Jaarverslag
2021

Het derde jaar door voorzitter Ruth van den IJssel
2021 werd weer een jaar van Corona, lockdowns en maatregelen waardoor
veel niet door kon gaan of met restricties. Bij Steunpunt Nova zijn we heel
dankbaar dat onze twee grote activiteiten, de herinneringsdag en de Baby
Loss Awareness Week nauwelijks last hebben gehad van Coronamaatregelen en met kleine beperkingen toch door konden gaan.
De Baby Loss Awareness Week hebben we echt op de kaart gezet in
Nederland. We zijn aangesloten bij de International Baby Loss Awareness
Alliance en trekken met hen op om de BLAW vorm te geven. We sluiten aan
qua thema en inspireren elkaar met activiteiten. De Loop voor Nova was
een enorm succes met ruim honderd lopers door heel Nederland die op
hun eigen tijd en tempo liepen voor hun kindje. Ook kwamen er via deze
weg veel mooie donaties binnen. De media-aandacht was overweldigend en
we waren ontroerd dat zoveel gemeentes en ziekenhuizen meededen met
het verlichten van gebouwen in roze en blauw.
We hebben in het najaar een professioneel strategie traject gevolgd onder
leiding van Stay Future Proof. We hebben nu helemaal helder hoe we onze
organisatie kunnen inrichten om nog meer slagkracht te creëren en
daardoor nog meer te kunnen bereiken.
Kortom weer een jaar om heel trots op te zijn en een jaar dat energie geeft
om in 2022 nog meer te gaan realiseren.
Warme groet,
Ruth

Bekijk hier onze impressiefilm

Missie, visie en ambitie
WHY: Het vergroten van perspectief voor ouders en hun
omgeving die te maken krijgen met babyverlies.
HOW: We delen onze kennis over het verwelkomen en afscheid nemen
rondom babyverlies met ouders, hun omgeving én zorgverleners. Hierdoor
kunnen ouders bewuste keuzes maken rondom het verlies en zijn dit
handvatten om perspectief te houden voor de weken, maanden en jaren na
het babyverlies.
WHAT: Steunpunt Nova activeert, mobiliseert, informeert en faciliteert
kosteloos ouders, zorgverleners en vrijwilligers. Dit doen we online via onze
eigen website en ook offline in de vorm van concrete hulpmaterialen om het
verschil te maken bij babyverlies.

Ambitie
In 2023 kennen zowel ouders als zorgverleners Steunpunt Nova en daarmee de
mogelijkheden wanneer welkom heten en afscheid van je kindje samenkomen.
In 2025 komen daar jaarlijks terugkerende inkomsten bij en heeft Steunpunt
Nova een stem in het wegnemen van fricties in de reis bij babyverlies.
Vergoten van Awareness:
100% van alle relevante zorgverleners kent Steunpunt Nova
Vergroten engagement:
Jaarlijks zetten 1000 vrijwilligers zich in om het verschil te maken bij
babyverlies.
Informeren:
100% van de ouders die te maken krijgen met babyverlies wordt bereikt door
Steunpunt Nova
Werven:
Continue inkomstenstromen en voorspelbaarheid van inkomstenstromen

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.

Strategie traject STAY FUTURE PROOF
In september en oktober hebben we onder leiding van Eefje Jonker van Stay
Future Proof een bijzonder traject aangeboden gekregen (pro bono!) om
Steunpunt Nova toekomst bestendig te maken en vele ideeën voor de toekomst
uit te zetten.
We hebben tijdens dit traject vier strategische pijlers gedefinieerd waaronder
onze toekomstige activiteiten zullen gaan vallen:
INFORMEREN
AWARENESS
ENGAGEMENT
WERVEN
Ook in dit jaarverslag zullen deze pijlers leidend zijn voor het presenteren van
alle activiteiten die we in 2021 hebben ontplooid.

INFORMEREN
Vierde SCEM symposium Verlies in de verloskunde,
georganiseerd in samenwerking met Steunpunt Nova

Nieuwsbrieven
Steunpunt Nova brengt drie keer per jaar een nieuwsbrief uit
met tips, informatie, werk-informatiebladen.
Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief ook wilt ontvangen.

Verlieskalender
Met dank aan LCG, de werkgever van de moeder van Lex*, die 5000 euro
beschikbaar heeft gesteld om de kalender te ontwikkelen voor het eerste jaar
zonder je kindje. De moeder van Robin* heeft de vormgeving van de kalender
verzorgd.

Webshop
Hierin wordt de Verlieskalender aangeboden, het BLAW speldje en de
ansichtkaarten.

Vertaalde hulpkaarten
Op de website kun je de hulpkaarten mét uitleg nu in 10 talen downloaden.

Kleurplaten getekend door Studio Bieb voor
Steunpunt Nova, kosteloos te downloaden van
de website (op de pagina broer(s) en zus(sen))

THEMA'S
baby in het wiegje
watermethode
baby in het mandje/kistje
kijken naar de sterren

AWARENESS
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.
PROGRAMMA
ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 KICK-OFF BLAW 2021
door onze ambassadeur Hiske Kuilman, singer-songwriter Joe Buck en
gynaecoloog en lid van onze commissie van Aanbeveling en Advies Dr.
Ganzevoort uit het Amsterdam UMC.
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 DAG 2 ZORG VOOR JEZELF Loop voor Nova
MAANDAG 11 OKTOBER DAG 3 BLAW 2021 ZORG VOOR OUDERS
Online Yoga sessie gericht op zelfzorg, verzorgd door yogadocent,
medewerker van ima afscheidszorg en Steunpunt Nova en mama van
Madelief*, Nina Schipper.
Podcast: Rouwdoula Patty Duijn in gesprek met Joost van Ballegooijen, vader
van Amy*
DINSDAG 12 OKTOBER 2021 DAG 4 ZORG VOOR KINDEREN
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021 DAG 5 ZORG VOOR DE ZORGVERLENER
DONDERDAG 14 OKTOBER 2021 DAG 6 BLAW 2021 ZORG VOOR ELKAAR
VRIJDAG 15 OKTOBER 2021 DAG 7 BLAW 2021 WAVE OF LIGHT
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MEDIA AANDACHT
IN EN OVER
DE BLAW 2021

zaterdag 2 oktober 2021: AD
dinsdag 12 oktober 2021: Tubantia

zaterdag 9 oktober 2021: Radio 1
1Twente: live in de uitzending op 14 oktober 2021

zondag 10 oktober 2021: NU.nl
woensdag 13 oktober 2021 (2x):
Omroep Gelderland
artikel 1
artikel 2

Overige media-aandacht
artikel in NEL Magazine, editie 4

Meerlingen Magazine van de NVOM, september 2021
Als je baby dood wordt geboren: ‘We koesteren de liefdevolle
momenten met hem’ | Gezin | AD.nl

RTL Nieuws: meer onderzoek naar stilgeboortes, mei 2021

WATCH VIDEO

EDITIE NL

ENGAGEMENT

Herinneringsdag 2021

WATCH VIDEO

We organiseerden op zondag 5 september een herinneringsdag voor ouders die
een baby zijn verloren in de Mariënhof in Amersfoort.
1. Yoga-meditatie door Nina Schipper
Tijdens deze ‘workshop’ ervaar je wat yoga en ademen kan betekenen tijdens je
rouw en/ of herstelperiode . Hoe je bewust kunt voelen, waar verdriet of
spanning zich schuil houdt en ook hoe je beter kunt ontspannen. Als je hierin je
eigen lichaam volgt en leert luisteren, vertelt het je veel. Bijvoorbeeld wat je
nodig hebt in je verdriet/verlies. Tijdens de workshop ervaar je ook het contact
en steun van het samen zijn. We lachen ook graag, ook als dat gepaard gaat
met een traan, voel je welkom.
2. Kintsugi of Broken bowl project door Tamara Linde van Reis van Geluk
De weg van Kintsugi kun je zien als een vorm van kunst therapie, die je uitnodigt
om je misère te overstijgen. Het herinnert je eraan dat je littekens, of ze nu
zichtbaar of onzichtbaar zijn, het bewijs vormen dat je je moeilijkheden hebt
overwonnen. Onze geschiedenis laat met de levenservaringen sporen na in ons
hart, op ons lichaam en ziel. Zij getuigen van alles wat we beleven. De kunst
bestaat erin om de barsten en scheuren met iets waardevols te vullen, met
epoxy en goudpoeder, om er als het ware gouden littekens van te maken.

Herinneringsdag 2021
3. Essentiële oliën door Ineke Twaalfhoven – den Blanken:
Onze zintuigen vertellen ons wat we moeten doen. Geur geeft de sterkste reactie.
Met geurbeleving kun je daarom een gewenste neurologische reactie bereiken.
Elke geur heeft zijn eigen kenmerken en kan een gewenste gemoedstoestand
ondersteunen. Denk aan rust, concentratie of geluk. De beleving van geur
gebeurt overigens onbewust.
Essentiële oliën zijn goed inzetbaar voor veel emotionele welzijn problemen.

4. Stadswandeling door Anneke van der Werf:
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.

Heel veel dank voor
weer een mooie en
bijzondere dag!
Djuke, Maartje
Dorian*

Heel veel
verbondenheid en
liefde
Nienke en Thomas

Fijn om bewust stil te
staan bij onze mooie
zoon.
Om samen te zijn met
ouders die je bergijpen
en aan één woord
genoeg hebben.
ouders van Julian*

Bedankt voor
deze dag vol
liefde voor onze
kinderen.
Liefs Sabrina

Had er zin in!
Bleek terecht
Erik

Loop voor Nova
Wandelen voor je kindje op je eigen tijd, tempo en je eigen afstand
en route. Dat kon allemaal in de BLAW door een uniek
wandelevenement. De lopers hebben gezamenlijk bijna 1500
kilometer gelopen. Een ongekend succes dat in 2022 uiteraard
weer zal plaatsvinden en nog grootser zal worden opgezet.

Wave of Light
Op 15 oktober werd de BLAW afgesloten met de Wave of Light.
Wereldwijd worden er dan om 19 uur plaatselijke tijd lichtjes
ontstoken. Wij sloten op deze dag ook de Loop voor Nova af met
een gemeenschappelijke verlichte wandeling in Nunspeet.
Aansluitend hebben we de namen van de kindjes genoemd en de
kaarsen aangestoken. Via een instagram live verbinding konden
ouders dit volgen die er fysiek niet bij konden zijn.

WERVEN

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.
Inkomsten uit trainingen en lezingen komen gedeeltelijk ten goede 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 Stichting Pharus hebben een grote bijdrage geleverd
aan de kosten van de herinneringsdag.
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.
Donaties zijn welkom op
NL 93 INGB 0008 9991 70, ten name van Steunpunt Nova (ANBI).

2022
We zijn in 2021 ook met twee grote projecten bezig geweest die in
2022 afgerond zullen worden:
Loss-app
In de LOSS app vind je informatie
en artikelen over rouw en
rouwondersteuning en
verschillende oefeningen. Deze app
is bedoeld als ‘moodmeter’ om voor
jezelf een vinger aan de pols te
houden over hoe het met je gaat,
zonder dat je daarbij meteen op de
stoel bij een hulpverlener zit.
Daarnaast biedt de app
mogelijkheden tot
lotgenotencontact. Uniek aan de
app zijn de verschillende
eigenschappen waarop je kunt
zoeken naar iemand met een
soortgelijke ervaring. Je kunt zelf
kiezen op welke overeenkomsten je
zoekt, denk aan leeftijd, provincie,
taal, godsdienst, hoeveelste kindje
of nog specifieker bijvoorbeeld,
zwanger via ivf, meerling of oorzaak
van het overlijden.
Voor meer informatie schrijf
je hier in

Vanuit het Europese PATH-project
worden ouders geholpen met de
voorbereiding op het krijgen van
een kind en de opvoeding die
daarbij nodig is. Daarvoor zijn er
diverse apps op de markt zoals
Zwapp+ (voor zwangeren) en
NeoZorg (voor baby’s die op een
neonatologieafdeling terecht
komen). Helaas overlijden er ook
elke dag baby’s en om die ouders
te ondersteunen is er een speciale
app ontwikkeld, de LOSS app.

Hulpkaartenopbergdoos met oudermappen
In 2022 zullen we samen met heel veel betrokken ouders op maat gemaakte
bewaardozen voor de hulpkaarten (in alle talen!!) rondbrengen naar alle
Nederlandse ziekenhuizen samen met een doos waarin mooi
vormgegeven mappen zitten die door het ziekenhuis zelf gevuld kunnen
worden met informatie voor de ouders en die aan de ouders meegegeven
kunnen worden.

Bedankt
Het team van Stay Future Proof dat zich pro bono heeft ingezet om Steunpunt
Nova naar een hoger plan te tillen.
Stichting Félice voor de samenwerking
Drukkerij Peters voor de sponsoring van het drukwerk
Bart Kalisvaart voor de website
Jacqueline Elich voor de vormgeving
Commissie van aanbeveling en advies
Ouders van het kernteam
Hiske Kuilman voor haar inspanningen als ambassadeur
Alle ouders en organsaties 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

