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Beschermde Wieg
HELPT ZWANGERE EN PAS BEVALLEN VROUWEN IN NOOD & VOORKOMT TE VONDELING LEGGING EN BABYDODING

2014 / 2020
RESULTATEN

60 babylevens gered
MEER DAN 2000 VROUWEN BIJGESTAAN
Start Beschermde Wieg Academie
Bewezen levensreddend en kostenbesparend
Landelijk erkend ketenpartner



2   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   3

DIT
MOETEN
WIJ
VOORKOMEN!

Beschermde Wiegvoorkomtte vondeling leggenen babydoding
HET AANTAL DODE PASGEBOREN BABY’S DAT OP 

STRAAT IS GEVONDEN IS AFGENOMEN
VAN GEMIDDELD 5 NAAR 0 PER JAAR
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VOOR VERREWEG DE MEESTE VROUWEN IS HET FEIT DAT ER EEN BABY OP 
KOMST IS EEN GEBEURTENIS DIE HEN INTENS GELUKKIG MAAKT. MAAR ER ZIJN 

HELAAS UITZONDERINGEN ....

SOMMIGE VROUWEN VOORZIEN GROTE PROBLEMEN DOOR DE KOMST VAN 
HUN BABY, OMDAT DAAROP VANUIT HUN DIRECTE OMGEVING NEGATIEF ZAL 

WORDEN GEREAGEERD. ANDEREN VERKEREN IN ONZEKERHEID: ZIJN ZIJ WEL IN 
STAAT HUN MOEDERSCHAP OP EEN GOEDE MANIER IN TE VULLEN? EN WEER 

ANDEREN WILLEN OF DURVEN GEEN HULP IN TE ROEPEN OMDAT ZIJ 
ANONIEM WILLEN BLIJVEN.

STICHTING BESCHERMDE WIEG IS ER VOOR DEZE ZORGMIJDENDE
ZWANGERE EN PAS BEVALLEN VROUWEN IN NOOD, ONGEACHT AFKOMST, 

RELIGIE OF LEEFTIJD.

STICHTING BESCHERMDE WIEG
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Stichting Beschermde Wieg
info@beschermdewieg.nl
beschermdewieg.nl

Deze brochure is tegen gereduceerd tarief tot stand gekomen, door de medewerking van:

Kristi Jungcurt - fotografie
Mo Vormgeving - grafisch ontwerp
Barbara Muller, Lieve van Geldorp, Kitty Nusteling - tekst
Medewerkers en vrijwilligers
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WAS HET JAAR WAARIN ...
• ER GEEN VONDELINGEN OP STRAAT GEVON-

DEN ZIJN.
• VWS EEN SUBSIDIE HEEFT TOEGEKEND VOOR 

TENMINSTE 3 JAAR.
• NOORD-HOLLAND DE EERSTE BESCHERMDE 

WIEGKAMER KREEG. DE NOORDWEST ZIEKEN-
HUISGROEP OPENDE DEZE EERSTE KAMER IN 
DEN HELDER. 

• DE EXTERNE MAATSCHAPPELIJKE IMPACTMETING 
IS UITGEVOERD.

• HET MAATJESPROJECT VAN START IS GEGAAN.
• EEN LANDELIJKE CAMPAGNE IS GESTART VOOR 

GRATIS ZWANGERSCHAPSTESTEN.
• DE INTERNATIONAL ASSOCIATION TO PREVENT 

BABY ABANDONMENT IS OPGESTART.
• DUIZEND VROUWEN HULP KREGEN VIA DE 24 

UURS PREVENTIEVE NOODLIJN.
• EEN ALLROUND COLLEGA IS AANGENOMEN 

OM HET TEAM TE VERSTERKEN.
• DE BESCHERMDE WIEG ACADEMIE GEREED 

IS OM CHANGEMAKING SESSIES IN ZORG TE 
BIEDEN.

• WAARIN ALLE AFSTAMMINGSGEGEVENS VEILIG 
ZIJN GESTELD.

• ALLE MOEDERS DIE AFSTAND DEDEN IN CON-
TACT BLEVEN MET HUN KIND EN DE ADOPTIE-
OUDERS.

• BESCHERMDE WIEG HET CBF-KEURMERK KREEG.

Mijn verhaal

Op vrijdag kwam ik erachter dat ik zwanger was. Ik voelde iets schoppen in mijn 
buik en toen heb ik een zwangerschapstest gedaan. Ik was erg geschrokken, maar 
ik kon het aan niemand vertellen. Ik kom uit een Turkse familie en dit is buiten 
een huwelijk gebeurd. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben gaan googelen en 

kwam op de site van de Beschermde Wieg terecht. Daar heb ik contact mee gelegd.  
Al snel werd er een afspraak gemaakt in het ziekenhuis voor een echo. Een vrijwilliger van de 
Beschermde Wieg was hierbij. Ik was toen rond de 35 weken zwanger. Na het weekend ben ik 
anoniem bevallen, dat heeft de Beschermde Wieg voor mij geregeld. Eerst wilde ik ook anoniem 
blijven, maar ik woon bij mijn moeder in huis en zij is erachter gekomen. Mijn moeder reageer-
de niet zoals ik had verwacht. Zij was positiever. Daarom ben ik van de anonimiteit afgestapt. 

Het kindje zit nu in een pleeggezin, maar ik heb wel afstammingsgegevens achtergelaten. Daar-
naast heb ik goed contact met de pleegmoeder en ga ik regelmatig op bezoek. Mijn moeder staat 
onverwachts erg achter het houden van het kindje en daarom heb ik besloten dat ik er zelf voor 
wil zorgen. Het is nu ongeveer twee maanden na mijn bevalling. Ik vind het wel erg jammer 
dat ik mijn kindje niet echt vanaf het begin heb meegemaakt.  
De Beschermde Wieg en maatschappelijk werk helpen mij met het invullen van formulieren en 
zij regelen dat mijn kindje weer bij mij kan wonen. Ook helpen ze mij met het vertellen aan de 
rest van mijn familie. Ik ben heel bang om het aan hen te vertellen. Vooral voor de reactie van 
mijn broers, ik weet niet hoe ze gaan reageren. De vader van mijn kindje is niet meer in beeld. 
Hij weet wel dat hij een kind heeft, maar wil er niet voor zorgen.

Ik ben erg blij met alle hulp van de Beschermde Wieg. Ik heb vooral erg veel steun aan hen 
gehad, het heeft nooit als hulpverlening gevoeld.

WORDT HET JAAR WAARIN ...
• 1250 ZORGMIJDENDE ZWANGERE VROUWEN 

IN NOOD WORDEN GEHOLPEN.
• EEN LANDELIJKE CAMPAGNE WORDT GELAN-

CEERD OM EEN BREDERE DOELGROEP TE 
BEREIKEN.

• HET MAATJESPROJECT VERDER WORDT UITGE-
BREID.

• HET ONDERZOEK VAN DE UVA VAN START GAAT, 
DAT DOOR COVID-19 UITGESTELD MOEST 
WORDEN.

• DE NIEUWE WEBSITE IS ONTWIKKELD.
• DE TIENDE BESCHERMDE WIEGKAMER WORDT 

GEREALISEERD IN EEN ZIEKENHUIS IN NEDER-
LAND.

• DE INTERNATIONAL ASSOCIATION TO PREVENT 
BABY ABANDONMENT WORDT UITGEROLD IN 
BELGIË EN DUITSLAND.

• KLINISCHE LESSEN IN ZIEKENHUIZEN WORDEN 
GESTART NA COVID-19.

• VOORLICHTINGSLESSEN OP SCHOLEN WOR-
DEN OPGESTART NA COVID-19.

• DE BESCHERMDE WIEG ACADEMIE HET TRAI-
NINGSPROGRAMMA HEEFT ONTWIKKELD EN 
OPERATIONEEL IS.

• ER EEN MONUMENT WORDT OPGERICHT OP DE 
BEGRAAFPLAATS OUD EIK EN DUINEN IN DEN 
HAAG.

• VOORLICHTING EN HET GEVEN VAN ONAFHAN-
KELIJK ADVIES VOOR HET BIEDEN VAN ALTERNA-
TIEVEN VOOR ABORTUS, DAAR WAAR VROUWEN 
TWIJFELEN, WORDT GEBODEN.

2020

2021
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Lieve lezer, 
Stichting Beschermde Wieg gaat haar zevende le-
vensjaar in. Jaren waarin wij grote betekenis kon-
den hebben voor een zeer kwetsbare doelgroep, die 
voor ons bestaan nergens terecht kon. Zwangere en 
pas bevallen zorgmijdende vrouwen, die om welke 
reden dan ook anoniem moeten blijven en niet zelf 
voor hun kind kunnen, willen of durven te zorgen.  
 
Wat voel ik mij ongelofelijk trots en bevoorrecht over 
de stappen die we gezet hebben en de resultaten die 
wij hebben geboekt. ‘Als we één kind kunnen redden, 
dan heeft ons harde werken zin gehad,’ spraken mijn 
collega-bestuurders en ik geregeld uit bij de turbu-
lente start van onze missie. Niet wetende dat dat er 
zoveel zouden worden.
 
Als enige stichting in het land bieden wij anonieme 
hulp, met als doel zorgmijdende vrouwen in een 
vroegtijdig stadium in beeld te krijgen, zodat keuze-
hulp, zwangerschapscontroles, een veilige geboorte 
en nazorg mogelijk worden Vanuit een overtuiging dat 
iedere baby recht heeft op een veilige wieg en geen 
enkele vrouw van hulp verstoken blijft. Eén van onze 
doelstellingen is dat er geen vondelingen meer ge-
vonden worden. Daar zijn wij de laatste twee jaar van 
ons bestaan in geslaagd. Sinds januari 2019 staat de 
teller op nul. De aanname vanuit de maatschappelijke 
impactmeting is dan ook dat de laagdrempelige hulp 
van Beschermde Wieg tot dit resultaat heeft geleid. 
Die wetenschap vervult mij met grote dankbaarheid. 
 
In de jaren die achter ons liggen, heeft Stichting 
Beschermde Wieg zich verder geprofessionaliseerd 
en ik kan u verzekeren dat we dat blijven doen. 
Wij hebben een inspirerende groei doorgemaakt; 
van pionier tot ingebedde organisatie. Dit bete-
kenisvolle proces, onze resultaten en doelstellin-
gen voor komend jaar, leest u in dit beleidsplan. 
 
2020 was - ondanks de impact van Covid-19 
- een betekenisvol jaar. Het was het jaar waar-
in Beschermde Wieg door VWS als sluitstuk van de 
hulpverlening aan onbedoeld zwangeren en daar-
mee als officieel landelijk ketenpartner werd er-
kend. Wij kunnen met deze erkenning rekenen op 
een subsidie voor de duur van tenminste 3 jaar. 
Het was het jaar waarin de maatschappelijke impact-
meting door Xpertise zorg werd gepubliceerd. De in-
drukwekkende resultaten leest u in dit plan. 
 

Het jaar waarin de Beschermde Wieg Academie 
vorm kreeg in een prachtig pand, waarin zorg-
medewerkers uitgedaagd worden hun ‘circle of 
influence’ te vergroten en vanuit hun hart te le-
ren werken om meer betekenis te kunnen hebben. 

Het beste nieuws is dat we alleen dit jaar al meer dan 
duizend wanhopige vrouwen hebben bijgestaan en in 
totaal zestig baby’s veilig ter wereld hebben geholpen. 

Onze missie voor het komende jaar is dat we die 
vrouwen gaan bereiken, die nu nog niet van ons 
bestaan afweten of simpelweg geen beroep op ons 
duren te doen. Waarbij ons doel is dat zwangere 
vrouwen een weloverwogen en onafhankelijke keuze 
kunnen maken over het lot van de baby die in hun  
buik groeit. Daar waar maar enigszins mogelijkheden 
zijn om de situatie zo te keren dat zij afziet van een 
zwangerschapsafbreking, willen wij deze benutten. 
Hier is een grote landelijke campagne voor nodig, 
welke wij op gaan starten.

Beschermde Wieg; een uniek en veelbespro-
ken zorgconcept, waarmee een liefdevolle vuist 
gemaakt wordt om de rechten van kwetsbare 
moeders en het leven van hun pasgeboren ba-
by’s te beschermen. Laagdrempelig, innoverend, 
professioneel, zonder oordeel en met kracht. 
Waar we naar blijven streven is dat er geen ba-
by’s na geboorte op een onveilige plek achter-
gelaten worden of worden gedood. Dat we die 
missie op onze authentieke en gepassioneer-
de wijze zullen continueren, spreekt voor zich. 
 
Rest mij een bijzonder woord van dank te richten 
aan de moedige vrouwen die ons gevonden hebben, 
het bestuur, onze vrijwilligers, het Beschermde Wieg 
team, de foundations, gemeenten, ziekenhuizen, het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid en dat van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, verwijzers, bedrijven en 
particulieren die Stichting Beschermde Wieg onder-
steunen. Nu en in de toekomst. Met elkaar zetten wij 
ons in om alle zwangere zorgmijdende vrouwen bij te 
staan, hulp te bieden en veilig te laten bevallen, met 
als doel hun leven en dat van hun kind te bescher-
men. Met elkaar kunnen wij vrouwen en kinderen een 
veilige en liefdevolle toekomst geven. Met elkaar ma-
ken we de wereld zoveel mooier.
 
Barbara Muller - founder
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LIEVE VAN GELDORP
Professionalisering en Groei

OOp het moment dat baby’s te von-
deling worden gelegd moeten wij 
niet wegkijken, dan moeten we 
daar met elkaar over praten. Want 

dat betekent dat het Nederlands zorgsysteem 
een bepaalde doelgroep in nood, om wat voor 
reden dan ook, niet weet te bereiken. Enkel door 
te praten komen we tot inzichten en oplossingen.  
 
Stichting Beschermde Wieg is deze discussie aan-
gegaan en dat ging niet zonder slag of stoot. Zes 
jaar later kunnen we spreken van een prachtig 
resultaat: meer dan 2000 vrouwen hebben de 
noodlijn gebeld. Werden er 6 jaar geleden nog 
4 tot 6 vondelingen per jaar gevonden, dit jaar 
staat de teller voor het tweede jaar op 0. Minis-
ter Sander Dekker heeft deze prachtige resulta-
ten gezien en daarnaar gehandeld, waardoor 
de stichting gedurende drie jaar € 100.000 
per jaar ontvangt van het ministerie van VWS.  
 
Initiatiefnemer Barbara Muller en operationeel 
directeur Kitty Nusteling hebben mij anderhalf 
jaar geleden gevraagd om samen de organisatie 
verder te professionaliseren en te laten groeien, 
met het uiteindelijke doel dat er over twee jaar 
een landelijk uitgerolde organisatie staat, die 
op doorlopende steun kan rekenen vanuit het 
ministerie van VWS. Dit zodat alle zorgmijdende 
zwangere vrouwen in nood, die angst hebben 
hulp te vragen, onze stichting weten te vinden.  
 
Over 10 jaar kan niemand zich meer voorstellen 
dat er in Nederland een tijd is geweest dat jaar-
lijks meerdere keren in de krant te lezen was dat 
er een vondeling (meestal dood) gevonden was. 
Ik doe mee, u ook?

Vanaf de oprichting zet ik me 
in voor Stichting Bescherm-
de Wieg, waar ik vrouwen help 
die door uiteenlopende rede-

nen geen beroep op reguliere hulpverlening 
kunnen, willen of durven doen. Het raakt me 
steeds opnieuw weer dat ik vrouwen mag hel-
pen die het moeilijk vinden hun verhaal te de-
len, omdat ze het vertrouwen in anderen, om 
wat voor reden dan ook, hebben verloren. 
 
Ik sprak vrouwen die werkelijk alle voorbereidin-
gen hadden getroffen voor een eenzame beval-
ling en een boodschappentas en een dekentje 
klaar hadden liggen om hun kind op straat ach-
ter te laten. Ik ben steeds weer dankbaar dat de 
vrouwen de moed vinden om contact te zoeken. 
Het is een grote uitdaging, samen met de moe-
ders en indien nodig onze samenwerkingspart-
ners van de Jeugdbescherming en de Raad voor 
de Kinderbescherming, een alternatief te vinden 
voor het anoniem afstand doen van hun baby. 
We zetten alles op alles om afstammingsgege-
vens veilig te stellen en het contact tussen moe-
der en kind niet te verbreken. We onderzoeken 
zorgvuldig wat er nodig is voor moeders om zelf 
voor hun kind te kunnen zorgen en gaan ver in 
de ondersteuning als daar enige ruimte voor is. 
We kijken daarbij niet hoe de situatie is maar 
hoe de situatie kan worden en staan moeder en 
kind bij gedurende het hele veranderingsproces. 
2020 is voor iedereen een bijzonder jaar ge-
weest; de drukte op onze noodlijnen is toegeno-
men. Meer vrouwen voelden zich eenzaam, on-
veilig en onzeker. Ons maatjesproject heeft ertoe 
bijgedragen dat het leven voor een groot aan-
tal vrouwen en kinderen zonniger is geworden.  
 
De vrouwen die besloten hun baby af te staan 
na de bevalling, blijven zonder uitzonde-
ring in contact met hun kind en hun adoptie-
ouders. De contactmoment zijn liefdevol en 
verrijkend voor alle betrokkenen. We blijven 
ons ook komend jaar onverminderd inzet-
ten om ‘onze moeders’ te steunen en iedere 
baby een veilige beschermde wieg te bieden.  
 
Ik weet dat er op dit moment vrouwen zijn die 
hun buik verstoppen en ‘s nachts wakker liggen 
met grote zorgen over de op handen zijnde een-
zame bevalling en de eventuele gevolgen bij 
ontdekking van hun zwangerschap. Ik voel een 
enorme gedrevenheid deze vrouwen te bereiken 
en er voor hen te zijn. Daarvoor ga ik tot het 
absolute uiterste.

KITTY NUSTELING
Operationeel Directeur
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Vaak zeggen moeders Vaak zeggen moeders 
“Ik kan het niet”. Dan “Ik kan het niet”. Dan 

vragen wij: “Wat vragen wij: “Wat 
moet er gebeurenmoet er gebeuren

 zodat je het wel kan? zodat je het wel kan?
— Vrijwilliger Beschermde Wieg

Hereniging,
pleeggezin of adoptie,

Maatjesproject

In Nederland is er een groep zorgmijdende zwangere vrouwen, die niet bereikt wordt door de reguliere 
hulpverlening. Met alle gevolgen vandien. Tot 2015 werden er in Nederland jaarlijks gemiddeld 5 vonde-
lingen gevonden. De meeste baby’s waren dood.
De stichting zet zich sinds de opening in 2014 in om deze vrouwen in nood te bereiken. Zij biedt laag-
drempelige preventieve hulp en begeleiding, desgewenst anoniem, om zo een veilige geboorte te 
bevorderen, met als doel dat baby’s niet op een onveilige plek worden achtergelaten of worden gedood. 
Vrouwen krijgen objectieve keuzegesprekken, waarbij alle knelpunten en mogelijkheden worden bespro-
ken. Beschermde Wieg helpt oplossingsgericht en biedt steun ook na de bevalling middels een intensief 
nazorgtraject.

Het vernieuwende in de aanpak van Beschermde Wieg is haar 24 uurs zorg, waarbij iedere moeder één 
en dezelfde contactpersoon krijgt. De doelgroep van Beschermde Wieg bestaat uit vrouwen die geen 
contact durven op te nemen met de reguliere hulpverening. De unieke aanpak van Beschermde Wieg is 
gericht op het geven van zelfvertrouwen, erkenning, snel handelend, los van bureaucratie en systemen. 
Naast telefonische, app of chat hulp, kunnen moeders in nood altijd terecht in de Beschermde Wiegka-
mers. Wat verder uniek is en wat nog niet bestond is dat vrouwen anoniem mogen blijven. Gedurende 
het hulpverleningstraject wordt de anonimiteit van deze vrouwen gegarandeerd. Het bieden van deze 
hulp werkt drempelverlagend en draagt ertoe bij dat zorgmijders het aandurven contact te leggen en 
hulp te aanvaarden. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe de situatie is, maar nadrukkelijk ook hoe de 
situatie met de benodigde hulp kan worden.
 
Beschermde Wieg blijkt een prachtige aanvulling op de bestaande hulpverlening te zijn. In 2020 hebben 
al duizend vrouwen contact opgenomen. In 2017 en 2018 werd ‘nog maar’ 1 vondeling in ons land 
gevonden. 2019 was het eerste jaar sinds 1953 dat er geen vondelingen zijn gevonden en ook in 2020 
staat de teller op nul.
In maart 2019 heeft Minister Dekker erkend dat Beschermde Wieg een zorgmijdende groep vrouwen 
bereikt die anders buiten het zicht van de hulpverlening zou blijven. En dat geen andere organisatie hulp 
biedt zoals Beschermde Wieg dat doet. Daarmee werd Beschermde Wieg officieel ketenpartner.

Het hulpverleningstraject Beschermde wieg

Stichting Beschermde Wieg is 24 uur per dag telefonisch, per chat en via WhatsApp voor vrouwen be-
reikbaar. Hier worden zwangere en pas bevallen vrouwen oordeelloos bijgestaan op mentaal en medisch 
gebied, waarbij hun anonimiteit indien gewenst wordt gegarandeerd. Mocht een moeder haar baby 
brengen naar een Beschermde Wiegkamer, dan doet de Beschermde Wieg er alles aan om samen met 
de moeder tot andere oplossingen te komen dan het anoniem afstaan van haar baby.

Want als de mogelijkheden er zijn, dan dient ...
Iemand die hulp nodig heeft, deze altijd te krijgen, ook als zij anoniem wenst te blijven.
Elke zwangere vrouw die twijfels heeft haar baby te houden bij de hand genomen te worden en 
objectieve keuzehulp te krijgen.
Een zwangere vrouw niet verstoken te blijven van medische zorg.
Een vrouw niet alleen te bevallen.
Een zwangere vrouw die speelt met de gedachte haar kind af te staan, geholpen te worden.
Een pasgeboren baby niet te vondeling gelegd te worden.
Een pasgeboren baby niet gedood te worden.
Ieder kind een veilige wieg te krijgen.

Als we kunnen voorkomen dat vrouwen hun zwangerschap verbergen en in alle eenzaamheid 
bevallen, dan moeten we dat doen. Als we babydoding en te vondeling leggen kunnen voorko-
men, dan moeten we dat doen. Doet u mee?
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TE LAAT
Door vanuit grote angst 
te laat om hulp ge�
vraagd te hebben, zijn in 
2020 drie baby's vlak 
voor de geboorte overleden. 
Beschermde Wieg biedt 
begeleiding tijdens het 
nazorgtraject en heeft de 
uitvaarten verzorgd.

De vrouwen die contact zoeken met Stichting 
Beschermde Wieg, willen liever helemaal 
geen bemoeienis vanuit de hulpverlening. 
Reden waarom vrouwen toch deze stichting 

benaderen, is dat Stichting Beschermde Wieg een verder-
gaande vorm van geheimhouding biedt. Door in haar 
communicatie-uitingen de mogelijkheid om anoniem te 
bevallen niet uit te sluiten, tracht Stichting Beschermde 
Wieg die vrouwen over de streep te trekken die anders 
iedere vorm van hulp zouden mijden. Als een vrouw zich 
meldt, is de hulpverlening vanuit Beschermde Wieg erop 
gericht om de vrouw te bewegen alsnog de zorg voor haar 
kind op zich te nemen of in ieder geval in te stemmen 
met achterlating van gegevens over haar identiteit. Als de 
vrouw niet voor haar kind kan of wil zorgen, kunnen haar 
gegevens met haar instemming worden bewaard bij een 
notaris zodat de toegang op termijn voor het kind verze-
kerd is. De gegevens van de moeder worden dan niet in de 
geboorteakte van het kind opgenomen. De notaris is be-
kend bij Stichting Beschermde Wieg, bij de Raad voor de 
Kinderbescherming en bij de pleegouders van het kind. De 
afstammingsgegevens zijn in ieder geval raadpleegbaar 
voor het kind vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De stichting acht het van groot belang dat vrouwen tijdens 
hun zwangerschap en bij de bevalling medische begelei-
ding kunnen inroepen en krijgen. Dat kan in elk geval in de 
ziekenhuizen die een vondelingenkamer hebben. Er wordt 
daarom naar gestreefd om in een zo vroeg mogelijk stadi-
um van de zwangerschap contact te leggen met de vrou-
wen in kwestie. Als de vrouwen in het ziekenhuis bevallen 
en afstand doen van het kind, blijft het kind daar tot het 
door tussenkomst van de Raad voor de Kinderbescherming 
wordt overgedragen aan een pleeggezin. Als een vrouw 
elders bevalt, kan zij het kind in het ziekenhuis achterlaten. 
De vondelingenkamer heeft een aantal beveiligingsvoor-
zieningen waardoor de medewerkers van het ziekenhuis 
direct weten wanneer een kind wordt achtergelaten en er 
meteen zorg geboden wordt aan het kind. Onder deze 
omstandigheden lijkt geen sprake te kunnen zijn van “te 
vondeling leggen”. Dan gaat het om een eenzijdige han-
deling waarmee een kind hulpeloos wordt achtergelaten. 
In de vondelingenkamer is er onmiddellijk opvang en zorg 
voor het kind, waardoor er niet kan worden gesproken van 
“hulpeloos achterlaten”.

SANDER DEKKER minister voor Rechtsbescherming
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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018  
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
  

 

Datum     maart 2019 
Onderwerp    vervolgstappen bevallen onder pseudoniem 

 
 
In antwoord op Kamervragen van het lid Bergkamp (D66) van 22 januari 2019 
over bevallen onder pseudoniem, heb ik aangegeven nader in overleg te treden 
met de  betrokken partijen en uw Kamer hierover te informeren.1 Hierbij doe ik 
verslag van deze gesprekken en schets ik de laatste stand van zaken. 
 
Inleiding  
Mijn inzet is tweeledig. Ik wil voorkomen dat een ongewenst zwangere vrouw 
anoniem afstand doet van haar kind, dat het recht heeft om te weten van wie het 
afstamt en ik wil ook voorkomen dat een kind door de moeder in een hulpeloze 
toestand wordt achtergelaten omdat de moeder haar identiteit – om welke reden 
dan ook - verborgen wil houden.  
Met de betrokken partijen zijn de mogelijke oplossingsrichtingen verkend.  
Deze zien in de eerste plaats op het versterken van de procedure voor bevallen 
onder geheimhouding. Daarin zijn de afstammingsgegevens waar het kind recht 
op heeft, altijd beschikbaar. Het uitgangspunt hierbij is dat hoe beter de 
procedure geregeld kan worden, hoe meer vrouwen naar verwachting ervoor 
zullen kiezen om hun gegevens te laten registreren op de geboorteakte. 
In de tweede plaats is gesproken over oplossingsrichtingen voor die vrouwen van 
wie wordt aangenomen dat zij (ook dan) niet bereid zullen zijn om zich bekend te 
maken en daarom mogelijk noodzakelijke zorg zullen mijden of hun kind in 
hulpeloze toestand zullen achterlaten. Daarbij is verkend of een andere vorm van 
benadering van deze vrouwen, gekoppeld aan een andere wijze van opslaan van 
hun gegevens, hen kan stimuleren om toch contact te leggen met de 
hulpverlening. Ook in dat geval blijft het de inzet om te voorkomen dat de 
moeder voor haar kind onbekend blijft.  
 
Bevallen onder geheimhouding 
Als een vrouw bevalt onder geheimhouding, worden haar gegevens opgenomen 
op de geboorteakte van het kind. Vervolgens worden de gegevens overgenomen 
in de Basisregistratie Personen (BRP) en verstrekt aan de (overheids)instanties 
die daar recht op hebben. 

                                                
1 Fiom, Siriz, Stichting Beschermde Wieg (SBW), Raad voor de Kinderbescherming, 
Openbaar Ministerie, VNG, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de 
ziekenhuizen met een vondelingenkamer, de ministeries van VWS en BZK. 
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Uit de verkenning is gebleken dat geen volledige garantie kan worden gegeven 
dat de gegevens van de moeder altijd geheim blijven, omdat deze gegevens   
verstrekt (kunnen) worden aan de instanties die daarop recht hebben. Dit geldt in 
het bijzonder voor de Basisregistratie Personen (BRP), waarvan het doel en de 
opzet gericht zijn om overheidsorganen (en daartoe geautoriseerde derden) te 
voorzien van de daarin opgenomen persoonsgegevens die zij nodig hebben voor 
de vervulling van hun taken. De technische inrichting van de systemen van de 
BRP is daarop gebouwd. Dit betekent dat de geheimhouding uiteindelijk dient te 
worden gewaarborgd door de instanties die de gegevens uit de BRP ontvangen. 
Daartoe worden individuele geheimhoudingsafspraken gemaakt met de betrokken 
gebruikers van de BRP. In de praktijk blijkt hier echter, zij het tot nu toe bij hoge 
uitzondering, wel eens iets mis te gaan zodat geheimhouding niet voor de volle 
honderd procent kan worden gegarandeerd. 
 
Praktische regelen van de facto bevallen onder pseudoniem 
Voorkomen moet worden dat vrouwen hun kind in hulpeloze toestand  
achterlaten. We hebben verkend hoe de hulpverlening deze vrouwen toch kan 
bereiken. Onze aanname is dat Fiom, Siriz en Stichting Beschermde Wieg (SBW) 
met de vondelingenkamers gezamenlijk een adequaat hulpaanbod hebben, omdat 
zij vrouwen bereiken in verschillende omstandigheden 
 
Fiom en Siriz hebben vooral te maken met vrouwen die doorverwezen worden 
vanuit de hulpverlening, huisarts of het ziekenhuis. De vrouwen die contact 
zoeken met SBW, willen liever helemaal geen bemoeienis vanuit de hulpverlening. 
Reden waarom vrouwen toch SBW benaderen, is dat SBW een verdergaande 
vorm van geheimhouding biedt. Door in haar communicatie-uitingen de 
mogelijkheid om anoniem te bevallen niet uit te sluiten, tracht SBW die vrouwen 
over de streep te trekken die anders iedere vorm van hulp zouden mijden. Als een 
vrouw zich meldt, is de hulpverlening vanuit SBW erop gericht om de vrouw te 
bewegen alsnog de zorg voor haar kind op zich te nemen of in ieder geval in te 
stemmen met achterlating van gegevens over haar identiteit. Als de vrouw niet 
voor haar kind kan of wil zorgen, kunnen haar gegevens met haar instemming 
worden bewaard bij een notaris zodat de toegang op termijn voor het kind 
verzekerd is. De gegevens van de moeder worden dan niet in de geboorteakte 
van het kind opgenomen. De notaris is bekend bij SBW, bij de Raad voor de 
Kinderbescherming en bij de pleegouders van het kind. De afstammingsgegevens 
zijn in ieder geval raadpleegbaar voor het kind vanaf de leeftijd van 16 jaar. Fiom 
en Siriz willen ook graag deze optie aanbieden aan vrouwen die wel  hun 
gegevens willen achterlaten, maar deze niet in de geboorteakte willen laten 
opnemen. Ik ga deze optie verder onderzoeken.  
 
Een andere optie die ik wil openhouden is dat de gegevens van de moeder in een 
apart (overheids)register worden opgeslagen. Daarbij wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij een bestaand register en naar de mogelijkheid 
om een nieuw register in te voeren. Deze vorm van registratie van overheidswege  
zou dan in de plaats kunnen komen van de bewaring van de gegevens van de 
moeder door een notaris.  
 
In het uiterste geval heeft de moeder de mogelijkheid om geen enkel gegeven 
achter te laten. In dat geval biedt SBW de moeder de mogelijkheid om het kind 
anoniem achter te laten in een speciaal daarvoor ingerichte vondelingenkamer in 
een ziekenhuis. De ziekenhuizen hebben protocollen voor het gebruik van de 
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vondelingenkamer. Die houden in dat er in alle omstandigheden meteen tot actie 
wordt overgegaan zodra een kind wordt achtergelaten. Het kind krijgt direct zorg. 
De zorgvuldige handelwijze van de ziekenhuizen voorkomt dat er sprake is van 
“te vondeling leggen” en met name van het hulpeloos achterlaten van een kind. 
 
Strafrechtelijke invalshoek 
Vanuit strafrechtelijk oogpunt kan er bij deze problematiek sprake zijn van twee 
strafrechtelijke feiten, namelijk “te vondeling leggen” (art. 256, eerste lid, 
Wetboek van Strafrecht) en “verduistering van staat” (art. 236, eerste lid, 
Wetboek van Strafrecht). Alle drie de hulpverleningsinstanties achten het van 
groot belang dat vrouwen tijdens hun zwangerschap en bij de bevalling medische 
begeleiding kunnen inroepen en krijgen. Dat kan in elk geval in de ziekenhuizen 
die een vondelingenkamer hebben. Er wordt daarom naar gestreefd om in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de zwangerschap contact te leggen met de vrouwen 
in kwestie. Als de vrouwen in het ziekenhuis bevallen en afstand doen van het 
kind, blijft het kind daar tot het door tussenkomst van de Raad voor de 
Kinderbescherming wordt overgedragen aan een pleeggezin. Als een vrouw elders 
bevalt, kan zij het kind in het ziekenhuis achterlaten. De vondelingenkamer   
heeft een aantal beveiligingsvoorzieningen waardoor de medewerkers van het 
ziekenhuis direct weten wanneer een kind wordt achtergelaten en er meteen zorg 
geboden wordt aan het kind. Onder deze omstandigheden lijkt geen sprake te 
kunnen zijn van “te vondeling leggen”. Dan gaat het om een eenzijdige handeling 
waarmee een kind hulpeloos wordt achtergelaten. In de vondelingenkamer is er 
onmiddellijk opvang en zorg voor het kind, waardoor er niet kan worden 
gesproken van “hulpeloos achterlaten”. 
 
Als vrouwen onder geen beding hun gegevens willen achterlaten, is er sprake van 
verduistering van staat. De afstamming van het kind wordt immers daarmee 
onzeker gemaakt. Dit betekent dat onder omstandigheden hulpverleners en 
ziekenhuizen medeplichtig zouden kunnen zijn aan verduistering van staat. Hierbij 
moet worden aangetekend dat SBW in de afgelopen vijf jaar slechts één keer 
heeft meegemaakt dat een vrouw geen enkel gegeven van zichzelf wilde 
achterlaten. 
 
Voor het Openbaar Ministerie (OM) geldt dat strafrechtelijke vervolging voor 
(medeplichtigheid aan) verduistering van staat pas mogelijk is, nadat er een 
civiele procedure over inroeping of betwisting van staat is gevoerd en de civiele 
rechter daarin een eindbeslissing heeft gegeven.  
De ervaring leert dat civiele procedures over de staat van een persoon slechts 
zelden worden gevoerd. 
Als er een civiele procedure heeft plaatsgevonden waarin een eindbeslissing over 
de staat van de persoon in kwestie is gegeven door de rechter, laat dat onverlet 
dat het OM op grond van het opportuniteitsbeginsel kan bepalen of 
strafrechtelijke vervolging in dat specifieke geval al dan niet geïndiceerd is. Bij die 
afweging zal de zorgvuldigheid waarmee de hulpverlening heeft plaatsgevonden 
een rol kunnen spelen. 
 
Conclusie en vervolgstappen 
Mijn beleid is erop gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen te 
vondeling worden gelegd en dat moeders zich genoodzaakt voelen om (anoniem) 
afstand te doen van hun kind. Voor de groep vrouwen die niet bereid is om hun 
gegevens te delen, is naar mijn oordeel een voldoende hulpaanbod in Nederland 
beschikbaar. De komende tijd gaan we bezien hoe de werkwijze van SBW, Fiom 
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en Siriz nog beter kan worden vormgegeven, zodat vrouwen niet meer 
genoodzaakt zijn om hun kind in hulpeloze toestand achter te laten en de 
afstammingsgegevens beschikbaar blijven.  
 
 
 
Minister voor Rechtsbescherming 
 
 
 
 
Sander Dekker 
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Door vroegtijdig ingrijpen kunnen veel 
negatieve consequenties voor moeder 
en baby worden voorkomen. Ik zet me 
daarom graag in voor de Beschermde 

Wieg om mee te denken over hoe die zorg en on-
dersteuning er dan uit moet zien.
In 2021 zal de Universiteit van Amsterdam onder-
zoek doen om de hulpbehoefte van vrouwen die in 
contact komen met de Beschermde Wieg in kaart 
te brengen. Dit vind ik een zeer bijzondere erva-
ring, aangezien je vraagt naar het levensverhaal 
van iemand in een zeer kwetsbare periode. Met 
dit onderzoek hoop ik dat we nog beter en sneller 
vrouwen kunnen bereiken die in een vergelijkbare 
situatie zitten.

DR EVELINE VAN VUGT
Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
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DEEL 1 STRATEGIE

In dit deel wordt ingegaan op de probleemstelling, visie, missie, kernwaarden en doelgroep van 
Stichting Beschermde Wieg.

 1.1   PROBLEEMSTELLING

In Nederland is er een groep zwangere vrouwen in nood, die niet naar de reguliere hulpverlening wil, 
durft of kan gaan. Zij zijn vaak bang om hulp te vragen uit angst voor hun leven en dat van hun kind als 
het geheim van de zwangerschap uitkomt. Sommige vrouwen besluiten alleen te bevallen, met alle gevol-
gen van dien. Anderen zien geen andere uitweg dan hun kind te vondeling te leggen of te doden.

Een zorgmijdende zwangere vrouw die anoniem wilde blijven, kon geen hulp krijgen in ons land. Het 
bieden van anonieme hulp was verboden en geen enkele organisatie bood een gratis noodlijn, die 24 
uur per dag beschikbaar was. Beschermde Wieg startte als eerste organisatie in Nederland een gratis 
preventieve noodlijn, die dag en nacht beschikbaar is.

Voor de oprichting van Beschermde Wieg, eind 2014, werden in Nederland jaarlijks 4 tot 6 vondelin-
gen gevonden. De meesten waren dood. Een vondeling is een baby of jong kind dat door zijn of haar 
ouder(s) op een onveilige plek in een hulpeloze toestand zonder afstammingsgegevens is achtergelaten. 
Deskundigen stellen dat dit aantal het topje van de ijsberg is en het werkelijk aantal gedode pasgeboren 
baby’s aanzienlijk hoger ligt.

Door de hele korte levensperiode is het vrijwel onmogelijk om te schatten om hoe-
veel pasgeboren baby’s het gaat. In tegenstelling tot kinderen en jongeren namelijk, 
bestaan deze baby’s nog niet in officiële registers, zoals het consultatiebureau. 
Bovendien heeft de moeder tijdens haar zwangerschap over het algemeen ook geen 
gebruik gemaakt van zwangerschapslessen of gesprekken met verloskundige 
en/of ziekenhuis. De babydood-baby wordt dus in principe niet gemist. Bovendien 
is de kans op ontdekking niet zo groot: een babyskelet vergaat sneller dan dat van 
een volwassene, zodat de sporen sneller zijn uitgewist. De omvang van babydood 
wordt daarom aangeduid als ‘dark number’ of ‘ongeregistreerde criminaliteit’.

Resnick schatte in de jaren zeventig het aantal neonaticides in de Verenigde Staten 
op “hundreds and possibly thousands”. INSERM, het Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale, publiceerde in 2011 een studie waarin werd geconclu-
deerd dat het aantal neonaticides per 100.000 geboortes in de drie onderzochte 
Franse regio’s ten minste vijf keer hoger is dan volgens de officiële statistieken, 
namelijk 2,1 in plaats van 0,39.

Bron: Nidaa

 1.2.   VISIE

De Beschermde Wieg doet er alles aan om samen met de moeder tot een andere oplossing te komen, 
dan alleen te bevallen en het anoniem afstaan van haar baby. Iedere zwangere vrouw die perspectief 
heeft om uiteindelijk toch voor haar kind te kunnen zorgen, moet die kans krijgen. Beschermde Wieg 
biedt dit perspectief door laagdrempelige anonieme hulp te geven aan zwangere of pas bevallen zorg-
mijders die anders buiten beeld zouden blijven. Eenmaal in contact kunnen ze geholpen worden en 
geven ze hun wens om anoniem te blijven nagenoeg altijd op. Wantrouwen en angst slaan om in vertrou-
wen en hoop. Zo krijgen deze vrouwen de hulp die zij nodig hebben en wordt te vondeling leggen en 
kinddoding voor een groot deel voorkomen.

 1.3.   MISSIE

Alle zwangere en pas bevallen vrouwen in nood weten Stichting Beschermde Wieg te vinden, waarna 
hulp, bescherming en begeleiding geboden kan worden. Deze vrouwen worden tijdig opgespoord, met 
als doel stress sensitieve hulp te bieden, objectieve keuzehulp, een veilige bevalling te bevorderen en te 
vondeling leggen en kinddoding te voorkomen. Vanaf 2021 zet Beschermde Wieg zich ook in om alle 
vrouwen een weloverwogen en onafhankelijke keuze te bieden en wij helpen vrouwen met objectieve 
keuze die twijfelen hun zwangerschap te beëindigen. Op deze wijze krijgt elke baby een veilige wieg. 

 1.4   KERNWAARDEN

• Oordeelloos 
• Uniek 
• Gedreven
• Respectvol en betrokken
• Onvoorwaardelijk
• Persoonlijk
• Anoniem
• Deskundig
• Passievol en met lef

 1.5   DOELGROEP

Alle zorgmijdende zwangere en pasbevallen vrouwen in nood die anoniem willen blijven. De doelgroep 
die hulp zoekt is zeer divers. Een deel van de vrouwen durft, kan of wil niet met de reguliere hulpverlening 
in contact treden. Dit zijn door de overheid gesubsidieerde instellingen, waar zorgmijders juist angst voor 
hebben. Een ander deel van de vrouwen is heel bang dat hun zwangerschap uitkomt.
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“Hallo, ik ben een ongetrouwde vrouw. Kan niet bevatten dat ik zwanger ben. 
Ik kan er niet van slapen, want ik kan dit aan niemand vertellen en bij niemand 
terecht. Ik loop groot gevaar als iemand achter mijn geheim komt. Deze baby 
moet weg. Mijn ouders zullen me vermoorden. Waar ik vandaan kom, is dit een 
grote, hele grote schande. Het wordt me niet vergeven, nooit. Help me aub.”

“Sorry dat ik jullie in de nacht stoor, maar ik kan niet slapen. Ik 
ben al heel ver zwanger en niemand weet dit en niemand mag dit weten. 
Heb geen controles gehad. Ik zorg door omstandigheden heel slecht 
voor mezelf, ben nu ook bang voor de gezondheid van mijn baby. Voor 
mijn kind kan ik niet zorgen, dat kan ik al niet voor mezelf. Ik heb 
geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij mijn moeder ben ik niet wel-
kom en zij heeft ook een gewelddadige vriend. Ik hoop dat jullie mij 
kunnen helpen”.

“Een half jaar geleden ben ik verkracht. Nu denk ik dat ik zwanger ben, ik voel van alles 
bewegen. Dit mag niemand weten, ik schaam me zo en weet me geen raad meer. Kunnen jullie 
mij helpen?”

“Door omstandigheden ben helemaal alleen en zwanger in Nederland. Ik heb geen ver-
blijfstatus, mijn visum is verlopen. Ik wil alleen maar een veilige zwangerschap voor 
mijn baby. Kunnen jullie mij helpen?”

“Ik ben 15 jaar en niet ongesteld geworden. Ik heb seks gehad met mijn vriendje, maar 
mijn ouders mogen het absoluut niet weten. En ik heb geen geld om een test te kopen 
want mijn ouders controleren mijn bankrekening”

“Ik schaam mij zo, ik ben zwanger. Ik wilde geen seks maar mijn 
vriend zette door. Bij ons in de kerk is dit een doodzonde, niemand 
mag het weten”

“Ik ben er net achter dat ik al 37 weken zwanger ben. Het was niet 
gepland maar als ik het op mijn werk vertel ben ik mijn baan en huis 
kwijt. Dan kunnen wij ons kindje niet zelf opvoeden, kunnen jullie 
ons uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor ons. Op straat leven met 
een baby kan niet”

“Ik ben inmiddels 41 weken zwanger. Maar ben ik het buitenland omdat niemand mag we-
ten dat ik zwanger ben. Toen ik het mijn moeder, als enige vertelde, liet ze weten dat ze, als 
ik de baby zou houden, ik geëxcommuniceerd zou worden binnen de familie. Ik sta er dus 
sindsdien alleen voor. Ik mocht blij zijn dat mijn moeder mij de ruimte en mogelijkheid gaf 
dit probleem zelf op te lossen. De baby laten verdwijnen was het enige alternatief”. Maar dat 
wilde ik niet dus nu zoek ik hulp””

“Hoe weet ik of ik zwanger ben? Mijn vriendje en ik hebben seks gehad. Maar nu zeggen 
mijn vriendinnen dat je bij de eerste keer seks niet zwanger kan worden maar ik ben 
wel overtijd”

“Ik ben bang dat ik zwanger ben, maar wij hebben geen geld voor een 
baby. Wij zitten al in de schuldhulpverlening.  Vanwege geldproblemen 
gebruik ik geen anticonceptie en wij zijn altijd voorzichtig maar nu 
heb ik toch het gevoel dat ik zwanger ben. Wij willen wel graag kin-

deren maar nu gaat het echt niet. Wat kan ik doen?”
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In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van Stichting Beschermde Wieg en de problemen waar zij 
tegenaan loopt in kaart gebracht.

 2.1   DOELGROEP

De Stichting stelt dat de doelgroep die hulp zoekt divers is. Een deel van de vrouwen durft, kan of wil niet 
met de reguliere hulpverlening in contact treden.

Redenen daarvan zijn:

• Gedwongen abortus bij een eerdere zwangerschap, waardoor de zwangere vrouw dit keer de 
zwangerschap verhult en zij familie, vriendinnen noch hulpverleners in vertrouwen durft te nemen

• Zwanger door incest
• De noodzaak om anoniem te blijven om hun eigen leven en dat van hun kind te beschermen
• Angst voor verstoting en het verliezen van eerder geboren kinderen
• Schaamte bij bekendwording van de zwangerschap
• Getraumatiseerd door hulpverleners in het verleden
• Ontbreken van netwerk of een bedreigend netwerk
• Niet verzekerd zijn
• Armoede, schulden; het hoofd zelf al nauwelijks boven water kunnen houden
• Angst voor privacy schending
• Angst voor het verliezen van baan en huisvesting
• Negatieve verhalen over hulpverleners op fora gelezen

 2.2   REGULIERE AANPAK

Nederland kende geen 24 uurs gratis hulplijn voor zwangere en pas bevallen vrouwen in nood. Vrouwen 
kunnen bij Fiom terecht op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en bij Siriz op werkdagen tot 21.00 uur. 
Op zaterdag is Siriz van 12.00 tot 18.00 uur bereikbaar. De meeste vrouwen in nood bellen na 23.00 
uur ‘s avonds. Zij kunnen dan nergens terecht. In augustus maakte het Ministerie van VWS bekend dat er 
een landelijke 24 uurs lijn operationeel is voor hulp aan onbedoeld zwangeren. Deze hulp is niet gericht 
op vrouwen die anoniem willen blijven. Zorgmijders kunnen het als drempelverhogend zien om contact 
te leggen met reguliere hulpverlenende instanties. Het ministerie van VWS heeft dan ook aangegeven dat 
geen enkele organisatie de zorg biedt aan zorgmijdende zwangere vrouwen zoals Beschermde Wieg dat 
doet.

Beschermde Wieg wil alle twijfelende vrouwen en vrouwen die denken in een uitzichtloze situatie te 
verkeren, dat het afbreken van de zwangerschap de enige optie lijkt, van het bestaan van haar stichting 
op de hoogte brengen en hen te spreken krijgen. Er is geen enkele organisatie die deze vrouwen bij de 
hand neemt en oplossingsgericht te werk gaat in hoe de situatie kan worden, in plaats van hoe deze nu 
is. Stichting Beschermde Wieg maakt een situatie- en een motivatieschets, waarbij gekeken wordt of de 
situatie dusdanig bijgesteld kan worden, dat de motivatie zal veranderen.

Het was in Nederland verboden om anoniem te bevallen. Moeders die overwogen hun kind af te 
staan, deden er alles aan om hun zwangerschap geheim te houden; er vonden dan ook geen zwanger-
schapscontroles plaats. Ook al verkeerden deze moeders in geestelijke nood, zij namen geen contact 
op met de reguliere hulpverlening. De bevalling deden zij veelal in alle eenzaamheid, zonder hulp. De 
gevolgen daarvan zijn vaak desastreus. Deze vrouwen bleven uit het zicht van de hulpverlening, voor het 
lot van hun kinderen wordt gevreesd. Het is hen gelukt hun zwangerschap te verhullen, het lukt hen ook 
hun kind te laten verdwijnen. 

Tot 19 oktober 2019 was het in Nederland strafbaar om als ouder een baby veilig en anoniem af te 
staan. Dat betekende dat pas bevallen vrouwen in nood die geen uitweg zagen zelf voor hun kind te 
zorgen en die anoniem moesten blijven, geen hulp kregen. 

DEEL 2 ANALYSE

Vanaf de opening in 2014 heeft Beschermde Wieg hier verandering in gebracht!

Samen met ziekenhuizen heeft de Beschermde Wieg geholpen bij anoniem bevallen. Want iedere vrouw 
en kind hebben recht op een veilige bevalling en een veilige start van het leven.  In samenwerking met 
ziekenhuizen werden de Beschermde Wiegkamers geopend, waar pas bevallen moeders in nood ano-
niem terecht konden. Waarbij het doel blijft dat deze kamers zo min mogelijk gebruikt zouden worden. 
Beschermde Wieg wil met deze kamers het taboe rondom afstand doen verkleinen en een liefdevol 
uithangbord zijn voor deze groep vrouwen.

Beschermde Wieg kon al snel inzichtelijk maken wat zij reeds vermoedde. Door het bieden van anonie-
me hulp en het winnen van vertrouwen bij deze doelgroep, komt zij in contact met een groep die anders 
buiten beeld blijft. Op het moment dat er contact is, kunnen deze vrouwen geholpen worden. Zelfs bij 
de vrouwen met de zwaarste problematiek komen zij samen tot een veel betere oplossing dan alleen te 
bevallen en het kind op een onveilige plek achter te laten of erger; te doden. Ook de aanname dat de 
kamer zo min mogelijk gebruikt zou worden klopt. In zes jaar tijd hebben drie vrouwen gebruik gemaakt 
van de Beschermde Wiegkamers buiten de ziekenhuizen, de particuliere Beschermde Wiegkamers. Allen 
hebben voor de optie gekozen om een gesprek te krijgen met een van de vrijwilligers van de kamer en 
heeft er een warme overdracht plaatsgevonden, waarbij afstammingsgegevens zijn afgegeven en veilig-
gesteld. Zo weet het kind later wie zijn moeder is..

 2.3   GEVOLGEN VOOR HET KIND

Wanneer (aanstaande) zorgmijdende moeders in nood geen hulp krijgen, kunnen de gevolgen levensbe-
dreigend zijn. Deze vrouwen mijden de medische zorg tijdens de zwangerschap, de bevalling en daarna.

Beschermde Wieg blijkt een noodzakelijke aanvulling te zijn op de bestaande hulpverlening. Zo hebben 
in 6 jaar tijd meer dan tweeduizend vrouwen contact opgenomen met de hulplijn van de Beschermde 
Wieg.

De vondelingencijfers 2010 t/m 2020

 2010: 15 vondelingen  (12 overleden, 3 levend)
 2011:   2 vondelingen  (  2 overleden, 0 levend) 
 2012:   2 vondelingen  (  1 overleden, 1 levend)
 2013:   3 vondelingen  (  2 overleden, 1 levend)   
 2014:   6 vondelingen  (  5 overleden, 1 levend)
 2015:   4 vondelingen  (  2 overleden, 2 levend)  
 2016:   5 vondelingen  (  3 overleden, 0 levend)
 2017:   1 vondeling      (  1 overleden, 0 levend) 
 2018:   1 vondeling      (  1 overleden, 0 levend)
 2019:   0 vondelingen
 2020:   0 vondelingen

De dalende tendens houdt ongetwijfeld verband met het feit dat meer en meer kwetsbare moeders Be-
schermde Wieg wisten te te vinden. Zij kregen psychische en medische begeleiding, een veilige bevalling 
en een nazorg traject. Met als gevolg dat de baby’s veilig geboren konden worden, minder stress hebben 
ervaren. In veel gevallen herenigd zijn met hun moeder, of in een pleeg- of adoptiegezin opgevangen 
zijn, waar er van hen gehouden wordt.

Uit de vondelingencijfers blijkt dat vanaf het moment dat de Beschermde Wieg naamsbekendheid kreeg, 
er minder vondelingen zijn gevonden. Vanaf 2017 zijn dat er aanzienlijk minder en de laatste 2 jaar zijn 
en geen pasgeboren baby’s gevonden.



30   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   31

Door anonimiteit te garanderen nemen zwangere vrouwen in nood contact op met de Beschermde Wieg. 
Vanaf dat moment onderzoekt de stichting met de vrouw of er mogelijkheden zijn om samen met het kind 
verder te gaan. Zelfstandig of met de begeleiding van een ‘maatje’. In het begin is dat veelal via de app, 
daarna telefonisch. Wanneer gewenst volgt een fysieke ontmoeting, waarbij afspraken worden gemaakt 
voor medische controles en het gewenste hulpverleningstraject in kaart wordt gebracht. Ook geeft Be-
schermde Wieg objectieve keuzegesprekken rondom abortus.

Mocht een vrouw niet zelf voor haar kind kunnen zorgen, dan zal Beschermde Wieg haar trachten te 
overtuigen van het belang om haar gegevens achter te laten, waaruit de afkomst van de baby blijkt. 
Daarnaast verzamelt Beschermde Wieg (medische) informatie van beide ouders opdat het kind in zijn 
latere leven beschikt over zijn biologische achtergrond. Zoals informatie over erfelijke ziektes, hobby’s, 
karaktereigenschappen, opleiding, cultuur en religie.

 2.4   RESULTATEN SEPTEMBER 2014 T/M 2020

• Beschermde Wieg heeft tweeduizend zwangere vrouwen bijgestaan via de 24 uurs hulplijn
• 60% van de vrouwen die contact hebben opgenomen om anoniem afstand te doen, besloot na 

intensieve begeleiding en ondersteuning om zelfstandig voor de baby te zorgen.
• Eind 2020 is de 8ste Beschermde Wieg geopend door de Noordwest groep in Den Helder.
• Er zijn nu landelijk 9 Beschermde Wiegkamers in: Zeeland (2), Zuid Holland (3), Limburg (1), 

Overijssel (1) en Noord-Brabant (1) en Den Helder (Noord-Holland). 5 in ziekenhuizen en 4 op 
particuliere adressen. Beschermde Wieg maakt het mogelijk dat zorgmijdende zwangere vrouwen 
toch zwangerschapscontroles krijgen van een verloskundige of gynaecoloog.

• Beschermde Wieg werkt met alle ziekenhuizen samen, daar waar de vrouw hulp nodig heeft.
• Beschermde Wieg zet zich in voor armoedebestrijding.
• Beschermde Wieg is gespecialiseerd in stress-sensitieve hulpverlening.
• Beschermde Wieg geeft klinische lessen in ziekenhuizen, lessen op scholen en aan samenwer-

kingspartners, omdat zij specialist is op het gebied van zorgmijdende zwangere en pas bevallen 
vrouwen in nood.

• Beschermde Wieg is een erkend partner in de zorgketen.
• Initiatiefneemster Barbara Muller is, mede door de oprichting van Stichting Beschermde Wieg, 

Ashoka Fellow geworden.
• Ashoka staat op nr. 5 van de meest invloedrijke en impactvolle NGO’s ter wereld en selecteert 

Changemakers; sociaal ondernemers die een probleem weten aan te pakken, waar voorheen 
geen aandacht voor was. Die tegen de stroom in durven te zwemmen en in staat zijn door wetten 
heen te breken om hun missie te laten slagen. Ashoka heeft tijdens een selectieprocedure van een 
jaar onderzoek naar Barbara en haar stichtingen gedaan. De conclusie was dat het hulpverlening-
straject van Beschermde Wieg uniek is. Dat het een grote maatschappelijk impact kent, levens-
reddend is en een doelgroep die anders buiten beeld bleef inzichtelijk maakt. Deze combinatie 
bestaat nergens ter wereld. Tevens zijn er nergens ter wereld vondelingenkamers.

• Stichting de Beschermde Wieg is in 2019 een samenwerking aangegaan met de Universiteit van 
Amsterdam.

• De maatschappelijke impactmeting van de Beschermde Wieg is verricht door Xpertise zorg. Eind 
2019 was de besparing dankzij de inzet van Beschermde Wieg jaarlijks € 621.520 en de meer-
jarige besparing € 1.549.520. Daar het aantal aanvragen verdubbeld is, is de grootte van de 
maatschappelijke besparing eveneens gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat de opbrengsten van 
Beschermde Wieg sterk positief zijn en dat de effecten vooral over een langere periode renderen. 
Wanneer een situatie met grote impact voor moeder en kind ‘genormaliseerd’ wordt, voorkomt 
dit veel leed bij moeder en kind. En daarmee worden hoge maatschappelijke kosten voorkomen. 
Naar een – voorzichtige – inschatting liggen de maatschappelijke opbrengsten bijna driemaal zo 
hoog als de kosten binnen een periode van 1 jaar. Op de langere termijn leidt ‘1 jaar Beschermde 
Wieg’ tot een maatschappelijk rendement van 1:7. De financiële besparing is dan zeven keer zo 
hoog als de kosten. Deze besparing is uitgedrukt in euro’s. En exclusief het ‘immateriële leed’ dat 
betrokkenen lijden. De kosten van het overlijden van een kind zijn niet in geld uit te drukken.

• Beschermde Wieg heeft de aftrap gedaan voor de oprichting van de International Association to 
Prevent Baby Abandonment (IATPBA). Een internationale community met als doel kennisdeling 
en het overdraagbaar maken van het unieke Beschermde Wieg concept in de wereld. De eerste 
gesprekken staan gepland in Duitsland en België, alwaar de initiatoren enthousiast hebben gerea-
geerd.

• Beschermde Wieg is de Beschermde Wieg Academie gestart in Dordrecht met als doel studenten, 
hulpverleners en sociaal ondernemers te inspireren middels een vernieuwend trainingsaanbod. 
Inspirerende sessies, gericht op een nieuwe kijk op de zorg, waarin wordt ingespeeld op actuele 
onderwerpen. Beschermde Wieg weet dat er nog steeds groepen zijn die door de hulpverlening 
niet of onvoldoende worden bereikt. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden om deze wel te 
bereiken.

Overige resultaten:

• Beschermde Wieg heeft, in samenwerking met ziekenhuizen, zorggedragen voor een veilige beval-
ling en toekomst geboden aan 60 baby’s.

• 98% van de moeders gaf de wens anoniem te blijven op, dankzij de intensieve hulp van de Be-
schermde Wieg. Slechts één van de zestig moeders bleef bij haar wens anoniem te blijven.

• 4 moeders die wilden dat hun gegevens niet bekend werden in een landelijke database, kozen 
ervoor deze te deponeren bij de notaris. Een unieke, door Beschermde Wieg ontwikkelde procedu-
re die zij samen met een notariskantoor heeft bedacht. Het gaat daarbij om gegevens die voor het 
kind opvraagbaar zijn vanaf de 16 jarige leeftijd en waarvan melding is gemaakt in het kinddos-
sier van de Raad voor de Kinderbescherming. Daar waar de overheid eerder vraagtekens stelde 
bij deze handelswijze, wordt nu samen met Beschermde Wieg gekeken naar een landelijk afstam-
mingsregister, zoals kandidaat notaris Maarten Straatman i.s.m. Beschermde Wieg dat bedacht 
heeft, waar ook andere partners gebruik van mogen maken.

• 36 moeders besloten na een beschermde bevalling samen te blijven met hun baby. 3 van hen 
nadat de afstandsprocedure gestart was.

• 3 baby’s zijn in de buik overleden, doordat de moeder te laat hulp heeft gezocht en er geen pre-
natale screening plaats heeft gevonden.

• Het maatjesproject is van start gegaan en de vrijwilligers hebben het trainingsprogramma gevolgd. 
In 2020 hebben 10 moeders die besloten zelf voor hun kind te zorgen, een maatje gekregen.

• Alle moeders hebben medische en psychische steun gekregen.
• Begroot was om 400 moeders te begeleiden, dit zijn er 1000 geworden, met maar 1,2 fte en 

maar 50 vrijwilligers.
• Beschermde Wieg is een mediacampagne gestart met gratis zwangerschapstesten en deze is uitge-

zet via diverse kanalen, waaronder Linda.nl en Ouders van Nu. Er zijn 120 gratis zwangerschaps-
testen aangevraagd en verstuurd.

• Beschermde Wieg heeft het traject doorlopen om het 
CBF keurmerk te krijgen en heeft de erkenning 
en daarmee het keurmerk binnen. 

https://www.linda.nl/nieuws/stichting-beschermde-zwangerschapstesten-vrouwen-nood/
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 2.5   DOELSTELLINGEN 2021 

• Verdere uitbreiding en professionalisering 24 uurs hulplijn, chat service, sms en app dienst.
• Realiseren van 1 of 2 nieuwe Beschermde Wiegkamers in ziekenhuizen of verloskundige praktijken. 

Het uiteindelijke doel is dat iedere provincie, naast een Beschermde Wiegkamer, over een netwerk 
van verloskundigen en vrijwilligers beschikt.

• Beschermde Wieg heeft als doel alle twijfelende vrouwen en vrouwen die denken in een uitzichtlo-
ze situatie te verkeren, dat het afbreken van de zwangerschap de enige optie lijkt, van het bestaan 
van haar stichting op de hoogte brengen en hen te spreken krijgen Dit realiseert zij door het opzet-
ten van een grote landelijke campagne die breed uitgezet wordt.

• Nieuwe site ontwikkelen, met als doel hoger te komen in de zoekfunctie, waardoor we meer vrou-
wen bereiken.

• Onthulling monument voor alle baby’s die na geboorte gedood zijn. De verborgen doelgroep, de 
kinderen zonder stem. Dit internationale monument, gemaakt door Ollo Feenstra, krijgt een plek 
op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. Er wordt ingezet op veel media-aandacht 
rondom de onthulling van het monument.

• Met het Ministerie van Justitie en de ketenpartners verdere stappen zetten om een landelijk afstam-
mingsregister te realiseren.

• Mediacampagne gericht op grotere bekendheid Stichting Beschermde Wieg. Het uiteindelijke doel 
is dat iedere zwangere en pas bevallen vrouw in nood Stichting Beschermde Wieg weet te vinden.

• Programma ontwikkeling Beschermde Wieg Academy.
• Realiseren van een veilige plek waar aanstaande moeders hun zwangerschap kunnen voldragen 

in een heilzame en liefdevolle omgeving. Dit zijn de vrouwen die veel gevaar lopen als het geheim 
van hun zwangerschap wordt ontdekt.

• Vanaf 1 januari 2023 wil Stichting Beschermde Wieg voor het grootste deel gefinancierd worden 
vanuit overheidsgelden. Hierdoor is zij onafhankelijk van fondsen, zij maakt dan enkel nog gebruik 
van serviceclubs, particulieren, nalatenschappen en het bedrijfsleven.

• Lancering mediacampagne gericht op verbetering van objectieve voorlichting in het gehele keu-
zepakket van een vrouw die twijfels heeft rondom afbreken van de zwangerschap en afstand doen 
van haar baby.

• Maken van een video over Beschermde Wieg en wat haar doelgroep zorgmijders beweegt. Dit 
wordt gedurende de Covid-19 periode verstuurd naar ziekenhuizen en scholen om in beeld te 
blijven.

 

Doelstellingen na Covid-19:

• Opstarten klinische lesprogramma’s in ziekenhuizen.
• Opstarten van voorlichtingslesprogramma’s op scholen.
• De Universiteit van Amsterdam start met het onderzoek naar de doelgroepanalyse, met als 

uiteindelijke doel inzicht in de doelgroep, verbeteren inzicht in wat de doelgroep beweegt zodat 
het hulpverleningstraject verfijnd kan worden. De resultaten zullen gepubliceerd worden in een 
wetenschappelijke artikel, hetgeen gepresenteerd wordt aan het Ministerie van VWS en Justitie en 
Veiligheid.
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AANMELDING
Vrouw legt contact via de 24 uurs noodlijn, WhatsApp of chat of vrouw meldt zich in de Beschermde Wiegkamer.

BEOORDELING AANMELDING
Door een van de vrouwen die de 24 uursbereikbaarheid van de noodlijn waarborgen. Er wordt een inschatting gemaakt 
over de ernst van de situatie en hoe snel er gehandeld moet worden. Beschermde Wieg hanteert bij ieder gesprek een 
open, welkome en niet oordelende benadering. Er zijn geen contra-indicaties; iedere zwangere vrouw met een hulpvraag 
wordt bijgestaan of waar nodig doorverwezen.
Meldt een moeder zich in de Beschermde Wiegkamer, dan vindt er - indien niet nadrukkelijk is aangegeven dat de moeder 
geen persoonlijk contact wenst - een gesprek plaats, waarin de moeder naar haar beweegreden wordt gevraagd haar baby 
af te staan en zet Stichting Beschermde Wieg zich in minimaal afstammingsgevens te krijgen en zoekt samen met moeder 
naar alternatieven en mogelijkheden om wel voor haar kind te zorgen of er mee in contact te blijven. Er wordt objectief keu-
zeadvies gegeven. Ook wordt postnatale zorg geboden.

NIEUWE DOELGROEP
Beschermde Wieg gaat zich over een nieuwe groep ontfermen. Zij heeft als doel alle twijfelende vrouwen en vrouwen die 
denken in een uitzichtloze situatie te verkeren, dat het afbreken van de zwangerschap de enige optie lijkt, van het bestaan 
van haar stichting op de hoogte brengen en hen te spreken krijgen De grootse uitdaging is dat deze vrouwen tot een 
verborgen doelgroep behoren, die niet naar buiten treedt met hun twijfel. Geen enkele andere organisatie heeft zich eerder 
ingezet voor deze doelgroep door deze vrouwen dusdanig bij de hand te nemen om samen tot oplossing te komen. Het re-
sultaat is dat meer vrouwen gaan besluiten zelf voor de baby te zorgen, dan wel de zwangerschap uit te dragen en de baby 
af te staan voor adoptie.Een levensreddende missie. De bestaande problematiek wordt grondig geanalyseerd en de situatie 
wordt dusdanig verbeterd dat er een veilig, liefdevol en gezond leefklimaat voor de baby gerealiseerd wordt. Een liefdevolle 
toekomst voor moeder en kind.

INTAKE GESPREK
Met dezelfde medewerker van het eerste contact, bij de vrouw thuis of op een plek naar haar keuze die veilig voor haar 
voelt. Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen helder, de motivatie van moeder waarom ze contact met 
Stichting Beschermde Wieg heeft gelegd uitvoerig besproken. Er wordt een medisch consult in het ziekenhuis ingepland. De 
medewerker die de telefoon aannam, is degene die vast aanspreekpunt blijft. Dag en nacht. Alle opties rondom keuzemo-
gelijkheid worden uitvoerig besproken en Beschermde Wieg heeft als leidraad altijd objectief te zijn. Er wordt gestart met 
psychische begeleiding en medische controle om te kijken hoe lang de vrouw zwanger is.  
De medewerker brengt de moeder in tijdens het casuïstiek overleg met het betreffende ziekenhuis en informeert waar nodig 
de Raad voor de Kinderbescherming/Jeugdbescherming. Samen wordt een bevallingsplan opgesteld bestaande uit de per-
soonlijke doelen en het bijbehorende hulpverleningstraject op maat. Een ander teamlid wordt altijd op de hoogte gebracht.

HET BEVALLINGSPLAN
In dit plan wordt een risico-inventarisatie opgenomen. Daarbij staan te allen tijde het belang van het kind en de veiligheid 
van moeder en kind voorop. Daarbij wordt goed geluisterd naar de wensen van moeder en of deze in het belang van haar 
kind zijn. De insteek van Stichting Beschermde Wieg is in de basis moeder en kind samen te houden, als dat  mogelijk is of 
mogelijk kan worden gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe de situatie is, maar nadrukkelijk ook hoe de situatie 
met de benodigde hulp kan worden. Stichting Beschermde Wieg geeft voorlichting over de voorgenomen adoptie en de 
te volgen procedure en heeft een stimulerende houding wat betreft (half)open adoptie waarbij moeder nog in beeld blijft. 
Moeder wordt nadrukkelijk gewezen op de wettelijke mogelijkheden op haar beslissing terug te komen. Met het ziekenhuis 
wordt een bevallingsplan gemaakt. Hierin wordt opgenomen: doelen, afspraken, aandachtsgebieden, hulpverleningspro-
gramma en evaluatiemomenten.

GEBOORTE 
Het belangrijkste moment voor de moeder en haar baby. Naast het ziekenhuisteam, is de medewerker van Stichting Be-
schermde Wieg bij de bevalling. In de basis zet Stichting Beschermde Wieg begeleiding in om de hechtingsrelatie tot stand 
te laten komen en geeft het proces van de liefde tijd om te groeien. Stichting Beschermde Wieg stimuleert contact tussen 
moeder en baby door aanraking te stimuleren, dan wel de baby aan het voeteneinde te verzorgen en aan te kleden. Het 
ziekenhuisteam wordt hierin door Stichting Beschermde Wieg gecoacht, omdat dit moment cruciaal is in het keuzeproces 
van moeder.

HULPVERLENINGSTRAJECT
Besluit een moeder alsnog zelf voor haar baby te zorgen, dan onderhoudt Stichting Beschermde Wieg een nauwe sa-
menwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdbescherming, met als doel de kansen op hereniging 
inzichtelijk te maken. Stichting Beschermde Wieg ondersteunt in de hechtingsrelatie. Hieruit volgt een trajectplan. Stichting 
Beschermde Wieg ondersteunt hierin zo uitgebreid mogelijk, zoals hulp bij sociaaleconomische problemen,  opvoedonder-
steuning, persoonlijke ontwikkeling, de babyuitzet, luiers en voeding.
Blijft moeder bij haar voornemen tot afstand, dan informeert Stichting Beschermde Wieg de betrokken organisaties en fun-
geert zij als intermediair tussen de Raad voor de Kinderbescherming en moeder. Daarnaast vertegenwoordigt zij desgewenst 
moeder tijdens voortgangs-overleggen.

HULPVERLENINGSTRAJECT BESCHERMDE WIEG TUSSENTIJDSE EVALUATIE 
Moeders die een voornemen tot afstand hebben, houden vaak dagelijks contact met de medewerker van Stichting Be-
schermde Wieg. Hun gevoel over de afstand wordt gepolst en daarnaast worden deze momenten gebruikt om de lichame-
lijke en geestelijke toestand van de moeder te evalueren. Op deze wijze kan er snel geschakeld worden op het moment dat 
er verschuivingen zijn in het gemoed van moeder en er (medische) zorg nodig is.
Verder kunnen moeders die eerder aangaven een voornemen tot afstand te hebben vanwege het frequente contact op een 
laagdrempelige wijze op hun beslissing terugkomen.

GESLAAGD TRAJECT
Stichting Beschermde Wieg beschouwt een traject als geslaagd, wanneer een vrouw de stichting gevonden heeft, medische 
zorg krijgt, een veilige bevalling beleeft, herenigt wordt danwel in contact blijft met haar kind, dan wel afstammingsgege-
vens achterlaat. Als ultimum remedium beschouwt Stichting Beschermde Wieg het traject als geslaagd wanneer een moeder 
haar baby zonder gegevens achterlaat op een veilige plek, daar waar het alternatief was de baby op een onveilige plek 
achter te laten, dan wel het kind te doden.

EINDEVALUATIE
Iedere vrouw die via Stichting Beschermde Wieg bevallen is, krijgt intensieve nazorg. Wanneer ze afstand doet èn wan-
neer ze zelf voor haar baby zorgt. Na 6 en 12 maanden vindt er samen met Stichting Beschermde Wieg een evaluatie met 
moeder en haar baby plaats. Wanneer de moeder bij haar voornemen tot afstand bleef, ziet Stichting Beschermde Wieg het 
als kans het gevoel van moeder te blijven polsen door het contact dat zij, soms zelfs jaren na de bevalling heeft. Is moeder 
voor haar kind gaan zorgen blijft Stichting Beschermde Wieg een aanspreekpunt bij eventuele hulpvragen over de opvoe-
ding. Het is meermaals voorgekomen dat vrouwen binnen een maand besluiten toch zelf voor hun kind te zorgen, doordat 
de medewerkers van Stichting Beschermde Wieg intensief contact onderhouden, waardoor de stap zelf voor haar kind te 
zorgen, een mogelijke wordt. Ook in dit traject is er sprake van een nauwe samenwerking met de Raad voor de Kinderbe-
scherming en Jeugdbescherming.

NAZORG TRAJECT
Het is van groot belang om moeders die eerder afstand wilden doen van hun baby en besluiten zelf 
voor hun kind te zorgen, liefdevolle en constructieve begeleiding te geven. Begeleiding als een maatje 
in plaats van een hulpverlener, waar ze vaak zo voor vrezen. Het doel is hun leven weer op orde te 
brengen en samen na te gaan wat nodig is om zelfredzaam te worden en in hun kracht te komen. Iedere 
moeder en haar thuissituatie is anders, vandaar dat de stichting maatwerk verricht. Het voornaamste is 
een vertrouwensband te krijgen en het leven weer op de rit te krijgen en daarmee te borgen dat het goed 
gaat met moeder en kind.

Takenpakket vrijwillig maatje Beschermde Wieg:

• Zij ondersteunt moeder op positieve wijze bij huiselijke en praktische zaken.
• Zij ondersteunt bij de verzorging van moeder en kind.
• Zij ondersteunt de moeder bij het versterken van een sociaal netwerk.
• Zij ondersteunt moeder bij bezoek aan huisarts of consultatiebureau.
• Zij draagt bij aan een gezond leefklimaat gericht op: respect, hygiëne, sfeer, gezonde voeding, 

voldoende beweging, traumaverwerking en stressreductie.
• Budgetcoaching; samen wordt gekeken naar het uitgavenpatroon, eventuele schulden en hoe op 

een voordelige wijze gezonde voeding gekocht kan worden.
• Samen met moeder kijkt zij naar mogelijkheden terug naar school te gaan of een baan te vinden.
• Tevens kijkt zij samen met moeder wat nodig is voor de baby naar huis kan. Denk hierbij aan de 

inrichting van de babykamer, een kinderwagen, box, Maxi Cosy, kleertjes en andere baby beno-
digdheden. 

• Zij draagt na het bezoek schriftelijk en bij zorgen tevens mondeling over aan de operationeel 
directeur.

• Financiële vergoeding: reiskosten.

 
Daarnaast er is minimaal tweemaal per jaar contact met de oorspronkelijke vaste hulpverlener over de 
voortgang. Daarin wordt waar nodig altijd een helpende hand geboden.

In 2020 hebben acht moeders deelgenomen aan het maatjesproject van Beschermde Wieg. Het eer-
ste jaar was een groot succes. In 2021 zullen dit naar verwachting veertien moeders zijn. Hierbij zijn 
veertien vrijwilligers betrokken. Het opleidingstraject tot maatje zal aangepast worden aan de hand van 
ervaringen in de praktijk.



36   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   37

Wij hebben beiden geen 
kinderwens, dus toen we 
erachter kwamen dat we al 
35 weken zwanger waren, 

was onze eerste insteek adoptie. Hiervoor 
hebben we contact opgenomen met een 
instantie, maar deze instantie heeft erg veel 
fouten gemaakt. We wilden bijvoorbeeld de 
adoptieouders ontmoeten, zodat we zeker 
wisten dat ons kindje goed terecht kwam. 
Dit was volgens de instantie niet mogelijk. 
Daarnaast moesten wij direct na mijn be-
valling een motivatiebrief opstellen met deze 
instantie, terwijl we dat 
al eens hadden gedaan. 
Toen bleek ook nog eens 
dat er al een brief met 
verkeerde informatie 
naar de Kinderbescher-
ming was gegaan. Hierin 
stond bijvoorbeeld dat 
wij afstand wilden doen 
vanwege een krappe 
woonruimte, agressieve honden en een 
alcoholverslaving, terwijl wij gewoon twee 
slaapkamers hebben en twee kleine hondjes. 
Moeder: ‘Ik had aangegeven dat ik wel eens 
had gedronken tijdens de zwangerschap, 
maar dat was omdat ik niet wist dat ik 
zwanger was en niet omdat ik verslaafd 
ben!’.

Vader: ‘Toen al deze fouten gemaakt waren, 
dachten we: hoeveel komen er nog?’. We 
hadden de Beschermde Wieg al eens gezien 
op internet, maar we dachten dat het alleen 
om de kamers ging en daar hadden we geen 
vertrouwen in. We waren bang dat het kind-
je dan via het zwarte circuit op de markt 
kwam. Echter, er waren al zo veel fouten 
gemaakt, dus toen hebben we maar gewoon 
gebeld voor informatie.

De Beschermde Wieg is de eerste instantie 
die ons echt heeft geholpen. Zij hebben ons 
aan het denken gezet, gevraagd waarom 
we het kindje niet zelf willen opvoeden en 
geholpen met bedenken hoe we dit dan in 
ons leven konden passen. Moeder: ‘Ik wilde 
onze baby afstaan zodat ze een betere start 
kon maken, maar als instanties zo veel fou-
ten maken, dan kan ik ze beter zelf maken, 
maar dan zijn ze wel met liefde gemaakt’.

Omdat het adoptieproces al gestart was, 
waren er vanuit de jeugdzorg een aantal 
voorwaarden waar we aan moesten voldoen. 
De Beschermde Wieg heeft ons hiermee ge-
holpen: het zoeken van kraamhulp op korte 
termijn, het inrichten van de babykamer, het 

bellen van advocaten en 
het leren hoe je eigenlijk 
vader en moeder moet 
zijn.

Op voorhand waren we 
erg sceptisch, maar de 
Beschermde Wieg is veel 
meer dan een organisatie 
met een kamer waar je 

je kind kan achterlaten. De site zou dit nog 
meer kunnen uitstralen. De Beschermde 
Wieg is een organisatie die meer geeft om de 
mensen dan om het halen van een bepaalde 
doelstelling. Zij kijken naar de persoon in 
kwestie en gaan nét een stapje verder dan 
ieder ander.

“BESCHERMDE WIEG
HEEFT ONS

ECHT GEHOLPEN”

Ons verhaal
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DEEL 3 UNIEKE AANPAK

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het hulpverleningstraject van Stichting Beschermde 
Wieg en worden de Beschermde Wiegkamers besproken.

 3.1   BESCHERMDE WIEG

Stichting Beschermde Wieg 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 rondom hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij 
eenmaal bevallen zijn. Vaak gaat het om vrouwen die hun zwangerschap geheim willen houden uit angst 
voor repercussies bij het bekend worden daarvan. Het hulpverleningstraject, zoals beschreven, bestaat uit 
de 24 uurs hulplijn, het begeleiden van vrouwen op psychisch en medisch vlak tijdens de zwangerschap 
en tijdens en na de bevalling.

 3.1.1   BESCHERMDE WIEG 24 UURS HULPLIJN, CHAT SERVICE, SMS EN APP DIENST

De meeste vrouwen die contact opnemen kent de stichting via (social) media en diverse zoekfuncties op 
internet. Andere vrouwen zijn op de stichting gewezen via fora of bekenden.

Ze nemen contact op met de Beschermde Wieg, omdat ze anoniem willen blijven. De vrouwen zijn bang 
het geheim van hun zwangerschap te delen, omdat de consequenties groot en soms levensgevaarlijk zijn 
als het uitkomt.

Sommigen hebben angst voor de “standaard” hulpverlening, door nare ervaringen in het verleden. De 
laagdrempelige 24 uurs hulplijn biedt uitkomst. Respect, liefde, tijd, rust, duidelijkheid en het ontbreken 
van een oordeel zijn de belangrijkste pijlers tijdens de gesprekken. Eén en dezelfde contactpersoon, 
vanaf het eerste contact tot na de bevalling en tijdens de nazorg is uniek in ons land en maakt dat er 
snel vertrouwen ontstaat. Daarnaast is de stress-sensitieve houding, waarin medewerkers zijn getraind en 
waarmee direct wordt gestart, succesvol gebleken.

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 baby gaat. Vrouwen met een hulpvraag kunnen contact opnemen via 
sms, app, een live chat en telefoon 0800-6005.

Beschermde Wieg voert persoonlijke gesprekken met moeders, bezoekt hen thuis of op een andere plek 
die veilig is, legt contact met medisch specialisten en begeleidt hen naar een ziekenhuis of verloskundige 
voor onderzoek en controle. Zo draagt zij zorg voor psychische en medische zorg voor, tijdens en na de 
bevalling en ondersteunt zij de moeders op elk gebied, zoals bij objectieve keuzegesprekken rond abortus 
of het al dan niet doen van afstand. (3.1.2).

Instellingen en organisaties als ziekenhuizen en Siriz, verwijzen door naar de Beschermde Wieg, wanneer 
het van levensbelang is dat de moeder anoniem kan blijven.

RESULTATEN AFGELOPEN 6 JAAR

Meer dan 2000 contactmomenten:

• Geheimhouding zwangerschap, waarvan:
 o Ontkenning zwangerschap vanuit paniek die de zwangerschap oproept omdat de vrouwen 

niemand in vertrouwen durven te nemen
 o Vanuit grote angst voor zorginstellingen, omdat ze eerder in hun leven onveilige gevoelens 

hadden bij hulpverlening
 o Trauma door eerder weghalen kind/kinderen, opnieuw zwanger en angst dat ze hun baby 

opnieuw kwijtraken
 o Zwanger na incest
 o Zwanger na onvrijwillige seks
 o Zwanger na onenightstand
 o Schaamte

• Vragen over vrijwillige abortus na 8 weken zwangerschap
• Geloof/cultuur gerelateerd:

 o Gedwongen abortus, maar tegen geloofsovertuiging
 o Waarvan angst voor eerwraak als zwangerschap bekend zou worden

• Schrik na overtijd, vroege zwangerschap
• Mannen die niet zeker weten of ze wel de vader zijn van het kind
•  Vrouwen die andere instanties probeerden te bellen maar geen contact kregen, vanwege beperkte 

bereikbaarheid of vanwege kosten die verbonden zijn aan hun noodlijn. De beschikbaarheid van 
een 24-uurs gratis noodlijn is essentieel, omdat de meeste meisjes en vrouwen niet beschikken 
over beltegoed en bij voorkeur hulp inroepen in de late avonduren en nacht

• Onverwerkt rouwproces door meerdere miskramen, waardoor moeder afstand wilde doen
• Vrouwen die abortus wilden doen, doordat ze al meerdere miskramen hebben gehad en daardoor 

het verdriet niet nog een keer aandurfden. Dankzij onze intensieve begeleiding zijn hier uiteindelijk 
twee gezonde kinderen geboren bij twee moeders die de baby wilden laten aborteren

• Vragen over gedwongen abortus (niet cultuur gerelateerd)
• Vondelingen die hun verhaal kwijt wilden

Daarnaast werden intensieve gesprekken gevoerd met:

• Vrouwen die ongewild zwanger zijn, maar te laat zijn voor een abortus
• Vrouwen die een baby anoniem wilden achterlaten in een Beschermde Wiegkamer
• Vrouwen die zelfmoord wilden plegen vanwege een ongewilde zwangerschap
• Vrouwen die voornemens waren de baby op een onveilige plek achter te laten na geboorte
• Vrouwen die zwanger raakten na verkrachting
• Vrouwen die in anonimiteit vertelden dat zij of hun partner hun baby hebben gedood
• Vrouwen die nazorg behoeven na bevalling (incest)
• Vrouwen die hoogzwanger gevangen werden gehouden door een vijandige vriend
• Vrouwen die melding deden van kindermishandeling
• Vrouwen die niet wisten wie de vader van hun kind is
• Echtparen met een kinderwens die graag in aanmerking komen om een afstandsbaby te adopte-

ren
• Ouderparen die er door prenataal onderzoek achter kwamen dat hun kind met een aandoening 

geboren zou worden en een alternatief zochten voor zwangerschapsonderbreking
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 3.1.2   BEGELEIDING

Fysieke begeleiding van de groep vrouwen op psychisch- en medisch vlak tijdens de zwangerschap en 
voor, tijdens en na de bevalling.

Wanneer de vrouw na app en belcontact een afspraak wil maken, wordt deze direct ingepland en be-
zoekt de medewerker van Beschermde Wieg haar op een veilige plek. Beschermde Wieg stuurt zelf altijd 
aan op een ontmoeting daar waar nodig. Alle mogelijke keuzeopties komen uitvoerig aan bod. Vragen 
rondom abortus, het uitdragen van de zwangerschap, een veilige bevalling, zelf voor de baby zorgen of 
afstand doen, worden besproken. Problemen die het zelf opvoeden van het kind beletten, worden door-
genomen. Beschermde Wieg kijkt daarbij naar hoe de situatie kan worden. Zij respecteert te allen tijde 
de wens van de vrouw die zij begeleidt.

Bij 1 op de 15 vrouwen die contact zoekt volgt een ontmoeting, die kan variëren van één ontmoeting tot 
een hulpverleningstraject dat jaren duurt.

 3.1.3   BESCHERMDE WIEGKAMERS

Mocht een moeder haar baby naar een Beschermde Wiegkamer brengen, dan doet de Beschermde Wieg 
er alles aan om samen met de moeder tot een andere oplossing te komen dan het anoniem afstaan van 
haar baby. Tot op heden is de stichting daar, op 1 uitzondering na, in geslaagd.

Resultaten afgelopen 6 jaar:

• Op 2 september 2014 is Stichting Beschermde Wieg (liefde voor leven) opgericht met een eerste 
Beschermde Wiegkamer in Papendrecht.

• De tweede Beschermde Wiegkamer opende in Oudenbosch in april 2015.
• De derde Beschermde Wiegkamer opende in Middelburg in juni 2015.
• In mei 2016 opende het eerste ziekenhuis in Nederland, de Isala Klinieken Zwolle, een Bescherm-

de Wiegkamer.
• De vijfde Beschermde Wiegkamer opende in Hoogvliet oktober 2016.
• Het tweede ziekenhuis, het Juliana Kinderziekenhuis (HAGA) te Den Haag opende de zesde Be-

schermde Wiegkamer in december 2016.
• December 2017 realiseerde het ADRZ Ziekenhuis in Goes de zevende Beschermde Wiegkamer.
• In 2018 werd de achtste Beschermde Wiegkamer in het Zuyderland Ziekenhuis Heerlen geopend.
• Eind 2020 opende de negende Beschermde Wiegkamer bij de Noordwest Ziekenhuis Groep in 

Den Helder.
• Er is een constructieve samenwerking gestart met ziekenhuizen die geen Beschermde Wiegkamer 

hebben, maar wel graag samenwerken om zwangere vrouwen in nood een veilige plek te bieden 
om te bevallen en de anonimiteit van deze vrouwen te garanderen. Waaronder het OLVG (Amster-
dam), het Amphia Ziekenhuis (Breda), ETZ Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg), het Maasstad Ziekenhuis 
en Fransiscus Gasthuis & Vlietland (Rotterdam en Schiedam).

• Na zestig anonieme bevallingen in deze ziekenhuizen hebben 18 vrouwen hun baby daadwerkelijk 
afgestaan.

• Drie baby’s zijn doodgeboren. De oorzaak daarvan was in twee situaties zwangerschapsvergif-
tiging. Door angst in een eerder stadium hulp te vragen, kwam medische hulp voor deze kinde-
ren te laat. Beschermde Wieg heeft een social-media campagne gemaakt (foto en aantal views 
digitaal filmpje meesturen). Om zorgmijdende zwangere vrouwen op het hart te drukken preventief 
hulp te vragen aan Beschermde Wieg, opdat baby en moeder alle zorg en aandacht kunnen krij-
gen om een veilige bevalling te realiseren.

• Beschermde Wieg heeft de uitvaarten georganiseerd en gefaciliteerd, was daar zelf ook bij om de 
moeder steun te geven en biedt nazorg.

 3.2   PUNTEN VAN ZORG

• Gedwongen abortus tot 24 weken zwangerschap. 
32 vrouwen hebben een gedwongen abortus ondergaan, allen tussen de 22 en 24 weken zwan-
gerschap. Hun familie was achter de zwangerschap gekomen. Broer, dan wel vader, gaan dan 
mee naar de kliniek en de vrouw moet zeggen dat ze achter haar beslissing staat. Het alternatief is 
verstoting of de dood. Wij geven deze vrouwen, waar mogelijk en indien gewenst, nazorg, echter 
het verdriet en de onomkeerbaarheid van deze late abortus zijn niet te overzien.

• Oordelen over zorgmijdende vrouwen.
Hetgeen moeders angstig en wantrouwend naar de reguliere hulpverlening maakt. Het Bescherm-
de Wieg team biedt daarbij tegenwicht in positieve zin. Gelukkig maken we inmiddels situaties 
mee waarin het tegendeel wordt bewezen, vooral met de medewerkers van de ziekenhuizen waar 
de Beschermde Wieg intensief mee samenwerkt. Merkbaar is dat de moeder zich dan veilig voelt 
en er alle ruimte is voor contact met de baby na geboorte.

• Doodgeboren door geen prenatale zorg.
Door te laat hulp te vragen, is het in 2020 drie keer voorgekomen dat een baby doodgeboren 
werd. Beschermde Wieg maakt zich daar zorgen om en nodigt middels doorlopende campagnes 
vrouwen uit eerder contact te zoeken, opdat zij moeder en kind tijdig in beeld krijgt en de gezond-
heid kan monitoren.

• De ’jungle’ van de hulpverlening.
Het gevoel dat niemand echt verantwoordelijkheid neemt en dat het moet gaan volgens de door 
hen opgestelde regels en richtlijnen.

• Geen nazorg bij abortus. 
Wanneer een vrouw abortus ondergaat is er vaak geen nazorg. Voor ondersteuning door een psy-
choloog ontbreken de middelen. Organisaties regelen online nazorg maar dat is niet voor ieder-
een toereikend. Daarnaast vragen organisaties vrijwel direct om legitimatie; dat maakt sommige 
vrouwen bang, waardoor ze zich terugtrekken.

• Onvoldoende vertrouwen in de reguliere hulpverlening. 
Een moeder die wij helpen met een beschermde bevalling heeft op ons nadrukkelijk verzoek haar 
psychiater verteld dat ze zwanger was. Dat ze alles wilde doen om af te kicken en uiteindelijk zelf 
voor haar baby wil zorgen. De psychiater liet eerst weten hoe vreselijk dit wel niet was. Vervolgens 
werd de moeder uit haar hulpgroep gezet omdat ze het geheim van haar zwangerschap niet had 
gedeeld. Waar ze wel terecht kon, wist de psychiater niet; overal waren wachtlijsten, zo vertelde ze. 
Uiteindelijk heeft Beschermde Wieg voor hulp gezorgd.

•  Niet iedere vrouw in nood kan of durft Beschermde Wieg te benaderen. 
De stichting maakt zich zorgen om de groep wanhopige zorgmijders die haar nog niet durven, 
mogen of kunnen bereiken. Het lot van deze vrouwen en dat van hun kinderen is zorgwekkend. 
Immers deze vrouwen bevallen in alle eenzaamheid en moeten zich van hun kind ontdoen. Deze 
kinderen behoren tot ‘the dark number’ ofwel de verborgen aantallen die zich onder het topje van 
de ijsberg bevinden.

•  Besluit een moeder alsnog voor haar baby te zorgen na afstand gedaan te hebben, dan is er geen 
kraamzorg die vergoed wordt. Beschermde Wieg draagt dan zorg voor de kosten.
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Uiteindelijk is er maar een zaak geweest

waarin aan de anonimiteit vastgehouden

is. We hebben gezien dat de Beschermde

Wieg veel moeite doet om te proberen

dat moeders hun gegevens achterlaten.

Dat heeft voor veel vertrouwen gezorgd.

— Siriz

 3.3   WAT IS BAANBREKEND AAN DE BESCHERMDE WIEG

1. Baanbrekend is haar gratis 24 uurs zorg; zo is zij dag en nacht telefonisch en via app en de live 
chat bereikbaar. Wat verder uniek is, is dat vrouwen anoniem mogen blijven. Gedurende het 
hulpverleningstraject wordt de anonimiteit van zwangere pas bevallen vrouwen gegarandeerd. Het 
bieden van anonieme hulp werkt drempelverlagend en draagt ertoe bij dat zorgmijders het aand-
urven contact te leggen en hulp te aanvaarden. Eenmaal in contact kunnen zij geholpen worden 
en geven ze hun wens om anoniem te blijven nagenoeg altijd op. Wantrouwen en angst slaan om 
in vertrouwen en hoop.

2. Het vernieuwende in de aanpak van Beschermde Wieg is dat iedere vrouw een vast contactper-
soon als aanspreekpunt krijgt gedurende het gehele traject. Beschermde Wieg draagt eerst zorg 
voor het winnen van vertrouwen en gaat ver in het onderhouden van een prille, breekbare relatie 
met de kwetsbare hulpzoekende.

3. Beschermde Wieg heeft als enige organisatie Beschermde Wiegkamers, waar moeders hun baby 
achter kunnen laten en bovenal uitgenodigd worden hulp te vragen. 9 Beschermde Wiegkamers, 
verspreid over het land, voor hoogzwangere en pas bevallen vrouwen in nood.

4. Hulp (medisch en psychische begeleiding) binnen een veilig, niet oordelend klimaat.
5. Nazorgtraject: Psychologische en praktische hulp wordt geboden, wanneer een moeder besluit 

zelf voor haar kind te zorgen. De moeder neemt deel aan het Beschermde Wieg maatjesproject. 
Beschermde Wieg houdt de vrouwen en kinderen in beeld, zelfs jaren na geboorte. Dit werkt 
drempelverlagend als het even niet goed gaat en moeder hulp nodig heeft. Er wordt daarbij wel 
uitgegaan van een grotere zelfredzaamheid en een geringere afhankelijkheid van hulp.

6. Veilig afstand doen en beschermen van afstandsgegevens. Als enige organisatie in het land heeft 
Beschermde Wieg de mogelijkheid gecreëerd bij een notaris gegevens te deponeren, waardoor 
de gegevens nooit vrij worden gegeven aan iemand anders dan het kind. De overheid heeft deze 
werkwijze inmiddels goedgekeurd.

7. Het succes: PREVENTIE voor Onbedoeld Zwangeren: door in contact te treden met moeders die 
spelen met de gedachte hun kind af te staan via de telefoon, website of Beschermde Wiegkamer, 
ontstaat de mogelijkheid om samen met moeder alle andere mogelijkheden te onderzoeken.

 3.4   DOELSTELLING 2021

• Naar verwachting zullen twaalfhonderdvijftig vrouwen in nood gebruik maken van de hulplijn.
• Hiermee kunnen we in een vroegtijdig stadium vrouwen, die anders verstoken zouden zijn van me-

dische zorg, zwangerschapscontrole laten krijgen, begeleiden bij een veilige bevalling en helpen 
om een weloverwogen keuze te maken of zij voor het kind willen en kunnen zorgen. De verwach-
ting is dat we door deze preventieve zorg kunnen voorkomen dat moeders, die zo wanhopig zijn, 
hun kind doden of te vondeling leggen.

• Stichting Beschermde Wieg heeft in 2021 een gesprek met het Ministerie van VWS om te bespre-
ken wat de mogelijkheden zijn betreffende structurele financiering van de Beschermde Wieg vanaf 
2022. Beschermde Wieg geeft zichzelf twee jaar de tijd voor professionalisering en groei voor 
verdere inbedding en aansluiting

•  Inspirerende sessies geven aan zorginstellingen in de Beschermde Wieg academie,  met als doel 
‘the circle of influence’ te vergroten onder zorgmedewerkers die vaak vastzitten in het systeem. 
Onder het motto dat iedereen een verandering teweeg kan brengen en vanuit het hart hun werk 
kan doen. Waardoor de impact in wat ze doen wordt vergroot.

• Onderzoeken naar mogelijkheden voor het openen van 2 Beschermde Wiegkamers in ziekenhui-
zen met als doel landelijke dekking te genereren.

• Meer ziekenhuizen benaderen de samenwerking aan te gaan met Beschermde Wieg, dan wel via 
een kamer, dan wel via samenwerking bij anonieme bevallingen.

• Groei maatjesproject
• Door groei in het aantal moeders en kinderen dat geholpen wordt, verwacht de stichting meer 

moeders en kinderen samen te houden na de bevalling. Dat betekent dat het maatjesproject 
verder zal groeien. De stichting gaat uit van een groei van 8 naar 14 moeders die een maatje 
krijgen. De nieuwe ‘maatjes’ worden in 2021 getraind.
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Als ik geen contact had opgenomen met deAls ik geen contact had opgenomen met de
Beschermde Wieg, had ik niet geweten dat ik al zoBeschermde Wieg, had ik niet geweten dat ik al zo
lang zwanger was. Wie weet waar ik dan waslang zwanger was. Wie weet waar ik dan was
bevallen.… Ook had ik dan niet de tijd gehad ombevallen.… Ook had ik dan niet de tijd gehad om
het aan mijn andere kinderen te vertellen en hadhet aan mijn andere kinderen te vertellen en had
ik mijn zoontje misschien wel ter adoptieik mijn zoontje misschien wel ter adoptie
opgegeven, omdat ik dan nog steeds dacht dat zijopgegeven, omdat ik dan nog steeds dacht dat zij
het niet hadden kunnen accepteren.het niet hadden kunnen accepteren.

— Een moeder
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In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de Beschermde Wieg Academie.

 BESCHERMDE WIEG IS EEN UNIEK EN SUCCESVOL CONCEPT 

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” 

Deze uitspraak van Steve Jobs is oprichter Barbara Muller op het lijf geschreven. In 2014 was Bescherm-
de Wieg door zijn vernieuwende zorgaanbod veelbesproken en bediscussieerd. Nu is het niet meer uit het 
zorgaanbod voor aanstaand moeders en pasgeborenen weg te denken. 

‘Zonder enige vorm van zekerheid zijn wij gestart, wetende dat het hard nodig was en dat door te 
vertrouwen, andere mensen en organisaties samen wilden werken en Beschermde Wieg levensvatbaar 
zou worden. Door te blijven geloven in beweging daar waar deze nodig is het leven van kwetsbaren te 
beschermen. Op te komen voor onrecht. Iets niet kloppends kloppend maken. Wetten om te buigen, 
daar waar ze in de weg staan levensreddend te zijn. Er was een verandering in denken en handelen voor 
nodig, iets dat een continu proces is,’ stelt Barbara.

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Is het logisch wat we doen?
Is het in het belang voor moeders en kinderen?
Durven we als we tegen regels, barrières en beperkingen aanlopen, het gesprek aan te gaan om ons 
doel te dienen? 

Wat is de impact van wat we doen? 

“De mensen die nooit springen, leren nooit te vliegen.” 

Wij geloven in hulp van mens tot mens, vanuit kracht in plaats van macht. Gelijkwaardigheid, met duide-
lijkheid en een vleugje humor. 

Door deze visie in ons hart te dragen, stralen wij dit uit op onze vrijwilligers, medewerkers en partners. 
Wat ervoor zorgt dat zij geïnspireerd raken vanuit hun hart, met passie het leven te leven en het werk niet 
als werk te zien, maar als cadeau om betekenis te hebben. 

Wij geloven erin dat ieder mens betekenis kan hebben en een verandering teweeg kan brengen. Wij 
geloven dat warmte plezier en liefde ook in de hulpverlening een plek mag hebben.
Wij achten het van groot belang ‘the circle of influence’ te vergroten bij mensen die in een systeemwereld 
werken.
Wij weten dat een gezond lichaam en een gezonde geest essentieel zijn om vanuit kracht te leven en 
werken. Ons streven is beiden in beweging te zetten en het uiterste uit onze deelnemers te halen.
Wij geloven dat een mooie leefomgeving helend werkt.
Wij geloven dat dat extra aandacht door de inzet van vrijwilligers helend werkt.
Wij geloven dat dit alles zich vertaalt in vernieuwde methodieken die wetenschappelijk goede effecten 
laten zien. 

“We spread changemaking movement, just be you and bring it on.” 

In de Stokholm Changemaking Community, welke Barbara Muller met Kitty Nusteling en Anette Verwoerd 
is gestart, gaat de Beschermde Wieg Academie van start. Na zes jaar is Beschermde Wieg er klaar voor 
het geleerde in de praktijk over te dragen aan (jeugd)zorgmedewerkers, sociaal ondernemers en hulpver-
leners van de toekomst, de studenten. 
De Beschermde Wieg Academie geeft workshops over haar vernieuwende manier van werken en om 
haar kernboodschap als een olievlek te verspreiden. Zij betaalt geen huur, enkel onderhoudskosten voor 
een ruimte in het monumentale pand Stokholm.

DEEL 4 BESCHERMDE WIEG ACADEMIE

De Beschermde Wieg Academie richt zich op vernieuwende onderwerpen en systeemoverschrijdend den-
ken binnen de zorg 

1. Sociaal ondernemerschap, handelen vanuit kracht, passie en lef om samen met de moeder tot 
ongekende resultaten te komen. 

2. De heilzame werking van een warme, liefdevolle, mooie leefomgeving voor (aanstaande) moeders 
en hun baby’s.  
Waarom hoeft een instelling er niet uit te zien als een instelling? 
Samen met Beschermde Wieg wordt een moodboard gemaakt voor de eigen organisatie. 
Hoe kan men met relatief weinig investering een warme, mooie en liefdevolle leefomgeving creë-
ren binnen de eigen organisatie. 
Leer om te denken en durf te vragen. Wat is de Beschermde Wieg visie hierop en wat wil zij moe-
ders leren? 
Hoe kan men buiten de kaders leren denken en handelen?  
Samen met Beschermde Wieg wordt gekeken waar vrijwilligers binnen het hulpverleningstraject 
ingezet kunnen worden, waardoor er meer tijd, aandacht en liefde is en het hulpverleningstraject 
verbeterd wordt.

3. Hoe zet je vrijwilligers onder leiding van professionals in om de beste resultaten te behalen bij een 
relatief zware doelgroep. 
• In Nederland zijn vrijwilligers vooral actief op het gebied van laagdrempelige hulp(verlening). 

Beschermde Wieg biedt samen met vrijwilligers met succes hulp aan een relatief zware doel- 
groep. Hoe komt dat? 

• Kijk samen met de Beschermde Wieg Academie waar vrijwilligers ingezet kunnen worden 
binnen jouw organisatie. 

• Kijk samen met de Beschermde Wieg Academie welke ondersteuning geboden moet worden 
en welk opleidingsprogramma voor vrijwilligers daarvoor ontwikkeld moet worden.

• Kostenbesparing: maak samen met Beschermde Wieg de kosten-baten analyse voor jouw 
organisatie. 

4. Leren en uitgedaagd worden om systeemoverstijgend te denken en te handelen.
• Kijk samen met Beschermde Wieg welke krachten aanwezig zijn om beweging te realiseren.  

Kijk samen met BW hoe het binnen jouw organisatie zit met de kernwaarden van respect en 
gelijkwaardigheid. 

• Deelnemers worden uitgedaagd hun droom te visualiseren.
• Samen met Beschermde Wieg kijken hoe jij jouw droom kan gaan volgen.
• Deelnemers uitnodigen om buiten de gebaande paden te wandelen om de doelgroep beter 

te bedienen. 
• Kijk samen met Beschermde Wieg naar het stressniveau van jouw cliënt binnen de organisatie 

en hoe deze teruggebracht kan worden, zodat het zelfherstellend vermogen in gang gezet kan 
worden.

• Hoe haal je als hulpverlener het beste uit jezelf? 

 
 Resultaat 2020

• Realisatie ruimte voor de Beschermde Wieg academie, verdieping is verbouwd en ingericht in het 
pand Stokholm.

• Verbinden gastsprekers en sport, yoga en ademcoach aan de community.
• Programma ontwikkeling sessies.

 

 Doelen 2021
• PR-campagne voor naamsbekendheid Beschermde Wieg Academie, bestaande uit foldermateri-

aal, ontwikkelen website, social media en benaderen media.
• Leren buiten de gebaande paden te leren denken en handelen.
• Trainingen operationeel zodra Covid-19 het toelaat.
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In augustus 2014 was het opeens in het nieuws: babyluikjes. Er was 
een discussie en er waren voor- en tegenstanders. Het standpunt dat 
een vondelingenkamer nergens voor nodig is, raakt me diep. Waar-
om? Ik ben ‘zo’n iemand’: een moeder die haar baby doodde.

Ik heb een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), omdat ik voor mijn 
zesde ben misbruikt. Ik ben slachtoffer van incest. Mijn herinneringen 
zijn opgeslagen in fragmenten en ik heb verschillende persoonlijkheden. 
Ik heb een tijd ook veel nachtmerries gehad: ik zag beelden van afge-
hakte benen, een dode baby en ik rook de geur van de dode baby. Ik heb 
verschillende soorten hulpverlening gehad en ben verkeerd gediagnosti-
ceerd met borderline en schizofrenie. DIS was toen nog niet vastgesteld. 
Daardoor ben ik teruggevallen: ik sneed mezelf in de arm en had suï-
cidale neigingen. Toen ben ik 2 jaar gesloten opgenomen en daarna in 
behandeling geweest.

Toen ik nog jong was ben ik zwanger geraakt. Ik heb nagedacht over 
abortus, maar ik durfde niet naar de huisarts. Ik kon ook niet naar mijn 
moeder, want die zou me het huis uitgooien. Ik wilde het kind wel, maar 
het kon niet. Na de bevalling heb ik mijn baby in de kast verstopt. Ze is 
daar omgekomen. Vervolgens heb ik haar nog een tijdje verstopt en toen 
begraven. Daarna weer opgezocht, want ik wilde haar dichtbij me heb-
ben, maar ik kon haar niet meer vinden…

Veel later hoorde ik van de Beschermde Wieg. Dit had echt een uitkomst 
kunnen bieden in mijn vroegere situatie. Als niemand had geweten wie 
ik ben, dan had ik kunnen gaan. De Beschermde Wieg had me in be-
scherming kunnen nemen. Ik weet dat er veel vrouwen zijn die geen weg 
kunnen vinden met hun zwangerschap. De 24 uur hulplijn is het meest 
waardevolle in mijn ogen.

Op dit moment ben ik onder behandeling voor mijn DIS. Het gaat nu 
beter. Het is meer helend om je herinneringen te hebben en iets te weten, 
dan om helemaal niets meer te weten en te herinneren van vroeger.

Mijn verhaal
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PERSBERICHT 10 OKTOBER 2020
 Stichting Beschermde Wieg is een wereldwijde community gestart.

De Stichting wil haar unieke, levensreddende concept wereldwijd overdraagbaar 
maken. Zij beoogt de oprichting van een internationaal samenwerkingsverband 
dat zich niet alleen ten doel stelt babysterfte na te vondeling legging te voorkomen, 
maar ook preventieve hulp biedt aan ongewild zwangere, zorgmijdende vrouwen. 
Kennisdeling, best practices en krachtenbundeling vormen de basis voor een ‘ 
International association to prevent baby abandonment’.

De Stichting helpt daarbij ook vrouwen voor wie anonimiteit van levensbelang 
is en verzekert hen van zwangerschapscontroles en een veilige bevalling. Daar-
naast helpt zij aanstaande moeders tot een weloverwogen keuze te komen over de 
toekomst van hun kind. Meer dan 50% van de vrouwen besluit uiteindelijk zelf 
voor hun kind te zorgen, waarbij de stichting  moeder en kind begeleidt zolang dat 
nodig is. Besluit de moeder haar kind af te staan ter adoptie, dan stelt de stichting 
alles in het werk de afstammingsgegevens veilig te stellen voor het kind.

In 6 jaar tijd bereikte de stichting meer dan 1800 zwangere vrouwen. Decennia-
lang werden in ons land jaarlijks gemiddeld 5 vondelingen gevonden, waarvan 
de meesten dood. De afgelopen 21 maanden zijn er geen vondelingen gevonden. 
Aangenomen mag worden dat veel vrouwen die voornemens waren hun kind te 
vondeling te leggen, dan wel te doden, op tijd Beschermde Wieg wisten te vinden.

Deze resultaten hebben er inmiddels toe geleid dat de overheid de Stichting heeft 
erkend en subsidie verstrekt.

Het concept, dat is gebaseerd op kosteloze 24 uurs bereikbaarheid voor anonieme 
hulpvragen, is uniek in de wereld. Beschermde Wieg heeft als enige organisatie ter 
wereld ‘Beschermde Wiegkamers’. Kamers waar een moeder uitgenodigd wordt 
zelf om hulp te vragen en er een ‘warme overdracht’ plaats kan vinden. In sommi-
ge landen kent men wel de mogelijkheid een baby achter te laten via een baby-
luikje, wat de kans op hereniging en nazorg minimaliseert. De preventieve aanpak 
van Beschermde Wieg, waarmee moeders tot weloverwogen beslissingen kunnen 
komen, op medisch verantwoorde wijze kunnen bevallen en op nazorg kunnen 
rekenen, worden wereldwijd onvoldoende benut.

Stichting Beschermde Wieg heeft inmiddels een eerste overleg gepland met or-
ganisaties in België en Duitsland. Zij heeft als doel het Nederlandse concept “uit 
te rollen” en daarvoor ook de steun van de betreffende overheden te winnen. Een 
wereldwijde community, waarin centraal staat de overtuiging dat iedere baby recht 
heeft op leven, een veilige wieg en elke vrouw op een veilige bevalling.

DEEL 5 IAPBA

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op ‘The International Association to Prevent Baby 
Abandonment’.

Na zes jaar is de stichting er klaar voor haar unieke zorgconcept overdraagbaar te maken, zodat het 
wereldwijd uitgerold kan worden.

Wat maakt Beschermde Wieg uniek?

De Beschermde Wieg hulpverlening, bestaande uit de 24 uurs noodlijn, het psychisch- en medisch bege-
leidingstraject en de Beschermde Wiegkamers draagt zorg voor een compleet hulpaanbod. Deze aanpak 
is vernieuwend in de wereld, omdat daarmee de hele doelgroep van zorgmijdende ongewenst zwange-
ren, die normaal buiten beeld blijft, de hulp kan krijgen die zij nodig heeft.

Reguliere aanpak in de wereld

Als enige organisatie ter wereld heeft Beschermde Wieg Beschermde Wiegkamers in plaats van vonde-
lingenluikjes. De kamer is sfeervol en liefdevol ingericht. Bij een luikje is het contact tussen moeder en 
kind direct verbroken en is de kans kleiner dat een moeder op haar beslissing terugkomt. Ook bevalt 
de moeder veelal alleen, met alle gevaren van dien. In een Beschermde Wiegkamer wordt de moeder 
uitgenodigd in contact te komen met een vrijwilliger door op een knop te drukken. Samen wordt naar 
een andere oplossing gekeken, dan het anoniem afstaan van haar baby. Moeder en baby krijgen direct 
de gewenste hulp op medisch, psychisch gebied.

Uit een eerder onderzoek van Ashoka is gebleken dat Beschermde Wieg een concept heeft bedacht dat 
nergens ter wereld bestaat. Het complete hulpaanbod leidt tot veelbelovende resultaten. Alle zorgmijden-
de zwangere vrouwen die anders buiten beeld zouden blijven, kunnen nu passende hulp krijgen.

Hoe mooi zou het zijn

Wanneer er een wereldwijd samenwerkingsverband ontstaat van organisaties die zich richten op zorgmij-
dende zwangere vrouwen en zich in willen zetten neonaticide en te vondelingleggen te voorkomen door 
kennis te delen en krachten te bundelen. Met als doel dat iedere vrouw in de wereld soortgelijke hulp 
krijgt en elke baby een veilige wieg. Dat het hulpverleningstraject van Beschermde Wieg overdraagbaar 
gemaakt wordt.

De stichting ziet het tevens als uitdaging die landen te motiveren waar nog geen vondelingenluikjes zijn 
en geen preventieve noodlijn is.

Doelstellingen 2021:

• Starten in Duitsland en België om hen partner te maken van de assosiation en hen enthousiast te 
maken het complete hulpaanbod aan te bieden met het doel dat er in deze landen geen baby’s 
meer te vondeling worden gelegd.

• Contact leggen met de World Health Organization, om na te gaan op welke wijze landen zorg 
bieden om te vondeling leggen te voorkomen.

• Marketingcampagne lanceren om de association aan te kondigen, startend in België en Duitsland, 
samen met lokale organisaties.

• Met het Ministerie van Justitie in gesprek gaan om te bespreken hoe de krachten gebundeld kun-
nen worden.

• In drie jaar tijd wil de stichting een samenwerkingsverband hebben met 10 landen.
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Ik heb een verleden met misbruik, incest en verschillende 
zwangerschappen. De eerste keer dat ik zwanger was, was 
ik bijna 13 jaar oud. Ik wist niet dat ik zwanger was. Op 
weg van school naar huis kreeg ik opeens enorme pijn. Ik 
besloot te stoppen en achter een boom te gaan zitten. Daar 

ben ik bevallen. Mijn dochter heeft heel even geleefd en is daarna 
gestorven. Ik heb haar bij de boom begraven. Ik heb niemand iets 
verteld.

De tweede keer dat ik zwanger was, was ik bijna 16 jaar oud. 
Ik wist niet waar ik heen moest, maar wilde het kind wel graag 
houden. Maar waar kon ik heen, zonder dat mijn ouders het 
wisten? Ik zocht naar mogelijkheden om het te verbergen, maar de 
Beschermde Wieg bestond nog niet. Het tehuis voor ongehuwde 
moeders ging via de huisarts en dat was ook de huisarts van mijn 
ouders. Andere
hulpinstanties heb ik ook nooit ingeschakeld, ik vertrouwde nie-
mand. Ik had ook het idee dat meer mensen wisten wat er gebeur-
de bij ons thuis en wat er nu aan de hand was, maar niemand deed 
wat. Ik heb het destijds niet aan mijn familie verteld, maar op een 
gegeven moment zagen ze mijn buik dikker worden. Zij hebben het 
toen ‘opgelost’, zodat het geheim niet naar buiten kwam. Gelijk na 
mijn
bevalling is mijn kindje afgenomen. Ik wist niet eens of het een 
jongetje of een meisje was. Voor mijn familie is het nooit gebeurd; 
zij wilden er niks over zeggen wanneer ik ernaar vroeg. Ik had 
heel graag de regie willen houden over mijn eigen leven, ik had 
het kindje wel willen houden. En zo niet, dan wist
ik in ieder geval waar ze waren. Ik denk dat mijn kinderen niet 
eens weten dat de ouders die ze hebben niet hun echte ouders zijn.

In de periode hierna ben ik van huis weggelopen en heb ik op 
straat geleefd. Ik ben verslaafd geraakt, afgekickt, weer verslaafd 
geraakt en weer afgekickt. Ook ben ik vaak opgenomen geweest 
in de psychiatrie. Uiteindelijk kwam ik terecht in een gespecia-
liseerde kliniek. Daar hadden ze vaker gehoord van mensen die 
zwanger waren geraakt door incest. Na altijd te hebben gedacht: 
“Ik heb
gefaald, want ik heb mijn kind in de steek gelaten”, vond ik einde-
lijk herkenning.

Via Fiom ben ik in contact gekomen met andere vrouwen die 
(deels) hetzelfde hebben meegemaakt. We dachten “Wat gaan 
wij zélf doen voor andere vrouwen?” en hebben toen een boek 
geschreven. Daarna heeft Barbara contact opgenomen met mij. 
Doordat ik de Beschermde Wieg kon helpen had ik
het idee dat ik mijn ervaring om kon zetten in iets positiefs. Ik had 
het gevoel dat ik werkelijk een verandering kon maken voor de 
moeders en kinderen ‘na’ mij zodat zij niet met dat onbestemde 
gevoel blijven zitten.

Toen ik zwanger was, was de Beschermde Wieg echt dé uitkomst 
geweest. Veilig en anoniem bevallen, regie over mijn leven. De 
Beschermde Wieg had voor mijn kinderen en mijzelf een leven 
uitgemaakt.

Mijn verhaal



56   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   57

DEEL 6 ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de maatschappelijke impactmeting en het onderzoek 
van de Universiteit van Amsterdam.

 6.1.1   KIND WORDT NIET TE VONDELING GELEGD OF GEDOOD

Stichting Beschermde Wieg zet hulpverlening in, om de motivatie het kind niet zelf te houden, om te zet-
ten in mogelijkheden om dit wel te doen. Het is een positief feit dat het aantal vondelingen in Nederland 
de afgelopen jaren is gedaald. Inmiddels weten we dat 2019 het eerste jaar is dat er nul vondelingen 
zijn gevonden sinds 1953 in ons land. Stichting Beschermde Wieg heeft in de tijd dat zij bestaat contact 
gehad met meer dan 1.200 personen (voornamelijk vrouwen) en hulp geboden bij 45 bevallingen.

Het is onzeker wat er gebeurd zou zijn als Stichting Beschermde Wieg deze hulp niet had kunnen bieden. 
Het is aannemelijk dat een deel van deze moeders hun kind anders ofwel te vondeling had gelegd ofwel 
had gedood. In de grafiek is het aantal vondelingen en het aantal babylijkjes uitgezet in de tijd. Te zien is 
dat beide cijfers sinds 2014 zijn afgenomen. Echter, niemand heeft zicht op het eerder benoemde ‘dark 
number’. Eén van de vondelingen die in 2018 geregistreerd is, is via een kamer van Stichting Bescherm-
de Wieg met een warme overdracht afgestaan.

In de praktijk zijn de afstammingsgegevens veiliggesteld en is het kind niet in hulpeloze toestand achter-
gelaten, dit kind wordt in de registratie als vondeling meegeteld.

 6.1.2   VOORKOMEN MEDISCHE RISICO’S MOEDER EN KIND

Wanneer een moeder haar kind in het geheim wil aborteren ontstaan risico’s. In het ergste geval kan de 
moeder zelf proberen het kind weg te halen. In één van de interviews kwam naar voren dat een vrouw 
heeft geprobeerd een miskraam te krijgen door middel van de inbreng van chloor in haar vagina. De 
schade die dit veroorzaakt is evident. Een ziekenhuisbezoek naar aanleiding van een dergelijke situatie 
kan neerkomen op een bedrag van circa € 800. Het optreden van deze kosten wordt voorkomen wan-
neer een vrouw geholpen wordt om in te zien dat zij nog meer keuzes heeft. Stichting Beschermde Wieg 
biedt deze hulp en bouwt dit verder uit.

 
 6.1.3   VERSTERKEN EIGEN REGIE MOEDER

Door de steun van Stichting Beschermde Wieg kunnen vrouwen een weloverwogen beslissing over het al 
dan niet afstaan van hun kindje nemen. Stichting Beschermde Wieg laat de vrouwen op een objectieve 
wijze inzien welke alternatieven er zijn en maakt hen duidelijk dat zij zelf kunnen kiezen wat het beste 
voor hen is. Zoals ook in hoofdstuk 4 beschreven door één van de moeders: “Ik had heel graag de regie 
willen houden over mijn eigen leven, ik had de kindjes wel willen houden. En zo niet, dan wist ik in ieder 
geval waar ze waren.” De (toekomstige) moeder heeft baat bij het gebruiken van haar eigen regie, gezien 
het gegeven dat het inzetten van eigen kracht als gevolg heeft dat mensen zich sterker en steviger voelen.

Daarnaast leidt het ertoe dat er minder snel beroep wordt gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de 
overheid, omdat er wordt gezocht naar oplossingen bij zichzelf of in het sociale netwerk.

 6.1.4   KIND EN MOEDER BLIJVEN SAMEN

Uit gesprekken met moeders en vrijwilligers van Stichting Beschermde Wieg is gebleken dat veel moeders 
geen mogelijkheden zien om voor hun kind te zorgen, terwijl zij vaak wel in staat zijn om het kind op te 
voeden. Vaak denkt een moeder voor de bevalling dat zij het kind gaat afstaan. Wanneer de vrijwilligers 
van Stichting Beschermde Wieg in gesprek gaan komen de motieven van de moeder aan bod. Vervol-
gens kunnen zij de angsten die moeders hebben bespreekbaar maken, bijvoorbeeld door te vragen wat 
de gevolgen zijn van het openbaar maken van het geheim, aanwezig te zijn bij het gesprek met familie/
naasten, of inzicht te geven in financiën wanneer vrouwen denken dat zij het financieel niet aan kunnen. 
Daarnaast worden alle mogelijke opties voor na de bevalling besproken, zodat de vrouw in ieder geval 
alle opties weet en heeft overdacht.

Indien er wel gekozen wordt voor het afstand doen van een kindje dan zitten daar kosten aan vast. Het 
gaat dan om de kosten voor pleegzorg die gemiddeld €14.000 per jaar bedragen. Afhankelijk van de si-
tuatie van het kind en de situatie van de pleegouders kan worden besloten tot adoptie. Daarmee ‘verval-
len’ vervolgens de maatschappelijke kosten voor pleegzorg. Echter dit gebeurt lang niet in alle gevallen 
waardoor de kosten voor pleegzorg vaak vele jaren voortduren.

Wanneer we kijken naar de tabel 1 (3.6) is te zien dat Stichting Beschermde Wieg in de periode van 
september 2014 tot januari 2020 er 25 keer voor heeft gezorgd dat moeder en kind bij elkaar blijven. 
Dit zijn gemiddeld zeker 5 situaties per jaar waarin uithuisplaatsing wordt voorkomen. Wanneer we kijken 
naar de kosten van uithuisplaatsing is dit ongeveer € 13.000 per kind per jaar. Bij een uithuisplaatsing 
met residentiële jeugdzorg zijn de kosten hoger: ongeveer € 95.000 per kind per jaar. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met het feit dat een uithuisplaatsing veelal jaren voortduurt en dus de kosten door 
blijven lopen. In ongeveer 65% van de gevallen geldt namelijk dat de uithuisplaatsing duurt tot het 18e 
jaar van het kind, in de overige 35% geldt dat kinderen na een jaar worden geadopteerd.
Naast de kosten voor pleegzorg geldt dat de eerste 1.000 dagen in het leven van een kind belangrijk zijn 
voor de hechting. De (mentale) gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte is een belangrij-
ke voorspeller van problemen op latere leeftijd. Deze problemen kunnen een fysieke en/of mentale uiting 
hebben. In de volgende paragraaf gaan we in op de mogelijke kosten als gevolg van psychische klach-
ten. Deze kosten kunnen zowel voor moeder als kind gelden bij een negatieve start van het leven van het 
kind.
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Kwantitatieve effecten op basis Inschatting kosten Frequentie Geschatte
besparing per jaar

Inschatting
meerjareneffect

Voorkomen onnodig medische 
risico’s bij bevalling

€ 800 eenmalig 8x per jaar € 6.400 € 6.400

Voorkomen van (langere periode) 
van uithuisplaatsing/ pleeggezin 
(zonder residentiële jeugdzorg)

€ 13.000
per jaar

5x per jaar
(2 voor 1 jaar en 3 
voor 18 jaar)

€ 65.000 € 728.000

Mogelijk voorkomen van ernstige 
psychische klachten bij moeder 
zonder verblijf

€ 12.500 5 x per jaar (peri-
ode van minimaal 
3 jaar)

€ 62.500 € 195.000

Psychiatrische aandoening € 16.000 2 x per jaar € 32.000 € 32.000

Versterken hechten, voorkomen 
psychische problematiek bij kind

€ 12.500 5 x per jaar
(periode van mini-
maal 3 jaar)

€ 62.500 € 195.000

Versterken eigen regie van
moeder

P.M. 200 P.M. P.M.

Inzet vrijwilligers i.p.v. betaalde 
professionals 

€ 393.120 Jaarliijks € 393.120 € 393.120

Totaal € 621.520 € 1.549.520 

Tabel 3; Kwantitatieve effecten Beschermde Wieg (uitgaande van de populatie van een jaar)

 6.1.5   VOORKOMEN PSYCHISCHE KLACHTEN/ VERSLAVING EN  
            NEGATIEVE GEDACHTEN

Het verliezen van een kind heeft impact, ongeacht of dit door eigen toedoen, of door andermans toe-
doen is. In het boek ‘Aan het licht’ is door een moeder beschreven dat een dissociatieve identiteitsstoornis 
het gevolg kan zijn van de traumatische gebeurtenissen voorafgaand aan (ongewenste) zwangerschap. 
Dit is in meerdere interviews benoemd en naar voren gekomen.

Wanneer moeders anoniem kunnen bevallen en hulp krijgen van Stichting Beschermde Wieg kunnen 
gevolgen voorkomen of beperkt worden. Wanneer we ervan uit gaan dat emotionele problemen vaak 
leiden tot psychische problematiek en dientengevolge een beroep op professionele ondersteuning uit de 
GGZ, kunnen effecten worden geïdentificeerd:

Er werd tot 2017 circa 2 keer per jaar een vondeling en 4 keer per jaar een babylijkje gevonden.
80% van de moeders (dit komt neer op 3 moeders) zou als gevolg van de emotionele impact een beroep 
hebben gedaan op psychische hulp.
Psychische hulp bij een ernstige stoornis kost, zonder opnames, gemiddeld tussen de €8.000 en €17.000 
per jaar.
Een opname kost gemiddeld €16.000 per patiënt per opname. Aangenomen wordt dat 33% van de 
betreffende moeders behoefte zou hebben aan een opname. Dat leidt tot een besparing van €94.000 op 
jaarbasis. Eventuele vervolgopnames en behandelcontacten laten we buiten beschouwing. Uit de inter-
views bleek dat dit voorkomt. De ondersteuning leidt tot een kleiner beroep op de psychiatrie.

 6.1.6 VEILIGE SITUATIE BIJ ZWANGERSCHAP EN BEVALLING

Wanneer een vrouw haar zwangerschap geheimhoudt, betekent dit dat zij niet onder controle staat van 
een verloskundige of eventueel gynaecoloog. Het gaat dus om een ongecontroleerde zwangerschap. 
Mocht de vrouw extra zorg nodig hebben gedurende haar zwangerschap, dan kan deze niet gegeven 
worden. Ook tijdens de bevalling en na de bevalling kan er geen zorg gegeven worden. Dit brengt risi-
co’s met zich mee voor moeder en kind.
In Nederland overlijden 4 op de 1.000 baby’s tijdens of vlak na de geboorte. Dit gaat om ‘gewone’, 
gecontroleerde zwangerschappen en bevallingen. Het risico bij ongecontroleerde zwangerschappen is 
nog groter.

 6.1.7 INZET VAN VRIJWILLIGERS

Het structureel doen van vrijwilligerswerk levert een forse maatschappelijke waarde op. Het gaat hierbij 
om toename in welzijn bij de vrijwilliger als ook om een kleiner beroep op sociale voorzieningen. Uit on-
derzoek blijkt dat de toegevoegde waarde ligt op ruim 13.500 Engelse Pond, omgerekend ca. €15.500 
per persoon voor de vrijwilliger. Dit bedrag vertegenwoordigt de geldelijke waarde die vrijwilligers nodig 
hebben om hetzelfde niveau van welzijn te behalen zonder het vrijwilligerswerk.

Wanneer we kijken naar de 5 vrijwilligers die de hulplijn bezetten en de 4 gezinnen die particulier een 
kamer hebben, komt dit neer op een maatschappelijke meerwaarde van bijna €125.000. Tevens leveren 
vrijwilligers een belangrijke bijdrage in de 24 uurs aanwezigheid van een aanspreekpunt en vraagbaak 
voor de moeders die hulp nodig hebben. Wanneer er geen of minder vrijwilligers zouden zijn, is een 
professional noodzakelijk. De vrijwilligers van Stichting Beschermde Wieg zijn 24 uur per dag bereikbaar 
door middel van de hulplijn. Dat betekent dat voor 24 uur per dag bespaard wordt op de inzet van pro-
fessionals. Bij een uurtarief van €45 (gem. tarief begeleiding in de Wmo) leidt dat tot een besparing van 
€ 393.120 per jaar.

 6.1.8 ZORGEN VOOR EEN VEILIGE THUISSITUATIE

Stichting Beschermde Wieg zorgt ervoor dat de thuissituatie verantwoord is wanneer een moeder toch 
besluit zelf voor haar baby te zorgen. De activiteiten zijn, al naar gelang de behoefte van de moeder en 
haar economische situatie:

• Babyuitzet regelen
• Luiers en voeding voor het eerste jaar
• Geboorte delen met netwerk
• Meegaan naar aangifte baby
• Maatschappelijke/psychische hulp organiseren
• Financiën in kaart brengen, helpen bij armoedebestrijding
• Sollicitatietraining/CV helpen opstellen
• Verlate kraamzorg organiseren (want is niet verzekerd als moeder eerst afstand heeft gedaan en baby 

in een pleeggezin is opgenomen)
• Schuldsanering
• Maatjesproject
• Stress-sensitieve hulpverlening

Samenvattend beeld
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Conclusie
Het blijkt dat de opbrengsten van Stichting Beschermde Wieg sterk positief zijn en dat de effecten vooral 
over een langere periode renderen. Wanneer een situatie met grote impact voor moeder en kind ‘genor-
maliseerd’ wordt, voorkomt dit veel leed bij moeder en kind. En daarmee worden hoge maatschappelijke 
kosten voorkomen. In een – voorzichtige – inschatting liggen de maatschappelijke opbrengsten bijna 
driemaal zo hoog als de kosten binnen een periode van 1 jaar. Op de langere termijn leidt ‘1 jaar Stich-
ting Beschermde Wieg’ tot een maatschappelijk rendement van 1:7. De financiële besparing is dan zeven 
keer zo hoog als de kosten. Deze besparing is uitgedrukt in euro’s. En exclusief het ‘immateriële leed’ dat 
betrokkenen lijden. De kosten van het overlijden van een kind zijn niet in geld uit te drukken.

  
 6.2 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK UVA

De vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam gaat de komende 2 
jaar een kwalitatief onderzoek uitvoeren, om beter inzicht te krijgen in de doelgroep van de Beschermde 
Wieg. Het doel van dit onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van de kenmerken en hulpvragen 
van de zwangere of pas bevallen vrouwen die aankloppen bij Beschermde Wieg.

 6.2.1 ONDERZOEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Het onderzoek dat uitgevoerd zou worden door de Universiteit van Amsterdam is door Covid-19 uit-
gesteld naar 2021. De kwetsbaarheid van de doelgroep moeders die heeft aangegeven medewerking 
te verlenen aan het onderzoek is zo groot, dat de gesprekken niet online gevoerd kunnen worden. In 
verband met de vertrouwelijkheid is een fysieke ontmoeting voor het interview van essentieel belang.

Stichting Beschermde Wieg heeft te maken met een bijzondere doelgroep. Een doelgroep die niet eerder 
in beeld is gebracht en voor wie geen hulp beschikbaar was. Immers, het was verboden anoniem hulp te 
bieden in ons land. Gedurende het onderzoek wil de Universiteit van Amsterdam meer inzicht krijgen in 
de achtergrond, de problematiek en het motief van deze doelgroep. Op basis van de resultaten zal het 
hulpverleningstraject waar nodig verbeterd worden.

De UvA voert het onderzoek uit, omdat het gaat om een vernieuwende aanpak in Nederland die ervoor 
zorgt, zo blijkt uit de resultaten van Beschermde Wieg van de afgelopen 4 jaar, dat er minder vonde-
lingen gevonden worden. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van dr. E.S. van Vugt, Universitair 
Docent aan de afdeling Forensische Orthopedagogiek. Het wetenschappelijk onderzoek heeft een markt-
waarde van tenminste € 45.000.

 
            6.2.2   ONDERZOEKSOPZET NAAR DE DOELGROEP

Er wordt een gestructureerd interview afgenomen bij de moeders die gebruik hebben gemaakt van de 
ondersteuning en zorg van Beschermde Wieg. De moeders zullen op basis van een gelegenheidssteek-
proef worden gekozen. De vragen die tijdens het interview centraal staan, richten zich onder andere op 
het motief voor het anoniem afstaan van de baby en de keuze voor zorg via de Beschermde Wieg.

In 2021 zullen naar verwachting 10 moeders deelnemen aan het onderzoek. Het gaat hierbij om een 
doelgroep die normaliter bijna niet te bereiken is.

 

            6.2.3   HET EINDDOEL

In de komende jaren zal veel tijd en geld gestoken worden in de verdere ontwikkeling en verbetering van 
het hulpverleningsprogramma van Beschermde Wieg aan de hand van de onderzoeksresultaten. Want 
een goed onderbouwde theoretische interventie, met daaraan gekoppeld robuust onderzoek, leidt tot een 
compleet eindproduct waar kwaliteit en effectiviteit de belangrijkste pijlers zijn.

De Universiteit van Amsterdam heeft als doel op basis van de onderzoeksresultaten een wetenschappelijk 
artikel te schrijven. Dit artikel zal naar verwachting na afronding van het onderzoek worden ingediend bij 
een internationaal peer-reviewed tijdschrift. Immers de inzichten met betrekking tot de doelgroep zijn niet 
alleen belangrijk voor de aanpak van Beschermde Wieg, maar ook voor het beleid op landelijk en zelfs 
internationaal niveau.

Het wetenschappelijk artikel zal worden aangeboden aan de minister van VWS.

 
 6.2.4   DOELEN 2021

• Het ontwikkelen van een gestructureerd format voor de te houden interviews.
• Het afnemen en analyseren van de interviews bij tenminste 10 moeders. Het aanleveren van de 

resultaten van de interviews.
• Het presenteren en het bespreken van de aanbevelingen n.a.v. de resultaten met de bestuursleden, 

medewerkers en vrijwilligers van de Beschermde Wieg en andere geïnteresseerde partijen betrok-
ken bij de zorg aan kwetsbare zwangere of pas bevallen vrouwen.

Dit is de samenvatting van het onderzoek van Xpertise Zorg naar de maatschappelijke impactmeting 
van Beschermde Wieg, welke u kunt vinden via deze link https://beschermdewieg.nl/pdf/Eindrapporta-
ge-effectonderzoek-Beschermde-Wieg.pdf 

https://beschermdewieg.nl/pdf/Eindrapportage-effectonderzoek-Beschermde-Wieg.pdf  
https://beschermdewieg.nl/pdf/Eindrapportage-effectonderzoek-Beschermde-Wieg.pdf  
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In dit hoofdstuk wordt de organisatiestructuur van Stichting Beschermde Wieg in kaart gebracht.

 7.1.1   BESTUUR STICHTING BESCHERMDE WIEG  
 
Het bestuur van Stichting Beschermde Wieg vergadert om de maand. De operationeel directeur is 
aanwezig bij de bestuursvergadering om de lijnen kort en transparant te houden. Vanaf 2020 maakt zij 
geen deel meer uit van het bestuur. Zij vormt de spil tussen bestuur en de Beschermde Wieg. Naast deze 
vergadering komt het bestuur gemiddeld één keer per maand in subgroepen samen. Ieder lid is verant-
woordelijk voor zijn eigen portefeuille. De gemiddelde tijdsinvestering van het bestuur varieert van vijf tot 
dertig uur per week met een gemiddelde van vijftien uur. Zo zet oprichter Barbara Muller zich op vrijwilli-
ge basis tenminste 30 uur per week in voor Beschermde Wieg.

Portefeuille taken:

•  Inhoud en kwaliteit (zorg)
• Financiering (begroting en jaarrekening)
• Personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
• Overdraagbaar maken Beschermde Wieg concept
• Externe contacten met gemeenten, overheden en media
• PR en Communicatie
• Sponsoring
• Huisvestingsaangelegenheden
• Contacten en evaluaties (potentiële) samenwerkingspartners
• Kwaliteitsmeting hulpverlening
• Klachtencommissie inschakelen indien nodig 

Bestuur Stichting Beschermde Wieg:
•  Barbara Muller, voorzitter - HBO en Post Master Bedrijfskunde, founder
• Michel T Schroots, Advocaat en partner Schaap & Partners
• Erika Osinga, penningmeester - Interim Manager / Registeraccountant
• Joanneke van Benthem, secretaris - Operationeel directeur bij De gezonde zaak en voormalig 

Raadslid VVD Dordrecht

Adviseurs Stichting Beschermde Wieg:
• René Holl - Voormalig bestuurder zorginstellingen en oud-rechter-plaatsvervanger
• Martin Witt - Registeraccountant & Partner DRV Accountants
• Anette Verwoerd – Directeur Stichting het Babyhuis 

Raad van Advies Stichting Beschermde Wieg:
• Pieter Schuurs - CEO Ice Endex
• Wim van der Linden -  Oud bestuurder Trivire
• Nicoline van Voorst Vader - Kinderarts

De Raad van Advies bestaat uit professionals vanuit verschillende disciplines met als doel een klankbord 
te zijn en input te leveren op belangrijke onderwerpen en discussiepunten. Deze raad komt twee keer per 
jaar samen met het bestuur.
Alle genoemde personen zetten zich belangeloos in voor de stichting.

DEEL 7 ORGANISATIESTRUCTUUR

 7.1.2   KLACHTENCOMMISSIE

Stichting Beschermde Wieg heeft een klachtencommissie. Deze handelt volgens het klachtenprotocol. Zij 
acht het van groot belang dat klachten adequaat, met respect en met zorg worden behandeld. In ruim 
vijf jaar tijd is er geen beroep op de commissie gedaan. Er staat een vacature uit voor het derde lid van 
de commissie. 

Klachtencommissie Stichting Beschermde Wieg:

•  Leo Huijser - Arbeidstrainer Jeugdzorg
• Donna Scheepers - Manager Zorg 

 

 7.1.3   TEAM GROEI EN PROFESSIONALISERING

Het team groei en professionalisering, bestaande uit Barbara Muller (founder en bestuurslid), Kitty Nus-
teling (operationeel directeur) en Lieve van Geldorp (groei en professionalisering) zetten zich in voor de 
groeistrategie, overdraagbaar maken concept in andere landen, beleid, ontwikkeling en het genereren 
van de fondsengelden.  

 7.1.4   DAGELIJKSE LEIDING 

De operationeel directeur Kitty Nusteling is sinds de start betrokken bij Beschermde Wieg en vanaf 2018 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij legt verantwoording af aan het bestuur. Zij stuurt een 
beleidsmedewerker en de vrijwilligers van Beschermde Wieg aan en zij borgt het hulpverleningstraject; de 
trainingen, de kwaliteit van zorg, het welbevinden van de moeders en hun kinderen. 
 

 7.1.5   BELEIDSMEDEWERKER 

Per 1 november is het team versterkt met beleidsmedewerker Ingrid Meulenbelt. Ingrid heeft jaren als 
vrijwilliger van de stichting gewerkt. Samen met Kitty Nusteling en vijftig vrijwilligers zijn dit jaar alleen al 
duizend vrouwen geholpen. Met de operationeel directeur worden de volgende taken uitgevoerd: het be-
heren van social media, het organiseren van evenementen, helpen uitzetten campagnes, contact leggen 
met serviceclubs, het beantwoorden van de noodlijn en chat, externe contacten en de begeleiding van de 
moeders. Ingrid legt verantwoording af aan de operationeel directeur.

 7.1.5   VRIJWILLIGERS 

Beschermde Wieg is geliefd onder de mensen. Zij ontvangt veel aanvragen van vrijwilligers. Dagelijks is 
een ijzersterk team van professionele vrijwilligers noodzakelijk. Zij zijn het warme hart van de organisatie. 
De stichting is dan ook kritisch als het gaat om het toelaten van vrijwilligers. Er vindt een strenge selectie 
plaats, waarbij wordt gekeken naar de hieronder genoemde elementen.

Iedere vrijwilliger moet: 1) een sterke persoonlijkheid hebben, 2) stressbestendig zijn, 3) een verklaring 
omtrent het gedrag overleggen, 4) tenminste 23 jaar zijn, 5) liefde voor baby’s voelen, 6) affiniteit met de 
doelgroep hebben. Het is van belang dat de vrijwilligers een voorbeeldfunctie hebben voor de vrouwen 
en hun kinderen, vanuit een niet oordelend en in kansen denkend klimaat.
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De werving en selectie van vrijwilligers vindt plaats aan de hand van onderstaande procedure.

WERVING Beschermde Wieg plaatst media-uitingen en vacatures op Social Media en 
de website beschermdewieg.nl

SELECTIE Geïnteresseerden sturen een curriculum vitae en motivatiebrief.

SELECTIE Indien de geïnteresseerde door de briefselectie komt, wordt er een afspraak 
gemaakt voor een sollicitatiegesprek.

SELECTIE Het sollicitatiegesprek duurt 1 uur.

AANSTELLING De operationeel directeur besluit of de vrijwilliger aan alle voorwaarden 
voldoet en of zij binnen het team past. De vrijwilligersovereenkomst wordt 
door beide partijen getekend. Verklaring omtrent het gedrag wordt aange-
leverd.

Takenpakket vrijwilligers:
• Aannemen 24 uurs noodlijn.
• Je wordt eerste contactpersoon voor de (aanstaande) moeder voor, tijdens en na haar bevalling.
• Je doet er alles aan vertrouwen te geven en krijgen.
• Je denkt buiten kaders en vaste structuren om de vrouwen tot het uiterste bij te staan. 
• Je houding is uitnodigend, van mens tot mens, met liefde, aandacht en zorg.
• Je ondersteunt (aanstaande) moeder bij bezoek aan ziekenhuis voor medische (zwangerschaps-) 

controle.
• Je legt het belang uit van een veilige bevalling (in een ziekenhuis), het delen van persoonsgege-

vens (afstammingsrecht kind) en onderzoekt samen met moeder wat de mogelijkheden zijn zelf 
voor haar kind te zorgen.

• Je ondersteunt moeder als ‘maatje’, indien zij besluit zelf voor haar kind te zorgen op positieve 
wijze bij praktische zaken teneinde haar leven op orde te krijgen.

• Je draagt het gezonde leefklimaat uit voor de thuissituatie (respect, hygiëne, sfeer, gezonde voe-
ding).

• Ieder contact wordt schriftelijk vastgelegd.
• Je rapporteert bijzonderheden mondeling aan de operationeel directeur.

De vrijwilligers krijgen ieder jaar een voortgangsgesprek met de operationeel directeur. Hierin wordt be-
sproken hoe het vrijwilligerswerk verloopt, waar zij tegenaan lopen en wat de aandachtspunten zijn.

Inspiratiedagen vrijwilligers, team en bestuur.
Teneinde moeders te inspireren is het van groot belang het eigen team te inspireren en in het zonnetje te 
zetten. Daarom organiseert Stichting Beschermde Wieg inspiratiedagen en leuke activiteiten. Tijdens deze 
dagen worden er bijzondere sprekers uitgenodigd die zorgdragen voor verbinding, kennisoverdracht, 
‘storytelling’ en verdieping geven aan het werk. Naast inspiratie en het uiten van dankbaarheid naar het 
team, is het doel van deze dagen dat de vrijwilligers en het bestuur elkaar beter leren kennen, ervaringen 
delen en zich verbonden voelen met Stichting Beschermde Wieg.

 Opleidingsprogramma (maatjes)project vrijwilligers:
1.  Training Keuzegesprekken – Frequentie 2 keer per jaar, duur 4 uur.
2. Training Hechting tijdens en na bevalling- Frequentie: 2 keer per jaar, duur 2 uur.
3. Training Verbindend communiceren - Frequentie: 2 keer per jaar, duur 3 uur.
4. Training Conflicthantering - Frequentie: 2 keer per jaar, duur 2 uur.
5. Training Oordeelloos handelen - Frequentie: 2 keer per jaar, duur 2 uur.
6. Training Basis Kraamverzorgenden voor tijdens het maatjesproject.  

Alle vrijwilligers die ingezet worden in de maatjesprojecten worden geschoold m.b.t. verzorging en 
aandachtspunten bij een pasgeborene. Daarnaast leren zij welke hulp geboden moet worden aan 
de pas bevallen moeders. Frequentie: 2 keer per jaar, duur 2 uur.

7. Externe scholing: Kinder-EHBO met certificaat.
8. Training gezonde voeding: frequentie 5 keer per jaar, duur 2 uur.

    
Het maatjesproject is gestart in 2020. Tien vrijwilligers hebben het trainingsprogramma doorlopen. Het 
maatjesproject van Beschermde Wieg is een intensief traject voor een moeder en haar baby om een 
goede start te maken.

De begeleiding richt zich op: een goede dagbesteding, gezonde voeding, budgetbeheersing, gezellig 
leefklimaat en een veilige hechting.

Het maatjestraject kan jaren duren. Een goede begeleiding van dit intensieve project is van essenti-
eel belang. Naast de maatjes trainingen, die lijken op de reguliere trainingen voor vrijwilligers, zijn er 
terugkomdagen met als doel de kennis te vergroten en te delen, ervaringen uit te wisselen, casuïstiek 
te bespreken en elkaar onderling steun te bieden. Hierbij staat het aangaan van een vertrouwensrelatie 
centraal. Dit vertrouwen is verstoord gedurende het leven van de moeders en hun netwerk is beperkt. De 
maatjes hebben wekelijks contact met de operationeel directeur over tips en tricks. Zij krijgen hulp bij 
het verloop van het begeleidstraject en eventueel lastige situaties worden besproken. De duur van een 
maatjestraject verschilt, afhankelijk van de doelen van de moeder en haar baby.

Beschermde Wieg monitoort en evalueert het maatjesproject. Zes maanden na de start vullen de moe-
der en haar maatje het evaluatieformulier in, waarbij besloten wordt of het begeleidingstraject langer 
noodzakelijk is. Na het eerste jaar worden de 1 op 1 begeleiding en het trainingsprogramma waar nodig 
aangepast.

De operationeel directeur onderhoudt intensief contact met de maatjes en borgt dat de maatjes altijd 
handelen vanuit de doelstelling van Beschermde Wieg. Een veilige toekomst van moeder en kind is daar-
in het uitgangspunt.

 
Resultaat 2020

• Stichting Beschermde Wieg continueerde het trainingsprogramma voor reguliere vrijwilligers.
• Het trainingsprogramma voor de vrijwilligers van het maatjesproject is gestart en afgerond voor 

tien maatjes.
• Het project binnen de organisatie is geborgd. Het maatjestraject is vast onderdeel van de nazorg 

aan moeders die eerder hun baby wilden afstaan.
• Tien moeders zijn gekoppeld aan een maatje voor het maatjesproject.
• De maatjes hebben het project geëvalueerd middels een enquête.
• De moeders hebben het project geëvalueerd middels een enquête.
• Door Covid-19 zijn er tot december geen inspiratiedagen mogelijk geweest voor de vrijwilligers in 

2020. Wel hebben de vrijwilligers aandacht gekregen via individuele zoom bijeenkomsten, fysieke 
1 op 1 gesprekken en hebben zij twee keer per jaar een cadeautje en een kaart ontvangen. Verder 
is er in december een bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd, verdeeld in verantwoorde 
groepjes in het pand Stokholm.

• Waarbij het jaar wordt geëvalueerd, de nieuwe plannen besproken en de vrijwilligers gebruik ma-
ken van een element van de Beschermde Wieg Academie; yoga, gym of ademsessie.
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Doel 2021

• Nieuwe vrijwilligers worden getraind volgens het reguliere trainingsprogramma.
• Het opleidingsprogramma voor vrijwilligers wordt verder ontwikkeld en gegeven.
• Het maatjesproject wordt uitgebreid naar 14 maatjes die moeders bijstaan die besluiten zelf voor 

hun baby te zorgen.
• Beschermde Wieg zet een gezond klimaat neer, waarbij veel aandacht wordt besteed aan haar 

vrijwilligers. Er is ruimte voor verbinding, leren, verdieping en warmte.
• Aan de hand van de resultaten van de evaluatie van het maatjesproject, wordt het trainingspro-

gramma inclusief terugkomdagen en het 1 op 1 begeleidingstraject aangepast. Kwaliteitsverbete-
ring en waar mogelijk tijdsbesparing zijn onderdeel van het verbeterplan.

• Eén keer per jaar worden er een inspiratiedag georganiseerd, waarbij vrijwilligers, bestuur en het 
team samenkomen.

• Aannemen derde medewerker, waarbij de taken allround zijn, zoals bij de beleidsmedewerker.
 

            7.1.7   SAMENWERKINGSPARTNERS

Stichting Beschermde Wieg werkt nauw samen met de reguliere hulpverlening. Zo werkt zij zowel lan-
delijk als regionaal samen met: de Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, SIRIZ, FIOM, 
wijkteams, ziekenhuizen, gemeenten en de overheid. Verder is Beschermde Wieg actief deelnemer in 
netwerkoverleggen voor kwetsbare zwangeren.

Resultaat 2020

• Beschermde Wieg wordt steeds vaker gevraagd om haar werkwijze en veelbelovende resultaten te 
delen met haar partners. Zo is zij uitgenodigd bij Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinder-
bescherming en bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verschillende ideeën van Beschermde 
Wieg worden overgenomen door reguliere hulpverleners. Ze nemen langzaamaan ons gedachte-
goed over en daar zijn wij trots op.

• Beschermde Wieg is een nieuwe samenwerking aangegaan met de Noordwest Ziekenhuisgroep. 
Beschermde Wieg heeft haar negende Beschermde Wiegkamer geopend in dat ziekenhuis en gaat 
zo ook nauw samenwerken om de doelgroep zorgmijdende vrouwen in Noord-Holland beter te 
kunnen bedienen.

• De samenwerking met de overige ziekenhuizen verloopt goed.
• Diverse gesprekken met andere ziekenhuizen met als doel daar Beschermde Wiegkamers te ope-

nen, zijn positief verlopen.
• De samenwerking met andere hulpverlenende organisaties waar betreft het behalen van de moe-

der en haar kind gestelde doelen is verder geïntensiveerd.
• Ashoka is nr. 5 op de wereldranglijst van de meest betekenisvolle NGO’s en selecteert ‘Chan-

gemakers’. Zij ondersteunt sociaal ondernemers die in staat zijn een uniek, innovatief en sociaal 
maatschappelijk concept uit te rollen. Begin 2020 hebben Kitty Nusteling en Barbara Muller het 
hoofdkantoor van Ashoka in Washington bezocht, met als doel te bezien op welke wijze Stichting 
Beschermde Wieg het netwerk van Ashoka beter kan benutten, waardoor het overdraagbaar wordt 
gemaakt in de wereld. Het bezoek is met enthousiasme ontvangen, Beschermde Wieg is verder 
op de kaart gezet en Ashoka wil een bijdrage leveren aan het verder uitrollen van de International 
Association to prevent baby abandonment. 

            7.1.8   DOELEN 2021

• Het organiseren van een strategisch samenwerkingsoverleg voor de instanties die zich inzetten voor 
de doelgroep onbedoeld zwangeren.

• Bestaande relaties binnen de hulpverlening enhet ministerie te verdiepen en nieuwe relaties aan te 
gaan teneinde de zorg verder te verbeteren.

• Partners enthousiast te maken voor de Beschermde Wieg Academie.
• Organiseren van een symposium eind 2021, ter ere van het dan 7--jarig bestaan van Beschermde 

Wieg. Een eerder symposium gepland op 27 maart is geannuleerd vanwege Covid19. Hier wor-
den alle partners, sponsoren, pers en vrijwilligers voor uitgenodigd.

• Nieuwe Beschermde Wiegkamer openen in een of meer ziekenhuizen in Nederland.
• Start met het aangaan van nieuwe relaties voor de ‘International Association to Prevent Baby 

Abandonment’.
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Kleding voor moeders en kinderen via Jet’s outlet, Breda, 2x per jaar   |   Soroptimisten Den Haag € 2.500
Opbrengst BO giften € 650   |   Jampotjes verkoop € 350   |   Kinderhulp   |   Bijdrage crematie € 300

Bijdrage Hanane interieur € 400   |   Frietboutique    |   Kerstattentie 2019 Suzanne Ernst € 900  
11/5 uitbetaald   |   3 basis startpakketten in opslag bij Ingrid via giften   |   3 Fietsen   |   Leermiddelen 
laptop Babke’s zoon voor thuisonderwijs   |   Aanvraag Vakantiebudgetten, Babke, Melissa en baby Sky 

Vrienden van 6 nieuwe vrienden   |   Tikkieopbrengsten van website   |   Teaming € 1 per maand 
Verjaardagsacties Facebook € 825   |   Losse actie Facebook € 75   |   Gratis lidmaatschap business open 

lidmaatschap voor netwerken   |   Gratis lidmaatschap Netwerk Brabant   |   Gratis dienstverlening Webfacts 
voor analyse en uitvoering effectiviteit online marketing   |   Zeeman Den Helder inzamelen startpaketten

2020
ACTIES&REACTIES

Voor mij persoonlijk is 
het belangrijk dat we 
doelen hebben en 
deze uitdragen. Zo 

dragen we allemaal ons steentje 
bij. De beschermde wieg is één van de doelen waar-
aan ik mijn hart verbonden heb. Dit heb ik gedaan 
door een Beschermde wieg kamer te realiseren in het 
ziekenhuis in Den Helder.
Ieder kindje heeft recht op een veilige start, een 
omgeving waarin je liefdevol opgevangen wordt. 
De bescherming en warmte welke mamma en baby 
mogen voelen, wanneer het even niet gaat zoals je 
zou willen of kan, kan gegeven en geboden worden 
door de Beschermde wieg … dat vind ik prachtig!

SUZAN ERNST
Initiator, Noordwest Ziekenhuisgroep
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In dit hoofdstuk wordt de communicatiestrategie van stichting Beschermde Wieg beschreven.

 
 8.1   DE KERNBOODSCHAP  
 
Stichting Beschermde Wieg maakt gebruik van twee kernboodschappen. Hiervoor is gekozen, omdat de 
kernboodschap voor de moeders laagdrempeliger moet zijn. Beschermde Wieg is ervan overtuigd dat 
deze laagdrempeligheid van invloed is op de positieve resultaten. 

Kernboodschap aan (aanstaande) zorgmijdende moeders:
Welkom bij Stichting Beschermde Wieg. Ben je onverwacht, ongewild of per ongeluk zwanger? Je zal wel 
geschrokken zijn. Ben je op zoek naar informatie of oplossingen? Goed dat je kijkt wat wij voor jou en  
jouw baby kunnen betekenen. Soms heb je problemen die zo groot zijn dat  je ze met niemand kan, wil 
of durft te delen. Bij ons kan je anomien praten, chatten of mailen als je niet weet hoe het verder moet. 
Bij ons kun jij terecht met al je vragen rondom jouw zwangerschap en bevalling en wat er daarna moge-
lijk is. Samen kunnen we naar een oplossing kijken waarbij jij je goed voelt. Stichting  Beschermde Wieg 
helpt je en begeleidt je. Met respect voor jouw wensen Je bent niet alleen.

Kernboodschap voor doorverwijzers, samenwerkingspartners en financiers:
Voor verreweg de meeste vrouwen is het feit dat er een baby op komst is een gebeurtenis die hen intens 
gelukkig maakt, maar er zijn helaas uitzonderingen. Sommige vrouwen voorzien grote problemen door 
de komst van hun baby, omdat daarop vanuit hun directe omgeving negatief of zelfs bedreigend  ge-
reageerd zal worden. Zij vrezen bij bekendwording van hun zwangerschap voor hun leven en  voor het 
leven van hun baby en durven geen hulp in te roepen; zij voelen zich genoodzaakt hun zwangerschap 
te verbergen en zoeken in het geheim naar hulp.  Zij hebben de nadrukkelijke wens anoniem te blijven. 
Er zijn ook  vrouwen die hun  zwangerschap geheim houden uit schaamte of uit angst niet voor het kind 
te kunnen zorgen vanwege  bijvoorbeeld slechte economische omstandigheden of een onveilige thuissi-
tuatie. Stichting Beschermde Wieg is er voor deze zorgmijdende, zwangere en pas bevallen vrouwen in 
nood, ongeacht afkomst, religie of leeftijd.

Resultaat 2020

• Beschermde Wieg is een landelijke campagne gestart gericht op het verstrekken van gratis zwan-
gerschapstesten. Er zijn op 500 adressen posters verspreid in bioscopen, buurthuizen en horeca-
gelegenheden gedurende twee weken dat er geen maatregelen waren in ons land. Het aantal hulp 
aanvragen is de maand opvolgend aan de actie verdubbeld.

• Stichting Beschermde Wieg heeft sinds haar oprichting, dankzij het veelbesproken, innovatieve en 
unieke concept veel media-aandacht gekregen en daarmee haar naamsbekendheid vergroot. Dit 
heeft geresulteerd in artikelen en zendtijd in: RTL Late Night, Knevel en van den Brink, Pauw en 
Witteman, RTL Nieuws, NOS Journaal, Telegraaf, NRC, Volkskrant, AD, Parool, Grazia, JAN, VIVA, 
Libelle, Flair en Elsevier

• Afgelopen jaar werd dit uitgebreid met artikelen in: Algemeen Dagblad, CIP, Reformatorisch Dag-
blad, Linda.nl, Ouders van nu en Vrouw. Omroep Zeeland heeft ook dit jaar weer een uitgebreid 
radioprogramma gewijd aan Beschermde Wieg. De week na publicatie dan wel uitzending, neemt 
het aantal chats, apps en telefoontjes toe. Hierdoor weten meer zwangere vrouwen in nood de 
weg te vinden naar Beschermde Wieg.

• Particulieren en bedrijven, hulpverlenende instanties, wethouders, beleidsmedewerkers en founda-
tions die interesse tonen in Beschermde Wieg werden persoonlijk uitgenodigd en kregen een rond-
leiding van oprichter Barbara Muller en operationeel directeur Kitty Nusteling. Hetgeen resulteerde 
in diverse vormen van donaties en nieuwe samenwerkingsverbanden.

• Bij de opening van nieuwe Beschermde Wiegkamers in ziekenhuizen, wordt er altijd veel aandacht 
besteed door de pers, zowel landelijk als regionaal. Dit jaar kreeg de opening van de Bescherm-
de Wiegkamer in de Noordwest ziekenhuisgroep de nodige aandacht bij lokale omroepen, zoals 
bij Noord Holland Nieuws, Noord Hollands Dagblad, Regio Noord Kop en Medical Facts. Deze 
acties hebben als resultaat dat:

DEEL 8 COMMUNICATIE

• Meer vrouwen ons weten te vinden, 2) nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, 3) spulletjes worden 
aangeboden zoals kleertjes, maxi cosy’s, kruikjes en flesjes, 4) het maatschappelijk draagvlak zich 
vergroot, 5) er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

• De Beschermde Wieg Academie is gerealiseerd en gaat op het moment dat de Covid19 maatre-
gelen zijn versoepeld van start.

• Google heeft t.b.v. een adwordscampagne een bedrag van € 10.000 per maand (productspon-
soring) geschonken, met als doel dat Beschermde Wieg hoog scoort in de zoekfuncties, waardoor 
meer zwangere of pas bevallen vrouwen in nood haar weten te bereiken.

• Om hoger in zoekfunctie te komen, moest Beschermde Wieg haar site aanpassen. De nieuwe site 
is vanaf januari 2021 operationeel.

• De Beschermde Wieg nieuwsbrief wordt jaarlijks in december uitgegeven voor (potentiële) sa-
menwerkingspartners en sponsoren en in juli wordt de halfjaarrapportage naar sponsoren en het 
ministerie van VWS verstuurd.

• De stichting heeft i.v.m. Covid-19 de fysieke bezoeken beperkt vanaf maart 2020. Tot die tijd heeft 
zij scholen en ziekenhuizen bezocht. Gedurende de periode van maatregelen zijn de afspraken 
digitaal gemaakt en in het bijzonder met ziekenhuizen, de Raad voor de Kinderbescherming en 
Jeugdbescherming. Zij geven aan onder de indruk te zijn van de unieke werkwijze, de positiviteit 
en het denken vanuit mogelijkheden en kracht. Waarbij liefde, oplossingsgerichtheid, vertrouwen, 
warmte en het geloof in het hervinden van de kracht van de moeder centraal staan.

• In de afgelopen jaren zijn er nieuwe stappen gezet in politiek Den Haag, teneinde de missie verder 
uit te dragen. Vanaf 2020 is Beschermde Wieg officieel ketenpartner en daarmee gesprekspartner 
van de overheid geworden. Zij is bij overleggen aanwezig die betrekking hebben op hulp aan 
onbedoeld zwangeren.

• Beschermde Wieg werd tot maart geboekt voor gastcolleges op scholen zoals de Hogeschool 
Rotterdam en het Albeda College, door Covid19 worden deze colleges pas weer opgepakt als de 
maatregelen zijn opgeheven.

• Dankzij het vergroten van onze naamsbekendheid is ook het aantal samenwerkingspartners toe-
genomen. De relaties met reeds bestaande partners zijn geïntensiveerd. Beschermde Wieg neemt 
deel aan zowel landelijke als regionale overleggen bij Jeugdbescherming en de Raad voor de 
Kinderbescherming. Daarnaast participeert Beschermde Wieg in overleggen in ziekenhuizen na 
iedere casus.

• De stichting is doorlopend bezig mogelijkheden te onderzoeken om meer Beschermde Wiegka-
mers in ziekenhuizen te openen. Momenteel voert zij gesprekken met 4 ziekenhuizen, verspreid 
door het land. Het doel is een landelijke dekking te realiseren.  

 8.3   DOELEN 2021

• Realisatie van een nieuwe Beschermde Wiegkamer in een ziekenhuis, met als doel landelijke dek-
king

• Beschermde Wieg Academie gaat van start en richt zich op vernieuwende onderwerpen binnen de 
zorg.

• Vanaf het moment dat Covid19 achter ons ligt, organiseert BW een nieuw symposium ter ere van 
haar 7 jarig bestaan.

• Hier worden de resultaten van 7 jaar Beschermde Wieg gedeeld, interessante gastsprekers zijn 
uitgenodigd en ervaringsdeskundigen delen hun levensverhaal. De resultaten van de maatschap-
pelijke impact meting van Xpertise Zorg worden bekend gemaakt. De Universiteit van Amsterdam 
spreekt over het onderzoek dat zij gaat starten. Al met al wordt het een inspirerende dag waar 
beleidsmedewerkers, samenwerkingspartners, hulpverleners, politici, vrijwilligers en ervaringsdes-
kundigen elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen.

• De dag voor het symposium wordt er een mediacampagne gelanceerd rondom het 6-jarig be-
staanssymposium, met als doel landelijke bekendheid rondom het Beschermde Wieg concept te 
genereren.



74   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   75

• Mediacampagne starten met als doel alle onbedoeld en ongewild zwangere vrouwen te bereiken 
en op de hoogte te brengen van het gehele hulpverleningsaanbod van Beschermde Wieg; van 
objectieve keuzegesprekken rondom abortus en het al dan niet afstaan van de baby tot nazorg.

• Mediacampagne gericht op het genereren van bekendheid voor de Beschermde Wieg Academie 
onder zorgverleners, zodat de boodschap en de vernieuwende inzichten binnen de zorg zich als 
een olievlek door het land verspreiden onder de hulpverleners van nu en de toekomst.

• Landelijke en regionale media-campagne via Google Adwords, Social Media en de kranten en 
bladen rondom de opening van nieuwe kamers in ziekenhuizen. Het belangrijkste doel dat de 
stichting heeft is dat zwangere vrouwen in nood haar weten te vinden.

• Hulpverleners, serviceclubs en foundations die interesse tonen in het Beschermde Wieg concept 
worden persoonlijk uitgenodigd en krijgen een gesprek met Kitty Nusteling of Barbara Muller.

• Beschermde Wieg blijft actief in politiek Den Haag. Zo nodigt zij politici uit, waarbij de kernbood-
schap zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd, benadrukt blijft. Daarnaast worden punten van zorg 
besproken.ONGEWILD

ZWANGER?
VRAAG EEN
GRATIS TEST
EN BESPREEK
HET ANONIEM

ONGEWILD
ZWANGER?
VRAAG EEN
GRATIS TEST
EN BESPREEK
HET ANONIEM

De meeste vrouwen zijn blij met een positieve test omdat ze eenkinderwens hebben, maar misschien is dit voor jou anders en schrik je ervan dat je zwanger bent. Wil je hier anoniem over praten en daarbij al je vragen stellen? Bel, chat of app ons dan.Bij ons is je geheim veilig.Samen praten we over je gevoelens en de verschillende mogelijkheden die er zijn.

0800-6005
BESCHERMDEWIEG.NL
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De Beschermde Wieg is gericht op helpen. 
Ze betrekken de moeder overal bij, van de 
keuze van het ziekenhuis tot de keuze voor 
een eventueel adoptiegezin. Het zegt wel 
iets dat veel moeders uiteindelijk toch hun 
voornemen tot anonimitei afstaan.

— Raad voor de Kinderbescherming
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DEEL 9 FINANCIEN

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële situatie van Stichting Beschermde Wieg 
en de wegen die zij bewandelt richting financiële onafhankelijkheid.

 9.1.   DE OPSTART TOT NU

Het bestuur van Stichting Beschermde Wieg is zonder enige financiële zekerheid de stichting gestart. 
Maatschappelijke problematiek loopt voor de wetgeving uit. Krantenberichten over weer een dode baby 
konden niet langer genegeerd worden. Geen enkele organisatie zette zich in voor de groep zorgmijdende 
zwangere en pasbevallen vrouwen in nood die om wat voor reden ook anoniem moest blijven. Jaarlijks 
werden er gemiddeld 5 baby’s op straat gevonden, waarvan de meeste dood waren. Het bieden van 
anonieme hulp was verboden. Beschermde Wieg wist dat zij levens zou redden door deze groep wel hulp 
te bieden en wist tevens dat het geen zin had eerst te wachten op financiële zekerheid. Deze kon pas 
komen, nadat de wet was aangepast dat moeders die hun baby’s veilig en anoniem achterlieten, niet 
langer bestraft werden. Nadat het niet langer strafbaar was hulp te bieden bij een anonieme bevalling. 
Het bestuur wist dat het belangrijk was jaarlijks de resultaten te presenteren aan de Ministeries van VWS 
en Justitie en Veiligheid.
Zij wist ook dat het van essentieel belang was samenwerking te vinden met de andere instanties die zich 
inzetten voor onbedoeld zwangeren. Teneinde het gat in de hulpverlening te dichten. Opdat geen vrouw 
en baby meer van hulp verstoken zouden blijven. Geen vrouw meer in alle eenzaamheid zou bevallen en 
kinderen niet meer te vondeling gelegd zouden worden. Laagdrempelige hulp voor iedereen.

Teneinde de begroting minimaal te houden en wel betekenis te hebben, heeft de stichting de eerste jaren 
alleen met vrijwilligers gewerkt. Vrouwen die zich dag en nacht in hebben gezet hulp en begeleiding te 
bieden aan zwangere vrouwen in nood. Het bestuur heeft organische groei en professionalisering altijd 
als rode draad in haar doelstellingen meegenomen. Met als doel maximale impact te hebben in een 
gezonde organisatie. Deze jaarlijkse groei is succesvol doorlopen, omdat steeds meer bedrijven, service-
clubs en particulieren zich achter de missie van de stichting schaarden. Waardoor steeds meer vrouwen 
en baby’s geholpen werden.
Ieder jaar groeide de stichting met acht vrijwilligers. De eerste vier jaar zijn er jaarlijks gemiddeld twee-
honderd vrouwen geholpen met een groei van acht naar tweeëndertig vrijwilligers. In 2018 kon de eerste 
medewerker worden aangenomen; Kitty Nusteling, die zich sinds de start in 2013 meer dan zestig uur 
per week inzette als vrijwilliger. Dit jaar is een tweede medewerker aangenomen en zijn duizend vrou-
wen geholpen met een team van vijftig vrijwilligers. Sinds 2020 heeft het Ministerie van VWS de stichting 
erkend, is de wet aangepast en wordt Beschermde Wieg als sluitstuk van de hulpverlening gezien. Het 
Ministerie van VWS stelt dat een groep vrouwen wordt bereikt die eerder geen hulp kreeg. Zij subsidieert 
de stichting met € 100.000 in 2020, 2021 en 2022.

De eerste jaren na de oprichting werden er nog vondelingen gevonden, al nam dat aantal wel af. De 
laatste twee jaar zijn er geen kinderen meer op straat gevonden. En werd het initiatief als levensreddend 
gezien. 

2014:   8 vrijwilligers,   200 vrouwen, 5 vondelingen
2020: 50 vrijwilligers, 1000 vrouwen, 0 vondelingen

De dagelijkse zorg en tevens uitdaging is dat het bestuur weet dat er nog vrouwen zijn die niet van het 
bestaan van Beschermde Wieg afweten of die de stichting niet durven te benaderen. Daarom is verdere 
groei en daarmee bekendwording van de hulp die de stichting biedt van levensbelang. 
De komende twee jaar gaat de stichting dan ook een verdere professionaliseringslag maken, met als 
doel dat vanaf 2023 het Ministerie van VWS het merendeel van de kosten voor haar rekening neemt. 

Beschermde Wieg is toekomstgericht en heeft (pro deo) onderzoek laten doen door 
Ben Tax van B-Diligent om een strategisch 5 jaren plan te schrijven, gekoppeld aan 
doelstellingen, impact en kosten. Dit plan is begin 2021 gereed. Wij danken
B-Diligent voor de professionele aanpak van de tot standkoning van dit plan en de 
tijd die ermee gemoeid is.

Beschermde Wieg heeft het CBF keurmerk gekregen. Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen 
en toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het CBF slogan is: “Aan de 628 Erkende 
Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een 
betere wereld.”
Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector.

 
  9.2   DOELEN EN RESULTATEN

Bedrijven en serviceclubs

Resultaat 2020
• Diverse serviceclubs zijn benaderd in de gebieden waar Beschermde Wiegkamers gevestigd 

zijn. Hiermee is een totaal van € 7.500 opgehaald. 
• Verschillende bedrijven dragen Beschermde Wieg een warm hart toe. Zoals Kindergarden en 

ICE-Index, die samen meer dan € 10.000 gedoneerd hebben.
 
Doel 2021

• Serviceclubs worden benaderd in de gebieden waar Beschermde Wiegkamers gevestigd zijn. 
Het doel is om met verschillende acties serviceclubs een totaal van € 10.000 op te laten halen. 

• Verschillende bedrijven dragen de Beschermde Wieg een warm hart toe. Het doel voor 2021 is 
om via het bedrijfsleven in totaal € 20.000 op te halen.

Particulieren en vrijwilligers

Resultaat 2020
• In 2020 is de Beschermde Wieg een ‘tikkie’ actie gestart, waarmee € 1.800 is opgehaald.
• Het nieuwe boek van Barbara Muller genaamd Lief, liever liefde is op Valentijnsdag 2020 uit-

gekomen. De opbrengst van € 4.000 is volledig naar Stichting Beschermde Wieg gegaan.
• Sinds de start wordt de stichting gesteund door een aantal families. In 2020 was dit een be-

drag van € 9.438. Zij is hen zeer dankbaar. Daarnaast is er de ‘Vriend van Beschermde Wieg’ 
actie gelanceerd, waarbij mensen jaarlijks de Beschermde Wieg kunnen steunen. Dit heeft tot 
vijftien nieuwe vrienden geleid. Vrienden geven een jaarlijkse bijdrage van € 25, € 50, € 75 of 
een vrij in te vullen bedrag. In ruil ontvangen zij de jaarlijkse nieuwsbrief en worden de vrien-
den uitgenodigd voor symposia.

Doel 2021
Ook in 2021 hoopt Beschermde Wieg weer op vele hartverwarmende lokale acties van betrokken men-
sen. Denk hierbij aan een oliebollen verkoop of de bijdrage van een babyshower of een afscheidsfeest 
wanneer iemand uit dienst gaat. Het doel is met alle acties € 17.500 op te halen.
Hieronder worden enkele acties uiteengezet:

• Actie ‘Vrienden van’ wordt verder uitgezet onder particulieren en in totaal hoopt de stichting via 
deze weg € 2.000 te ontvangen. 

• Beschermde Wieg gaat vanaf 2021 een erfenis ontvangen. De stichting ontvangt een bijdrage 
van €70.000 per jaar, voor de duur van 6 jaar en is meer dan dankbaar voor dit grootste ge-
schenk van een bijzonder man die betekenis wilde hebben in het leven van kwetsbare kinderen. 
Het totaal verwachtte bedrag particulieren is € 75.000 voor 2021.

• Vrijwilligersactie; de vrijwilligers worden uitgedaagd een actie te verzinnen om geld op te halen 
voor Beschermde Wieg, verwacht wordt € 2.500 op te halen.

• Organiseren van de Beschermde Wieg run voor vrijwilligers. Iedereen krijgt een Beschermde 
Wieg shirt, het doel is € 4.000 op te halen en met de run een mooi promotiemoment te gene-
reren.

• Kerstballen ontwerpen en verkopen van Beschermde Wieg (een wiegje) en onder de aandacht 
brengen bij bedrijven die hun medewerkers een bal geven en tegelijk een bijdrage doneren 
aan Beschermde Wieg. Doel: € 5.000.

• Boekenverkoop van Barbara Muller, verwachting € 5.000.
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Acties rondom opening nieuwe Beschermde Wiegkamers

Resultaat 2020
• De Beschermde Wiegkamer Den Helder is geopend in de-

cember. Met trots kunnen wij u mededelen dat voor het eerst 
in de geschiedenis een gemeente subsidie heeft verstrekt voor 
de verbouwing van de kamer. De gemeente heeft € 20.000 
gesubsidieerd en via lokale serviceclubs is € 25.000 opge-
haald, welke in zijn geheel zijn besteed aan de verbouwing 
en de technische inrichting van de kamer. Beschermde Wieg 
heeft de inrichting via sponsoren mogelijk kunnen maken, 
dankzij Vos Interieur uit Groningen. Onze dank is groot.

Doel 2021
• Ook in 2021 gaat Beschermde Wieg een nieuwe kamer 

openen in een ziekenhuis. Rondom de opening zal de stich-
ting samen met betrokkenen uit de regio verschillende acties 
bedenken en uitzetten. Denk hierbij aan deelname aan een 
run, een fietstocht of de avondvierdaagse. Naast naamsbe-
kendheid in de regio hoopt de stichting hiermee € 15.000 op 
te halen voor de Beschermde Wieg kamer.

 
Door middel van de bovenstaande acties hoopt de Beschermde Wieg 
in 2021 € 205.000 op te halen via particulieren, serviceclubs en het 
bedrijfsleven. € 70.000 is hier al van toegezegd vanuit een erfenis die 
verspreid wordt over 6 jaar. Ieder jaar mag € 70.000 hiervan vrijgege-
ven worden. Gezien haar ervaringen uit het verleden moet dit haalbaar 
zijn. Daarnaast gaat het ministerie van VWS ook in 2021 € 100.000 
subsidiëren. De overige gelden hoopt de stichting te bemachtigen via 
fondsen om zo de professionaliseringsslag te kunnen maken die nodig 
is met het uiteindelijke doel na 2 jaar een nog stevigere organisatie 
te zijn met een landelijke dekking die grotendeels gefinancierd wordt 
vanuit het ministerie van VWS.

SLOTWOORD

Met de hulp van fondsen, bedrij-
ven en particulieren, hebben wij 
er samen voor gezorgd dat er voor 
zorgmijdende zwangere vrouwen 
in nood dag en nacht telefonische 
en fysieke hulp beschikbaar is. Dat 
pas bevallen vrouwen die geen 
andere uitweg lijken te zien dan 
op een onveilige plek afstand te 
doen van hun kind ergens terecht 
kunnen. Dat bevallen zonder 
medische hulp tot het verleden be-
hoort. Dat alle vrouwen objectieve 
keuzegesprekken aangeboden 
krijgt en daar waar twijfel bestaat 
of ze de zwangerschap uit willen 
dragen. Dat te vondeling leggen 
in Nederland niet meer voorkomt. 
Met als missie dat iedere baby 
een veilige wieg krijgt. Met elkaar 
hebben we een liefdevolle vuist 
gemaakt tegen een verschrikkelijk 
probleem. Niet van bovenaf maar 
van onderuit. Dat is toch ongelofe-
lijk mooi?

Doet u mee?
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Op een schaal van 1 tot 10 krijgt de
Beschermde Wieg van mij een 10+. Het is
geweldig dat de vrijwilligers er zo voor je
zijn, ik kon altijd bellen of appen. Er is voor
alles begrip, maar ze geven wel hun eigen
mening. En ben je het daar niet mee eens,
dan is het ook oké.

— Een moeder

EEN PROFESSIONAL AAN HET WOORD

Als verloskundige op de POP-poli heb ik veel verdrietige, depressieve, angstige en wanhopige zwangere 
vrouwen ontmoet. Deze vrouwen zijn meestal binnen de reguliere gezondheidszorg goed te ondersteunen. 
Ze staan open voor hulp of zijn met wat aansporing te motiveren om zorg te accepteren. 
Regelmatig ontmoet ik in mijn werk ook vrouwen die ongewild zwanger zijn; samen met deze vrouwen spreek 
ik over het houden of beëindigen van de zwangerschap middels een abortus. Deze vrouwen verwijs ik vaak 
naar de FIOM voor begeleiding bij hun keuze.
Al deze vrouwen zijn in meer of mindere mate in staat om rationele keuzes te maken, verkeren niet in reëel 
gevaar of zijn nog kort zwanger waardoor een abortus een optie is.

Er bestaat een kleine groep vrouwen die letterlijk doodsangsten uitstaan door een ongewilde zwangerschap. 
Ze zijn vaak te ver zwanger voor een abortus en ervaren het risico bij het bekend worden van hun zwan-
gerschap als levensbedreigend. Of deze angst terecht is maakt geen verschil, de situatie is door deze angst 
levensbedreigend voor moeder en kind.
Een vrouw in doodsangst is niet langer in staat om rationele keuzes voor haarzelf en haar baby te maken. 
Alle gedachtes worden dan opgeslokt met het verborgen houden of het beëindigen van de zwangerschap. 
Ook automutilatie, drugs- en alcoholmisbruik en ten slotte suïcide zijn reële risico’s in deze specifieke groep 
zwangere vrouwen. Als deze vrouwen de zwangerschap uitdragen moeten zij vaak alleen bevallen om daar-
na in het beste geval hun kind te vondeling te leggen.

Voor deze groep wanhopige vrouwen is de begeleiding vanuit de Beschermde Wieg een levenslijn, laag-
drempelig, oordeelvrij en indien gewenst volledig anoniem. Hoe goed de intenties vanuit de FIOM of SIRIZ 
ook zijn, de bureaucratie is er groter, echte anonimiteit is niet mogelijk en er wordt veel zelfsturing en initia-
tief van deze vrouwen verwacht. Voor een aantal vrouwen is de angst zo groot en verlammend dat deze hulp 
voor hun geen optie is. 

Aan het eind van 2017 leerde ik een jonge vrouw kennen die oprecht wanhopig was door haar ongewil-
de zwangerschap. Voor haar was op dat moment alleen een zeer vroege keizersnede bij 29 weken onder 
narcose een optie: haar andere optie was suïcide of ernstige automutilatie waardoor de zwangerschap zou 
eindigen. Het contact met de FIOM kwam niet van de grond, vroeg teveel aan zelfsturing van deze jonge 
vrouw. 
Nadat zij in contact kwam met Kitty van de Beschermde Wieg heeft zij het vertrouwen gekregen dat er an-
dere opties mogelijk waren. Ze kreeg onvoorwaardelijke steun en aandacht. Er werd met haar meegedacht 
door Kitty over manieren om de baby anoniem af te staan. Ze kreeg financiële steun, waardoor zij voor 
zwangerschapscontroles kon komen. Uiteindelijk beviel ze na een voldragen zwangerschap in aanwezigheid 
van Kitty van een kleine maar gezonde baby.

Ik ben diep onder de indruk van de werkzaamheden van de Stichting Beschermde Wieg. In de afgelopen 
12 jaar als verloskundige heb ik geleerd dat er soms complexe situaties zijn die vragen om onorthodoxe 
maatregelen. De diepe compassie van de vrijwilligers van de Beschermde Wieg voor de zwangere vrouwen 
in combinatie met praktische hulp maakt dat er babylevens gered worden. 
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Stelt u zich eens voor. Ergens mid-
den in een van de vele sloppen-
wijken, net buiten de stad Bo-
gota, staat een vervallen huisje, 

gemaakt van kromgebogen houten plan-
ken, smerige oude lakens en grote grijze 
golfplaten die als dak dienen. 
In het huisje ligt een jong meisje van amper 
veertien jaar oud de heftige en zeer pijnlij-
ke weeën weg te puffen, waarna er plots 
een oerkreet en enkele seconden later het 
gehuil van een pasgeboren baby klinkt. 

Bang, volkomen in de war en helemaal 
alleen met een baby op haar buik, wisse-
len gemengde gevoelens van angst, blijd-
schap en paniek elkaar in een hoog tempo 
af, want wat moet ze toch in vredesnaam 
met een baby? Hoe heeft dit toch kunnen 
gebeuren? Nu lig ik hier helemaal alleen. 
Helemaal alleen met een baby op mijn 
buik. 
Ik wil helemaal geen moeder zijn. Nu nog 
niet en zeker niet onder deze omstandig-
heden, waarin we absoluut het geld, noch 
de middelen hebben om jou op te kunnen 
voeden.
Na drie dagen leven op een heel klein bé-
tje rijst, water en wat mais, wordt de situatie 
er niet beter op en raakt haar steeds mager 
wordende dochtertje in een rap tempo ern-
stig ondervoed. 
“Wil jij in deze barre omstandigheden nog 
een overlevingskans hebben, dan kan je 
hier echt niet langer blijven.” fluistert ze 
haar dochtertje huilend toe, terwijl ze haar 
in doeken wikkelt en stilletjes het huis ver-
laat.
Na uren van lopen bereikt ze moe en uit-
geput van alle emoties die als een wer-
velstorm door haar hoofd heen razen, de 
grote stad, waar ze per toeval tegen een 
kindertehuis aan loopt. Zonder een mo-
ment te aarzelen geeft ze haar dochtertje 
met de tranen in haar ogen nog één laatste 
kus, om haar vervolgens zachtjes voor de 
deur van het kindertehuis neer te leggen 
en zonder nog op of om te kijken loopt ze 
van het dan huilende baby’tje weg, om 
voorgoed in het straatbeeld van Bogota te 
verdwijnen. An
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Dit is één van de vele scenario’s voor de manier waar-
op mijn leven vierenveertig jaar geleden, in Colombia 
zou kunnen zijn begonnen. Maar zeker weten doe ik 
het niet, want ik ben een echte vondeling. Een von-
deling zonder enige achtergrond informatie over mijn 
biologische moeder, vader of andere familieleden. Een 
vondeling waar men vierenveertig jaar geleden nooit 
van had kunnen denken en durven dromen dat ik, dat 
kleine, fragiele, kwetsbare en oh zo doodzieke baby’tje 
uit zou groeien tot een vrolijke, sociale en altijd positief 
in het leven staande, Hollandse meid met een lekker 
getint kleurtje, die volop in het leven staat en die daar 
met volle teugen van geniet.

Zo zie je maar weer; niet alle vondelingen zijn ge-
doemd te mislukken, wat sommigen weleens durven te 
beweren. Want dat is gewoon echt niet waar. Het feit 
dat ik een vondeling en geadopteerd ben, wil nog niet 
zeggen dat ik ook anders ben. Want dat ben ik niet. 
Ik ben gewoon Annemarie, de trotse vrouw, moeder, 
dochter en zus van… Ik ben geboren in Bogota, Co-
lombia, maar mijn thuis is hier in Nederland, waar ik 
alles heb wat mijn hartje begeert en waar ik immens 
gelukkig ben. 

“Heb je je biologische moeder weleens gehaat om het 
feit dat ze je ooit te vondeling heeft gelegd?” is de vraag 
die ik geregeld krijg, wanneer ik mijn beginnende le-
vensverhaal vertel. Maar uit de grond van mijn hart kan 
ik jullie vertellen dat ik mijn biologische moeder nog 
nooit gehaat heb. Integendeel zelfs; ik ben haar alleen 
maar ontzettend dankbaar voor het feit dat ze die o zo 
moeilijke en zware keuze, als ze al een keuze heeft ge-
had, om mij los te laten en mij op een veilige plek ach-
ter te laten, heeft durven en kunnen nemen. Want door 
haar moedige keuze heeft ze mij een leven gegund die 
zijzelf hoogstwaarschijnlijk nooit gehad heeft, maar die 
ze mij zelf ook nooit zou hebben kunnen gegeven.

Maar buiten dat zie ik haar keuze om mij los te durven 
laten ook als een zeer moedige en krachtige beslissing, 
want geen enkele moeder zal zo maar haar kindje die 
ze misschien wel negen maanden in haar buik met zich 
meegedragen heeft, af kunnen staan. Daar gaat, naar 
mijns inziens, zo ongelooflijk veel verdriet, pijn en el-
lende aan vooraf. Daar kunnen we, tenzij je zelf in zo’n 
positie hebt gezeten, ons echt geen voorstelling van 
maken. En daarom zie ik de keuze die mijn biologi-
sche moeder ooit heeft moeten maken dan ook als een 
daad geboren uit pure wanhoop, maar ook vanuit pure 
moederliefde, moed, kracht en de liefde voor het leven. 
“Liefde voor leven” een prachtige uitspraak die niet al-
leen mij, maar ook Stichting de Beschermde Wieg, diep 
in het hart raakt, want ook deze prachtige stichting met 
al haar liefdevolle, bevlogen, fantastische en zeer toe-
gewijde vrijwilligsters die zich altijd met heel hun hart 
en ziel inzetten voor moeders en baby’s (vondelingen) 

in nood, handelen puur vanuit hun hart en puur vanuit 
de liefde voor het leven. Hoe ongelooflijk mooi en bij-
zonder is dat?

En daarom ben ik er ook zo ontzettend trots op dat ik 
één van de ambassadrices voor de Beschermde Wieg 
mag zijn. Ambassadrice van de Beschermde Wieg, een 
stichting die ik diep in mijn hart heb mogen sluiten. Een 
stichting waar ik zo ongelooflijk trots op ben dat zij, net 
als in mijn geval jaren en jaren geleden, al die moeders 
en baby’s in nood hun liefdevolle hand willen reiken 
om hen, die dat zo ontzettend hard nodig hebben, hulp 
te kunnen bieden die zij op dat moment zo nodig heb-
ben. Hulp zonder een waardeoordeel en hulp zonder 
bevooroordeeld te zijn in welke situatie dan ook. Een 
zeer waarde- en liefdevolle instantie waar men naar 
toe kan gaan als ze echt geen uitweg meer zien en toch 
uit pure liefde voor het kind én voor het leven willen 
handelen.

Dus uit de grond van mijn hart; Dank lieve Barbara, 
Kitty, het bestuur van de Beschermde Wieg en alle 
Beschermde Wieg moeders en al hun achterwachten 
en allen die op wat voor een manier dan ook nauw 
betrokken zijn bij de Beschermde Wieg, voor al jullie 
liefdevolle betrokkenheid en het open staan voor al 
diegene die dat zo hard nodig hebben.
Jullie draag ik op een speciaal plekje in mijn hart met 
me mee.
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ERIKA OSINGA
BESTUURSLID

In 1999 is in Den Bosch een meisje bevallen in de toiletten van 
een bioscoop. Het kindje is daar achtergelaten. Dit is mij altijd 
bijgebleven en ik kan nog steeds geen bioscooptoilet bezoeken 

zonder daar aan te denken. Wat een radeloosheid, wat een 
verdriet, wat een eenzaamheid wat geleid heeft om tot zo’n 

actie te komen.

 Daarom ondersteun ik als bestuurslid (penningmeester) de 
Stichting Beschermde Wieg. Met ruim 35 jaar ervaring als re-
gisteraccountant in het uitvoeren van audits, controlwerkzaam-
heden en organisatieadvies in een breed scala aan organisaties 
heb ik inmiddels mijn eigen bureau waar ik interim consultancy 

opdrachten uitvoer voor organisaties. Ik zet me in voor Be-
schermde Wieg om te voorkomen dat er meer moeders zijn die 
uit pure wanhoop alleen moeten bevallen en hun kind ergens 

achterlaten, in de hoop dat het gevonden wordt.

MICHEL T SCHROOTS
BESTUURSLID, ADVOCAAT

Ik vind het in mijn leven uiterst waardevol om 
als bestuurslid, samen met talloze mooie men-
sen, verder te kunnen bouwen aan dit prachtige 

concept, dat
levensbepalende betekenis heeft in het leven 

van zovelen en daadwerkelijk het verschil 
maakt.
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INGRID MEULENBELT
BELEIDSMEDEWERKER 

Al vanaf de oprichting zet in mij in voor de 
Beschermde Wieg. Ik weet nog dat wij zei-

den: ‘Als wij ooit 1 baby mogen redden, dan 
is onze opzet geslaagd.’ Gelukkig hebben wij 
al veel meer baby’s en hun moeders kunnen 
helpen bij een veilige start en vaak ook ver-
der mogen begeleiden in hun leven samen. 
Gelukkig vinden steeds meer moeders ons 
in een eerder stadium en dragen wij er zorg 
voor dat ze een gecontroleerde zwanger-

schap en veilige bevalling hebben.

Na jaren als vrijwilliger aan de Beschermde 
Wieg te zijn verbonden, ben ik erg trots en 
blij dat ik per 1 november 2020 als be-
leidsmedewerker in dienst ben getreden. 

De volledige social media, het organiseren 
van evenementen, contacten met bedrijven 

en serviceclubs, het beantwoorden van 
de noodlijn en chat, externe contacten en 
natuurlijk de begeleiding van de moeders, 

behoren tot mijn mooie functie.

Onze kracht ligt voor mij in onze onbevoor-
oordeeldheid, waarmee wij een ieder die 

ons benaderd te woord staan en helpen. Wij 
zorgen voor een warme, veilige en liefdevolle 

omgeving die de moeders op dat moment 
niet hebben.

JOANNEKE VAN BENTHEM 
BESTUURSLID, SECRETARIS 

Plakmoeder, bonusoma, echtgenote van 
Cees en een netwerker pur sang bij wie het 
besturen in de genen zit. Vrijwel direct was 
ik gegrepen door het initiatief van Barbara 
Muller om Stichting Beschermde Wieg te 

starten. De veilige en liefdevolle omgeving 
die baby’s en hun ouders daar aangebo-

den krijgen is een warm bad en een unieke 
springplank voor het leven. Daar zet ik mij 

als bestuurder met alles wat ik te bieden heb 
en met verve voor in.

Zelf ben ik werkzaam in de geestelijke ge-
zondheidszorg, dus ook mijn expertise op dat 

gebied breng ik graag in om Beschermde 
Wieg blijvend te professionaliseren en deze 
vorm van opvang en zorg voor steeds meer 
baby’s met hun ouders mogelijk te maken. 

Verder houd ik van koken, eten met vrienden, 
uitgaan, kunst en cultuur en 

een goed glas wijn.

KAROLINE PRINS
VRIJWILLIGER

Toen er een eerste plek gezocht werd om een 
vondelingenkamer te openen was ik meteen 
enthousiast. Dit is wat ik wilde, er zijn voor 
kinderen en moeders in nood, om er voor 
ze te zijn zonder oordeel en met liefde. Op 
2 september 2014 konden we na een lange 
voorbereiding onze  Beschermde Wiegkamer 

openen in Papendrecht.
En wat hebben we met elkaar veel mogen 

bereiken in de afgelopen 5 jaar!
We voelen ons dankbaar om deel uit te mo-

gen maken van een fantastisch team.

Het feit dat het in die tijd strafbaar was, kon 
ons toch niet weerhouden deze uitdaging 
aan te gaan omdat we er van overtuigd 

waren dat er met deze kamers levens gered 
konden worden.

MADELON RUIGE
KINDERARTS - JULIANA ZH

“Op een avond werd er een baby op de 
SEH van het Juliana Kinderziekenhuis binnen 
gebracht die gevonden was in de ‘achtertuin’ 

van het ziekenhuis. Aldaar achtergelaten, 
waarschijnlijk in de hoop op een ‘betere 

toekomst’. 
Als kinderarts werd ik geconfronteerd met 

allerlei vragen: Hoe komt een moeder in he-
melsnaam tot zo’ n besluit? Hoe zou het met 
haar zijn? Hoe kunnen wij haar en het kind 

helpen? Had iemand dit kunnen voorkomen? 
Kunnen we moeder en kind nog verenigen? 
Eenmaal in contact gekomen met Stichting 
Beschermde Wieg ging er een wereld voor 
mij open. De ontmoeting met 2 fantastische 
vrouwen, Barbara Muller en Kitty Nusteling, 

die met zoveel inzet, passie en visie een 
structuur hadden opgezet, die antwoord 

gaven op al mijn bovenstaande vragen en 
meer! 

Het begin van een mooie samenwerking met 
de Stichting, de kinderartsen en de gynae-
cologen van het HAGA/ JKZ . Er volgden 
duidelijke richtlijnen voor opvang en zorg 
van de moeder met haar kind in nood, er 

werd een Beschermde Wiegkamer gebouwd 
(2015) en inmiddels is het mogelijk om ano-

niem te bevallen.
 Ik vind het een voorrecht om mij, als kinder-
arts, voor deze stichting in te kunnen zetten!

EVELINE VAN DER GRAAF
VRIJWILLIGER

2014 was het jaar, waarin ik zelf voor de 2e 
keer moeder werd. Dit keer van een gezonde 
tweeling. Zij kwamen ter wereld in een war-
me, veilige en beschermde omgeving. Dat 
dit niet voor ieder kind geldt, gaat mij aan 

het hart.
Als er dan ook maar iets is (hoe klein ook) 

wat daarin verandering teweeg kan brengen, 
dan moeten we dat doen. Dan moeten we er 

met z’n allen voor gaan!
Stichting Beschermde Wieg helpt aanstaande 
moeders in nood. Samen komen we tot op-
lossingen, waardoor moeder en kind samen 

kunnen blijven.
Iets wat anders vaak niet denkbaar was 

geweest. Het proces om een moeder te laten 
zien dat we het niet over een ‘pakje boter’ 
hebben is ontzettend belangrijk. Daar zet ik 
mij als vrijwilliger graag voor in. Mocht het 
om wat voor reden dan toch niet mogelijk 
zijn om moeder en kind samen te houden, 

dan is een veilige, beschermde en vertrouw-
de omgeving van levensbelang. Dat is wat 

de Beschermde Wieg doet en betekent voor 
onze maatschappij. Ik doe mee, u ook?

MARTIN WITT
ADVISEUR

Ik woon in Dordrecht met mijn vrouw en 
onze 4 (nog redelijk jonge) kinderen. Wij 

beseffen ons maar als te goed dat niet alle 
kinderen in een veilige omgeving kunnen 
worden geboren en opgroeien. We vinden 
het van belang dat alle kinderen een lief-
devol leven en voldoende kansen krijgen. 

Daar willen wij graag een steentje aan 
bijdragen. Op het moment dat het bestuur 
van Stichting Beschermde Wieg vroeg of 
ik geïnteresseerd was om op te treden als 
adviseur heb ik dan ook niet getwijfeld.

Na een warm ontvangst binnen het bestuur 
wil ik dan ook graag aan de slag!
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MAARTEN STRAATMAN
KANDIDAAT NOTARIS

Vrijdag 13 mei 2016. Niet zomaar een dag, maar misschien wel de meest belangrijke dag uit 
mijn notariële carrière. Het is de dag waarop ik door Stichting Beschermde Wieg gevraagd werd 

om de gegevens van de moeder van de
“Groningse vondeling” in bewaring te nemen. Bij mijn weten was dat nog nooit eerder in Ne-
derland gebeurd. Twee weken daarvoor zag ik op televisie een nieuwsitem over de Groningse 

vondelingenkamer. Is het niet toevallig dat de stichting met mij contact opnam?
 

Het bewaren van de gegevens roept de nodige juridische en morele vragen op. Wilde de moeder 
haar kind überhaupt afstaan? Hoe weet het kind bij welke

notaris de gegevens liggen? Hoe kan de notaris vaststellen dat de persoon die om de gegevens 
vraagt ook daadwerkelijk het kind is? Mag de moeder haar

gegevens laten vernietigen? Wat te doen indien blijkt dat de moeder of het kind een erfelijke 
aandoening heeft? Moet de notaris rekening houden met de

belangen van anderen? Over al deze vragen moest zorgvuldig worden
nagedacht. Het heeft de nodige hoofdbrekens en slapeloze nachten gekost om de antwoorden te 

vinden en om die goed uit te werken in een overeenkomst.
 

Zolang er vrouwen zijn die, om welke reden dan ook, na de bevalling anoniem willen blijven, zal 
ik mij blijven inzetten voor deze moeders, hun kinderen en voor Stichting Beschermde Wieg. Na 

goed overleg met het bestuur van Stichting
Beschermde Wieg is een zorgvuldige overeenkomst voor het bewaren van

persoonsgegevens tot stand gekomen. Die overeenkomst doet recht aan de
belangen van het kind, de moeder, de stichting en de notaris.

LEO HUIJSER
LIFECOACH
We spraken af op het station. Na wat zoeken en met 
behulp van een profielfoto vond ik mijn gesprekspartner 
van die avond. Een week er voor had Kitty mij gevraagd 
of ik bereid was om met een moeder in gesprek te gaan 
die in de afgelopen jaren door gewenste anonimiteit 
rondom geboorte van haar kind een beroep had gedaan 
op Stichting Beschermde Wieg.
Veel wist ik niet van deze moeder. Ze schaamde zich om 
haar verhaal te vertellen. Of ik dat wilde horen?
Als hulpverlener werk ik dagelijks met gezinnen en jonge-
ren en hoor ik veel verhalen. Soms verzuchten mensen bij 
de zoveelste hulpverlener dat het ze veel moeite kost hun 
verhaal herhaaldelijk te moeten vertellen.
Ik vroeg haar welk deel van haar verhaal ons bij elkaar 
bracht. ‘Wat houd je nu bezig en wat zit je dwars?’
Ze begon te vertellen en in elke zin werd duidelijk dat 
haar onverwachtse zwangerschap en de late ontdekking 
daarvan haar nog dagelijks bezig houdt. Het leek er op 
dat nu haar kind ouder werd ze nog meer
geconfronteerd werd met de periode vlak voor en na de 
bevalling.
Ze merkte dat ze nu haar kind groter werd, ze nog 
nauwelijks tijd voor zich zelf had. Juist nu haar andere 
kind een meer zelfstandige leeftijd had bereikt. Het zat 
haar allemaal zo dwars. Het was allemaal haar schuld, 
hoe moest ze ooit aan haar kind vertellen wat er was 
gebeurd. Wat als hij naar zijn vader zou gaan vragen?

Stichting Beschermde Wieg doet prachtig werk door 
mentaal en heel praktisch aanwezig te zijn in het leven 
van een kwetsbare zwangere vrouw. Toch laat het verhaal 
van deze vrouw ook zien dat het na de bevallig niet klaar 
is. De verwerking moet in veel gevallen nog beginnen. 
Vanaf het moment dat deze vrouw hoorde van haar 
zwangerschap schoot ze in de overlevingsmodes.

Soms duurt het jaren voor je beseft, weet, maar ook 
doorvoelt wat er is gebeurd. Op zulke momenten zijn er 
vaak dubbele gevoelens. Blijdschap met je kind maar 
ook twijfels omdat het leven zo anders is gelopen dan je 
had gedacht. Gevoelens van rouw en schuld kunnen dan 
vaak ongenode gasten in je leven zijn. Ik bied vrijwil-
lig vanuit mijn professie een luisterend oor voor deze 
vrouwen. Door het stellen van vragen of er gewoon te 
zijn. Voor eevn blijvende goede hechting en emotionele 
band met hun kind is het belangrijk dat moeders leren 
omgaan met de ambivalente gevoelens die ongewilde 
of onverwachte zwangerschapen en geboortes met zich 
meebrengen. Ook in het nazorgtraject. Ik bewonder 
deze en andere moeders en hoe ze de moed nemen zich 
uit te spreken en kunnen rekenen op mensen van de 
Beschermde Wieg.

Ik zie dat vaak zorgmijdende vrouwen toch zorg en hulp 
accepteren omdat ze in beginsel anoniem mogen blijven. 
Een wens die ze opgeven als er vertrouwen is ontstaan. Ik 
merk dat het vertrouwen in hulpverleners mede door mijn 
rol weer groeit. Beschermde Wieg is een waardevolle 
schakel tussen zorg en zorgmijder.
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Daniel Gerrard, Community Builder.
“Through Beschermde Wieg, Barbara is creating 
significant positive social impact by focussing on empathy
and empowering those that are at their most vulnerable.  
Her work is a shining example of innovation in action
and shows what is possible when people become
Change Makers.”

“
Ashoka is een van de vijf meest betekenisvolle NGO’s ter wereld

Barbara Muller is toegewijd aan de ontwikkeling 
van alle mogelijke middelen om baby’s te helpen 
die gevaar lopen, vooral tijdens de zwangerschap 
en de eerste maanden van het leven van de nieuwe 
wereldburger. Haar innovatieve plan werd Stichting 
Beschermde Wieg, welke hulp biedt aan ongewild 
zwangeren en pas bevallen vrouwen die de regulie-
re hulpverlening niet durven, kunnen of willen op-
zoeken. Deze Stichting is opgericht ter bescherming 
van het pasgeboren leven.

Barbara gelooft dat aan alle moeders die niet we-
ten of ze zelf voor hun baby kunnen zorgen, de ge-
legenheid geboden moet worden gerichte hulp te 
krijgen voor een veilige zwangerschap en bevalling. 
Gebaseerd op deze overtuiging richtte zij Stichting 
Beschermde Wieg op met als voornaamste doelen 
preventieve hulp te bieden en een veilige wieg te 
creëren op het moment dat een moeder niet zelf 
voor haar kind kan zorgen. Deze Stichting is de eer-
ste in Nederland die anoniem hulp biedt en daar-
mee levensreddend is. Leven is een fundamenteel 
recht.

Het concept, de processen, de protocollen en de 
handleidingen zijn weloverwogen en staan op pa-
pier. Het concept is eenvoudig en snel in gebruik te 
nemen, door onder andere ziekenhuizen, in samen-
werking met de Stichting. 

Daarmee zullen meerdere in nood verkerende vrou-
wen gebruik kunnen maken van deze unieke zorg, 
teneinde daarmee samen te blijven met hun kind of 
op een veilige wijze afstand te doen. Barbara heeft 
een sterke zaak en laat zien dat zij zorg kan verle-
nen die efficiënt is. 

Barbara is zeer actief om haar verhaal te versprei-
den via tv-optredens, artikelen in landelijke kranten 
alsmede in magazines. Bovendien is zij auteur van 
inmiddels 6 boeken, waarvan de opbrengst naar 
de Stichting gaat. Haar kracht is dat zij veel discipli-
nes bijeen weet te brengen om over het onderwerp 
van gedachten te wisselen en de complexe zaak 
glashelder te maken. Zij moedigt mensen aan om 
haar concept over te nemen.

Waarom benoemden wij haar na een selectie-
traject van een jaar tot Fellow?

Barbara is een persoon met veel lef en vertrouwen 
dat haar ideeën door derden gesteund zullen wor-
den. Zij stelt onomwonden dat een kleine vonk het 
begin kan zijn van een groot vuur. Barbara wordt 
gezien als een autoriteit op haar gebied die de 
zwakke punten in het bestaande systeem aan de 
kaak stelt en er een politieke zaak van wist te ma-
ken. Zij toont lef om te strijden tegen het rechtsys-
teem en weet over te brengen dat het beter kan. Zij 
leeft voor de zaak, is diep gemotiveerd om haar 
missie zo lang vol te houden tot deze geslaagd is: 
“Er worden geen baby’s meer gedood of op een 
onveilige plek achter gelaten net na de bevalling.” 
Barbara is een changemaker en heeft bewezen dat 
zij niet te stoppen is door welke barrière dan ook. 
www.ashoka.org

BARBARA 
MULLER
BENOEMD 
TOT
ASHOKA 
FELLOW
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for

of
their lives
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LIEVE VRIENDEN VAN DE BESCHERMDE WIEG,

MEISJES WILLEN ALLEMAAL PRINSES WORDEN. IK WIST ALS MEISJE ZEKER DAT IK ER ÉÉN WAS. 
DE KONINGIN, MIJN ECHTE MOEDER, ZOU MIJ OP EEN DAG VAST KOMEN HALEN. DAN ZEI 
IK TEGEN MAMA: ‘IK GA NAAR MIJN ANDERE MOEDER TOE.’ VERDER DAN HET EIND VAN DE 
STRAAT KWAM IK NIET.

IN WERKELIJKHEID LEGDE MIJN GEBOORTEMOEDER MIJ OP DE STOEP VAN HET POLITIEBUREAU 
IN SEOUL. TOEN IK 7 MAANDEN WAS, VLOOG IK MET DE KLM VAN SEOUL NAAR AMSTER-
DAM. VANAF DAT MOMENT BEGON IK AAN MIJN GESLAAGDE INTEGRATIE. EEN KAASKOP MET 
SPLEETOOGJES EN ONGEVEER DE ENIGE NEDERLANDER DIE NIET MET STOKJES KAN ETEN.

Annouk Bakker

Ik ben een vondeling. En daar ben ik blij mee. 
Dankzij mijn ouders kan ik mijn leven leiden zoals ik 
dat wil. Ze hebben me opgevoed, laten zien hoe je 
met tegenslag omgaat en bovenal, ze hebben me ge-
leerd lief te hebben.

Ik ben dan ook erg blij dat zij in de zaal zitten. Mam, 
pap, ik houd van jullie. We hebben misschien niet 
hetzelfde bloed, maar het stroomt wel door hetzelfde 
hart.

Adoptie blijft voor velen iets geks. En onder de radar 
hangt altijd de vraag of adoptie niet zielig is. Mijn ant-
woord luidt volmondig ‘nee’. De uitleg is best simpel.

Ik ben niet bezig met mijn afkomst.
Ik ben niet op zoek naar mijn geboortemoeder.
Ik ben gewoon gelukkig met mijn familie, mijn vrien-
den en verre van zielig.
Mijn Koreaanse roots interesseren me net zo veel als 
een bosje bloemen. Begrijpt u me niet verkeerd. Ik 
verloochen mijn afkomst niet. Maar van binnen ben ik 
Tilburgs, Brabants of Nederlands. Afhankelijk van de 
situatie. Maar in ieder geval geen greintje Koreaans.

Ik kan niet iemand missen die ik nooit heb gekend. 
Mijn geboortemoeder komt niet op mijn tijdlijn voor. 
Als ik dat vroeger zei, keken mensen raar op. En ver-
volgens schaamde ik me dan een beetje.

Natuurlijk denk ik er wel eens over na hoe mijn leven 
was geweest als ik niet was geadopteerd. Wat als nie-
mand voor mij had willen zorgen?

Vorig jaar zag ik een film over een geadopteerd jon-
getje uit India. Die film trof mij recht in het hart. Ik 
realiseerde me hoe het voor andere geadopteerde 
kinderen kan zijn.

Zij die wél willen weten wie hun biologische moeder 
is. Die willen weten waar ze vandaan komen.
Die willen weten op wie ze het meest lijken.
Vooral als ze nog wel herinneringen hebben aan hun 
leven daar. Als ze weten hoe het was om kind te zijn 
in een ander land.

Vroeg of laat komt er een dag dat je erachter komt 
dat je niet alle levensvragen kunt beantwoorden. Dan 
heb je twee keuzes: je kunt gaan mokken of je kunt 
dat gewoon accepteren. Mijn optimistische ik kiest 
voor simpelweg accepteren.

Ik ben gelukkig. Voor mij hoeft die speurtocht naar 
de biologische roots niet. Ik ben gelukkig met mijn 
leven in Nederland. Als je hebt wat je wilt, hoef je niet 
verder te zoeken. Het wordt niet altijd beter. Ik kan 
ook gelukkig zijn, zonder te weten wat zich achter de 
volgende deur bevindt.

Toch heeft de adoptie ook bij mij sporen nagelaten. 
Ik heb extreme verlatingsangst. Als peuter raakte ik in 
paniek als mijn moeder even de woonkamer uitliep.

Ik volgde haar als een havik.
Ik verbreek nooit vriendschappen of relaties.
Ik ben juist bang dat mijn vriendinnen of mijn vriend 
mij verlaten.
En ja, als kind haatte ik mijn spleetogen. De andere 
kinderen lachten me uit. Ik wilde ook grote blauwe 
ogen en een lange blonde vlecht. Net als mijn vrien-
dinnetjes.

Maar, verwacht u geen zielig verhaal over mij. 
Dit zijn de ergste sporen van mijn adoptie. Erger 
wordt het niet.

En ja, ik ken ook andere verhalen over geadopteerde 
kinderen. Een kennis van me heeft lang geleden drie 
zusjes uit het buitenland geadopteerd. Ze waren al 
wat ouder en enorm getraumatiseerd. Ze vertelde me 
dat het nooit meer echt helemaal goed zal komen met 
haar inmiddels volwassen dochters. Hun leven is een 
chaos. Ze kampen alle drie met psychische proble-
men. Ik vind het moedig en lief van haar.
Het moederinstinct van mijn kennis gaf haar de moed 
zich over de drie zusjes te ontfermen, tot op de dag 
van vandaag. Daarmee heeft ze hen een leven gege-
ven. Een leven dat vaak moeilijk is. Maar hun bloed 
stroomt door hetzelfde hart.

VERWACHT U GEEN ZIELIG VERHAAL VAN MIJ
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Dat moederinstinct heb ik nooit gehad. Maar mijn hart 
breekt in duizend stukjes als ik lees dat er ergens in Neder-
land een baby is gevonden. Op straat, in een park, of ach-
ter een vuilnisbak. Koud en alleen. Dat baby’s in ons land 
onnodig sterven, die machteloosheid verpulvert me. Iedere 
baby heeft recht op leven. Ook als het kind ongewenst is. 
Ook als de naam van de moeder onbekend is.

Het is tijd voor een kleine revolutie.
Barbara Muller is zo’n revolutionair. Zij richtte drie jaar gele-
den de Beschermde Wieg op. Met haar team helpt ze moe-
ders die geen uitweg meer zien. Bij hen kunnen die moeders 
baby’s anoniem en in vertrouwen achterlaten in een vonde-
lingenkamer.

Dappere Barbara, het is niet altijd even makkelijk voor je 
geweest.

Je stuitte op veel weerstand.
Je hebt doorgezet waar anderen zouden zijn gestopt.
Je hebt een beladen onderwerp bespreekbaar gemaakt.
Van harte gefeliciteerd met de derde verjaardag van de Be-
schermde Wieg. Jullie zijn inmiddels een flinke peuter.

En uiteraard, een kind te vondeling leggen is niet de norm. 
Maar mijn geboortemoeder wist dat ze niet voor me kon 
zorgen en bracht me naar een zo veilig mogelijke plek. Wat 
zij deed was een daad van liefde, moed en zorg. Had zij 
de Beschermde Wieg maar gehad. Want dan had zij zeker 
geweten dat ik in liefdevolle handen zou komen.

Ik wil het taboe van de vondeling doorbreken.
Lang niet iedereen begrijpt het werk van de Beschermde 
Wieg. En lang niet iedereen keurt goed waar de mensen er-
achter voor staan. De mens is immers bang voor het onbekende. Wist u dat mensen bij de eerste 
stoomtrein bang waren dat koeien in de wei naast het spoor geen melk meer zouden geven? 
Achteraf vielen de gevolgen best mee.
Daarom vraag ik Nederland: zet uw angst opzij en open uw hart.
We hoeven de moeders in kwestie heus geen absolutie te verlenen. Maar wel veiligheid, onder-
steuning en de zekerheid dat hun baby een toekomst heeft/in goede handen komt.

IK WIL HET TABOE DOORBREKEN
Het rechtssysteem verandert niet van de ene op de andere 
dag. De Beschermde Wieg heeft 40.000 handtekeningen 
nodig om de vondelingenkamer in de Tweede Kamer op de 
agenda te zetten. Daar help ik graag aan mee.
Daarom zet ik me in voor de Beschermde Wieg. Jullie willen 
immers levens redden. Van de baby’s die als vondeling be-
ginnen, maar ook de levens van jonge, vaak alleenstaande, 
wanhopige moeders.

Wanhoop drijft mensen soms tot het onvoorstelbare.
Afstand doen van je eigen kind is geen teken van gebrek 
aan liefde. Die liefde beweegt moeders juist om een kind in 
uitzonderlijke gevallen te vondeling te leggen. Dus oordeel 
niet te snel. En ik?

Ik strijd mee, om ervoor te zorgen dat geen enkele baby het 
leven begint in een sporttas.
Ik strijd mee voor een uitweg voor radeloze moeders.
Ik strijd mee voor legale vondelingenkamers.
Ik strijd voor een wereld waarin het geen taboe is om een 
vondeling te zijn. Hopelijk kunnen we de doodse stilte van 
het taboe achter ons laten.

Lieve mensen,

Ik had u vanmiddag graag een sprookje verteld. Over een 
prinses. Maar ik ben geen prinses.

Ik ben wie ik ben.
Ik ben Anouk, met een gouden familie en geweldige vrien-
den.
Ik ben Anouk, en ik bracht mijn eerste uren door op een 
Seoulse stoep.

Ik heb vrede met het besluit van mijn geboortemoeder om me te vondeling te leggen.

Omdat ik het kan zien als een daad van opoffering.
Als een daad van liefde.

Dank u wel!

IK BEN WIE IK BEN!



102   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   103

Uittreksel 
Handelsregister 
Kamer van 
Koophandel® 

 

 

 
 

 

KvK-nummer 61372064 
 

 
 

Pagina 1 (van 2) 
 

Rechtspersoon 
RSIN 854315615 
Rechtsvorm Stichting 
Statutaire naam Stichting Beschermde Wieg 
Statutaire zetel Dordrecht 
Bezoekadres Kuipershaven 17, 3311AL Dordrecht 
Telefoonnummer 0854017955 
Eerste inschrijving 
handelsregister 

02-09-2014 

Datum akte van oprichting 02-09-2014 
Datum akte laatste 
statutenwijziging 

26-01-2016 

Activiteiten SBI-code: 86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en 
overige gezondheidszorgondersteunende diensten 
Zwangere vrouwen te ondersteunen die, om welke reden dan ook, geen reguliere 
hulpverlening durven, willen of kunnen zoeken, actief mee te denken over en een 
bijdrage te leveren aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren baby’s 
te beschermen; en het verzamelen van alle feitelijke gegevens met betrekking tot de 
hiervoor geschetste problematiek. 

Bestuurders 
Naam Müller - Dudok, Barbara Michèle 
Geboortedatum 11-02-1972 
Datum in functie 02-09-2014 (datum registratie: 02-09-2014) 
Titel Voorzitter 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
Naam T Schroots, Michel Alphonsus 
Geboortedatum 03-07-1963 
Datum in functie 02-09-2014 (datum registratie: 02-09-2014) 
Titel Secretaris 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
Naam van Benthem - den Bakker, Joanna Léontine Maria 
Geboortedatum 21-11-1959 
Datum in functie 02-09-2014 (datum registratie: 02-09-2014) 

 
 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft. 

20
20

-1
2-

08
 1

5:
15

:5
5 

Uittreksel 
Handelsregister 
Kamer van 
Koophandel® 

 

 

 
 

 

KvK-nummer 61372064 
 

Pagina 2 (van 2) 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 

Naam Osinga - de Visser, Hendrika Arentje Elisabeth 
Geboortedatum 15-12-1963 
Datum in functie 10-05-2019 (datum registratie: 15-05-2019) 
Titel Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Uittreksel is vervaardigd op 08-12-2020 om 15.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft. 

20
20

-1
2-

08
 1

5:
15

:5
5 



104   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   105



106   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   107



108   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   109



110   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   111



112   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   113

B
E

G
R

O
T

IN
G

 2
02

1
1250 vrouwen 

begeleid, 30 
baby's gered

Kapitalisatie/ 
Sponsoring

Opbrengsten Subsidie - Overeenkomst tot het beheer van dienst van 
algemeen economisch belang (DAEB)

€ 95.000,00

Subsidie - Overeenkomst tot het beheer van dienst van 
algemeen economisch belang (DAEB)

€ 5.000,00

OPBRENGSTEN € 100.000,00

Foundations € 210.000,00
Bedrijven en serviceclubs € 30.000,00
Particulieren € 106.600,00
Acties (Tikkie-actie, kerkelijke acties, vrijwilligers, 
kerstballen, sponsorloop en vrienden van)

€ 17.500,00
Verkoop boeken € 5.000,00

TOTAAL OPBRENGSTEN 
incl. subsidie VWS € 469.100,00

Kosten Personeelskosten € 40.000,00 € 86.250,00
Telefonische noodlijn/chat/app € 105.000,00 € 46.000,00
Trainingen vrijwilligers € 7.500,00
Vervolg programma Maatjesproject € 10.500,00
Materiaal € 6.000,00
Algemeen € 12.000,00
Begeleding (a.s) moeders € 25.000,00
Therapieën en empowerment (a.s.) moeders € 8.000,00
Begeleiding moeder-kind bij hereniging € 15.000,00
Begeleiding stress-senstitieve hulpverlening € 11.000,00
Coaching vrijwill. keuzehulp ongewenste zwangerschap € 10.000,00
Wetenschappelijk onderzoek UVA € 5.000,00 € 10.000,00
Klinische lessen ziekenhuizen € 4.500,00
Voorlichting scholen € 4.500,00
Armoedebestrijding € 8.000,00
Luiers en voeding € 5.000,00
Inrichting woning moeder bij hereiniging baby € 10.000,00
Budgetcoaching € 5.000,00
Beleid en ontwikkeling € 20.000,00
Opvang vrouwen op geheime plek € 11.600,00
Verbeteren voorlichting en geven onafh advies o.h.g.v. 
keuzehulp bij ongewenste zw.schap

€ 10.000,00

IATPBA - international association to prevent baby 
abandonment

€ 20.000,00

Monument Oud Eik en Duinen € 10.000,00
Administratie- en accountantskosten € 12.500,00
Notariskosten € 5.000,00
Automatiseringskosten € 17.000,00
Data en (dossier-)opslag € 1.000,00
Google advards voor betere zoekfunctie € 40.000,00
Advertenties doelgroep € 50.000,00
Campagnes € 20.000,00
Inrichting kamers / afschrijvingkosten € 15.000,00

TOTAAL € 469.100,00 € 197.250,00

EINDTOTAAL € 0,00

Beschermde Wieg

BEGROTING 2021
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3 ALGEMEEN

3.1 Doelstelling
De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg bestaan voornamelijk uit fondswerving voor:
- De ondersteuning van zwangere vrouwen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening
durven, willen of kunnen zoeken;
- Het leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren baby's te
beschermen.

3.2 Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- Mevrouw B.M. Muller, voorzitter
- De heer R.H. Holl, lid
- De heer M.A.T. Schroots, secretaris
- Mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker, lid
- Mevrouw C.J.A. Nusteling, bestuurder
- Mevrouw H.A.E. Osinga-de Visser, penningmeester

3.3 Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 2 september 2014 verleden voor notaris Mr. J. Kemper te Rotterdam is opgericht
Stichting Beschermde Wieg. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van Stichting Beschermde Wieg.
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Aan het bestuur van
Stichting Beschermde Wieg
Kuipershaven 17 
3311AL Dordrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

40121/PED/2019 G.M. Langerak 23 april 2020

Onderwerp

Jaarrapport 2019

Geachte bestuursleden en andere belanghebbenden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 22.762 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 42.789,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beschermde
Wieg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



120   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   121

FINANCIEEL VERSLAG

4 FISCALE POSITIE

4.1 Vrijstelling vennootschapsbelasting
De stichting is vrijgesteld voor heffing van Vennootschapsbelasting aangezien zij geen winstoogmerk
heeft.

4.2 ANBI
De stichting heeft een ANBI beschikking sinds haar oprichting.

Hiermee vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan en uw voldoende te informeren omtrent
de jaarcijfers van de stichting. Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,
Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege 
Accountant-Administratieconsulent

Jaarrapport
Stichting Beschermde Wieg, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 23 april 2020

- 4/21 -



122   -   Beschermde Wieg Beschermde Wieg   -   123

Financiële situatie
In het jaar 2019 is er een negatief resultaat bereikt van € 42.789 wat ten laste is gebracht aan de
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is hierdoor gedaald tot € 398 negatief (2018 € 42.391). Dit
resultaat wordt met name veroorzaakt door forse daling met 44% van de donaties en giften en een lichte
stijging met 6% van de lasten die gemaakt zijn voor de groei van de organisatie. De noodzaak tot een
subsidie aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd hierdoor alleen
duidelijker. De subsidie aanvraag zou echter alleen mogelijk zijn als wij erkent zouden worden door het
Ministerie. Deze investeringen zien wij ook als noodzakelijk om in de toekomst de Stichting zo transparant
en robuust mogelijk haar werk te laten uitvoeren.

De donaties en giften zijn voor 2019 gedaald tot € 28.831 (2018: € 51.503). Wij zijn onze verstrekkers
enorm dankbaar voor elke donatie en gift die zij aan ons verstrekken. Daarnaast hadden wij nog
opbrengsten van de boeken van Barbara Muller voor in totaal € 6.330 (2018: € 14.140). Het symposium
voor ons vijfjarig jubileum zal pas in 2020 plaatsvinden, waardoor we ook nog geen opbrengsten hebben
mogen ontvangen hiervoor (2018 € 2.613). In 2020 zal een nieuw boek verschijnen van Barbara Muller,
genaamd Lief, Liever Liefde, waarmee we een stijging verwachten van de boekopbrengsten.

De Beschermde Wiegkamer in Den Helder is uitgesteld tot 2020. Dankzij de donaties en giften zijn de
overige Beschermde Wiegkamers nog steeds voorzien van inrichting en beveiliging en hebben wij 24/7
ondersteuning kunnen bieden aan zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren baby's. Dit is
deels mogelijk geweest dankzij giften in natura, deels doordat Beschermde Wieg deze heeft kunnen
financieren.

Uiteindelijk bedroegen de kosten voor de ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's inclusief personeelslasten € 46.612 (2018: € 43.729). De Stichting werkt voornamelijk
met vrijwilligers. De Stichting heeft één betaalde medewerker (tevens bestuurslid) in dienst. De overige
bestuurders en de vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen
vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Aangezien de Stichting niet onder een CAO valt, is
dit salaris in 2019 niet-CAO gerelateerd.

De personeelslasten zijn gestegen, doordat met name het aantal werkzame uren en ook het salaris van
de betaalde kracht is verhoogd om te komen tot een meer acceptabel niveau gezien de werkzaamheden.
Hierdoor bedragen de personeelslasten € 35.977 (2018: € 24.414) wat het grootste deel vormt van de
lasten besteed aan de doelstelling van ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's.

De lasten van fondsverwerving zijn gedaald doordat de herdruk van boeken van Barbara Muller, voorzitter
van de Stichting, al in 2018 heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn in totaal de lasten voor eigen
fondsenwerving gedaald tot € 4.717 (2018: € 16.471).

In 2019 is er door Xpertise Zorg een sociaal maatschappelijke impactmeting gedaan, omdat het van groot
belang is onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de impact van onze stichting op de maatschappij.
De onderzoekslasten hiervoor bedragen € 7.865.

Vanwege de groei van de organisatie, de ANBI status die wij hebben en vooral het feit dat wij zo
transparant mogelijk willen zijn als stichting, hebben wij kosten moeten maken voor het opstellen van de
jaarrekening door onze accountant en voor het verrichten van onze administratie voor in totaal € 4.180 
(2018: € 4.985).
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen
De Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht werd op 02-09-2014 opgericht bij notariële akte, verleden
voor Mr. J. Kemper, notaris te Rotterdam (Schaap & Partners).

Ultimo boekjaar 2019 bestond het bestuur uit de navolgende personen:
- Mevr. B.M. Muller, voorzitter
- Mevr. H.A.E. Osinga, penningmeester
- De heer M.A.T. Schroots, secretaris
- De heer R.H. Holl, lid
- Mevr. J.L.M. van Benthem, lid
- Mevr. C.J.A. Nusteling, lid

Het bestuur wist zich bijgestaan door de volgende adviseurs:
- Mevr. E. Smit

Daarnaast fungeert een Raad van Advies als klankbordgroep welke advies uitbrengt over m.n. ethische
aangelegenheden.

Doel
De Stichting heeft ten doel:
a. Zwangere vrouwen te ondersteunen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven,
willen of kunnen zoeken.
b. Actief mee te denken over en een bijdrage te leveren aan feitelijke oplossingen om het leven van
pasgeboren baby's te beschermen.
c. Het verzamelen van alle feitelijke gegevens m.b.t. de onder a en b geschetste problematiek.
d. Voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen te Dordrecht. Daarbij werd o.m.
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- De gang van zaken rond de door vrijwilligers beheerde particuliere B.W.-kamers, de uitwisseling van
ervaringen, scholingsactiviteiten etc.
- De mogelijke opening van B.W.-kamers in diverse ziekenhuizen.
- De geboden preventieve activiteiten via de 24/7 bereikbare gratis telefoonlijn en de sociale media; de
evaluatie en verslaglegging daarvan.
- Het symposium ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Stichting.
- Het overleg met ketenpartners, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en leden van de Tweede Kamer
m.n. rond de door ons voorgestane wijziging van art. 256 Wetboek van Strafrecht, waarmee het
achterlaten van een baby op verantwoorde wijze c.q. een veilige plaats niet langer strafbaar wordt gesteld.

- Het overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om ervaringen uit te delen, met als doel erkenning te krijgen voor de doelgroep, doelstelling en
activiteiten van de Stichting;
- De wenselijkheid bij meer tot de doelgroep behorende moeders in beeld te komen.
- De werving van de benodigde middelen via sponsoren en fondsen.
- De subsidie aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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JAARREKENING 2019
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Risico's
Als grootste risico voor de Stichting zien wij de afhankelijkheid van fondsen, doordat de Stichting nog
geen subsidie heeft ontvangen vanuit de overheid. Inmiddels is in 2020 een subsidie aangevraagd en ook
goedgekeurd voor een 3-jaarlijkse subsidie van € 100.000 voor de periode 2020-2022.

Hieruit voortvloeiend is de afhankelijkheid van vrijwilligers een belangrijk risico. In het geval van een
zekere, continue stroom van gelden, is er de mogelijkheid om onze 24/7 dienstverlening te kunnen
uitoefenen met medewerkers in vaste dienst. Met de inmiddels toegekende subsidie willen wij deze
onafhankelijkheid voorkomen.

Beide risico's spelen op dit moment nog geen grote rol, doordat de Stichting inmiddels de goedkeuring
voor de subsidie heeft ontvangen. Dankzij de gedane investeringen in de fondsenwerving, verwachten wij
ook de donaties en giften voor komende jaren (vanaf 2020) te kunnen laten groeien.

Personeelsleden
Bij de Stichting was in 2019 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam voor 60% berekend op fulltimebasis
(2018: 1).

Overige zaken
De Stichting heeft op 19 oktober 2019 een brief ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
waarin vermeld wordt dat de grondslag voor strafrechtelijke vervolging is komen te vervallen voor de
Stichting bij haar activiteiten voor ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren
baby's. Zowel de Stichting als degenen die een kind achterlaten in een veilige omgeving van een
vondelingenkamer, waarin het kind alle zorg krijgt die het behoeft, hoeven onder die omstandigheden niet
te vrezen voor strafrechtelijke vervolging.

Daarnaast heeft de Stichting op 20 maart 2020 goedkeuring gekregen voor een projectsubsidie voor
Activiteiten 2020-2022 van ten hoogste € 300.000 als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS. Vanaf 2020 zal dan ook gestart worden met de activiteiten zoals vermeld
in de subsidie aanvraag.

Vanaf 2020 volgt de Stichting de CAO voor Jeugdzorg. Dit geldt ook voor de pensioenverplichtingen voor
de medewerker van de Stichting.

In 2020 heeft de Stichting aan één bestuurslid de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.700 uitbetaald
in verband met de door haar gemaakte reiskosten en overige kosten.
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€

Baten

Donaties en giften (5) 28.831 51.503

Som van de geworven baten 28.831 51.503
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (6) 7.951 16.753

Som der baten 36.782 68.256

Lasten
Besteed aan de doelstellingen (7) 66.673 57.010

Wervingslasten

Lasten eigen fondsenwerving (8) 4.717 16.471

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen materiële vaste activa (9) 195 195
Kantoor lasten (10) 2.186 740
Promotionele uitgaven (11) 1.203 1.341
Algemene lasten (12) 4.180 4.985

7.764 7.261

Saldo voor financiële baten en lasten -42.372 -12.486
Financiële baten en lasten (13) -417 -574

Saldo exploitatie -42.789 -13.060

Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve -42.789 -13.060
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa ten dienste
doelstelling (1)

Inventaris 481 676

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Debiteuren - 5.807
Overige vorderingen - 1.763
Overlopende activa 2.806 -

2.806 7.570

Liquide middelen (3) 19.475 51.542

22.762 59.788

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

Continuiteitsreserve -398 42.391

Kortlopende schulden
Crediteuren 465 1.420
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 11.846 7.272
Overige schulden - 3.284
Overlopende passiva 10.849 5.421

23.160 17.397

22.762 59.788
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg (geregistreerd onder KvK-nummer 61372064), statutair
gevestigd te Dordrecht, bestaan voornamelijk uit fondswerving voor de ondersteuning van zwangere
vrouwen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven, willen of kunnen zoeken en
daarnaast ook voorhet leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren
baby's te beschermen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Daarbij is (zoveel mogelijk) aangesloten op de Richtlijnen voor Fondswervende
instellingen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo -42.372 -12.486
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 195 195
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 4.764 -2.473
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) 5.763 10.723

Kasstroom uit exploitatie -31.650 -4.041

Betaalde interest -417 -574

Kasstroom uit operationele activiteiten -32.067 -4.615

-32.067 -4.615

Samenstelling geldmiddelen
2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 51.542 56.157

Mutatie liquide middelen -32.067 -4.615

Geldmiddelen per 31 december 19.475 51.542
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

1. Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 975
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -299

676

Mutaties
Afschrijvingen -195

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 975
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -494

Boekwaarde per 31 december 2019 481

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

2. Vorderingen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Nog te ontvangen donaties - 5.807

Overige vorderingen

Voorschotten personeel - 1.763

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.806 -

3. Liquide middelen

Triodos Bank 19.475 51.542
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten wegens geleverde prestaties,
subsidies en/ of vrijwilllige bijdragen toerekenbaar aan het verslagjaar en lasten op basis van historische
uitgaafprijs en voor zover toerekenbaar aan het verslagjaar.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De stichting is vrijgesteld voor heffing van vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€
5. Donaties en giften
Collecten 1.115 417
Donaties en giften 27.716 51.086

28.831 51.503

6. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten
Verkoop boeken 6.330 14.140
Symposium 95 2.613
Workshops 1.026 -
Gastoptreden 500 -

7.951 16.753

7. Besteed aan de doelstellingen

Ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's
Beveiligingskosten - 120
Inrichting kamers 1.257 10.901
Personeelslasten 35.977 24.414
Kosten vrijwilligers 1.683 2.408
Reiskosten 3.152 2.596
Verzorging 176 115
Verblijfslasten - 138
Telefoonlasten 2.815 2.180
Automatiseringskosten 1.181 857
Inhuur verloskundige 371 -

46.612 43.729

Communicatie en informatie
Reklame 4.176 4.515
Website 4.302 5.183
Symposium 1.957 1.570
Brochures 1.761 2.013

12.196 13.281

Onderzoek
Effectonderzoek 7.865 -

8. Lasten eigen fondsenwerving
Uitgave boek 3.507 14.262
Overige fondsverwerving 1.210 2.209

4.717 16.471
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Passiva

31-12-2019

€

31-12-2018

€

4. Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve -398 42.391

2019

€

2018

€

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari 42.391 55.451
Ingehouden exploitatiesaldo verslagjaar -42.789 -13.060

Stand per 31 december -398 42.391

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat zij ernaar streeft in het kader van continuiteit minimaal
1x de jaarbegroting van de lasten van de Beschermde Wieg als continuiteitsreserve aan te houden. 

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Crediteuren
Openstaande te betalen facturen 465 1.420

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 2.146 1.629
Pensioenen 9.700 5.643

11.846 7.272

Overige schulden

Stichting het Babyhuis - 3.284

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.462 -
Accountantskosten 1.522 3.921
Vrijwilligersvergoeding - 1.500
Onderzoekskosten 7.865 -

10.849 5.421
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Dordrecht, 23 april 2020

B.M. Muller (voorzitter) H.A.E. Osinga-de Visser (penningmeester)

Afschrijvingen
Saldo 2019

€

Saldo 2018

€
9. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 195 195

Overige bedrijfslasten
10.Kantoor lasten

Kantoorbehoeften 1.703 701
Contributies en abonnementen 483 39

2.186 740

11.Promotionele uitgaven

Representatiekosten 1.203 1.341

12.Algemene lasten

Accountants- en administratiekosten 4.148 4.957
Overige algemene kosten 32 28

4.180 4.985

13. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -417 -574

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bankrekening -417 -296
Boete en kosten Belastingdienst - -278

-417 -574
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OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Accountantscontrole
De stichting is niet controleplichtig. Daarom is er geen controleverklaring toegevoegd aan de jaarrekening.
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Ondanks het feit dat de moeder- en kindzorg veelal vanuit de overheid wordt 
gesubsidieerd, ziet de Stichting Beschermde Wieg zich voor haar exploitatie
grotendeels nog aangewezen op bedrijven, serviceclubs, particulieren en 

foundations. Wij hebben jouw hulp dan ook hard nodig!

WORD VRIEND VAN STICHTING BESCHERMDE WIEG!
Naast eeuwige dank geven wij jou in ruil voor je jaarlijkse donatie graag iets 

terug. Zo word je uitgenodigd voor onze symposia en ontvang je onze digitale 
nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Je kunt ook eenmalig een bedrag overmaken en daarmee onze stichting steunen, 
zodat we onze preventieve tak kunnen uitbreiden en meerdere

Beschermde Wiegkamers kunnen openen.

DONEREN DOET JE EENVOUDIG EN SNEL OP ONZE SITE
MET IDEAL OF VIA OVERSCHRIJVING OP NL38TRIO0197977324

BESCHERMDEWIEG.NL
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