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Bestuursverslag

Voorwoord 

We dachten in 2020 dat we een bijzonder jaar afsloten. Het jaar 2021 was helaas echter net 
zo bijzonder. De impact van de pandemie eisten zijn tol en raakte ook de zorg aan ouders 
met een overleden baby en daarmee ook ons werk. We ontvingen regelmatig verhalen van 
ouders  die afgeschermd, in isolatie, met mondkapjes en in eenzaamheid of met alleen de 
partner een bevalling van een overleden baby moesten doorstaan. Een situatie waardoor 
verlies en verdriet als gecompliceerd ervaren kan worden. Door Covid-19 kwam ook 
onder druk te staan waar mensen blij en gelukkig van worden: elkaar zien en met elkaar 
verbinden. 

We verantwoorden met dit jaarverslag onze activiteiten in 2021. Een jaar waarin we ons 
5-jarig bestaan hadden willen vieren. Een jaar waarin we juist onze vrijwilligers in het 
zonnetje hadden willen zetten, want wat zouden we kunnen doen zonder al die lieve 
ouders die andere ouders helpen. Ook hier trok Covid-19 een streep door de rekening.  

Stille Levens heeft in de afgelopen jaren laten zien hét virtuele kenniscentrum te zijn waar 
we naar streven. We toonden dat verbinden ook op andere manieren kan gaan. Onze 
aanwezigheid op social media was in 2021 groter dan ooit tevoren. Hier hebben we veel 
tijd, liefde en energie in gestoken, en dat heeft gewerkt. Stille Levens kreeg ruim aandacht 
in verschillende media, met veel waardering voor onze uitgebreide reeks brochures. 
Deze reeks hebben we eind 2021 afgerond met de laatste, veertiende brochure. Een 
indrukwekkend aantal dat tot stand is gekomen door een team van ervaringsdeskundigen, 
professionals en journalisten. 

Enkele andere projecten die voor 2021 gepland stonden, hebben we uitgesteld tot het 
moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dit had een grotere opbouw van reserves 
tot gevolg, wat in de jaarrekening tot uiting komt. 

In verbinding met alle ouders en met grote dankbaarheid voor de inzet van al onze 
vrijwilligers, presenteren wij met trots het jaarverslag 2021. 

Namens het bestuur,

Jeannette Rietberg
Voorzitter Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte

‘Wat een geweldige stichting hebben jullie opgezet, en wat 
een complete website is er ontwikkeld. 
Het had me ontzettend fijn en behulpzaam geleken als deze 
site er al was geweest toen ik in februari 2016 mijn kindje 
verloren ben ten gevolge van een trisomie 18.’  – Marloes
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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. Dit willen wij bereiken via onze 
doelstellingen.

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 hun 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, toegepast 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). Wij zijn er ook voor zorgverleners, om hen met allerlei 
vraagstukken bij te staan waardoor ouders op de best mogelijke manier geholpen worden. 
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 samengevat 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 2021

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 
legt een rauwe  kwetsbaarheid bloot. 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, vanuit professionals en vanuit 
onderzoekers. Wij willen een bruggenbouwer zijn tussen doelgroepen en andere partners. 
We werken met kennis, inzicht en bewustzijn vanuit de wetenschap (brein) en vanuit de 
praktijk (hart).

Informatie 

Website
Ouders, zorgverleners en alle andere betrokkenen kunnen via onze uitgebreide website 
www.stillelevens.nl direct en kosteloos informatie vinden. Onze informatie wordt bewust 
kosteloos aangeboden: er mogen geen drempels zijn naar de juiste informatie over 
babysterfte. Bezoekers van onze website laten ons regelmatig weten onder de indruk te 
zijn van de veelzijdigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid van alle informatie die 
hierop te vinden is. 

Brochures
Ervaringsdeskundigen, (geboortezorg)professionals en journalisten werkten gezamenlijk 
aan de Stille Levens brochures. Tussen 2018-2020 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
Voor familie en vrienden
Bij deze brochure zit een speciale voorbeeldbrief: een brief die ouders na het overlijden 
van hun baby kunnen invullen om aan familie of vrienden te sturen. Deze brief is bedoeld 
om meer begrip en betrokkenheid te creëren.

In 2021 verschenen de volgende brochures:
Zwangerschapsbeeïndiging bij een gewenste baby
Voor collega’s en werkgevers
Voor ouders van een meerling
Zwangerschap na het verlies van je baby

Webshop
In 2021 hebben steeds meer zorgverleners kennisgemaakt met de webshop zorgverlener 
waar brochures, kraamdossiers en folders besteld kunnen worden. Steeds meer 
ziekenhuizen, waaronder ook academische centra, en verloskundige-praktijken geven 
onze informatie mee aan ouders die te maken krijgen met het overlijden van hun baby.  

Kraamzorgorganisaties maken voor hun cliënten graag gebruik van het  
kraamdossier ‘Geboren Afscheid’. In 2021 hebben zij dit artikel vaak besteld. 

http://www.stillelevens.nl/
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://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.stillelevens.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FVoorbeeldbrief-voor-familie-en-vrienden.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53237_Brochure-Zwangerschapsbee%CC%88indiging.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53451_Brochure_Voor_collegas_en_werkgever.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53238_Brochure_Voor_ouders_van_een_meerling.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53782_Brochure_Zwangerschap_na_het_verlies_van_je_baby_bev.pdf
https://www.stillelevens.nl/webshop-zorgverlener/
https://www.stillelevens.nl/webshop-zorgverlener/
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Kopen voor Stille Levens
Al vanaf de lancering van de website, helpen we met het zoeken 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. Hiermee helpen 
wij ouders door te laten zien wat er te lezen en te zien is. Bezoekers van deze pagina 
kunnen boeken bestellen in de volgende categorieën: 

• Rouw – Algemeen
• Rouw – Gedichten en gedachten
• Rouw – Pril verlies
• Rouw – Uit eigen ervaring
• Kinderen – Algemeen
• Kinderen – 0 tot 6 jaar
• Kinderen – 4 tot 8 jaar
• Kinderen – 8 tot 12 jaar
• Kinderen – 12 tot 18 jaar
• Vaders
• Relatie
• Werk
• Grootouders
• Langer geleden
• Meerling
• Zwangerschapsbeëindiging
• Zwangerschap en bevallen na verlies

Door boeken of films te kopen via deze Stille Levens-pagina ‘Ik koop’ gaat een percentage 
van de verkoop via bol.com rechtstreeks naar Stille Levens. Zo genereren we extra 
inkomsten, waardoor wij andere ouders kunnen helpen.
  
Actie voor Stille Levens
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. In 2021 hebben we de volgende acties 
voorbij zien komen:

• Januari: vanwege de 21ste gedroomde verjaardag van haar zoon Carel* haalde 
bestuursvoorzitter van Stille Levens Jeannette een mooi bedrag via een Tikkie-actie op 
wat volledig aan Stille Levens gedoneerd werd. 

• Maart: ter ere van de eerste gedroomde verjaardag van haar dochter Faith*, startte 
Shannen Hompes een Tikkie-actie. Er kwam een prachtig totaalbedrag binnen. 

• Juli: op zaterdag 10 juli vond het benefietconcert Altijd Verbonden plaats, dat aandacht 
gaf aan alle overleden baby’s en hun ouders die dit grote verlies dragen. Het concert 
was in het theater en via een livestream te volgen. De aanleiding van het concert was 
de overleden zoon van Daisy van Bekkum en haar partner Erik: Tobias*. Daisy had 
op indrukwekkende wijze dit concert samen met een grote groep van vrijwilligers 
georganiseerd. Het was een verbindend en veelzijdig programma. De opbrengst ging 
naar Stichting Still Fotografie en Stille Levens. Stille Levens kreeg een prachtig bedrag. 

• Een donatie-actie vanwege een doop haalde een fraai bedrag op. 

https://www.stillelevens.nl/ik-koop/
https://www.stillelevens.nl/ik-start-een-actie/
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• Er kwam een bijzonder hoog bedrag binnen ter ere van Evi Baan*. De beste vriend van 
haar vader doneerde de bonus van zijn werkgever met een aanvulling daarbovenop van 
zijn werkgever volledig aan Stille Levens. 

• De eindejaaractie met een QR code button via social media leverde een mooi 
eindejaarsbedrag op. 

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

Steun

Het overlijden van je baby is met geen ander verlies te vergelijken. Het is helaas zo dat 
er maar weinig mensen de diepe gevolgen  begrijpen. Ouders plannen, vaak al vanaf 
het prille begin van hun zwangerschap, hun leven rond hun baby. Door het overlijden 
verdwijnen op een heel pijnlijke manier ook alle toekomstverwachtingen. Er zijn nog 
zo weinig herinneringen die ouders kunnen delen met anderen. Bij het verlies van een 
volwassene, wordt er gezamenlijk gerouwd door het ophalen van herinneringen. Bij een 
baby kan dat niet. In het verdere leven kunnen mijlpalen pijnlijk herinneren aan wat er niet 
meer is en hoe het zou zijn geweest. Het eerste lachje, het eerste hapje, de eerste stapjes, 
de eerste dag op school, het wisselen van de eerste tand, de eerste zwemles, de groep 8 
musical; ze zullen er nooit komen. Ouders fantaseren over hoe hun kind zou zijn geweest 
als het was blijven leven.

De rouw om het overlijden van een baby is vaak onvergelijkbaar diep. Vanwege het 
ongemak dat soms te merken is bij ouders die niet de ervaring van een overlijden van een 
baby meegemaakt hebben, wordt het vaak als ingewikkeld ervaren om te praten over de 
overleden baby. Het onderwerp wordt vermeden. Hoe pijnlijk is het als de naam van je 
baby niet meer genoemd wordt, waardoor het lijkt of de wereld is vergeten dat je kind er 
ooit is geweest.

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, onvermoeibaar door met steun 
geven aan ouders die met verschillende problematiek steun zochten. In 2021 heeft het 
Stille Levens Steunteam 76 moeders en 2 vaders steun kunnen geven. Het aantal contacten 
tussen steungever en ouders varieerde van 1 tot 58 keer. Het contact wordt als zeer prettig 
ervaren.

In september 2021 is een nieuwe groep steungevers getraind. Deze nieuwe groep bestond 
uit 9 deelnemers, waaronder een vader en een moeder, een vader, een ouder die eerder 
steun heeft gekregen van het Steunteam en vijf ouders die een zwangerschapsbeëindiging 
op medische gronden hebben meegemaakt. De nieuwe steungevers zijn geworven via 
social media. Deze steungevers kregen, net als alle andere steungevers, professionele 
training op het gebied van online hulpverlening en rouw.

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

Steeds meer Master- en PhD- en project-onderzoekers weten Stille Levens te vinden. 
Niet alleen om onze bijdrage te vragen, maar vaak ook bij het zoeken van ouders om deel 
te nemen aan hun onderzoeken. Afgelopen jaar hebben we geholpen bij de volgende 
onderzoeksprojecten: 

• Staying together yet drifting apart? The (sexual) relationship between parents who lost 
their child together door Soshana Kloos.

•  COCOON - COntinuing care in COVID-19 Outbreak: A global survey of New, expectant and 
bereaved parent experiences door het Stillbirth Centre of Research Excellence (via het UMCG).

• Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij 
pasgeborenen door ProFacto/Amsterdam UMC in opdracht van ZonMW/VWS.

Belangenbehartiging

Stille Levens is geen patiëntenvereniging. Een patiëntenvereniging is namelijk een 
vereniging of een stichting voor patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening of 
ziekte. Omdat onze ouders geen patiënten zijn die lijden aan een aandoening of ziekte,  
zijn wij geen patiëntenvereniging. We behartigen wel de belangen van ouders die te 
maken krijgen met het overlijden van een baby, waarbij we het geven van informatie en 
het leggen van contacten tussen lotgenoten belangrijk vinden. We worden betrokken 
binnen werkgroepen en expert-raden om de belangen te behartigen van ouders die te 
maken krijgen met het overlijden van een baby.  In 2021 hebben we overleggen gehad met 
de Werkgroep Cliëntenorganisaties in de Geboortezorg van Patiëntenfederatie Nederland 
en met de Expertraad Kind & Gezin Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

In 2021 heeft een interview met een ouder over regelingen rond late zwangerschapsbeïndiging 
(na 24 weken) bij ernstige aangeboren aandoeningen van een ongeboren baby geleid 
tot veel media- en politieke aandacht. Deze regeling roept veel vragen op, ook bij 
zorgprofessionals, waardoor ouders zich genoodzaakt voelen om voor de zorg uit te 
wijken naar het buitenland. Hierdoor kan de continuïteit van zorg en kwaliteit van de 
opvang van de ouders na de afbreking in het geding komen. Stille Levens heeft samen met 
Kenniscentrum Kinderpalliatief het initiatief genomen om – vooruitlopend op de resultaten 
van de evaluatie Regeling beoordelingscommissie LZA/LP – te denken in oplossingen. 
Hierin werkten we samen met de VSOP (patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische 
aandoeningen), het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Eduard Verhagen, kinderarts en 
hoogleraar Palliatieve Zorg voor kinderen (UMCG)en lid Raad van Advies Stille Levens en 
gynaecoloog en hoogleraar Verloskunde & preventie perinatale sterfte Jan Jaap Erwich 
(UMCG).

Events

Babyloss Awareness Week 2021
De Facebookpagina van het boek ‘Altijd een kind te kort’ heeft in 2016 de Babyloss 
Awareness Week in Nederland geïntroduceerd. Elk jaar organiseert Stille Levens van  
9 tot 15 oktober deze week voor ouders, familieleden en vrienden van een overleden baby. 
Daarnaast besteden we extra aandacht aan het onderwerp babysterfte en het overlijden 
van een baby. Deze week staat in het teken van bewustwording en openlijk kunnen 
spreken over dit onderwerp. Herkenning kan veel steun geven; erkenning is belangrijk. 

https://www.patientenfederatie.nl/
https://www.kinderpalliatief.nl/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlandse-artsen-zwijgen-soms-over-de-mogelijkheden-van-een-late-abortus~bb4abb43/?fbclid=IwAR2c38xGUCx9l2goI3BrD-V97jGE-lh9sLEhD8iiUYJKw6Sv1w3L8Sd1rO0
https://www.lzalp.nl/documenten/regelingen/2022/juni/2/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-lza-lp
https://www.lzalp.nl/documenten/regelingen/2022/juni/2/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-lza-lp
file:///C:/Users/adjaw/Documents/Downloads/VSOP
https://www.kinderpalliatief.nl/
https://www.rug.nl/staff/a.a.e.verhagen/
https://www.rug.nl/staff/j.j.h.m.erwich/
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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. 

Tijdens de Babyloss Awareness Week 2021 hebben we dagelijks aandacht besteed aan een 
specifiek onderwerp:

• Jij en je omgeving: giftige positiviteit en troost
• Jij en familie en vrienden: voorbeeldbrief
• Jij en je troost: gedenkgeschenken en troostcadeaus
• Jij en je partner: ruimte maken voor elkaars verdriet
• Jij en je werk: lancering brochure ‘Voor collega’s en werkgevers’
• Wave of light als afsluiter van de week

Wereldlichtjesdag 2021
In Nederland bestaat al geruime tijd Wereldlichtjesdag (de tweede zondag in december), 
een dag voor alle overleden kinderen. Wereldlichtjesdag wordt vaak gezamenlijk gevierd, 
met muziek, gedichten en persoonlijke verhalen: in verbinding. Door COVID-19 was het 
voor veel herdenkingsplekken niet mogelijk om bij elkaar te komen. Stille Levens heeft – 
anticiperend hierop – ervoor gezorgd dat ouders virtuele kaarsjes de mogelijkheid werd 
gebonden om een virtuele kaars te branden voor hun overleden baby(‘s) en deze kaars 
op de kaart te zetten. Letterlijk en figuurlijk werd hun baby op deze manier herdacht en 
vereeuwigd. Dit initiatief was een groot succes en werd door deelnemende ouders via 
social media breed gedeeld. Niet alleen in Nederland maar ook in Europa en de rest van 
de wereld was er op Wereldlichtjesdag een golf van licht te zien op de tweede zondag in 
december: meer dan 1000 kaarsjes kwamen in beeld via deze kaart. Een indrukwekkend 
resultaat!

Vrijwilligersdag 2021
Door COVID-19 hebben we de al volledig georganiseerde Vrijwilligersdag twee maal 
moeten afzeggen. Ook in 2021 kon deze vanwege alle omstandigheden helaas geen 
doorgang vinden. Zodra er weer ruimte is, zullen wij dit weer oppakken. 

Marketingcommunicatie

Social Media

Zichtbaarheid
Wij zijn zichtbaar via onze website en maar vooral ook via social media; we zijn tenslotte 
een virtueel centrum. Wij zijn te vinden via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn.  
Hier plaatsen wij meerdere keren per week posts over muziek (met directe links naar onze 
eigen Spotify lijst), geven wij psycho-educatie over rouw en de impact van babysterfte, 
verwijzen we naar onze brochures en delen we citaten die van toepassing zijn op situaties 
waar onze ouders zich in begeven. We delen wekelijks nieuwe blogs, geschreven door 
onze vrijwilligers van het Blogteam dat bestaat uit ervaringsdeskundige ouders. 

Besloten FB pagina
Het aantal leden van de besloten Facebook-pagina Stille Levens | Voor ouders van een 
overleden baby is in 2021 verdubbeld. Er wordt gepost over recent verdriet en verlies maar 
ook dat van langer geleden. De community helpt elkaar bij het oplossen van praktische vragen. 

file:///Users/adjaw/Documents/Downloads/Er zijn nog zo weinig herinneringen die ouders kunnen delen met anderen. Bij het verlies van volwassene wordt er gezamenlijk gerouwd door het ophalen van herinneringen. Bij een baby kan dat niet. In het verdere leven kunnen mijlpalen pijnlijk herinneren aan wat er niet meer is en hoe het zou zijn geweest. Het eerste lachje, het eerste hapje, de eerste stapjes, de eerste dag op school, het wisselen van de eerste tand, de eerste zwemles, de groep 8 musical; ze zullen er nooit komen. Ouders fantaseren over hoe hun kind zou zijn geweest als het was blijven leven.
https://www.instagram.com/stillelevens/
https://www.facebook.com/StilleLevensKenniscentrumBabysterfte
https://twitter.com/StilleLevens
https://www.linkedin.com/company/11755680/admin/
https://open.spotify.com/playlist/5WRPYvabSeIG1747ZhZkwv
https://www.stillelevens.nl/blog/
https://www.facebook.com/groups/718443962079680
https://www.facebook.com/groups/718443962079680
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Statistieken
Instagram en Facebook zijn onze belangrijkste social media-kanalen.

Instagram
1 januari 2021 - 31 december 2021

Bereik Bezoeken Nieuwe volgers

24.190
+602%

24.190
+602% 

24.190
+602%

Facebook
1 januari 2021 - 31 december 2021

Bereik Bezoeken Nieuwe vind-ik-leuks

166.144
-15.3%

5.547
+23.9% 

315
-26.7%

Vrouwen
94.1%

Mannen
5.9%

Best scorende bericht Doelgroep

6.374

Vrouwen
94.9%

Mannen
5.1%

Best scorende bericht Doelgroep

38.044
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Bloem van de maand
Nieuw in 2021 was de ‘Bloem van de maand’: de maand waarin de baby geboren en vaak 
ook overleden is. Deze maand wordt vaak als een bijzondere maand ervaren. Veel ouders 
zien van tevoren erg op tegen de geboortedag, sterfdag of ‘gedenkdag(en). De meeste 
ouders gedenken die maand hun baby of baby’s op een persoonlijke wijze. Vanaf juni 2021 
is Stille Levens gestart met de geboortebloem van de verschillende maanden te publiceren. 
Prachtige weergaves van bloemen van de hand van onze illustratrice Mariëtte Ciggaar 
kwamen elke maand voorbij. Elke geboortemaand heeft namelijk een eigen bloem, die net als 
een sterrenbeeld veel kan vertellen over het karakter van een persoon. Ouders konden via 
Instagram en Facebook de naam van hun baby of baby’s en een speciale datum toevoegen. 

Samenwerkingen
Er zijn veel websites die informatie geven over het overlijden van een baby. Er zijn ook veel 
websites die diensten of producten aanbieden die hiermee te maken hebben. We willen 
zo volledig mogelijk zijn in het aanbieden van links naar sites met betrouwbare informatie 
en diensten. Dit doen wij via de pagina Nuttige websites. Met geen van de genoemde 
sites onderhouden wij commerciële of gesponsorde banden. De websites waar wij naar 
verwijzen beheren we niet; voor de inhoud van de informatie van deze websites draagt 
Stille Levens dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Andere websites verwijzen steeds vaker naar ons door. Een vorm van samenwerking waar 
geen voorwaarden aan verbonden zitten. In 2021 hebben de volgende sites dit initiatief 
opgepakt: 

Kindermandjes  Al 20 jaar is dit bedrijf een begrip op het gebied van afscheid-producten 
op maat.

Te kleine baby  Een informatieve website op initiatief van een groep onderzoekers die 
zich richt op verbetering van de zorg voor vrouwen en hun baby’s met 
een kans op placenta-insufficiëntie.

Keuzehulp Stille Levens heeft een steunbetuiging afgegeven voor de herziening van 
Vroeggeboorte  de Keuzehulp Extreme Vroeggeboorte: deze online keuzehulp ondersteunt  

ouders van extreem vroeggeboren kinderen bij kiezen over behandelopties 
of het afzien daarvan. De herziening is momenteel in de maak.

Watermethode Informatieve site over de ervaringen van ouders en professionals over 
de watermethode.

In de media
Het jaar 2021 was een jaar rijk gevuld met verschillende media-momenten.  
Interviews en vermeldingen verschenen in de volgende media: 

Viva
AD
Vakblad Vroeg
Nataal
KNOV
College Perinatale Zorg

De Gynaecoloog
Kraamsupport
VOG magazine
Kenniscentrum Kinderpalliatief
AD

https://marietteciggaar.wixsite.com/kaartjevanciggaar
https://www.stillelevens.nl/informatie/nuttige-websites/
https://www.kindermandjes.nl/samenwerking/
https://tekleinebaby.nl/
https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/
https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/
https://www.watermethode.nl/faq/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/Viva-53-Portret-Beppy.pdf
https://www.ad.nl/gezin/als-je-je-baby-verliest-je-rouwt-om-iemand-die-je-nauwelijks-hebt-leren-kennen~a6efbc61/?cb=3cb21286b7aa960265630e33dde2abc1&auth_rd=1
https://www.vakbladvroeg.nl/beeindigen-gewenste-zwangerschap/
https://www.finepoint.nl/images/portfolio/nataal/2021_nataal_stille_levens.pdf
https://www.knov.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/stille-levens-kenniscentrum-babysterfte-maakte-een-speciale-brochure
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/brochure-zwangerschapsbeeindiging-bij-een-gewenste-baby/
https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/zwangerschapsbeeindiging-bij-een-gewenste-baby/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/Kraam-support-nr.3-2021.pdf
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/VOGmagazine-2-2021_Stille-Levens.pdf
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/projecten/detail/onze-missie-mensen-die-hun-baby-verliezen-weer-in-hun-kracht-zetten
https://www.ad.nl/nijmegen/altijd-verbonden-is-een-avond-vol-rouw-en-connecties-wij-zijn-net-zo-goed-de-ouders-van-onze-sterrenkinderen~a1c421e7/
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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 2021 uit:

Jeannette Rietberg, voorzitter | auteur | moeder van Carel*
Adja Waelput, secretaris | onderzoeker, verloskundige niet praktiserend
Silvia Gimberg, bestuurslid | obstetrieverpleegkundige/psycholoog 
Herman Oosterbaan, bestuurslid | gynaecoloog/perinataloog | grootvader van Wisse*  
(tot en met september 2021)
Marnix Veldhuijzen, penningmeester | fiscalist | vader van Juliette*
Beppy van der Vaart, bestuurslid | marketing manager | moeder van Danté*

Vanwege COVID-19 heeft het bestuur in 2021 één keer live en vijf 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. Het Steunteam bestaat 
uit 22 Steungevers en twee coördinatoren. Het Blogteam heeft in 2021 een nieuwe 
stimulans gekregen en bestaat uit tien bloggers en twee coördinatoren. Het Blogteam 
bestaat ervaringsdeskundige ouders die zich belangeloos inzetten om hun gevoelens en 
ervaringen via blogs te delen.

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*

https://www.stillelevens.nl/steun/
https://www.stillelevens.nl/blog/
https://www.stillelevens.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeurs/
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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 
gynaecologie & preventie perinatale sterfte UMCG | sectievoorzitter verloskunde UMCG 
Maria de Greef, rouwdeskundige | opleider | adviseur | publicist | trainer Stille Levens 
Steunteam

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.

Naast de eerder genoemde Tikkie heeft Stille Levens een eigen  
QR-code laten ontwikkelen om doneren te vereenvoudigen.  
Deze zetten we in via social media en is te vinden aan het eind  
van onze brochures.

Beleidsplan 2020-2022

In het Beleidsplan 2020-2022 hebben wij 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.  

https://www.stillelevens.nl/over-ons/wie-zijn-wij/raad-van-advies/
https://www.stillelevens.nl/wp-content/uploads/53600_Beleidsplan_2020-2022_bev.pdf
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Jaarrekening 

Jaarrekening 2021

Balans

Activa  31 dec 2021  31 dec 2020

 € € € €

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 345 266

Belastingvorderingen 1.534 464

1.879 730

Liquide middelen  135.343  98.371

Totaal  137.222  99.101

Passiva  31 dec 2021  31 dec 2020

 € € € €

Eigen vermogen    

Overige reserves 45.921 59.005

45.921 59.005

Kortlopende schulden   

Schulden aan leveranciers en  
handelskredieten

61

Reservering innovatie en IT 91.301 40.000

Overige schulden 35

 91.301 40.096

Totaal  137.222  99.101
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Staat van baten en lasten over 2021 2021 2020

 € €

Netto omzet 1 .242 414

Giften en baten uit fondsenverwerving 60.302 29.793

Som der exploitatiebaten 61.544 30.207

Overige bedrijfskosten
  

Verkoopkosten 213 296

Kantoorkosten 23.224 1.065

Kosten gerelateerd aan informatie en investering IT 50.922 3.445

Som der exploitatielasten 74.359 4.806

Exploitatieresultaat -12.815 25.401

Financiële baten en lasten
  

Rentelasten en soortgelijke kosten -270 -342

Resultaat -13.085 25.059

Resultaatbestemming
  

Overige reserves -13.085 25.057

Bestemd resultaat -13.085 25.059
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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



