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ERVARINGEN STICHTING BESCHERMDE WIEG 2014 - 2015
De Stichting Beschermde Wieg is een in 2014 opgerichte organisatie die zich naast de realisatie van
Beschermde Wieg kamers sterk richt op preventie. Hiermee hoopt zij te voorkomen dat een moeder haar
baby op een onverantwoorde plek achterlaat of erger: doodt.
Dankzij haar laagdrempeligheid is de Beschermde Wieg er in een tijdsbestek van één jaar in geslaagd
een toenemend aantal zwangere- en pas bevallen vrouwen te ondersteunen.
Een deel daarvan bestaat uit vrouwen die niet met de reguliere hulpverlening (FIOM, Siriz) in contact
durven of willen komen. Een ander deel uit vrouwen die zich bij deze instanties niet geholpen (denken te)
weten.
De Stichting stelt zich primair ten doel moeder en kind de mogelijkheid te bieden samen verder te gaan.
Daarbij gaan wij met haar de mogelijkheden na welke alternatieven denkbaar zijn voor haar en een toekomst met haar (toekomstige) baby. Wanneer de moeder anders besluit zullen wij alles in het werk stellen
om haar te bewegen gegevens achter te laten waaruit de afkomst van de pasgeborene blijkt. Daarnaast
zullen wij haar van alle mogelijke relevante informatie voorzien, waaronder de mogelijkheid op een later
moment op haar beslissing terug te komen.
Een deel bestaat uit zorgmijdende vrouwen en een deel bestaat uit vrouwen die om verschillende
redenen de reguliere hulpverlening niet konden bereiken.

Feiten of niet?
In ons land worden jaarlijks 1 tot 2 levende vondelingen gevonden en 4 tot 6 overledenen. Feiten die
geen feiten zijn, omdat zij waarschijnlijk een topje van een ijsberg vormen.

Dark number of ongeregistreerde criminaliteit
In tegenstelling tot andere kinderen komen deze baby’s niet voor in officiële registers zoals die van de
Burgerlijke Stand of consultatiebureaus. Daarnaast heeft de moeder tijdens haar zwangerschap geen
gebruik gemaakt van zwangerschapsgymnastiek of controles bij de verloskundige en/of het ziekenhuis,
waardoor zij traceerbaar zou zijn. De babydood-baby wordt daarmee in principe niet “gemist”. De
omvang van babydood wordt daarom aangeduid als “dark number” of “ongeregistreerde criminaliteit”.
Bron: Nidaa
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ERVARINGEN STICHTING BESCHERMDE WIEG NOODLIJN EN LIVE CHAT
Op 2 september 2014 is de Stichting Beschermde Wieg (liefde voor leven) opgericht met een eerste
Beschermde Wieg kamer in Papendrecht. De tweede in Groningen werd op 7 november geopend en
Oudenbosch volgde op 13 april van dit jaar en Middelburg op 22 juni.
De Stichting stelt zich ten doel zwangere vrouwen die - om welke redenen dan ook - geen beroep op
reguliere hulpverlening kunnen, durven of willen doen, desgewenst anoniem, hulp te bieden bij hun
vragen en onzekerheden rond hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn
bevallen. Vaak zal het daarbij gaan om vrouwen die hun zwangerschap geheim willen houden uit angst
voor repercussies bij het bekend worden daarvan.
Ons professionele team vrijwilligers staat deze vrouwen bij. Niet alleen door zo goed mogelijk advies en
antwoord op hun vragen te geven, maar ook door hen te helpen tot verantwoorde afwegingen te komen
als het om de toekomst van hun (aanstaande) baby gaat. Vrouwen in nood met een hulpvraag kunnen
contact opnemen via de mail, een live chat en via 0800-6005 (24 uur per dag bereikbaar). Beschermde
Wieg heeft ook persoonlijke gesprekken met moeders. Sinds 10 jun is ook een app-mogelijkheid
operationeel.

2. Verloop contacten
Na een start via live-chat kon in eenentwintig gevallen (nadat vertrouwen was gewekt) overgegaan worden tot nader telefonisch contact en vond in vier gevallen een ontmoeting plaats tussen een vrijwilliger
Beschermde Wieg en de vrouw.
In drie gevallen kon een moeder doorverwezen worden naar het Babyhuis Dordrecht.
De Portugees sprekende vrouw heeft helaas niet meer teruggebeld. Wij hebben direct op onze site een
kopje geplaatst, spreek je Portugees, mail of bel ons dan zorgen wij voor een tolk.
Eenmaal is voorkomen dat een vrouw haar baby in de Beschermde Wieg kamer in Groningen zou
achterlaten. Met behulp van het Beschermde Wieg team en in samenwerking met FIOM is deze vrouw
veilig bevallen in het ziekenhuis. De vrouw heeft afstand gedaan van haar baby, heeft na veel gesprekken
en op ons nadrukkelijk advies wel gegevens achter gelaten. Iedere maand heeft de Beschermde Wieg
vrijwilliger contact met deze vrouw. Het gaat goed met haar en ze staat achter haar beslissing.
In twee gevallen heeft een vrijwilliger van de Beschermde Wieg, na het vertrouwen te hebben gewonnen
van de vrouwen in kwestie, de hulpverlening kunnen overdragen aan FIOM. In beide gevallen ging het
daarbij om vrouwen die hun zwangerschap hadden verhuld, zich met grote problemen zowel in relationele als financiële zin wisten geconfronteerd en geen andere uitweg zagen dan hun baby onbeschermd
achter te laten.
Een zwangere vrouw is doorverwezen naar Siriz, welke adequaat voor opvang heeft gezorgd. De vrouw is
na twee dagen weggegaan omdat ze te bang was en is nu uit beeld.
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ERVARINGEN
opgedaan via mail, live chat en noodlijn Beschermde Wieg
vanaf 2 september 2014 tot september 2015
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ervaringen, tot op heden opgedaan door de
Stichting Beschermde Wieg.

1. Aantallen
69

Aantal mails, live chats en noodlijnbellers

13
3
4
6

Geheimhouding zwangerschap
Waarvan zwanger na incest
Waarvan schaamte door leeftijd
Waarvan durven ouders niet te vertellen

8
4
4

Cultuur gerelateerde vragen
Waarvan abortus maar tegen geloof (moslima)
Waarvan angst voor eerwraak

1

Hoogzwangere vrouw die gevangen werd gehouden door vijandige vriend

5

Zwangerschap komt niet uit, maar al te ver voor een abortus

5

Vragen over gedwongen abortus

9

Vragen over vrijwillige abortus

1

Nazorg vrouwen die zwangerschap verhuld hebben en baby hebben gedood

3

Nazorg vrouwen die zwangerschap verhuld hebben waarvan vader baby heeft gedood

5

Vondeling die verhaal kwijt wilde

2

Nazorg vrouw die bevallen is van baby na incest

1

Vrouw die baby anoniem achter wilde laten in vondelingenkamer

2

Vrouw die baby anoniem en onbeschermd achter wilde laten

1

Vrouw in nood die alleen Portugees sprak

1

Vrouw die haar baby niet aan wilde geven na geboorte en alleen wilde bevallen

12

Vrouwen die Siriz of Fiom probeerden te bellen maar geen contact kregen
vanwege beperkte bereikbaarheid, lange wachttijd, of met doorverwijzingen
werden geconfronteerd.
NB: FIOM en Siriz hebben beiden een 0900-noodlijn, die na 23.00 uur niet meer
bereikbaar is en door wisselende medewerkers wordt bemenst. Daarbij is de lijn onbereikbaar voor vrouwen die niet over beltegoed beschikken en haken vrouwen af, die
door “weer een ander” worden te woord gestaan.
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3. Hoe wisten deze vrouwen Stichting Beschermde Wieg te bereiken?
Het grootste gedeelte van de vrouwen kent de stichting via Social Media, via de google zoekfunctie en
Facebook. Andere vrouwen zijn op de stichting gewezen door vrienden of familie of kennen de stichting
via eerdere persaandacht.

4. Waarom Beschermde Wieg?
Op deze vraag antwoordde het grootste aantal vrouwen dat ze angst hebben hun geheim elders bloot te
geven, dat ze bang zijn voor de ‘standaard” hulpverlener. Vaak vanwege nare ervaringen in het verleden
met hulpverleners waarbij ze zich niet werkelijk ‘gezien en gehoord’ voelden. Opvallend is dat enkele
vrouwen juist wel de reguliere hulpverlening als FIOM en SIRIZ wilden benaderen, maar dat de bereikbaarheid van die organisaties onvoldoende bleek. Lange wachttijden, frequente doorverwijzing (kastje
naar muur), meerdere contactpersonen en niet bereikbaar in de nacht en op zon- en feestdagen. Dat
heeft deze vrouwen doen afhaken.
Daarnaast blijken in de praktijk de door reguliere instanties gehanteerde “spelregels” heel vaak een
adequate oplossing in de weg te staan. Beschikt een vrouw niet over inkomsten dan wordt zij niet geholpen bij de verwerving van een (zoekgeraakt) identiteitsbewijs, huisvesting, een uitkering en/of zorg. De
Stichting werd met diverse schrijnende situaties geconfronteerd, die voorkomen hadden kunnen worden
indien de vrouw in kwestie uit medemenselijkheid een hand (en het benodigde kleine geldbedrag) zou
zijn aangereikt. Een pragmatische oplossing had daarmee veel ellende kunnen voorkomen.
Punt van zorg: Wanneer een vrouw abortus pleegt is er geen nazorg via FIOM, alleen betaalde via een
psycholoog particulier, maar daar hebben de vrouwen geen geld voor.
Fiom regelt geen nazorg alleen online maar dat is te onpersoonlijk voor deze vrouwen.
Bestaande organisaties vragen vrijwel direct om legitimatie, dat maakt de vrouwen bang, waardoor ze
zich terugtrekken. Beschermde Wieg draagt eerst zorg voor het winnen van vertrouwen.
Beschermde Wieg heeft dit met Siriz besproken en tips aangedragen ter verbetering van hun bereikbaarheid en dienstverlening.
De uitstraling van de Beschermde Wieg site wordt als warm en veilig ervaren. Moeders hebben een vast
aanspreekpunt die dag en nacht beschikbaar is via de app, live chat en 0800 lijn. Deze vrijwilliger blijft
contactpersoon, dat wordt als zeer plezierig ervaren. De vrijwilliger koppelt altijd terug aan de voorzitter
van het bestuur. De hulpverlening is hiermee effectief gebleken en transparant.
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5. Ervaringen
De 24 uurs bereikbaarheid, de warmte, het vertrouwen, een contactpersoon en het respect worden als
bijzonder en uniek ervaren. ‘Jij bent de eerste die me echt luistert en me begrijpt,’ is een veel gehoorde
uitspraak van een vrouw die contact zoekt met onze stichting. Voor veel vrouwen is ook het gegeven dat
zij anoniem kunnen blijven een belangrijke aanleiding om met ons in contact te komen. We horen ook
dat negatieve ervaringen van hulpverleners via diverse fora gedeeld worden door teleurgestelde moeders
waardoor bij hen angst ontstaat.
Opvallend is dat veel vrouwen na 23.00 uur bellen of vroeg in de ochtend.

Ervaring hoogzwangere vrouw:
“Niemand wist van mijn zwangerschap af. Hoe langer ik wachtte hoe groter mijn probleem
werd. Drie maanden surfte ik het internet af en steeds kwam Beschermde Wieg naar boven.
Uiteindelijk durfde ik te bellen. De medewerker luisterde, zag mij als mens en gaf me niet op
mijn kop. Ze was echt bezorgd om me en wilde het beste voor mij en mijn kind. Dat ik mijn
geheim deelde was een grote opluchting. Ik stond er niet langer alleen voor.”
Quote zwangere vrouw:
“Ik belde Beschermde Wieg omdat ik hier anoniem mocht blijven.”

6. Doelstelling Beschermde Wieg 2016
•

•
•

Meer naamsbekendheid in Nederland: iedere zwangere of pas bevallen vrouw in nood zou moeten
weten van het bestaan van de Beschermde Wieg en de mogelijkheid ons via verschillende (gratis)
kanalen te bereiken.
Iedere provincie en middelgrote stad heeft een Beschermde Wieg kamer waar een pas bevallen
vrouw in nood, die besloten heeft anoniem afstand te doen van haar kind, terecht kan.
In ons land is anoniem bevallen vooralsnog niet mogelijk, terwijl daaraan zeker behoefte bestaat.
Zo is in Duitsland gebleken, waar Gabriëlla Stangle in Berlijn 16 jaar terug het initiatief nam om
vrouwen de mogelijkheid te bieden anoniem te bevallen. Hetgeen er inmiddels toe heeft geleid dat
meer dan 500 vrouwen van dit aanbod gebruik hebben gemaakt. Door een begripvolle benadering,
het bieden van alternatieven en een ondersteuningsaanbod bleek 61% van deze vrouwen alsnog
gemotiveerd om met hun baby’s de uitdaging om een toekomstig bestaan samen op te bouwen.
Van degenen die daartoe niet besloten liet 95% gegevens achter. Daarmee werden alle rechten van
moeder en kind in vrijwel alle gevallen geborgd.
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VIDEOMATERIAAL BESCHERMDE WIEG

Eerste campagne Beschermde Wieg
https://www.youtube.com/watch?v=qZIT9gJVsFM#t=11
Tweede campagne Beschermde Wieg
https://www.youtube.com/watch?v=nnbsdpf8wo4
Ervaringen in 1 jaar
https://www.youtube.com/watch?v=VKibs2DQ9Mo&feature=youtu.be
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1 Is there anything we can do for you?

2 Please press for help

3 In less than 10 min. someone from
Beschermde Wieg will arrive

4 We are here to talk, listen, help, care
or whatever your needs may be

In case you want to leave anonymously, please lay your baby in
the crib and take the envelope with you. Your baby will be safe and
you’re welcome to call us anytime 0800 6005
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