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Doelstellingen 
 

 

De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte bundelt in Nederland opgebouwde  

deskundigheid onder medici en onderzoekers alsmede wereldwijd verworven  wetenschappelijke 

inzichten in het verschijnsel wiegendood en draagt die kennis uit. Zowel naar de (para)medische 

beroepen als naar ouders en verzorgers van baby’s. Doel is de incidentie van wiegendood tot een 

minimum terug te dringen door de risico’s voor zuigelingen zoveel mogelijk te verkleinen. 

Daartoe wil de stichting tevens motor zijn van inspanningen die leiden tot meer kennis en betere 

preventie. 
 

Strikt genomen is wiegendood geen doodsoorzaak. Wiegendood is het onverwacht en 

ogenschijnlijk onverklaarbaar overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby. Als ook na 

volledig postmortaal onderzoek geen verklaring wordt gevonden spreekt men van 

wiegendood/SIDS (sudden infant death syndrome). 
 

De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, bij afkorting Stichting Wiegedood, is 

sinds haar oprichting in 1996 statutair gevestigd te Utrecht. Zij concentreert zich, conform de 

statuten, op vier activiteiten: 
 

* het stimuleren van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek 

* het ontwikkelen en verspreiden van betrouwbare, uit onderzoek verworven 

   preventieaanbevelingen, gericht op professionals en publiek  

* het voorlichten en bijscholen van bij baby’s betrokken beroepsgroepen 

* het ondersteunen en adviseren van getroffen ouders 
 

De stichting wil een centrum zijn van kennis, van waaruit nieuw onderzoek kan worden 

aangemoedigd of geïnitieerd. Dat gebeurt door het bieden van financiële steun en door 

deelneming. Zo documenteert en analyseert de nauw met de stichting verbonden Landelijke 

Werkgroep Wiegendood de zich in Nederland voordoende gevallen van wiegendood. Kennis en 

inzichten blijven daardoor actueel. 
 

Nieuwe inzichten dienen te worden vertaald in preventieve maatregelen. De stichting verspreidt 

die in de samenleving. Langs die weg kan toekomstige ouders en andere betrokkenen veel leed 

worden bespaard. Voorlichting en kennisverbreding onder beroepshalve betrokkenen en het 

informeren van de samenleving bevordert de implementatie van preventieadviezen. 
 

Eenmaal getroffen gezinnen en de daarbij beroepshalve betrokkenen verdienen specifieke 

ondersteuning, en aandacht bij de komst van een volgend kind. De stichting ondersteunt de 

Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen, die zich concentreert op directe hulp aan 

lotgenoten. In bijzondere gevallen bemiddelt de stichting in hulpverlening aan getroffen ouders. 
 

Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft de stichting geld nodig. Zij doet daarvoor 

een beroep op particulieren, overheid, medische instanties, fondsen en het bedrijfsleven, maar 

zonder daartoe nadrukkelijk te werven d.m.v. campagnes. In bescheiden mate worden inkomsten 

verworven uit eigen activiteiten. 

In dit verslag en de jaarrekening legt de stichting verantwoording af van besteding en beheer van 

haar middelen in 2012. Maximale transparantie is daarbij de maatstaf. 
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Camille Corot (1796-1875): Moeder en kind, 1875. Paneel 32,4 x 22,5 cm. Metropolitan Museum of art. 
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    Jaarverslag 2012 
 

 

Bestuursverslag 
 

Ook in het verslagjaar 2012 bleef het aantal baby's dat in Nederland slachtoffer wordt van 

wiegendood op het relatief lage niveau dat sinds de eeuwwisseling is bereikt. In 2011 werden 13 

zuigelingen in de leeftijd van een week tot een jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

geregistreerd in de doodsoorzakencategorie SIDS/wiegendood. In 2011 waren dat er nog 15. 

Het ook internationaal voorbeeldig lage niveau strekt zich uit tot vijf aangrenzende categorieën 

van doodsoorzaken. Voor SIDS/wiegendood plus deze categorieën werden in 2012 32 gevallen 

geregistreerd. In 2011 waren dat er 30. De bewuste categorieën zijn: acute luchtweginfecties, 

longontsteking, algemene symptomen, diagnose onbekend of vaag en stikken door voedsel. 
 

Het incidentiecijfer, de wetenschappelijke maatstaf, kwam in 2012 met 13 wiegendoodbaby’s op  

175.959 levend geborenen uit op 0,074 promille. In 2011 bedroeg de incidentie 0,083 promille. 

Het gunstigste jaar tot nog toe was 2006 met een incidentie van 0,059. Op grond van de 

documentatie van de actuele cases zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat de incidentie nog 

verder omlaag zou kunnen als meer onveilige verzorgingsgewoonten kunnen worden vermeden. 
 

Dit jaaroverzicht is het zeventiende in het bestaan van de stichting. Alle doelstellingen kregen in 

het verslagjaar onverminderd aandacht. Het stichtingssecretariaat concentreerde zich op 

preventievoorlichting en fondsbeheer. De nauw met de stichting verbonden Landelijke 

Werkgroep Wiegendood (LWW), waarin stichtingsbestuursleden participeren, legde zich toe op 

documenteren van actuele gevallen van  wiegendood/SIDS, het rangschikken in categorieën, per 

casus coderen en verslaglegging in wetenschappelijke publicaties. De ontwikkelingen rond de 

zogeheten NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaken) werden nauwlettend gevolgd. 

De eerste evaluaties wijzen er niet op dat het beeld dat de politiek voor ogen stond – meer blijken 

van kindermishandeling met dodelijke afloop – wordt bewaarheid. Enkele rechterlijke uitspraken 

hebben duidelijk gemaakt dat, ook als het NODO-onderzoek concludeert dat post mortem 

onderzoek wenselijk is, daarmee niet instemmende ouders dat kunnen blokkeren.        
 

Verscheidene onderzoekers uit de kringen van LWW en stichting verspreidden kennis, d.m.v. 

voordrachten, publicaties en bijscholing. Zoals in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

van 19 februari 2013 (157:A5568, pagina 1-7): Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter 

preventie van wiegendood. Munsters JMA, Wierenga H, Boere-Boonekamp MM, Semmekrot 

BA, Engelberts AC. 
 

In april 2012 werden de resultaten gepubliceerd van de implementatiepeiling van de preventie 

aanbevelingen uitgevoerd door TNO Leiden, met financiële ondersteuning door de Landelijke 

Werkgroep Wiegendood en de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen en de inzet van de bij 

TN) werkzame stichtingsbestuursleden Van Sleuwen en L’Hoir. Een van de bevindingen is dat in 

Nederland 1 op elke 10 baby’s wordt ingebakerd en dat in 6 procent van alle gevallen daarmee zo 

laat wordt gestopt dat er sprake is van verhoogd risico. Positief is dat roken in de nabijheid 

baby’s verder afneemt, negatief dat borstvoeding terrein verliest.      
 

Begin 2012 werd zowel op de beide websites van de stichting als op die van de oudervereniging 

de vormgeving opgefrist en aangepast aan actuele technische eisen.  
 

Alle preventiefolders kunnen kosteloos van de websites worden gedownload. Het secretariaat 

verwerkte ruim 40 aanvragen voor (digitale) toezending van divers informatiemateriaal. 
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Daarnaast werden 225 vragen beantwoord van beroepsbeoefenaren, ouders, de babybranche en 

media. 
 

Het overzicht van babyproducten met kritische beoordeling en gebruiksadviezen werd in de loop van 

het verslagjaar weer uitgebreid met enkele producten die ondanks aantoonbare risico’s door de 

leveranciers op de markt werden gebracht. Al enkele jaren is dit een uniek project, waaraan andere 

voorlichtende instanties zich uit vrees voor schadeclaims door ondernemers niet durven wagen. Het 

bestuur ziet in de objectief verwoorde uitkomsten van zorgvuldige risicoanalyse op basis van de in de 

stichting gebundelde, zonodig van buiten aangevulde expertise een waardevol voorlichtingsinstrument 

dat, blijkens reacties hoog wordt gewaardeerd door op baby’s gerichte beroepsgroepen. 
 

Diverse ziektekostenverzekeraars die zogeheten ademhaling detectors, ook wel alarmmatjes genoemd, 

bleken te hebben opgenomen in hun polissen werden door de stichting gewezen op de overheersende 

nadelen van zulke apparaatjes en het negatieve effect op veiligheid en medische kosten. Verzocht 

werd de verstrekking te beëindigen. De afwijzing van dergelijke middelen berust op de richtlijn 

Preventie van Wiegendood die wordt ondersteund door betrokken artsenverenigingen. De 

Achmeagroep reageerde afwijzend, maar ONVZ liet zich tijdens overleg overtuigen. Het zou echter 

tot eind 2013 duren eer gewijzigde polisvoorwaarden konden gaan gelden.     

 

Financiën 
 

Financieel laat 2012 het effect zien van in het verleden min of meer vaste bijdragen, in het 

bijzonder van de oudervereniging die zelf wordt geconfronteerd met verlies van subsidie. De 

stichting financierde de modernisering van de website van de vereniging die, op haar beurt 

voorlopig de jaarlijks weerkerende kosten van hosting en domeinregistraties draagt.   

Dank is het bestuur verschuldigd aan enkele trouwe relaties die diensten verleenden, en aan de 

sponsors en donateurs. Voor fondsvorming werden geen kosten gemaakt. 
 

Ontvangen donaties van 1 januari 2011 t/m 31 december 2012: 

H.W.C.Bos, Nieuwe Pekela, twaalfmaal € 2,00 

Mevr. D. Takken, Velserbroek, eenmaal € 10,00 

De heer en mevrouw B Kwant en J C Kwant-De Graaf  € 25,00 

Anoniem (via donatiemodule, na aftrek 10 % kosten) € 31,50 
 

Van Stichting Consument en Veiligheid (vanaf april 2012 Veiligheid.NL) werd ontvangen de 

jaarlijkse structurele bijdrage van € 3.000,00. Secretaris Hopmans verwierf door voorlichting € 

430,00 aan donaties. Een bedrijf stelde een grote hoeveelheid verantwoorde fopspenen 

beschikbaar, om te verstrekken tijdens workshops. 
 

In de rubriek ‘Fondsvorming’ op de website worden de donaties in het lopende jaar gemeld. Een 

specificatie van alle bedragen, met uitzondering van de afrondingen die soms op bestellingen van 

informatiemateriaal worden toegepast, wordt opgenomen in het jaarverslag. De stichting beschikt 

over het door de belastinginspecteur verstrekte predikaat ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling).  
 

De stichting steunde zoals gebruikelijk de LWW door participatie en vergoeding van onkosten.  

Het jaar 2012 werd afgesloten met een exploitatietekort van € 6298,00. Het eigen vermogen 

(exclusief het voor derden geoormerkte geld) daalde bijgevolg, maar de reserve blijft toereikend 

om de continuïteit veilig te stellen. 

Een belangrijk deel van de activiteiten blijft buiten het financiële beeld, omdat zij in eigen 

beheer, geheel om niet, of zonder kosten worden uitgevoerd. Zie voor de kapitalisatie van de 

activiteiten die zich daarvoor lenen de Jaarrekening 2012. 

Zicht op volgend jaar biedt de Verschillenanalyse ‘rekening versus begroting’. 
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De volledige jaarstukken worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website wiegendood.nl 

en zijn aanvraag beschikbaar in druk. 

 

Organisatie 
 

In 2012 kwam het bestuur eenmaal bijeen te Bunde (L.). De beraadslaging werden bijgewoond 

door de coördinator van de Landelijke Werkgroep Wiegendood. Per 1 mei werden de 

bestuursleden Hoorntje, Bijlmer en Engelberts herbenoemd voor een periode van 3 jaar.  
 

De Landelijke Werkgroep kwam in het verslagjaar tweemaal plenair bijeen in Utrecht. 

Gezamenlijk werd eenmaal beraadslaagd in Utrecht, n.a.v. plannen tot het organiseren van de 

tweejaarlijkse Internationale Conferentie Stillbirth and SIDS in Nederland in 2014.   
 

Bestuur 
 

Voorzitter: dr. T.M. Hoorntje, kinderarts-cardioloog 

Secretaris: R.M. Hopmans, journalist, oud-voorzitter Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen 

Penningmeester: M.T.M.P. de Krom, registeraccountant 

Leden: 

dr. M.P. L'Hoir, klinisch pedagoog, psychotherapeut 

dr. A.C. Engelberts, kinderarts 

drs. R.P.G.M. Bijlmer, kinderarts 

dr. B.E. van Sleuwen, bioloog 

dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut 

  

Raad van aanbeveling 
 

Kristien Hemmerechts, schrijfster 

prof. dr. C. Spreeuwenberg, huisarts, oud-hoofdredacteur Medisch Contact 

prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick, emeritus hoogleraar preventieve en curatieve 

gezondheidszorg voor kinderen 

H. Wiegel, oud-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 

prof. dr. J. van den Bout, hoogleraar klinische psychologie 

Pia Dijkstra, lid Tweede Kamer 

Tom van 't Hek, consultant/huisarts 

dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn 

L.J. de Waal, oud-directeur Humanitas, oud-voorzitter FNV 

 

Landelijke Werkgroep Wiegendood 
 

Coördinator: drs. J.C. Mulder, kinderarts 

Secretaris: dr. A.C. Engelberts, kinderarts 

 

 

Noorden, 21 oktober 2013 

Namens het bestuur 

 

 

w.g. 

 

R.M. Hopmans, secretaris 
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     Jaarrekening 2012 
 

 

Balans per 31 december 2012  
na voorstel bestemming nettoresultaat (bedragen in euro’s) 

 

Activa           boekjaar 2012    boekjaar 2011 

 

Materiële Vaste Activa: 

- Computer         250        500 

Vorderingen: 

- Rente                    1.567              907 

- Oudervereniging                -                  - 

- Verzekering                             340                        340 

         _____          _____ 

        1.907     1.247 

 

Liquide middelen: 

- Rentemeer rekening      87.815        94.957 

- Postbank             450          1.528 

         ______        ______ 

88.265        96.485 

          ______     ______ 

 

Totaal                90.422                98.232 

                                                                  ======   ====== 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen:              74.852      81.150 

 

Schulden: 

Belastingen                   1.673          1.673 

Subsidie LWW                     294          1.309 

Gelden van derden           13.578        13.586 

Overige schulden                   25             514 

        ______        ______ 

15.570      17.082 

      ______    ______ 

 

Totaal                     90.422                98.232 

               ======             ====== 
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    Staat van Baten en Lasten over 2012 
                                   Bedragen in euro’s 

 

Fondsenwerving 
 
 

                    Werkelijk 2012            Begroot 2012          Werkelijk 2011 

 

Baten uit eigen fondsenwerving: 

Giften, donaties, schenkingen         710     1.500      2.513 

Bijdrage oudervereniging            -      4.000             - 

Consument en Veiligheid/Veiligheid.NL   3.000     3.000      3.000 

______  ______  ______ 

  3.710     8.500               5.513 

 

Kosten eigen fondsenwerving: 

Kosten                                                  -                      -            

- 

          ______            ______            ______ 

Netto Baten:       3.710     8.500              5.513 

 

Resultaat leveringen: 

- netto-omzet informatiemateriaal        138        300         229 

- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten      PM        PM          PM 

      ______  ______  ______ 

Totaal baten uit 

eigen fondsenwerving     3.848     8.800              5.742 

 

(kosten in % van baten uit 

eigen fondsenwerving)     (0,00)    (0.00)    (0,00) 

 

Aandeel in gezamenlijke acties           -            -            - 

Aandeel in acties van derden           -            -            - 

      ______  ______  ______ 

Beschikbaar uit fondsenwerving    3.848      8.800               5.742 

 

Resultaat beleggingen 

- renteopbrengsten      1.567      1.200    1.392 

Overige baten en lasten            -            -            - 

      ______  ______  ______ 

Totaal beschikbaar 

voor doelstelling      5.415    10.000    7.134 

=====  =====             ===== 

 

 

 

 

 
 



Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte 11 

 

 

  Vervolg Staat van Baten en Lasten 2012 

 

Bestedingen 
 

               Werkelijk 2012          Begroot 2012       Werkelijk 2011 

 
 

Besteed aan doelstelling: 

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

- verstrekte subsidies     3.000                4.750     3.000 

______           ______   ______ 

  3.000      4.750         3.000 

Preventie en voorlichting: 

- eigen activiteiten 
 

Ontwikkeling/exploitatie websites           -             -                    - 

- uitvoeringskosten      8.713     6.725     6.622 

Afschrijvingen             -            -                    0 

      ______  ______  ______ 

  8.713     9.250     6.622 

 

Hulpverlening:             -            -             - 

______  ______  ______ 

Totaal besteed aan doelstellingen  11.713   10.725     9.622 

______  ______  ______ 

 

Overschot / Tekort                     -/-6.298         -/-     725          -/- 2.488 

          ======           ======           ====== 

 

 

Het gerealiseerde tekort is in mindering gebracht op het vrij besteedbaar vermogen. 
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Waarderingsgrondslagen 
 

Alle bedragen in de balans en de staat van baten en lasten betreffen de nominale waarde. 

 

Balans / Activa: 

 

De vorderingen op de balans zijn gewaardeerd op nominale waarde. 

Een voorziening voor oninbaarheid werd niet noodzakelijk geacht. 
 

Van de liquide middelen is € 88.265,-- onmiddellijk ter vrije beschikking. 

 

Balans / Passiva: 

 

Het eigen vermogen is geheel vrij besteedbaar in overeenstemming met de doelstellingen. 

 

Staat van Baten en Lasten 

 

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord zonder dat daarop de eventueel daarmee 

samenhangende kosten in mindering werden gebracht. 

 

Het resultaat beleggingen, i.c. het renteresultaat, is netto verantwoord. 

 

De bestedingen van gelden aan respectievelijk wetenschappelijk onderzoek, preventie en 

voorlichting zijn geschied in overeenstemming met de doelstellingen. 

 

 

Toelichting op de balans 
 

In deze jaarrekening is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen gevolgd. 

 

Vermogen 

Het vermogen is vrij besteedbaar. Het nadelige resultaat over 2012 is in mindering op het 

vermogen gebracht. 

 

Belastingen 

Betreft de mogelijk verschuldigde schenkingsrechten over in voorgaande jaren ontvangen giften. 

 

Gelden van derden 

Betreft voor derden beheerde gelden ten behoeve van specifieke onderzoeken. 
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Toelichting op staat van baten en lasten 2012 
 

Baten: 

 

-De verantwoorde giften, donaties en schenkingen betreffen allen ‘baten uit eigen 

fondsenwerving’. 

-Er zijn geen baten verantwoord, welke een aandeel zijn in gezamenlijke acties van eenmalige of 

tijdelijke samenwerkingsverbanden of aandeel zijn in acties van derden. 
 

Lasten: 

 

-Onder de lasten zijn geen lasten verantwoord die zijn aan te merken als specifieke kosten 

fondsenwerving. 

-De verstrekte subsidies betreffen bestedingen ten behoeve van de doelstelling bevorderen 

wetenschappelijk onderzoek. 

-De uitvoeringskosten zijn hieronder nader gespecificeerd. 

-Bestuurders van de stichting ontvangen noch bezoldiging, noch kostenvergoeding. 

 

 

Toelichting op de uitvoeringskosten 
 

Kosten:  Doelstelling Fondsen- Totaal  Begroot Werkelijk

 preventie werving  2012    2012    2011 

Salaris/sociale Lasten           -                       -                  -           

- 

Pensioenlasten            -                                 -           -           

- 

Overige pers. Kosten            -                       -           -                     

- 

Reis- en verblijfskosten           -                       -           -                    

- 

Website     2.332     2.332       500       500 

Huisvestingskosten    1.200     1.200    1.200    1.200 

Afschrijvingen       250        250       300       250 

Bestuur/Secretariaat    4.000      4.000    4.000    4.000 

Overige algemene kosten      931          931       725       672 

______    _____  ______ ______ 

  8.713               8.713    6.725    6.622 

=====    =====   =====  ===== 
 

 

In de bestuurs- en secretariaatskosten zijn geen vergoedingen voor de verrichte prestaties door 

bestuurders opgenomen.  
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      Overige gegevens 
 

Verschillen analyse ‘werkelijkheid versus begroting’ 

 

Begroot Begroot     Werkelijk Verschil 

    2013              2012     2012 Werkelijk/ 

     Begroot   

 

Baten uit eigen fondsenwerving: 

 

Giften, donaties, schenkingen:          750    1.750       710  -/- 1.040 

Bijdrage oudervereniging                 -           -            -              - 

Consument en Veiligheid     3.000    3.000    3.000              - 

      ______ ______ ______ _______ 

  3.750    4.750      3.710  -/ -1.040 

 

Kosten eigen fondsenwerving: 

Kosten                                                  -                      -                 -               

- 

  ______ ______ ______ _______ 

Netto Baten:       3.750     4.750   3.710           -/-  1.040 

 
 

Resultaat leveringen: 

 

- netto-omzet informatiemateriaal        150       300        138 -/-    172 

 

- kostprijs/ brutowinst/ uitvoeringskosten      PM       PM        PM         PM 

      ______ ______ ______   ______ 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving   3.900     5.050    3.848 -/- 1.212 

 

 

Resultaat beleggingen 

- renteopbrengsten      1.250     1.200    1.567 +     367 

Overige baten en lasten            -           -           -               - 

      ______ ______ _____  _______ 

Totaal beschikbaar 

voor doelstelling      5.150     6.250    5.415          -/-    835 

=====  ===== = =====  ======= 
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Begroot Begroot Werkelijk Verschil 

    2013    2012         2012 Werkelijk/ 

Begroot 

 

Bestedingen aan doelstellingen: 

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

- eigen activiteiten 

- verstrekte subsidies     3.000     3.000  3.000                        - 

 

Preventie en voorlichting:  

- eigen activiteiten 

Ontwikkeling/exploitatie websites       500     2.000   2.332  +     332 

- uitvoeringskosten 

Secretariaat en vergaderkosten    4.000     4.000   4.000              - 

Verzekeringen          575             575      580  +         5 

Huisvesting       1.200     1.200   1.200              - 

Reiskosten en congressen            -                -          -              - 

Afschrijvingen         250        250      250              - 

Overige kosten         250        150      351  +      201 

      ______ ______ ______            _______ 

          6.675     8.175   8.713  +      538 

Hulpverlening:             -             -          -              - 

      ______ ______ ______    ______ 

Totaal besteed aan doelstellingen    9.675   11.175 11.713            +      538 

      ______ ______ ______ _______  

          -/-4.525 -/-4.925       -/- 6.298   -/- 1.373 

          ======         ======         ======           ====== 

 

 

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2012 en de realisatie 2012: 
 

Baten 

De baten zijn lager dan begroot, met name doordat er geen bijdrage van een getrouwe sponsor 

werd ontvangen.  

 

Lasten 

De overschrijding van de begroting van de lasten is het gevolg van vergaderkosten en de kosten 

voor de re-styling van de websites. 

 

Noorden, 21 oktober 2013  

Namens het bestuur 

 

w.g. 

 

M.T.M.P. de Krom RA, penningmeester 


