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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 ne 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 vijf jaar ima afscheidszorg vonden Francien en Ruth het hun maatschappelijke plicht om
de ervaring en expertise die zij hebben opgedaan te vertalen naar een steunpunt waar zowel
ouders als zorgprofessionals terecht kunnen als zij met perinatale sterfte te maken krijgen.
Daarom hebben zij in 2019 Stichting Steunpunt Nova, verloren verwachting (hierna ook
“Steunpunt Nova, verloren verwachting” en “Steunpunt Nova”) opgericht.
De afgelopen paar jaar is Steunpunt Nova uitgegroeid tot een landelijk steunpunt voor
ouders die hun baby verliezen en voor zorgverleners die hier mee te maken krijgen.
Steunpunt Nova ondersteunt ouders en zorgverleners met informatie, het organiseert
bijeenkomsten voor ouders, lezingen en trainingen voor zorgverleners en vergroot het
algehele bewustzijn ten aanzien van babysterfte.
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Missie
Het vergroten van perspectief voor ouders en hun omgeving die te maken krijgen met
babyverlies.
Visie
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. 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.
Doelgroep
Ouders die te maken krijgen met babysterfte op het moment dat welkom heten en afscheid
nemen samenkomt.
Bestuur
Steunpunt Nova, verloren verwachting heeft een bestuur bestaande uit 3 leden (voorzitter,
penningmeester en secretaris). Vier keer per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats.
Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie. Om die reden zullen de jaarverslagen van
de stichting volledig terug te vinden zijn op de website van de stichting.
(www.steunpuntnova.nl). De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Kernteam
Steunpunt Nova, verloren verwachting werkt deels met professionals die in hun werk
dagelijks te maken hebben met babysterfte. Daardoor zijn ze op de hoogte van alle actuele
ontwikkelingen en hebben ze de expertise die nodig is om de juiste informatie te
verstrekken. Daarnaast staat een kernteam van ouders die dit verlies hebben doorgemaakt
en die weten wat er nodig is om goed geholpen te worden.
Commissie van aanbeveling
Deze commissie bestaat uit mensen uit het werkgebied en gelieerde instellingen. Denk
hierbij geboortezorgprofessionals, rouw en nazorgtherapeuten, mensen uit het
verzekeringswezen, etc.
Deze commissie heeft als taak om de stichting positief uit dragen binnen hun werkgebied en
hun netwerk in te zetten ten behoeve van de stichting.
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Activiteiten
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 onder andere 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)
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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 verlosafdelingen van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken en
kraamzorginstelling. 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. Naast het Nederlands zijn de hulpkaarten inmiddels in 10 andere talen
beschikbaar.

Trainingen
Om alle opgedane expertise en ervaring te delen zal Steunpunt Nova trainingen, klinische
lessen en lezingen verzorgen voor iedereen die te maken krijgt met perinatale sterfte
(geboortezorgprofessionals, uitvaartverzorgers, etc.).
Sociale media
Steunpunt Nova, verloren verwachting heeft veel contacten via facebook en Instagram en de
website (www.steunpuntnova.nl). Deze platformen worden ingezet om de informatie
waarnaar ouders op zoek zijn zo breed mogelijk in te zetten.
Financiën
De activiteiten van Steunpunt Nova worden gefinancierd door donaties van particulieren,
bedrijven en organisaties. Daarnaast werft Steunpunt Nova fondsen bij goede doelen
fondsen. Inkomsten die worden binnengehaald vanuit trainingen en lezingen die door
Steunpunt Nova worden georganiseerd vloeien (na aftrek van kosten van derden) direct
terug in de stichting. Tot slot heeft Steunpunt Nova sinds 2021 een webshop waarop o.a.
ansichtkaarten en baby loss awareness week speldjes worden verkocht. De inkomsten van
de webshop vloeien (na aftrek van kosten van derden) direct terug in de stichting.

De ontvangen gelden worden ingezet voor:
•
•
•
•
•
•

Organiseren van bijeenkomsten voor ouders en familie die te maken hebben gehad
met perinatale sterfte
Organiseren van trainingen en lezingen voor zorgverleners
Onderhoud website
Ontwerp en vormgeving
Drukwerk (o.a. hulpkaarten)
Financiële ondersteuning voor ouders die de uitvaart en de daarbij behorende kosten
niet kunnen betalen
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De penningmeester van Steunpunt Nova, verloren verwachting beheert de binnengekomen
donaties en fondsen. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld en de inkomsten en uitgaven
worden beheerd. De penningmeester informeert periodiek de overige bestuursleden over
de financiële aspecten om zo hierin aan het bestuur inzicht te geven. De penningmeester
legt verantwoording af aan het bestuur en uitgaven worden door het volledige bestuur
geaccordeerd.

Vestigingsadres
Steunpunt Nova, verloren verwachting
Maanzaaderf 20
1112 JM Diemen
www.steunpuntnova.nl
e-mail: info@steunpuntnova.nl

Privacy
Ter bescherming van de privacy van de ouders worden persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Steunpunt Nova, verloren verwachting, leeft in dit kader de regels na die in de Wet
bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

