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Bestuursverslag

Voorwoord 

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2020. Een bijzonder jaar waarin de gehele 
wereld in de greep werd gehouden door de pandemie met het COVID-19 virus. Wat eind 
december 2019 nog leek op een geïsoleerde uitbraak van het virus, is sinds 11 maart 2020 
volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) officieel een pandemie. Vrijwel geen 
enkele sector werd gespaard voor de gevolgen hiervan. Ook goede-doelen organisaties, 
en nog specifieker organisaties die geleid worden door vrijwilligers, ondervonden de 
gevolgen van de impact van het virus. Stille Levens heeft een aantal maatregelen genomen 
om de effecten van het COVID-19-virus te bewaken. Zo hebben alle vergaderingen online 
plaats gevonden. De grote tol die COVID-19 eiste, zowel privé als in ieders werk, zorgde 
ervoor dat we een deel van onze activiteiten op een lager pitje moesten zetten. 

Met dit jaarverslag verantwoorden wij ons over onze activiteiten in 2020. Deze activiteiten 
zijn natuurlijk beperkter geweest. Een groot en belangrijk evenement voor onze 
vrijwilligers moesten we tot twee keer toe afzeggen vanwege de COVID-19 beperkingen en 
lockdowns. 

We zijn trots op wat we in dit bijzondere jaar wél bereikt hebben: een belangrijke 
brochure, een besloten Facebook-groep en intensieve aandacht voor de Babyloss 
Awareness Week. Dit alles naast wederom een behoorlijke toename in onze volgers via 
social media. Enkele projecten die voor 2020 gepland stonden, hebben we uitgesteld tot 
het moment dat er weer rust en de mogelijkheid tot elkaar ontmoeten zal komen – na 
afloop van de pandemie. Dit had als gevolg een grotere opbouw van reserves, wat in de 
jaarrekening tot uiting komt. 

De waardering en feedback van de ouders die wij juist ook in 2020 kregen, hebben ons 
extra gesterkt in onze missie. Wij blijven ons ook in 2021 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

‘Het is inmiddels al 5 jaar geleden dat ik mijn dochter verloren 
ben, maar ik haal zoveel kracht en doorzettings vermogen uit 
wat jullie maken. Wat jullie doen biedt mij troost om met het 
verlies om te gaan. Dankjewel!’  – Iris - juni 2020

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
Onze visie: een toekomst met fundament voor ouders die door babysterfte getroffen worden.
Het zou geweldig zijn: een wereld waarin baby’s niet overlijden. Helaas is dit niet zo. Wat 
wij van Stille Levens voor ogen hebben, is een fundament te bieden waardoor je als ouder 
weer de kracht vindt om door te kunnen gaan met je leven.

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

informatievoorziening.
• 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, toepast 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). Vanuit de 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 in. Deze aandachtspunten zijn in 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 2020

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 en kosteloos informatie vinden.

In 2020 werden er verschillende toevoegingen gedaan aan de pagina Gedenkplek 
allerkleinsten. Deze pagina is het enige overzicht in Nederland waar alle monumenten 
voor doodgeboren of overleden kinderen in Nederland te vinden zijn. Vaak zijn deze 
monumenten gekomen op initiatief van een ouder of meerdere ouders van een overleden 
of levenloos geboren baby. Een enkele keer ook op initiatief van een kerk of een 
ziekenhuis. Dankzij Dr. Janneke Peelen, die de informatie uit haar proefschrift ‘Between 
Birth and Death. Rituals of Pregnancy Loss in The Netherlands’ (2012) uniek en kosteloos 
aan Stille Levens beschikbaar stelde, is dit een zeer uitgebreide pagina geworden. Ouders 
en professionals mailden ons ook in 2020 spontaan voor toevoegingen aan deze pagina. 

Brochures
Ervaringsdeskundigen, (geboortezorg)professionals en journalisten werken gezamenlijk 
aan de Stille Levens brochures. In 2018 en 2019 verschenen de gratis te downloaden 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

In 2020 verscheen:

Voor familie en vrienden
Bij deze brochure zit een speciale ‘invulbrief’: een brief die ouders na het overlijden van 
hun baby kunnen invullen om aan familie of vrienden te sturen. Met deze brief wordt er 
meer begrip en betrokkenheid gecreëerd.

Webshop
In 2020 hebben zorgverleners de webshop zorgverlener echt ontdekt en een behoorlijk 
aantal brochures, kraamdossiers en folders werd besteld. Steeds meer ziekenhuizen, 
waaronder een groot academisch ziekenhuis als het LUMC, geven standaard onze 
brochure mee aan ouders die te maken krijgen met het overlijden van hun baby. 

http://www.stillelevens.nl/
https://www.stillelevens.nl/informatie/herdenkingsmonumenten/
https://www.stillelevens.nl/informatie/herdenkingsmonumenten/
https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52073_Brochure_Afscheid_van_je_baby.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52097_Brochure_UitvaartVanJeBaby.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52074_Brochure_JeRelatieNaVerliesBaby.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52095_Brochure_OnderzoekNaOverlijdenBaby.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52075_Brochure_Kinderen_ondersteunen.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52096_Brochure_Weer-aan-het-werk-na-verlies-van-je-baby.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52490_Brochure_Verdriet_van_lang_geleden.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52396_Brochure_Grootouders.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/52689-Brochure-voor-vaders.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53242-Brochure-Voor-familie-en-vrienden.pdf
https://www.stillelevens.nl/webshop-zorgverlener/
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Ik koop
Al vanaf de lancering van de website, helpen we met het uitzoeken van een passend  
boek of geschikte film voor het juiste moment. Stille Levens heeft op de website een  
zeer uitgebreid overzicht aan boeken en films, gerangschikt naar allerlei omstandigheden.  
Door boeken of films te kopen via onze pagina ‘Ik koop’ gaat een percentage van de 
verkoop via bol.com rechtstreeks naar Stille Levens. Door via ons te kopen, worden extra 
inkomsten gegenereerd, waardoor wij andere ouders kunnen helpen. Ook in 2020 werd 
deze pagina goed bezocht.
  
Ik start een actie
Via onze ‘Ik start een actie’ pagina kan iedereen acties opzetten om geld op te halen voor 
Stille Levens en zo bij te dragen aan onze activiteiten:

• Al vroeg in het jaar zette een familielid van een overleden baby een actie op: schaatsen 
op de Weissensee. Deze actie haalde een prachtig bedrag van bijna €4000,- op. 

• Tikkie actie: ter gelegenheid van de ‘jaardag’ van de zoon van één van onze 
bestuursleden heeft zij via haar eigen netwerk een substantieel bedrag opgehaald.

• Een online kaartenwinkel startte uit waardering voor de steun die ze zelf aan Stille 
Levens gehad heeft, een actie op. In november en december werd van elk verkochte 
kaart in haar webshop, een gedeelte aan Stille Levens gedoneerd.

In de toekomst willen we nog meer aandacht vragen voor de mogelijkheid tot het starten 
van een actie.

Babyloss Awareness Week
In 2016 is door de Facebookpagina van het boek ‘Altijd een kind te kort’ de Babyloss Awareness 
Week in Nederland geïntroduceerd. In Nederland bestaat al geruime tijd Wereldlichtjesdag. 
Wereldlichtjesdag (de tweede zondag in december) is een dag voor alle overleden kinderen. 
Daarnaast bestaat de Babyloss Awareness Week: een hele week, elk jaar van 9 tot 15 oktober, 
speciaal bedoeld voor ouders, familieleden en vrienden van een overleden baby. 

In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het onderwerp babysterfte en het 
overlijden van een baby. Deze week staat in het teken van bewustwording en openlijk 
kunnen spreken over dit onderwerp. Voor ouders is erkenning belangrijk en herkenning 
kan veel steun geven. De week wordt op 15 oktober afgesloten met de ‘International 
Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day’. Op deze dag branden ouders en hun 
naasten wereldwijd om 19.00 uur plaatselijke tijd een kaarsje. Door deze golf van licht  
(wave of light) ontstaat een beweging van licht en liefde voor alle baby’s die gemist worden. 

In de Babyloss Awareness Week 2020 gaven wij met de volgende onderwerpen op elke 
dag van de week aandacht aan het onderwerp babysterfte: 

• Het schrijven van de naam van de baby
• Aflevering van podcast Podnataal, speciaal gewijd aan Stille Levens
• De introductie van de besloten Facebook Groep Stille Levens | voor ouders van een 

overleden baby + Een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht
• Aandacht voor muziek via onze Stille Levens Spotify lijst
• Lancering van de brochure ‘Voor familie en vrienden’
• Aandacht voor ‘Onze Stille Levens’
• Lancering van 24 Stille Levens GIFjes

https://www.stillelevens.nl/ik-koop/
https://www.stillelevens.nl/ik-start-een-actie/
http://www.gonnebertje.nl/
https://podcastluisteren.nl/ep/Podnataal-S4E3-Bonusaflevering-met-Stille-Levens-over-babysterfte-en-rouwverwerking
https://www.facebook.com/groups/stillelevens
https://www.facebook.com/groups/stillelevens
https://spoti.fi/2PDsX3W
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53242-Brochure-Voor-familie-en-vrienden.pdf
https://www.stillelevens.nl/onze-stille-levens/
https://giphy.com/search/stillelevens-stickers
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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.

Het Steunteam ging, ondanks de Corona-omstandigheden, onvermoeid door met steun geven 
aan ouders die met verschillende problematiek steun zochten. In 2020 hebben we 51 moeders 
en 1 vaders steun kunnen geven via het Steunteam. Het aantal contacten tussen steungever en 
ouders varieerde van 1 tot 74 keer.

Onderzoek

Eén van de doelstellingen van Stille Levens is het stimuleren van onderzoek. In 2020 
hebben wij bijgedragen aan de start van het onderzoek door Erasmus MC en Amsterdam 
UMC, naar de afname van vroeggeboren baby’s tijdens COVID-19 pandemie. 

Belangenbehartiging

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. In 2020 zijn er overleggen geweest met de Werkgroep 
Cliëntenorganisaties in de Geboortezorg (in samenwerking met de Patiëntenfederatie), 
Commissie Geboortezorg van het CPZ en de Expertraad Kind & Gezin van het 
Kenniscentrum Kinderpalliatief.

Event

Vanwege de COVID-19 omstandigheden moest het reeds volledig geplande event,  
de Vrijwilligersdag 2020, tot twee keer toe geannuleerd worden.  

https://www.stillelevens.nl/steun/
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Marketingcommunicatie

Social Media
Stille Levens blijft ook in 2020 goed in contact via social media: Instagram, Facebook, 
Twitter en LinkedIn. Instagram is echt passend bij de doelgroep. LinkedIn wordt goed 
gevolgd door zorgverleners. 

De Stille Levens Spotify lijst kreeg meerdere uitbreidingen, waaronder het populaire 
nummer ‘White Roses’.

PR
In 2020 waren er verschillende media-momenten. Interviews en vermeldingen verschenen 
in de volgende media: 
AD
ED
Metronieuws
AD
Viva

Podcast
Podnataal is opgezet door radiomaker en journalist Simone Wijnands. In deze podcast 
vertellen vrouwen over hun bevallingsverhaal. Er is in seizoen 4 al een aflevering 
verschenen van een moeder wiens baby overleden is: een heftig onderwerp in een 
podcast serie over zwanger zijn. Naar aanleiding van deze aflevering benadert de 
podcastmaker Stille Levens: er komt een speciale aflevering waarin extra informatie 
wordt gegeven over babysterfte. Bestuurslid Silvia geeft haar bijdrage aan deze populaire 
podcast. De aflevering is hier te beluisteren.

GIFjes
Tijdens de Babyloss Awareness Week introduceerden we de speciaal voor Stille Levens 
ontworpen gifjes. Een gifje is een klein bestandje met video of plaatjesreeks om heel 
kort een emotie of boodschap over te brengen. Ze worden veel gebruikt op Instagram 
en Whatsapp. Wanneer bijvoorbeeld een ouder een story plaatst op haar of zijn eigen 
Instagram, kan zij of hij daarbij een GIFje van Stille Levens plaatsen. In de GIPHY database 
giphy.com zijn er 24 ‘branded’ Stille Levens GIFjes te vinden (zoekterm: stillelevens).

https://spoti.fi/2PDsX3W
https://www.ad.nl/binnenland/sieb-echt-de-allereerste-baby-van-2020-in-het-bredase-amphia~a33b9dc6/
https://www.ed.nl/brabant/sieb-echt-de-allereerste-baby-van-2020-in-het-bredase-amphia~a33b9dc6/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/02/in-een-jaar-duizenden-doodgeboren-kinderen-geregistreerd/
https://www.ad.nl/binnenland/ik-stond-er-nooit-bij-stil-dat-je-een-kindje-na-39-weken-zwangerschap-kunt-verliezen~a46553f7/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/Viva-53-Portret-Beppy.pdf
https://podcastluisteren.nl/ep/Podnataal-S4E3-Bonusaflevering-met-Stille-Levens-over-babysterfte-en-rouwverwerking
https://giphy.com/search/stillelevens-stickers
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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.

et bestuur, bestaande uit ouders, zorgverleners en onderzoekers, bestond in 2020 uit:

Jeannette Rietberg, voorzitter | auteur | moeder van Carel*
Adja Waelput, secretaris/penningmeester | onderzoeker, verloskundige niet praktiserend
Silvia Gimberg, bestuurslid | obstetrieverpleegkundig/psycholoog 
Herman Oosterbaan, bestuurslid | gynaecoloog/perinataloog | grootvader van Wisse*
Marnix Veldhuijzen, bestuurslid | fiscalist | vader van Juliette *
Beppy van der Vaart, bestuurslid | marketing manager | moeder van Danté*

Het bestuur heeft in 2020 1 keer live en vier keer digitaal 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, auteur & programmamaker | moeder van Sara* & Liv*
Roos Schlikker, columnist & auteur | moeder van Liv*
Linda Steenland-Egging, ex-Miss Nederland & ondernemer | moeder van Jackie*
Ellemijn Veldhuijzen van Zanten, actrice | moeder van Jasmijn*, Tijgertje* en Quinten*
Anja Dalhuisen, zangeres, auteur & ontwerper | moeder van Boris*

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

Professor Jan Jaap Erwich, Gynaecoloog-Perinatoloog, hoogleraar verloskunde en 
gynacologie en Sectievoorzitter Verloskunde bij het Universitair Medisch Centrum 
Groningen
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 onze contacten. 

Beleidsplan 2020-2022

In het Beleidsplan 2020-2022 worden onze ambities en geplande activiteiten beschreven. 
Een belangrijke activiteit is het opzetten van een structurele inkomstenbron door 
evenementen, door de webshop en door actieve benadering van belangstellenden, 
bedrijven en fondsen. 
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Jaarrekening 

Jaarrekening 2020

Balans

Activa  31 dec 2020  31 dec 2019

 € € € €

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 266 --  

Belastingvorderingen 464 1.060  

730 1.060

Liquide middelen  98.371  70.113

Totaal  99.101  71.173

Passiva  31 dec 2020  31 dec 2019

 € € € €

Eigen vermogen    

Overige reserves 59.005 33.948  

59.005 33.948

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en  
handelskredieten

61 190  

Reservering innovatie en IT 40.000 37.035  

Overige schulden 35

 40.096 37.225

Totaal  99.101  71.173
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Staat van baten en lasten over 2020 2020 2019

 € €

Netto omzet 414 1.350

Giften en baten uit fondsenverwerving 29.793 48.163

Som der exploitatiebaten 30.207 49.513

Overige bedrijfskosten
  

Verkoopkosten 296 447

Kantoorkosten 1.065 710

Kosten gerelateerd aan informatie en investering IT 3.445 47.156

Som der exploitatielasten 4.806 48.313

Exploitatieresultaat 25.401 1.200

Financiële baten en lasten
  

Rentelasten en soortgelijke kosten -342  -349

Resultaat 25.059 851

Resultaatbestemming
  

Overige reserves 25.057 851

Bestemd resultaat 25.059 851
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Accountantsverklaring
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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



