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Voorwoord van de voorzitter 
 

Na een jarenlange voorbereiding hebben we op 28 mei 2016 de Stichting Kenniscentrum Babysterfte 

opgezet. Een organisatie voor alle ouders die te maken krijgen met het overlijden van hun baby voor, 

tijdens of na de geboorte.  

 

Hiermee ging een lange wens in vervulling, van zowel ouders als zorgprofessionals en onderzoekers. 

De wens om een organisatie te starten, vanuit gebundelde krachten. Vanaf 2012 is door enkele 

vrijwilligers gebouwd aan het fundament. De aanleiding om te gaan bouwen was de inspiratie vanuit 

de tweejaarlijkse ISA (International Stillbirth Alliance)-ISPID (International Society for the Study and 

Prevention of Perinatal and Infant Death)congressen; internationale congressen voor zorgverleners 

én voor ouders getroffen door babysterfte.  

 

Er werd zeer bewust gekozen voor een bestuur dat zowel uit ouders als zorgverleners bestaat: 

gebundelde kennis en kunde. In aanvulling op de naam bij oprichting ‘Kenniscentrum Babysterfte’, 

werd gekozen voor een naam die iedereen aanspreekt: Stille Levens. De levens van alle baby’s die er 

niet meer zijn maar die toch aanwezig blijven in afwezigheid. Samen kunnen we een verschil maken 

voor ouders die informatie en steun zoeken. Met een bestuur bestaande uit vrijwilligers hebben we 

ons ingezet voor een koers, voor de ontwikkeling van een organisatie en voor wat we willen (en 

kunnen) bieden aan ouders die opzoek zijn naar informatie en steun . 

 

De eerste resultaten zijn zichtbaar: op 16 juni 2018, vlak voor Vaderdag 2018, gingen we echt ‘live’, 

met onze website www.stillelevens.nl. Naast informatie over babysterfte en over onze organisatie 

zijn hier (gratis) brochures te vinden voor ouders. Deze brochures zijn samengesteld door 

ervaringsdeskundigen, professionals en journalisten. In het najaar van 2018 volgt online steun aan 

ouders door professioneel getrainde vrijwilligers, die ook ervaringsdeskundigen zijn. 

 

Wij hopen steun te kunnen bieden waar nodig. En hopen op uw steun, in tijd, als vrijwilliger, of als 

donateur. - 

 

 

 

Jeannette Rietberg, 

Voorzitter Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte 

 

  

http://www.stillelevens.nl/
https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
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1.  Verslag van het bestuur 
 

Met drie bestuursleden hebben we op 28 mei 2016 de stichting Kenniscentrum Babysterfte opgezet: 

Jeannette Rietberg, Léonie Schutter de Boer en Adja Waelput. De eerste stap was het samenstellen 

van een bestuur. Ons huidige bestuur telt acht leden: 

 

 Jeannette Rietberg, voorzitter | auteur & publicist | moeder van Carel* 

 Adja Waelput, penningmeester | onderzoeker, verloskundige niet praktiserend 

 Léonie Schutter de Boer, secretaris | journalist | moeder van Sarah* 

 Marie-Louise van Heijst, bestuurslid | klinisch verloskundige 

 Silvia Gimberg, bestuurslid | obstetrieverpleegkundig, psycholoog in opleiding 

 Herman Oosterbaan, bestuurslid | gynaecoloog/perinataloog | grootvader van Wisse* 

 Beppy van der Vaart, bestuurslid | content marketeer | moeder van Danté* 

 Marnix Veldhuizen, bestuurslid | fiscalist | vader van Juliette* 

Het bestuur heeft in de verslagperiode 14 keer vergaderd en een brainstormdag gehouden. 

 

Onze bestuursleden zijn (onbezoldigde) ervaringsdeskundige ouders, (geboorte)zorgprofessionals en 

onderzoekers. 
 

1.1  Activiteiten 

 

Alle activiteiten van het Kenniscentrum Babysterfte zijn gericht op het delen van kennis, en het geven 

van aandacht en steun aan ouders, hun omgeving en zorgverleners. We doen dit met ouders, 

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). 

 

Deze eerste verslagperiode stond in het teken van de opbouw van de organisatie.  

 

1.2  Ontwikkeling van missie, visie, doelstellingen en kernwaarden 

 

De missie van Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte is: ouders die door babysterfte 

getroffen worden te helpen, op de beste manier en vanuit gebundelde krachten. 

 

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 ook de laatste groep inzichten, ervaringen, kennis en kunde. 
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Als we naar de toekomst kijken willen we een stevig fundament opbouwen voor ouders die door 

babysterfte getroffen worden. Daarom ondersteunen we onderzoek rond babysterfte en de impact 

daarvan op alle betrokkenen. Hiervoor werken we samen met anderen. 

 

1.3  Eerste stap in kennis delen 

 

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 onderlinge relatie, die met de andere kinderen, 

grootouders en vrienden en kennissen. Terug aan het werk is een van de vele vragen die op ouders 

(en hun werkgevers) afkomen. 

 

Een van onze eerste activiteiten was de ontwikkeling van (12) brochures over deze onderwerpen. 

Ervaringsdeskundigen, (geboortezorg)professionals en journalisten hebben hier samen aan gewerkt. 

Ze zijn gratis te downloaden. 

 

1.4  Opzetten van steun 

 

Het sterven van een baby heeft levenslange impact op het leven van ouders en andere betrokkenen. 

Mensen rouwen verschillend. De meeste ouders zijn in staat om op eigen (veer)kracht en met hulp 

van hun omgeving weer te herstellen van deze ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk om hierbij 

steun te krijgen. Maar er is niet altijd iemand in de buurt die een soortgelijk verlies heeft ervaren. 

Terwijl er juist vaak behoefte is om deze ervaring te delen met een ouder die hetzelfde heeft 

meegemaakt. Er is in Nederland echter nog geen steunpunt met ervaringsdeskundigen die nauw 

samenwerken met zorgverleners en onderzoekers, waar ouders met hun vragen terecht kunnen. 

 

In 2017 hebben we een plan ontwikkeld voor ondersteuning door professioneel getrainde 

vrijwilligers, die ook ervaringsdeskundigen zijn. 

 

1.5  Naamsbekendheid & vindbaarheid 

 

Een nieuwe organisatie opzetten betekent een nieuwe naam, een logo, een website, een huisstijl die 

uitstraalt wat we willen bieden: kennis, inzicht en bewustzijn vanuit de praktijk (hart) en wetenschap 

(brein). Ouders moeten zich welkom voelen en ook voor professionals in zorg en onderzoek moet er 

voldoende informatie beschikbaar zijn. We zijn trots op het mooie resultaat dat op 16 juni 2018 ‘live’ 

is gegaan: de website www.stillelevens.nl 

 

 

  

https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
http://www.stillelevens.nl/
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2.  Toekomst 
 

2018 is het jaar waarin Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte zichtbaar wordt, met 

website, brochures en het opzetten van steun aan ouders. 

 

Dit is een goede basis voor Help Mee: werven en ondersteunen van vrijwilligers en van donateurs en 

fondsen.  
 

2.2  Activiteiten 2018 

 

 Zorgen voor naamsbekendheid van Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte, door 

activiteiten en samen met ambassadeurs 

 Werven van vrijwilligers 

 Werven van fondsen 

 Behoeftepeiling bij getroffen ouders en hun naasten 

 Ontwikkeling van de web site 

 Afronding van de (12) brochures voor ouders, hun naasten en werkgevers 

 Aandacht vragen in de media voor begeleiding bij babysterfte 

 Behoeftepeiling naar trainingen voor zorgverleners 

 
 

  

http://www.stillelevens.nl/
https://www.stillelevens.nl/informatie/brochures/
http://www.stillelevens.nl/steun/
https://www.stillelevens.nl/help-mee/
https://www.stillelevens.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeurs/
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3.  Organisatie 
 

De Stichting Kenniscentrum Babysterfte is opgericht op 28 mei 2016.1 In de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de stichting  zijn het doel van de stichting en de taken en bevoegdheden 

van het bestuur vastgelegd. 

 

Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

(nummer 66412016) en heeft sinds mei 2016 de ANBI-status (RSIN 856413045). 

 

3.1  Bestuur 
 

Het bestuur van Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte bestaat uit ouders, zorgverleners 

en onderzoekers. Het bestuur werkt onbezoldigd.2 

 

Het oprichtingsbestuur bestond uit drie leden 

Voorzitter Jeannette (JCTh) Rietberg 

Penningmeester Léonie (LGC) Schutter de Boer 

Secretaris Adja (AJM) Waelput 

 

Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit 

Voorzitter Jeannette (JCTh) Rietberg 

Penningmeester Leonie (LGC) de Boer Schutter 

Secretaris Adja (AJM) Waelput 

Bestuurslid Silvia (MHS) Grimberg 

Bestuurslid Anne (AT) van der Bosa 

Bestuurslid Marie-Louise (MLA) van Heijst 

Bestuurslid Herman (HP) Oosterbaan 
  
a afgetreden per 7 maart 2018 

 

  

                                                 
1 Sinds juni 2018: Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte 
2 In voorkomende gevallen hebben bestuursleden recht op vergoeding van kosten voor zover deze zijn gemaakt 
voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. 
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4.  Jaarrekening 
 

Stille Levens | Stichting Kenniscentrum Babysterfte is in 2016 van start gegaan met enthousiaste 

bestuursleden, maar zonder middelen.  

 

Door de eerste donatie, eind 2016, kwam er geld beschikbaar voor de benodigde activiteiten. Eind 

2017 volgde een tweede donatie. Deze middelen zijn in 2017 ingezet voor activiteiten waar ouders 

direct baat bij hebben: informatie via brochures en website. 

 

Vanwege het doel van de stichting hebben journalisten, tekstschrijvers, website bouwer, 

designbureau illustratrice, merkenbureau, merknamenbureau, notariskantoor en fiscalisten een 

kosteloos of tegen sterk gereduceerd tarief hun diensten geleverd. 
 

     

Openingsbalans, 

  

  31-12-2017 

 

28 mei 2016 

Inkomsten 

     Inkomsten uit donaties 

  

€ 25.000  

 

€ 0,00  

Inkomsten uit eigen fondsenwerving     € 0,00  

Inkomsten gezamenlijke acties 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Inkomsten acties van derden 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Inkomsten uit subsidies 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Inkomsten uit beleggingen 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Overige inkomsten 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Totale inkomsten 

 

  € 25.000  

 

€ 0,00  

      Bestedingen 

     Bestuurskosten 

  

 € 536  

 

€ 0,00  

Bankkosten  

  

 € 207 

 

€ 0,00  

Juridische kosten 

  

 € 68 

 

€ 0,00  

Project website    € 672  € 0,00  

Communicatie     € 787  € 0,00  

Totale kosten/bestedingen 

 

   € 2.270 

 

€ 0,00  

      

Saldo van baten en lasten   € 22.730  € 0,00 

      

Activa 

     Liquide middelen 

  

€ 22.730 

 

€ 0,00  

Immateriële vaste activa 

  

€ 0,00  

 

€   0,00  

Materiele vaste activa 

  

€ 0,00  

 

€   0,00  

Vorderingen en overlopende activa 

  

€ 0,00  

 

€   0,00  

Liquide middelen 

  

€ 0,00  

 

€   0,00  

Totale activa 

 

  € 22.730  

 

€   0,00  
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      Passiva 

     Resultaatbestemming   € 22.709    

Langlopende schulden 

  

€ 0,00  

 

€ 0,00  

Kortlopende schulden 

  

€ 371 

 

€ 0,00  

 

  € 22.360 

 

€ 0,00 

 

Resultaatbestemming 

Deze gelden zijn gereserveerd voor de afronding van de brochures en de websites en voor het 

opzetten van de ondersteuning aan ouders. Hiervoor worden vrijwilligers getraind. 


