoelens in vast te leggen. Voor ouders is daarom het Kraamdossier ‘Geboren Afscheid’ 
een document van blijvende waarde.

Webshop
Via de webshop zorgverlener kunnen zorgverleners sinds 2019 de folder, de genoemde 
brochure en het kraamdossier bestellen. Zorgverleners betalen een laag bedrag hiervoor 
+ portokosten. De folders zijn gratis en worden kosteloos verzonden mits er ook een 
brochure-bestelling is. 

Blogteam
Bloggers, allemaal ervaringsdeskundigen, delen hun verhalen, herinneringen, 
strijd, overwinningen en liefde via hun blogs op Facebook en Instagram. Aan de 
bezoekersaantallen van de website is te zien dat de blogs goed gelezen worden.  
De gastblog van ambassadeur Ellemijn Veldhuizen van Zanten naar aanleiding van  
de registratie in de BRP van haar kinderen werd de best gelezen blog van 2019.
  
Registreren in de BRP
In samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Stille Levens een 
uitgebreide beschrijving gemaakt over wat ouders kunnen doen om hun doodgeboren 
baby te laten registreren, ook als dit al langer geleden is, in de BRP (BasisRegistratie 
Personen). Deze pagina is in januari 2019 online gegaan en is een van de best bezochte 
pagina’s op de website. 

Onze Stille Levens
Voorafgaand aan de mogelijkheid tot registratie in de BRP, werd in januari 2019 via social 
media ‘Onze Stille Levens’ geïntroduceerd: via deze gedenkpagina op onze website wordt 
er troost en het gevoel van ‘samen zijn’ geboden. Alle ouders op deze pagina hebben 
hetzelfde meegemaakt: het verlies van hun baby(‘s). Met elkaar vormen al deze baby’s met 
heel veel liefde ‘Onze Stille Levens’. Alle namen worden genoemd; al deze kinderen horen 
erbij. Ouders kunnen de naam van hun baby (‘s), haar of zijn geboortedatum en een korte 
tekst in een fraai opgemaakte ‘tegel’ toevoegen op de website. Binnen korte tijd stonden er 
honderden namen op deze pagina. 

https://www.stillelevens.nl/zorgverlener/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52369_Drieluik_StilleLevens_web.pdf
https://www.stillelevens.nl/webshop-zorgverlener/
https://www.stillelevens.nl/informatie/registreren-in-de-brp/
https://www.stillelevens.nl/onze-stille-levens/
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Steun

Het overlijden van een baby heeft levenslang impact op het leven van ouders en andere 
betrokkenen. In hun rouw kunnen mensen, ook partners, enorm verschillen. Steun hierbij kan 
heel belangrijk zijn, maar er is niet altijd iemand in de buurt die een soortgelijk verlies heeft 
ervaren. En juist daaraan hebben ouders behoefte: het delen van deze ervaring met een ouder 
die hetzelfde heeft meegemaakt.

In 2018 hebben we gewerkt aan het opzetten van ons Steunteam met ervaringsdeskundigen, 
bij wie ouders met hun vragen terecht kunnen. Begin 2019 is de eerste training gegeven 
voor steungevers en coördinatoren van dit team. Deze training is ontwikkeld met en 
gegeven door gecertificeerde en ervaren trainers op het gebied van online hulpverlening 
en rouw. Wegens succes is in april 2019 een tweede groep steungevers getraind. Ouders 
kunnen de steungevers per mail bereiken: in 2019 hebben 85 moeders en 2 vaders dit 
gedaan. Het aantal contacten tussen steungever en ouders varieerde van 1 tot 20 keer.

Onderzoek

Eén van de doelstellingen van Stille Levens is het stimuleren van onderzoek. Ook in 2019 
hebben wij bijgedragen aan het verspreiden van deelnemers voor onderzoek bij: 
• Global Stillbirth Scorecard: hoe landen wereldwijd landen scoren op allerlei zaken,  

zoals doodgeboorte. 
• Erasmus MC: verbeteren van nazorg voor ouders bij neonatale sterfte.

Belangenbehartiging

In april 2019 heeft de voorzitter namens Stille Levens bijgedragen aan het rondetafelgesprek 
Modernisering Wet op de lijkbezorging. Wij hebben onze visie gedeeld via een position paper. 

Stille Levens is geen patiëntenvereniging. Wel worden wij betrokken binnen werkgroepen 
en expert-raden om de belangen te behartigen van ouders die te maken krijgen met 
het overlijden van een baby te behartigen. Ook in 2019 zijn er overleggen geweest 
met de Werkgroep Cliëntenorganisaties in de Geboortezorg (in samenwerking met de 
Patiëntenfederatie), de Werkgroep Ouderinbreng Perinatale Audit en de Expertraad Kind 
& Gezin van het Kenniscentrum Kinderpalliatief.  

https://www.stillelevens.nl/steun/
file:C://Users/Juul/Downloads/s_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Modernisering_Wet_op_de_lijkbezorging_d.d._11_april_2019_ (2).pdf
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Marketingcommunicatie

Social Media
Stille Levens is zeer actief op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Instagram wordt 
door de doelgroep het beste gevonden. Facebook heeft ook veel bezoekers voor wie het 
verlies langer geleden is. Ook grootouders volgen ons graag. 

Daarnaast zijn er afspeellijsten op Spotify, zoals de speellijst ‘Stille Levens’ en ‘Stille Levens 
Klassiek’. Muziek kan zowel geestelijk als lichamelijk tot steun zijn. Muziek betekent voor 
rouwende mensen dat je uit een bepaalde bui gehaald kan worden of er juist in gebracht 
kan worden. Ook in 2019 werd Stille Levens regelmatig getipt door ouders om nummer te 
laten toevoegen aan de Stille Levens Spotify lijsten.

PR
We begonnen 2019 direct sterk met alle media-aandacht die er was voor de invoering  
van de wetswijziging registratie in de BRP. Stille Levens is rechtstreeks benaderd door het 
ANP, waardoor het Kenniscentrum Babysterfte meteen landelijke aandacht kreeg.  
Dit resulteerde in meerdere interviews of vermeldingen: 
Algemeen Dagblad met bestuurder Beppy van der Vaart 
nu.nl
De Telegraaf
Parool
Kenniscentrum Kraamzorg
Leidsch Dagblad 
Noord Hollands Dagblad
RTL Nieuws online
Dagblad van het Noorden
Algemeen Dagblad
De Stentor

Er verschenen ook redactionele artikelen in:
Magazine RVIG
Algemeen Dagblad
Libelle
NTOG
Nieuwsbrief Kenniscentrum Kraamzorg 
Margriet
Dagblad van het Noorden

TV: we hebben de redacties van Nieuwsuur en Koffietijd  
voorzien van kandidaten voor uitzendingen over respectievelijk  
babysterfte en Wereldlichtjesdag. 

https://www.ad.nl/rotterdam/registratie-levenloos-geboren-babys-eindelijk-mogelijk-hij-maakte-ons-papa-en-mama~a11bcecd/
https://www.nu.nl/binnenland/5720745/ouders-kunnen-vanaf-zondag-doodgeboren-kind-laten-registreren.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1250879805/12-000-registraties-van-doodgeboren-kinderen
https://www.parool.nl/nieuws/ouders-kunnen-doodgeborenen-laten-registreren~bedaf8fd/
https://www.kckz.nl/overige-berichten/ouders-mogen-doodgeboren-kind-laten-registreren/
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190208_24769607?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190208_94578525?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4596716/doodgeboren-kindjes-kunnen-eindelijk-worden-geregistreerd-het-emotioneel
https://www.dvhn.nl/binnenland/Ouders-kunnen-doodgeborenen-laten-registreren-24143154.html
https://www.ad.nl/rotterdam/honderden-ouders-laten-levenloos-geboren-baby-registreren~a7cb2bd8/
https://www.destentor.nl/zutphen/nick-en-grietje-werden-levenloos-geboren-moeder-janet-uit-zutphen-kan-ze-nu-eindelijk-inschrijven-bij-de-gemeente~a4e595a7/?fbclid=IwAR29ueoG03tHmnMjbzt8EyFCoA-E7xu2Sx2Tyz16QJzDmk1n1QGp-EwzjOg
https://magazines.rvig.nl/idee/2019/7/levenloos-geboren-kinderen-hebben-ook-bestaansrecht
https://www.ad.nl/binnenland/ik-stond-er-nooit-bij-stil-dat-je-een-kindje-na-39-weken-zwangerschap-kunt-verliezen~a46553f7/
https://denisehilhorst.nl/wp-content/uploads/2019/09/Libelle-Ik-ben-mijn-baby-nooit-vergeten.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/NTOG-2019-Stille-Levens.pdf
https://www.kckz.nl/overige-berichten/stille-levens-geeft-informatie-en-steun-aan-ouders-en-zorgverleners/
https://www.margriet.nl/nieuws/eindelijk-erkenning-doodgeboren-kindjes-worden-voortaan-geregistreerd/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/Nu-pas-officieel-bij-het-gezin.pdf
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2312016-babysterfte-nog-te-hoog-we-kunnen-zeker-200-baby-s-per-jaar-redden
https://www.rtlxl.nl/programma/koffietijd/28235c73-46a2-4a9e-9c38-53932c21ea05
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Bestuur en Organisatie

Bestuur

Op 28 mei 2016 hebben drie bestuursleden de Stichting Kenniscentrum Babysterfte 
opgezet: Jeannette Rietberg, Leonie Schutter-de Boer en Adja Waelput. Sinds we de online 
actief zijn voeren we de naam Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte.

Het bestuur, bestaande uit ouders, zorgverleners en onderzoekers, bestond in 2019 uit:

Jeannette Rietberg, voorzitter | auteur & spreker | moeder van Carel*
Adja Waelput, penningmeester | onderzoeker, verloskundige niet praktiserend
Leonie de Boer, secretaris | journalist | moeder van Sarah* (tot 30 mei 2019)
Marie-Louise van Heijst, bestuurslid | klinisch verloskundige (tot 30 november 2019)
Silvia Gimberg, bestuurslid | obstetrieverpleegkundige, psycholoog i.o.
Herman Oosterbaan, bestuurslid | gynaecoloog/perinatoloog | grootvader van Wisse*
Marnix Veldhuijzen, bestuurslid | fiscalist | vader van Juliette *
Beppy van der Vaart, bestuurslid | content marketeer | moeder van Danté*

Het bestuur heeft in 2019 acht keer vergaderd. Bestuursleden ontvangen géén beloning 
voor hun bestuurlijke werkzaamheden. In voorkomende gevallen hebben zij wel recht 
op vergoeding van kosten voor zover deze zijn gemaakt voor de uitoefening van hun 
bestuursfunctie. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten 
en in het huishoudelijk reglement van de stichting. Stille Levens staat ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel als Stichting Kenniscentrum Babysterfte onder nummer 66412016 
en heeft sinds mei 2016 de ANBI-status (RSIN 856413045).

Vrijwilligers

Het Steunteam draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook het Blogteam bestaat uit vrijwilligers.

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn bekende Nederlanders die van een of meerdere baby’s 
afscheid hebben moeten nemen. Ambassadeurs van Stille Levens zetten zich vrijwillig 
en belangeloos in voor onze organisatie en vragen waar mogelijk aandacht voor het 
onderwerp babysterfte:

Suzan Hilhorst, moeder van Sara* & Liv*
Roos Schlikker, moeder van Liv*
Linda Steenland-Egging, moeder van Jackie*
Ellemijn Veldhuijzen van Zanten, moeder van Jasmijn*, Tijgertje* en Quinten*
Anja Dalhuisen, moeder van Boris*

Raad van Advies
In onze Raad van Advies zitten deskundigen op het gebied van babysterfte en rouw:

Professor Jan Jaap Erwich, Hoofd Verloskunde UMCG
Daan Westerink, rouwdeskundige
De lijnen voor advies en overleg zijn kort.

https://www.stillelevens.nl/steun/
https://www.stillelevens.nl/blog/
https://www.stillelevens.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeurs/
https://www.stillelevens.nl/over-ons/wie-zijn-wij/raad-van-advies/
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Fondsenwerving

Stille Levens krijgt geen subsidie of bijdrage van de overheid. Statutair is vastgelegd dat er 
geen winstoogmerk is. Alle opbrengsten zijn bestemd voor het volbrengen van onze missie. 
Voor de financiering van acties en activiteiten is onze organisatie volledig afhankelijk van 
fondsenwervende activiteiten en donaties. De inkomsten van Stille Levens bestaan uit 
donaties, inkomsten uit activiteiten, schenkingen, legaten en andere bijdragen. Inkomsten 
worden geworven via donaties van ouders en andere betrokkenen. 

Beleidsplan 2020-2022

In het Beleidsplan 2020-2022 worden onze ambities en geplande activiteiten beschreven. 
Hierin aandacht voor het opzetten van een structurele inkomstenbron door het 
rechtstreeks benaderen van belangstellenden, door evenementen, door de webshop en 
door actieve benadering van bedrijven en fondsen. 
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Jaarrekening 

Jaarrekening 2019

Balans

Activa  31 dec 2019

 € €

Vlottende activa   

Vorderingen   

Belastingvorderingen 1.060  

Overige vorderingen  --  

-- 1.060

Liquide middelen  70.113

Totaal  71.173

Passiva  31 dec 2019

 € €

Eigen vermogen   

Overige reserves 33.948  

 -- 33.948

Kortlopende schulden   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 190  

Reservering innovatie en IT 37.000  

Overige schulden 35

  -- 37.225

Totaal  71.173
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Staat van baten en lasten over 2019

 €

Netto omzet 1.350

Giften en baten uit fondsenverwerving 48.163

Som der exploitatiebaten 49.513

Overige bedrijfskosten
 

Verkoopkosten 447

Kantoorkosten 710

Kosten gerelateerd aan informatie en investering IT 47.156

Som der exploitatielasten 48.313

Exploitatieresultaat 1.200

Financiële baten en lasten
 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -349

Resultaat 851

Resultaatbestemming
 

Overige reserves 851

Bestemd resultaat 851
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Accountantsverklaring



15Jaarverslag 2019

Colofon

Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte
Postbus 4012
3006 AA  Rotterdam

www.stillelevens.nl
info@stillelevens.nl
 
KvK 66142016
IBAN NL 17 ABNA 083 734 7904
RSIN 856413045

mailto:info@stillelevens.nl



