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Voorwoord

 

In april 2014 richtten Francien Bisschop en Ruth van den IJssel een

uitvaartvaartorganisatie op die zich zou gaan specialiseren in het

begeleiden van ouders die een baby verliezen rondom zwangerschap en

geboorte.

Toen Ruth van den IJssel in 2010 zelf een zoontje verloor na 32 weken

zwangerschap, vond ze al snel dat het anders moest en kon. Naast het

afscheid nemen wilde ze ook aandacht besteden aan het welkom heten en

leren kennen van haar zoontje. Dit is essentieel als de dood zich al

aandient voordat het leven goed en wel begonnen is. Daarnaast is het

belangrijk dat de kraamvrouw extra aandacht krijgt. Zij heeft net een

zwangerschap en bevalling achter de rug en daar kun je niet omheen. Als

het leven net begint, begin je ook met het maken van herinneringen. Als het

leven meteen alweer stopt moeten die herinneringen in de paar dagen

tussen geboorte en uitvaart nog gemaakt worden. Als je daarin niet goed

begeleid wordt, mis je de waardevolle momenten waar je de rest van je

leven op terug kunt kijken.

Na 5 jaar ima afscheidszorg vonden Francien en Ruth het in 2019 hun

maatschappelijke plicht om de ervaring en expertise die zij de afgelopen

jaren hebben opgedaan te vertalen naar een landelijke, onafhankelijke

stichting die zowel ouders als zorgprofessionals ondersteunt als zij met

perinatale sterfte te maken krijgen.



Het eerste jaar door voorzitter Ruth van den IJssel

 

Op 21 februari 2019 bij de notaris. Handtekeningen zetten onder de

oprichtingsakte van onze stichting. Wie had dat kunnen vermoeden toen ik

in december 2010 met onze prachtige, levenloze zoon in mijn armen in een

ziekenhuisbed lag. Het leek alsof de wereld voor altijd stil zou staan.

Maar niets was minder waar. In 2014 richtten we ima afscheidszorg op en

vijf jaar later waren we door onze ervaring in het begeleiden van meer

dan 300 ouderparen, specialisten geworden. Deze expertise mochten we

niet voor onszelf houden maar waren we moreel verplicht om te delen in

de breedste zin van het woord. Dat was ons doel met Steunpunt Nova en

dat is gelukt. Wat ben ik trots op de website die al door honderden ouders

en geboortezorgprofessionals is bekeken en geraadpleegd.

We hebben 1250 setjes hulpkaarten uitgedeeld en opgestuurd en krijgen

alleen maar positieve feedback. 

We hebben trainingen gegeven en gesproken op symposia, hebben heel

veel mooie gesprekken gevoerd en er is een commissie van aanbeveling en

advies om heel trots op te zijn.

We kijken terug op een geweldige start in 2019 en kunnen niet wachten om

alle wensen die voor 2020 op het verlanglijstje staan te gaan realiseren.



Missie, visie en doelgroep

Betekenis van de naam

Nova heeft twee betekenissen:

“nieuw” voor het nieuwe leven dat zich aankondigde.

een ster die plotseling veel helderder wordt en daarna geleidelijk, over een

periode van maanden tot vele jaren, tot haar vroegere helderheid

terugkeert.

Ondanks dat je kindje buiten de buik niet of kort heeft geleefd zal hij voor

altijd een speciale plek innemen in je leven.

De ondertitel van Steunpunt Nova is ‘verloren verwachting’ omdat alle

ouders die IN VERWACHTING zijn een toekomstbeeld creëren. Het maakt niet

uit hoe lang of kort de zwangerschap duurt, als je kindje niet blijft, moet je

afscheid nemen van die verwachting.

Missie

Een landelijk, onafhankelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen

op het moment dat welkom heten en afscheid nemen samenkomt. En voor

de zorgprofessionals die deze ouders begeleiden.

Visie

Alle ouders die met perinatale sterfte te maken krijgen worden door de

zorgverlener direct gewezen op Steunpunt Nova, zodat ze snel toegankelijke,

laagdrempelige en makkelijk te vinden informatie krijgen en niet hoeven te

dolen in het woud van versnipperde informatie.



Doelstelling

Het doel is dat alle ouders die met perinatale sterfte te maken krijgen

directe, toegankelijke, laagdrempelige en makkelijke te vinden informatie

krijgen en niet hoeven te dolen in het woud van versnipperde informatie.

Steunpunt Nova zal deze ouders ondersteunen in de breedste zin van het

woord: met informatie, hulpkaarten, herinneringsdagen, lotgenotencontact

en daar waar mogelijk financieel. 

Voor zorgverleners organiseren wij trainingen, symposia en klinische lessen.

De kernteam-ouders zullen hun ervaringen delen zodat ouders die een baby

verliezen optimale en de meest empatisch mogelijke zorg krijgen.

We faciliteren lotgenotencontact. We hebben een eigen vestiging waar ouders

kunnen samenkomen en diverse activiteiten worden georganiseerd.

We kunnen op termijn ouders financieel ondersteunen bij de organisatie van

het afscheid.

Doelgroep

Ouders die te maken krijgen met babysterfte op het moment dat welkom heten

en afscheid nemen samen gaat.



 

Website

Op de website www.steunpuntnova.nl vinden zowel ouders als

zorgprofessionals de informatie die zij nodig hebben. Omdat deze

doelgroepen andere informatie nodig hebben is gekozen voor gescheiden

pagina’s.

De ouder kan kiezen uit 9 categorieën:

         miskraam

         zwangerschapsafbreking

         stilgeboorte

         bij of kort na  de geboorte overleden

         mijn baby gaat overlijden

         meerlingen

         zwanger na verlies

         het overkomt je nog een keer

         verdriet van lang geleden

Binnen deze categorieën krijgen ze alle praktische informatie die specifiek is

voor hun categorie. Daarnaast vinden ze praktische informatie over:

        

 

 

        wet- en regelgeving

        dagen tot de uitvaart

        uitvaart

        muziek

        rouw en nazorg

        boeken

         links

Activiteiten van Steunpunt Nova



Hulpkaarten

 

Om ouders extra te ondersteunen zijn er hulpkaarten ontwikkeld. Dit zijn

kaarten die vanaf de website te downloaden zijn maar ook op papier massaal

kosteloos verspreid zullen worden onder de geboortezorgprofesionnals.

Er zijn vier soorten hulpkaarten:

        

         De bevalling        

         Herinneringen maken        

         Dagen tot de uitvaart        

         De uitvaart

Met behulp van deze checklists zien ouders direct waaraan ze kunnen denken

en zien ze niets over het hoofd. We hebben in 2019 1250 setjes hulpkaarten

uitgedeeld en opgestuurd.

De hulpkaarten zijn te vinden in de bijlage.

De zorgprofessionals vinden de buttons:

         cijfers

         trainingen en symposia

         artikelen

         ouderverslagen

         video’s

         ondersteuning (checklists/do’s en don’ts/tips voor

         verpleegkundigen, verloskundigen en kraamverzorgenden)

We hebben de hulpkaart over herinneringen maken wel 1000x
bekeken omdat het ons houvast gaf: we wilden zoveel mogelijk

herinneringen maken en wisten niet goed waar we moesten
beginnen. De ideeën op de kaart hebben ons enorm geholpen
om nog zulke mooie momenten met onze dochter te beleven.

Marianne en Ivo, ouders van Lise*



Media

oktober 2019 NEL Magazine

december 2019 Artikel in KraamSupport 

aangekondigd:

feb 2020: Artikel in VOG Magazine

feb 2020: vermelding op de website van de KNOV

maart 2019: artikel in Zin over verdriet van lang

geleden waarin Steunpunt wordt genoemd.

https://steunpuntnova.nl/wp-content/uploads/2019/03/artikel-in-Zin.pdf


Activiteiten 2019
januari 2019: samenstelling kernteam ouders

21 februari 2019: oprichting Steunpunt Nova bij notariskantoor

HammanBlocks in Amsterdam

22 februari 2019: de website www.steunpuntnova.nl is live

25 februari 2019: mailing naar alle geboortezorgprofessionals

maart 2019: samenkomst kernteam ouders in Fort Nigtevecht

maart 2019: twee keer de Verdiepingsmiddag “Tussen

(dood)geboorte en uitvaart” mogen verzorgen voor Rouw rondom

geboorte.

maart-dec 2019: maandelijkse scholing aan de Noordwest

Academie, in het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

maart 2019: inzending voor Lang Leve Rembrandt om meer

aandacht te genereren voor overleden baby's.

    Het gedicht is geschreven door Floortje Agema

    Helaas gingen we niet door naar de finale.



Activiteiten 2019
juli 2019: De ANBI status wordt toegekend.

juli 2019: samenstelling Commissie van aanbeveling van advies, bestaande

uit: 

Amsterdam UMC, Dr. E Pajkrt: hoogleraar Verloskunde en Dr. J.W. Ganzevoort 

Floortje Agema: mortuariummedewerker in het Radboud UMC, schrijver en

trainer

Anne-Marie Vermaat en Hubertien van Heek: specialisten op het gebied van

rouw en verliesbegeleiding.

juli 2019: aanpassing/verbetering hulpkaarten

25 september 2019: gesprek met the Competence Group in Nieuwegein

"TCG wil dit steunpunt ondersteunen door in eerste instantie te verkennen

via het ZorgLeren Netwerk hoe we verspreiding van dit onderwerp en vooral

de kennis daarover via dit netwerk kunnen realiseren. Daaruit zouden dan

mogelijk nog andere vormen van samenwerking tot stand kunnen

komen. Eén van de ontwikkelingen binnen het Zorg Leren Netwerk is te

komen tot een thema rond Rouw en Verlies. Dit wordt momenteel in concept

uitgewerkt. Binnen dit thema zou de informatie van Steunpunt Nova een

uitstekende plek kunnen krijgen."

8 oktober 2019: in gesprek met DELA over samenwerking en financiële

ondersteuning.

17 oktober 2019: scholingsavond voor IJmond 

Geboortezorg.

7 november 2019: spreken op het SCEM symposium verlies in de verloskunde

november 2019: instellen van Doelshop.

november 2019: in gesprek met arts-onderzoeker Amsterdam UMC, over

biobank en rouwstudie. Informatie hierover staat nu op de website.



Reacties van
geboortezorgprofessionals

Wat ziet het er mooi uit! Van harte gefeliciteerd met deze enorme mijlpaal. 

Ik hoop dat het steunpunt veel ouders op een goede manier zal helpen. 

Er staat heel veel informatie op de site, maar wel heel mooi duidelijk

gegroepeerd. Mooie plaatjes ook.

Jullie hebben een erg mooie website gemaakt, complimenten!

Ik ben echt onder de indruk. Mijn complimenten.

Wat hebben jullie een mooie website gemaakt!

Ik vind het vooral heel mooi om te zien dat je aandacht hebt voor alle soorten

van verlies en ook voor zorgverleners.

Met veel achtergrondinformatie en verwijzingen.

Mooi om te zien dat wij ook op jullie website vermeld worden!

Ik vind de site er wel erg duidelijk en professioneel uitzien!! Compliment!!

Is het mogelijk om de hulpkaarten te ontvangen om in de koffertjes te doen

voor deze gezinnen en kraamverzorgenden. Dit wordt door de

kraamverzorgenden op prijs gesteld en de kaarten zijn een meerwaarde.

Ik kan de hulpkaarten op mijn werk als verloskundige en als coach in mijn

praktijk voor begeleiding bij rouw en verlies rondom zwangerschap goed

gebruiken!



Financiën
Steunpunt Nova is een stichting die afhankelijk is van donaties.

Wij vragen de zorginstellingen die de hulpkaarten aanvragen of ze een zelf te

kiezen bedrag zouden willen doneren als tegemoetkoming voor ons werk, de

kaarten en de portokosten.

Voor de ouders die doneren plaatsen we als dank een mooi kaartje op onze

sociale media kanalen.

Drukkerij Peters uit Amsterdam levert al het drukwerk tegen kostprijs.

Alle inkomsten uit trainingen en lezingen komen volledig ten goede aan Steunpunt

Nova.

We zijn voor sponsoring in gesprek met bedrijven die zich richten op afscheid

en geboorte en , denk aan uitvaartverzekeringen en bv Prenatal.

NL 93 INGB 0008 9991 70, ten name van Steunpunt Nova (ANBI).

Via Doelshop kunnen mensen via de tientallen aangesloten webshops

automatisch een percentage van hun aankoopbedrag doneren zonder dat het

hen iets kost.

Voor onze toekomstige projecten zullen we fondsen aanschrijven.

https://steunpuntnova.doelshop.nl/


Baten

Verzorgde trainingen / lezingen
Donaties

Kosten

Doelstelling steuntpunt Nova
Website
Vormgeving
Drukkosten hulpkaarten
Tegemoetkoming uitvaartkosten voor
ouders

Beheer en administratie
Representatie
Oprichtingskosten notaris
Bank / KVK

Som der kosten

Resultaat

2019

€

1.629
530

             

2.517
2.556
246
250

22
325
78

Resultatenrekening Steunpunt Nova

2019

Toelichting algemeen

Steunpunt Nova is in 2019 opgericht. De start van de activiteiten heeft
geleid tot eenmalige aanloopkosten, die voornamelijk te maken hebben
met de technische en inhoudelijke ontwikkeling van de website. Daarom
is er in 2019 een negatief resultaat, dat resulteert in een negatief eigen
vermogen. Dit negatieve resultaat (en eigen vermogen) wordt
gefinancierd vanuit ima afscheidszorg. Deze uitvaartonderneming is
eigendom van één van de bestuurders van Steunpunt Nova.

Toelichting op de Resultatenrekening

Baten

De baten bestaan uit vergoedingen voor verzorgde trainingen,
scholingen en lezingen voor geboortezorgprofessionals, en uit donaties
van particulieren en bedrijven.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de vormgeving en (technische)
ontwikkeling van de website, de vormgeving en drukkosten van de
hulpkaarten. Daarnaast heeft Steunpunt Nova € 250 bijgedragen aan de
uitvaartkosten voor ouders met een krappe beurs.
De kosten van beheer en administratie bestaan voornamelijk uit kosten
voor de notaris voor de oprichting van de stichting.

2.159

5.994

-3.835



ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

TOTALE ACTIVA

PASSIVA

Ondernemingsvermogen
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige belasting en premies sociale verzekering
Lening oprichters stichting
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

31-12-19
€                                 €

  
                                 -

                             1.547

                             1.547

-3.835 
                             -3.835

5.382
                               5.382

                               1.547

                                    

Balans per 31-12-2019

Toelichting op de balans

Activa

De activa bestaan uit liquide middelen op de bankrekening van
Steunpunt Nova.

Passiva

De passiva bestaan uit een renteloze schuld aan ima afscheidszorg
(zie toelichting Algemeen). Deze schuld hoeft alleen te worden
afgelost als daar voldoende financiële ruimte voor is.



Stichting Félice voor de samenwerking                                        

Drukkerij Peters voor de sponsoring van het drukwerk                           

Bart Kalisvaart voor de website                                                       

Jacqueline Elich voor de vormgeving                                                             

Amsterdam UMC, Dr. E Pajkrt, Dr. J.W. Ganzevoort,  Floortje Agema, 

Anne-Marie Vermaat en Hubertien van Heek voor het partnersschap                       

alle ouders van het kernteam voor hun inzet

alle ouders die doneerden

                                        

Bedankt

Bestuur

Ruth van den IJssel – voorzitter 

Ruth is de moeder van Mente, Mink, Roman* en Maan. Zij richtte in 2014 ima

afscheidszorg op en was in 2019 samen met Francien Bisschop de oprichter

van Steunpunt Nova.

Mathijs Lourens – secretaris 

Mathijs is de vader van Alec, Myla en Liva. Myla overleed in december 2015

na 27 dagen ziekenhuis aan de gevolgen van de zeldzame ziekte ACD.

Nico Hendriks – penningmeester

Nico woont met zijn vrouw en hun vier kinderen in Utrecht. Ondanks dat zij

geen directe “verloren verwachting” kennen, hebben zij het verlies van

dichtbij meegemaakt en de bijzondere waarde leren kennen van zorgvuldig

afscheid nemen. 



 

Bekendheid en optimalisering zoeken in Google:

Google Ad Grants

Campagnes opzetten voor betere vindbaarheid

 

Website:

Onderhoudscontract website

Up to date houden website

Vertaling website naar het Engels

Site aanpassen aan Vlaamse ouders

 

Hulpkaarten:

Drukken en versturen van de hulpkaarten

vertaling in het Engels van de hulpkaarten

Op poster A3 formaat late drukken voor in de koffiekamers van de

verlosafdelingen van alle ziekenhuizen + verzenden

Hulpkaart ontwikkelen over onderzoek/obductie

 

Rouw- en nazorg:

Herinneringsdag op zondag 14 juni 2020 in de Mariënhof in Amersfoort.

(scheur)kalender met daarin 365 tips, adviezen, quotes, mooie foto’s etc om te

helpen bij het 1ste jaar.

gesprekgroepjes met ouders die overeenkomsten hebben binnen het

babyverlies bv land van herkomst, meerdere baby’s verloren, gen mutatie

waardoor de toekomstige kinderwens er anders uitziet.

 

Projecten waarvoor in
2020 financiering/sponsoring nodig is



Herinneringen maken:

Het voorleesboekje “Dag liefje” van Vlinderkusje gratis beschikbaar stellen aan

ouders die nog graag willen voorlezen aan hun overleden baby’tje en zo

herinneringen willen maken.

 

Trainingen en symposia

Het organiseren van een jaarlijks symposium “verlies in de verloskunde”. Dat is

nu drie keer door SCEM georganiseerd en wij zouden het na november 2020

willen overnemen.

Trainingen voor uitvaartverzorgers



De hulpkaarten

BIJLAGE
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