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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 tweede jaar door voorzitter Ruth van den IJssel
Wie had vorig jaar kunnen vermoeden dat 2020 er zo uit zou gaan zien, met
lockdowns, zieken, doden en alles op afstand. Niemand had je geloofd als
je dit had voorspeld en toch is het zo en heeft het heel veel impact op
iedereen.
Voor ouders die dit jaar een baby hebben verloren waren de dagen
donkerder en eenzamer dan ooit tevoren. Na de eerste paniek die wij
zelf natuurlijk ook voelden, ontstond binnen de stichting al heel snel een
enorme drive om iets extra's te gaan doen voor deze ouders. Het gaf ons
nog meer kracht om te verbinden en een klein lichtpuntje te zijn voor
ouders in zo'n verdrietige en eenzame periode in hun leven.
De Baby Loss Awareness Week in oktober gaf ons opnieuw een boost om
heel veel plannen te realiseren. In dit jaarverslag kun je lezen wat we
allemaal hebben gedaan het afgelopen jaar. We hebben bijna het hele
verlanglijstje van vorig jaar kunnen realiseren en daar ben ik ontzettend
trots op.
Warme groet,
Ruth

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.

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.
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.

Activiteiten van Steunpunt Nova
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

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)
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.
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*

artikel in VOG Magazine

Media

artikel in Nataal

Activiteiten 2020
17 februari 2020: Vermelding Steunpunt Nova op knov.nl:
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/steunpunt-novaverloren-verwachting/2724
en op deverloskundige.nl: https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/steunpuntnova-verloren-verwachting/430
26 februari 2020: Geboortezorg Vakdag in de RAI. Samen met Hiske Kuilman die
haar stand gedeeltelijk ter beschikking stelde aan Steunpunt Nova, deelden we
hulpkaarten uit en ontmoeten veel geboortezorgprofessionals.

16 maart 2020: start van de intelligente lockdown.Er verandert zoveel in de regels
rondom afscheid nemen dat we besluiten een extra hulpkaart te ontwikkelen voor
Coronatijd. Deze wordt naar alle ziekenhuizen in Nederland gestuurd.

31 maart 2020: We zetten een Hart onder riem kaartenactie op om ouders die een
baby verliezen extra te steunen. Andere ouders die een baby hebben verloren
schrijven een persoonlijke boodschap en doneren een kaartje.
Floortje Agema schrijft het gedichtje op de kaart en Saskia de Rooy maakt het
keramieke vergeet-me-nietje. Er wordt massaal gehoor gegeven aan de actie en
we versturen 150 kaarten.

Herinneringsdag 2020
We organiseerden op zondag 6 september
een herinneringsdag voor ouders die een baby zijn verloren in
de Mariënhof in Amersfoort.
Bekijk hier het impressie filmpje

Er waren diverse workshops:
1. yoga-meditatie door Nina Schipper
samen ervaren hoe je contact kunt maken, hoeveel steun je
kunt ervaren als je je gezien voelt. Wat ademen (of de adem)
kan betekenen en dan natuurlijk ook hoe de yogahoudingen
kunnen helpen en hoe ze voelen in het proces.
2. stadswandeling langs bijzondere plekjes in Amersfoort
Onder leiding van Anneke van der Werf, een bewoonster van
Amersfoort werden de ouders meegenomen langs de mooiste
plekjes van Amersfoort. De gesprekken met elkaar zijn tijdens
deze wandeling ook zeer waardevol.
3. herinneringshart maken door Melinda van Veen van Mijn
Vogeltje
Tijdens een korte workshop wordt een mooi gekleurd hart
gemaakt dat gegoten is uit kunsthars. Zo kunnen de ouders de
liefde voor hun baby voor altijd vasthouden.

Wat fantastisch dat er
zoiets moois kan
voortkomen uit zoiets
verdrietigs. Alleen
maar liefde
Pieter,Sanne, Jip en
Mees*

Bedankt voor de
bijzondere en
ontspannen dag
Rianne en Jeroen

Bedankt voor deze
dag, het was een
heerlijke afleiding. Een
mooie dag vol
geborgenheid en
verbinding. Dank jullie!
Danny en Amber

Super initiatief!
Een dag als deze
is essentieel voor
ouders die willen
delen, zich willen
herkennen in
elkaars verhaal.

Blijf dit vooral
doen

Baby Loss Awareness Week
Wij hebben vanuit Steunpunt Nova veel aandacht aan besteed aan de Baby Loss
Awareness Week die elk jaar wordt gehouden van 9-15 oktober.

We verstuurden posters met de hulpkaarten naar alle ziekenhuizen in Nederland.
We verstuurden elke dag een mail met mooi nieuws naar onze contacten.
Op de website kwam een pagina over "broertjes en zusjes" en over "weer aan het
werk" gaan.
Op onze social media kanalen kon je je zorgverlener bedanken.

Danielle Oerlemans en Ellemieke Vermolen hielden speciaal voor Steunpunt
Nova een live chat op instagram over het verlies van hun zoontjes. Dit werd zeer
gewaardeerd en zeer goed bekeken.
De website is door de vader van Beau* in het Engels vertaald en ook de
hulpkaarten zijn nu te downloaden in het Engels.

Omdat het zo belangrijk is om herinneringen te maken als je baby is overleden nog
voordat het leven goed en wel is begonnen, hebben wij een donatieactie opgezet
om voorleesboekjes aan te schaffen. Anja Dalhuisen van Vlinderkusje heeft het
boekje Dag Liefje speciaal geschreven om voor te lezen aan je overleden baby'tje.
We hebben 50 boekjes kunnen aanschaffen.

Jo-lan ontving 100 euro toen ze
afscheid nam van haar werkgever.

Bianca gaf gratis online
yogalessen en doneert voor
elke inschrijving 2 euro aan
Steunpunt Nova

Nina
organiseerde
een gratis
yogales en
haalde daarmee
200 euro op.

Activiteiten 2020
maart 2019-heden: maandelijkse scholing aan de Noordwest
Academie, in het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar door Joost van Ballegooijen

Hoi Joost,
Ik wilde je nogmaals bedanken voor je openheid om
jullie verhaal met ons(verpleegkundigen en
Kraamverzorgende),in het NWZ 11-03-2020 met ons te
delen.
Indrukwekkend en sterk!
Leerzaam ook,
Ik vind het super fijn voor jullie dat jullie een tweede
kindje verwachten.
Mochten jullie kraamzorg van de kraamvogel krijgen,
daar werk ik ook, kan zomaar zijn dat ik bij jullie kom
kramen..
Tot ziens in het NWZ.!
Groetjes Dana ( kraamverzorgende bij NWZ )

17 juni: online les voor het NCB. Cursisten bereiden zich in de lessen
Nederlands voor op de kraamzorg opleiding. Verlies in de geboortezorg
komt dan ook aan de orde. Het was een zeer bijzondere ochtend. Alle
vrouwen waren bekend met babysterfte. het was ontroerend hoeveel
verhalen er los kwamen

augustus: gesprekken met Cindy Kirkilis-Kramer van Miskraamzorg over het
ontwikkelen van nieuwe rouw/herstel programma's voor ouders die een baby
zijn verloren rondom zwangerschap en geboorte. We hebben samen een
vragenlijst opgesteld die op onze social media kanalen en via de mail is
gedeeld. Momenteel lopen de pilots.

29 september: training Rouw in de verloskunde in Woerden voor
verloskundigen

20 november: derde SCEM symposium Verlies in de verloskunde

Alle inkomsten uit trainingen en symposia komen geheel ten goede aan
Steunpunt Nova.

november: LCG, de werkgever van de moeder van Lex*, stelt 5000 euro
beschikbaar om een rouwkalender te ontwikkelen voor het eerste jaar zonder je
kindje. De moeder van Robin* zal de vormgeving van de kalender verzorgen.

december: na een goed gesprek met Sanne Lankhuijzen van Prénatal in
september, belooft ze op Wereldlichtjesdag aandacht te besteden aan
babysterfte. Voor een bedrijf dat omgeven is door de roze wolk van
zwangerschap en geboorte vinden wij dit zeer gedurfd. Op 13 december 2020
plaatst Prénatal deze post met een verwijzing naar Steunpunt Nova.

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. Het
drukwerk voor de Corona kaartenactie en de Baby Loss Awareness Week is
volledig gedoneerd.
Alle inkomsten uit trainingen en lezingen komen volledig ten goede aan
Steunpunt Nova.
In april 2020 is de Facebook/instagram doneer button toegekend aan Steunpunt
Nova.
In september 2020 heeft the Mommy Poster zich verbonden aan Steunpunt Nova
en doneert een deel van de verkochte posters.
Het Dr. C.J. Vaillantfonds en Monuta Helpt hebben
de herinneringsdag gefinancierd.
In december 2020 hebben we een fantastisch bedrag gekregen van de
medewerkers van Aegon via de moeder van Luca*

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

Bedankt
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
Hiske Kuilman voor haar inspanningen als ambassadeur
alle ouders die doneerden

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.
Geke van der Ende – secretaris
Ik ben getrouwd met Huub, we hebben drie kinderen: Eva, en Stef* en Wout.
Stef werd stilgeboren na 35 weken zwangerschap. We keken zo naar hem uit,
maar volkomen onverwachts klopte zijn hartje niet meer. In een week tijd is
onze lieve zoon geboren, thuis gekomen, welkom geheten in ons gezin en
begraven.
Dat we hem bij ons hadden was belangrijk en erg fijn.
Jacob Oskam – penningmeester
Jacob woont met zijn vrouw Nienke in Loenen. Zij zijn ouders van Saar, Lex*
en hun pasgeboren Thijs. In 2019 klopte Lex' hartje opeens niet meer na 39
weken zwangerschap.

BIJLAGE
De hulpkaarten
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