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Citaat uit: “Je bent een verschrikkelijk kind”
Als niemand het kon zien of horen, dan werd ik bedreigd. Thuis had pa
wel eens iets gezegd over de zwachtels:
“Zitten ze niet te strak? Haar vingers zijn zo opgezwollen.” Ma raakte dan
geïrriteerd.
“Bemoei je er niet mee, ik weet precies wat ik doe.”
Mijn vingers deden pijn, de zwachtels zaten zo strak dat ik kramp in mijn
handen kreeg. Vaak was het gevoel in mijn vingers verdoofd. Het
gebeurde dikwijls dat ma en pa hier ruzie over kregen. Ik kreeg achteraf
dan vaak de schuld van ma.
“Zie je nu wat voor narigheid jij veroorzaakt, het is jouw schuld als we
straks misschien uit elkaar gaan, jij maakt alles kapot!”

Nina Blom, slachtoffer Münchhausen by Proxy
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1. VOORWOORD
Het jaar 2015 is een roerig jaar geweest in de ontwikkeling van de Stichting Overlevers Münchhausen
by Proxy (StOMbP).
Het bestuur is in de loop van het jaar van samenstelling gewijzigd.
Het Groeiplan 2014-2015 heeft elf fondsen bereid gevonden die een donatie hebben gegeven om de
gestelde doelen te realiseren. Daarvoor onze dank. De vruchten die wij van deze donaties hebben
kunnen plukken worden verderop in het jaarverslag omschreven.
Mede dankzij de aandacht in de media (tv, kranten, magazines), de mond-op-mond reclame en de
toenemende aandacht van professionele werkers is het aantal lezingen over MbP toegenomen. Er is
meer aandacht voor deze vorm van kindermishandeling. Terecht!
De opnames van de film “Je bent een verschrikkelijk kind” zijn eind 2014 afgerond. In 2015 hebben
we deze film laten zien aan genodigden en daarna is het een vast onderdeel geworden van de door
StOMbP te geven lezingen en workshops.
Kortom, 2015 is een jaar geweest waar wij als StOMbP positief op terug kijken. En dat doen we ook!
Er is nog zoveel te doen en we hebben nog maar net de eerste stappen gezet op onze lange weg om
MbP zoveel mogelijk te minimaliseren in onze samenleving. Hoe meer mensen we bereiken die deze
ernstige vorm van kindermishandeling vroegtijdig kunnen en willen onderkennen, des te meer
kinderen kunnen er gered worden.

Doelstelling en missie van StOMbP
De statutaire doelstelling van StOMbP is: “door voorlichting, zulks in de meest uitgebreide zin, het
publiek te laten kennis nemen van het syndroom van Münchhausen by Proxy in al haar
verschijningsvormen”
Dit doen wij door onze website blijvend te actualiseren. Op onze blog verslaggeving te doen van onze
lezingen/workshops en alles wat door de media wordt verspreid te delen met de volgers van onze
website. Ook ons forum (voor slachtoffers, lotgenoten, overlevers en ervaringsdeskundigen van
MbP) voldoet aan het door ons gestelde doel.
Onze missie is en blijft: enerzijds onze samenleving te informeren over deze vorm van
kindermishandeling en anderzijds een contactmogelijkheid te bieden aan de slachtoffers van MbP
om met elkaar in contact te komen, zodat zij hun ervaringen kunnen delen met gelijkgestemden.
Aansprakelijkheid StOMbP
Vanuit onze professionaliteit en onze samenwerking met externe expertise, geven wij gericht advies.
Dit advies is gebaseerd op de (beperkte) informatie die wij middels mailverkeer en soms telefonisch
contact van de cliënt hebben verkregen.
Hiermee proberen wij ons een zo volledig mogelijk beeld te vormen, alvorens ons advies uit te
brengen. StOMbP kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden voor de, uit ons advies
voortvloeiende, gevolgen.
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2. Münchhausen by Proxy
In Nederland komen er per jaar, volgens Veilig Thuis [voorheen het Advies- & Meldpunt
Kindermishandeling Nederland; jaarverslag 2013] gemiddeld 63 meldingen, waar het vaak gaat om
meerdere kinderen in een gezin, van het Münchhausen by Proxy syndroom binnen, waarvan 43 na
onderzoek diagnose MbP kregen. Er overlijden jaarlijks ca. 5 kinderen aan de gevolgen hiervan.
Volgens het AMK bestaat het vermoeden dat er vanwege de complexe omstandigheden rond MbP
nog veel meer kinderen slachtoffer zijn dan gemeld en/of gesignaleerd. Verder zijn er geen cijfers te
vinden. Er wordt nog vrij weinig gemeld weten wij o.a. van briefschrijvers die ons om advies vragen
maar geen advies willen durven/vragen of melden bij het AMK.
Wat is Münchhausen by Proxy nou?
Münchhausen by Proxy is in Nederland nog steeds een onbekende term. Veelal weten de slachtoffers
het bestaan niet van het syndroom, denken dat ze werkelijk ziek zijn, durven geen actie te
ondernemen (want het is immers meestal de eigen ouder) en kunnen hun verhaal niet kwijt. De
gevolgen daarvan zijn desastreus.
Het Münchhausen by proxy syndroom werd voor het eerst zo benoemd en beschreven in 1977 door
de Engelse kinderarts Roy Meadow in de Lancet (Meadow, 1977). Hij beschreef twee casussen van
jonge kinderen die opzettelijk ziek werden gemaakt door de moeder. Meadow zag hierbij
overeenkomsten met het Münchhausen syndroom. Waar bij het Münchhausen syndroom de
volwassene zichzelf bij een arts presenteert met valse of zelf veroorzaakte symptomen, gebeurt dit
bij het Münchhausen by proxy syndroom via het kind. De primaire verzorger, in 70 tot 95% van de
gevallen (bron V&VN Verpleegkunde, 2015) gaat het om de moeder, is dus de “proxy”, de volmacht,
die het kind ziek maakt of het met gesimuleerde symptomen bij de dokter brengt. Meestal worden er
lichamelijke aandoeningen nagebootst of gefabriceerd, maar soms ook psychiatrische stoornissen.
Münchhausen by Proxy wordt tegenwoordig ook wel Medical Child Abuse {term voor wat het kind
overkomt} genoemd of Paediatric Condition Falsification {term voor wat de ouder doet}.
MbP is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind
mishandeld. De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of
lichamelijke afwijking/ziekte bij een slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen van medisch
personeel. De moeder is meestal de dader en het kind vaak het slachtoffer. Soms pleegt een
verzorgster of oma deze daden, echter zelden de vader. Ook huisdieren of (oudere) volwassen
mensen kunnen slachtoffer zijn.

Vormen van kindermishandeling (bron: http://www.vooreenveiligthuis.nl/vraag-en-antwoord)
Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van kindermishandeling:


Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.



Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit,
doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.



Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
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Emotionele of geestelijke verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het
kind. Negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt
ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders of verzorgers.



Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.



Medische mishandeling Münchhausen by Proxy waaronder Pediatric Condition Falsification en
Educational Condition Falsification.

Wanneer internet afgezocht wordt op vormen van kindermishandeling zult u zelden MbP als vorm
beschreven vinden. Daarom is ons werk erg belangrijk!
Uit onderzoek in 2010 blijkt dat ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland
(ruim 3 procent van het totaal) blootgesteld waren aan een vorm van kindermishandeling (Tweede
Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen, 2011). Vergeleken met de
resultaten van de eerste 'Nationale prevalentiestudie mishandeling in 2005' (NPM 2005) is er sprake
van een stijging van het aantal kinderen en jongeren dat wordt mishandeld. In 2005 ging het nog om
ruim 107.000 kinderen en jongeren (bron http://www.nji.nl).
Gelukkig is er steeds meer hulp en aandacht voor kindermishandeling, echter MbP is ook daarin niet
terug te vinden. Alleen Veilig Thuis noemt deze vorm.
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3. Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy
3.1

Missie en doelen

In februari 2009 is StOMbP opgericht door een aantal overlevers van MbP, die van mening waren en
zijn dat dit deze vorm van kindermishandeling te weinig aandacht heeft bij de hulpverleners, zoals
huisartsen, docenten op de basisscholen, Spoed Eisende Hulp, psychologen, kinderverpleegkundigen,
kinderartsen en zo meer.
In de loop der jaren heeft StOMbP een missie ontwikkeld en zichzelf als doel gesteld om:
Informatie, voorlichting en scholing te geven aan alle professionele deskundigen die met kinderen
werken of willen gaan werken. Ons doel is om de kennis en vaardigheid betreffende MbP te
vergroten, zodat MbP in een eerder stadium herkend en erkend wordt. Daarmee redden we kinderen
die nu buiten ons blikveld zijn.
Om dit doel te bereiken heeft StOMbP het Groeiplan 2014-2015 ontwikkeld. In het Groeiplan, dat
deels al beschreven is in het jaarverslag van 2014, heeft StOMbP zich gericht op de volgende
speerpunten:
3.2

Meer voorlichting geven middels de website, sociale media, interviews en lezingen
Het bewust inzetten van onze documentaire, gebaseerd op het boek van Nina Blom, Je bent
een verschrikkelijk kind
Het opstarten van een nieuw te maken film. De reconstructie van een ziekenhuisopname van
Nina
PR en documentatie ontwikkelen
Het forum op onze website zo toegankelijk mogelijk maken, met behoud van privacy voor de
lotgenoten
De promotie van het boek: Je bent een verschrikkelijk kind
De continue zoektocht naar mensen die (promotie)onderzoek willen doen naar MbP.
Bestuurssamenstelling

Het bestuur van StOMbP is in 2015 gewisseld van samenstelling. Willy Nabuurs (voorzitter) en
Claudine Valkman (penningmeester) zijn op 1 juli afgetreden als bestuursleden. Visionaire verschillen
betreffende de realisatie van de doelen van StOMbP hebben uiteindelijk geleid tot deze wisseling van
wacht. Hun belangeloze inzet voor de doelen van Stombp en het opstarten van het groeiplan is
groots geweest. Dank jullie wel.
Het bestuur wordt nu gevormd door: Lien Daams (voorzitter), Rop Schrauwen (penningmeester en
waarnemend secretaris) en Françoise Vaartjes (bestuurslid)
Het bestuur van StOMbP is een Werkbestuur. Dat is wat anders dan een bestuur op afstand. Het
Werkbestuur bemoeit zich continue met de dagelijkse gang van zaken. Zij regelen de afspraken
rondom de lezingen, zij houden de vinger aan de pols zodat onze belangrijkste ervaringsdeskundige
Nina in staat blijft om haar missie uit te dragen en ook nog een heerlijk privéleven kan hebben.
Naast bovenstaand genoemde bestuursleden, wordt de stichting ondersteund door:
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Bestuursadviseur: Nina Blom, ervaringsdeskundige MbP en medeoprichter StOMbP. Zij is de spil,
haar missie is dat wat wij ondersteunen als bestuursleden.
Kees van der Hilst: ervaringsdeskundige en gepensioneerd pedagoog/psycholoog.
Niet bij naam genoemd, maar zeer belangrijk in ons werk, zijn de vrijwilligers. Zij ondersteunen Nina
door mee te gaan naar interviews, lezingen en een deel van de boekverkoop ter hand te nemen.
Zonder hen kan StOMbP haar doelen niet realiseren.

3.3 De gebruikte terminologie
Slachtoffers: zij die mishandeld worden aan MbP en dit niet kenbaar maken aan de buitenwereld
Lotgenoten: zij die weten dat ze slachtoffer zijn van MbP en dat delen met gelijkgestemden
Overlevers: zij die zich ontworsteld hebben aan MbP
Ervaringsdeskundigen: zij die zodanig hersteld zijn dat zij “frank en vrij” kunnen vertellen over wat
hen is overkomen gedurende de periode dat zijn slachtoffer waren van MbP.
Professionele werkers: zij die door hun beroep met kinderen in contact komen en MbP sneller
zouden kunnen herkennen. Denk hierbij aan verpleegkundigen, kinderartsen, leraren op basis- en
voortgezet onderwijs, Spoed Eisende Hulp personeel, huisartsen, vertrouwensartsen, politie, justitie,
rechters, gezinsvoogden, sport- en spelverenigingen, trainers, etc.

4. Jaarverslag 2015

4.1

De bestuursvergaderingen

In 2015 is het bestuur achtmaal samengekomen om beleid uit te stippelen en de continuïteit van
StOMbP te waarborgen. Op 4-5-6 maart werkdagen/vergaderingen; met teambuilding. 11 mei
kennismaking met Lien Daams. 1 juni, in de middag vooraf teambuilding. Op 18 augustus de eerste
vergadering met de nieuwe bestuursleden Rop Schrauwen en Lien Daams. Op 7 september, 28
september, 2 november en 1 december plus kennismaking met Kees van der Hilst.
4.2

Groeiplan 2014-2015

Het in 2013 ontwikkelde Groeiplan 2014-2015 is dit jaar verder uitgewerkt. Voordat wij ingaan op de
verschillende onderdelen van dit plan willen we allereerst onze dank uitspreken naar
Subsidiegezocht.nl, de organisatie die ons ondersteund heeft tijdens de werving van de diverse
fondsen. StOMbP bedankt de volgende fondsen die een bijdrage hebben geleverd aan de realisering
van het Groeiplan: stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Jan Hendrik Willem Pasman Stichting,
stichting Madurodam Steunfonds, Fundatie van der Santheuvel Sobbe, stichting Weeshuis te Nijkerk,
stichting Sint Nicolaas Gasthuis, stichting Meester Cornelis Roozen Fonds, Willem Nico Scheepstra
stichting en stichting Zonnige Jeugd en nog 2 organisaties die niet bij naam genoemd willen worden.
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4.2.1

De website

Op de website geven we bezoekers informatie over MbP. Dit doen wij door alle publicaties die in de
media verschijnen (met toestemming) te plaatsen op onze site (artikelen en tv-uitzendingen). Ook
nieuwe boeken die verschijnen worden gepost. Op onze blog publiceren wij samenvattingen van de
gehouden lezingen en wat de waardering was van de deelnemers aan de lezing. De website is
gekoppeld aan FaceBook, Twitter en Linkedin.
Een ander belangrijk aspect van de website is het Anonieme Forum. Dit Forum is opgezet als een
betrouwbare ontmoetingsplek voor overlevers van MbP, voor (ex)partners/relaties van daders en
voor professionals. Het forum bestaat uit verschillende boards waar men met elkaar ervaringen kan
delen, adviezen geven en vragen stellen. In 2015 hebben we zo’n 50 aanmeldingen ontvangen voor
het Forum van lotgenoten. Ondanks dat er 20 mensen actief deelnemen aan het Forum hebben we
gemerkt dat veel lotgenoten nog midden in hun verwerking zitten en liever direct per mail
communiceren met StOMbP dan actief deel te nemen aan het Forum.
4.2.2

Documentaires

Eind 2014 is de documentaire “Je bent een verschrikkelijk kind” opgeleverd door HBV-Producties. De
documentaire is gebaseerd op het levensverhaal van Nina Blom, verwoord in haar boek met dezelfde
titel.
Op 14 januari 2015 is Nina op het ROC te Tilburg geweest en heeft zij samen met Hans van Brunschot
een evaluatie gehouden met de studenten over de nieuwe documentaire “Je bent een verschrikkelijk
kind” Nina heeft hierbij aansluitend een verkorte lezing gegeven en feedback van de studenten
beeldtechniek gekregen. Deze studenten verzorgden de techniek tijdens de première.
Op 20 maart was er een kleine intieme première van onze documentaire JBEVK voor alle sprekers, in
de bioscoop te Moergestel.
Op 12 mei was in Tilburg de première van deze nieuwe documentaire van Stombp. De theaterzaal
van het ROC zat helemaal vol met deskundigen, de filmmakers, lotgenoten en andere
belangstellenden. De vertoning was eenmalig voor het brede publiek, verder zal de documentaire
alleen te zien zijn tijdens de lezingen.
Dankzij een geweldig toeval heeft Nina Blom de beschikking gekregen over video-opnames van één
van haar ziekenhuisopnames. Deze opnames gaan gebruikt worden om een reconstructiefilm te
maken, getiteld “Ik Ben Niet Ziek”. Met HBV-Producties zijn afspraken gemaakt om in 2016 deze
reconstructie te realiseren. De film zal gebruikt worden tijdens de door StOMbP ontwikkelde
verdiepingstrainingen.
4.2.3

Nieuwsbrief

In 2015 is de nieuwsbrief tweemaal verschenen. Door de bestuurswisseling is dit onderdeel een
achtergebleven kindje geworden. In 2016 willen we de draad weer oppakken.
4.2.4

PR

Dit jaar hebben we een flyer ontwikkeld die in het kort brede informatie geeft over MbP. Deze flyer
wordt uitgedeeld tijdens de lezingen die StOMbP verzorgd door het hele land. En meegestuurd met
het boek JBEVK die door particulieren worden gekocht via StOMbP. Daarnaast hebben we
visitekaartjes laten maken.
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Op 20 november is er een lesdag georganiseerd door Saha Communicatie. Lien Daams en Nina Blom
zijn deze dag aanwezig geweest met een stand van StOMbP.

4.2.5

Verdiepingstrainingen

Het laatste onderdeel van het Groeiplan is de ontwikkeling van een training die dieper ingaat op het
herkennen van slachtoffers van MbP. Eind van het jaar was de eerste opzet gereed en gaan we er in
2016 tegenaan om deze training af te ronden. Samen met de nieuw te maken reconstructiefilm
verwachten we nog meer professionele werkers beter te kunnen voorlichten over MbP.

4.3

Crowdfunding

In november 2014 heeft StOMbP deelgenomen aan een crowdfundingsproject van de gemeente
Dordrecht. Onder de titel: “nooit jouw schuld” wilde StOMbP op speelse en kunstzinnige wijze
kindermishandeling onder de aandacht brengen. Onze opzet was om met schoolkinderen van het
basis en voortgezet onderwijs te praten over kindermishandeling. Naar aanleiding van deze
gesprekken maken de kinderen een tekening. Alle tekeningen worden tentoongesteld. De meest
bijzondere en indrukwekkendste tekeningen tekeningen worden in een doosje met wenskaarten
uitgebracht. De actie liep tot 2 april 2015. Helaas heeft deze actie niet voldoende financiën
opgebracht om dit plan uit te voeren.
4.4

MbP in de media

5 april: KRO/NCRV-Reporter heeft een item over MbP in de breedte en de diepte.
29 juli: Viva artikel. Nina Blom vertelt voor het eerst in de media wat er zich afspeelde na publicatie
van haar boek.
2 juli: Reformatorisch Dagblad. Hierin wordt de ernst van MbP/PCF duidelijk beschreven. Nina Blom
had een uitgebreid interview. Hierin vertelde zij o.a. over de gevolgen en hoe zij daar mee omgaat in
haar dagelijks leven.
11 augustus: een groot artikel over Mbp/PCF in het Vakblad Voor Acute Zorg: Venticare Magazine.
Hier hebben meerdere professionals aan meegewerkt, o.a. kinderarts en vertrouwensarts Patries
Worm (werkzaam bij Veilig Thuis Gelderland), SEH-arts Marie Louise Moors (lid van commissie
kindermishandeling van Radboudsumc). en Nina Blom (namens StOMbP).
September: een groot artikel in het vakblad V&VN Kinderverpleegkunde. Een aantal professionals die
zeer deskundig zijn op het gebied van MbP/PCF hebben hieraan meegewerkt alsmede StOMbP.
Op 16 november begint de week Tegen Kindermishandeling en KRO-NCRV zendt een documentaire
uit met de titel: “Pijnlijk Bewijs.”
8 december: BNN Je Zal Het Maar Zijn. Een openhartig interview van Nina Blom met Sophie Hilbrand.
Naar aanleiding van deze uitzending plaatst LINDA nieuws op 10 december een link op haar site.
4.5

Lezingen

Alle lezingen die bij StOMbP worden aangevraagd worden gegeven door Nina Blom,
ervaringsdeskundige MbP. Vaak wordt zij vergezeld door een van onze medewerkers. Soms worden
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de lezingen gegeven met andere beroepsdeskundigen die relaties hebben met het vakgebied. Aan
het eind van de lezing krijgen de deelnemers een evaluatieformulier waarop zij hun waardering en
opmerkingen kunnen schrijven. De verwerking van deze formulieren worden op de blog van StOMbP
geplaatst. Hieronder de vragen en de gemiddelde waardering van de deelnemers aan de lezingen:
Wat vindt u van de inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst? 8,9
Wat vindt u van de opzet en vormgeving van de voorlichtingsbijeenkomst? 9,6
Wat vindt u van de toepasbaarheid van de inhoud in het werkveld? 8,6
Wat vindt u van de deskundigheid van de voorlichter? 9,4

In 2015 heeft StOMbP de volgende lezingen verzorgd:
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven. Voorlichting voor kinderartsen, kinderverpleegkundige,
pedagogische medewerkers, SEH en psychologen. Patries Worm (vertrouwensarts) was de tweede
spreker tijdens deze avond. Opkomst: 100 mensen.
Studievereniging SPS-NIP, Tilburg. Voorlichting voor psychologie studenten. Met ondersteuning van
Nienke Voetel, een vrijwilliger van StOMbP. Opkomst 165 mensen.
Rotary, Dordrecht. Aanwezig huisartsen en kinderartsen en mensen van de Rotary.
Hogeschool Avans, Den Bosch. Voorlichting eerstejaars studenten psychologie. Opkomst 20
studenten.
Sociale kinderartsen, Weert. Voorlichting voor kinderartsen uit diverse regio’s die al eerder met MbP
in aanraking zijn geweest. Opkomst 12 kinderartsen.
Isala Kliniek, Zwolle. Voorlichting voor kinderlongverpleegkundigen tijdens het congres
Adembenemend. Manita Meijer, Patries Worm en Gerda de Boer waren de andere sprekers.
Françoise Vaartjes en Lien Daams waren aanwezig ter ondersteuning van Nina. Opkomst 120
deelnemers.
ID College, Alphen aan de Rijn. Voorlichting voor studenten verpleegkundigen en verzorging.
Opkomst 65 studenten.
Albeda College, Rotterdam. Voorlichting voor studenten kinderverpleegkundige. Samen met Ans van
der Westen is er een les gegeven over de diverse aspecten rondom kindermishandeling. Opkomst 20
studenten.
Studievereniging SPS-NIP, Universiteit Maastricht. Voorlichting aan studenten psychologie samen
met Patries Worms. Opkomst 90 studenten.
ABC bewegings Advies Centrum, Tilburg. Samen met Françoise Vaartjes een voorlichting gegeven.
Synthese, Venray. Samen met Françoise Vaartjes een voorlichting gegeven. Opkomst 50 deelnemers.
Havo-scholieren, Hoorn. Voorlichting door Lien Daams aan een klas. Opkomst 25 leerlingen.
Studentenvereniging Pap, Utrecht. Voorlichting gegeven door Françoise Vaartjes, Lien Daams en Nina
Blom aan pedagogiek studenten. Opkomst 135 mensen.
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Samengevat hebben er ruim 650 studenten en 180 beroepsinhoudelijke deskundigen deelgenomen
aan de lezingen.
In 2015 heeft Stombp 19 aanvragen ontvangen voor lezingen, waarvan er 14 daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. Een van de redenen dat een aangevraagde lezing geen doorgang heeft gevonden is
dat men de vraagprijs voor de lezing te hoog vindt. Hierbij willen wij wel opmerken dat het gehele
bedrag van de lezing naar Stombp gaat, zodat de stichting haar missie kan blijven uitvoeren. Onze
medewerkers werken onbezoldigd. Vooral studenten (voor wie wij een apart studententarief
hebben) vinden het vaak duur. Gelukkig zijn er ook in het afgelopen jaar studenten geweest die met
de pet zijn rondgegaan om toch de lezing te kunnen ervaren/beleven.
4.6

Projecten van studenten

Studenten zoeken contact met StOMbP voor een scriptie of een afstudeer-werkstuk of
afstudeeronderzoek. De opleidingen variëren van hogescholen, opleiding pedagogiek, opleiding
psychologie, universitair, maatschappelijk werk en Havo. Ook al zijn deze aanvragen tijdrovend en
realiseert StOMbP zich dat (soms) de studenten niet goed op de hoogte zijn van MbP, vanwege de
complexiteit, wij blijven deze aanvragen honoreren omdat we het belangrijk vinden dat scholen en
studenten aandacht besteden aan MbP. In 2015 hebben we 11 aanvragen gehad. Hiervan zijn er 8
afgerond. De anderen hebben na een eerste of tweede contact niets meer van zich laten horen.
4.7

Adviesaanvragen

Dit jaar zijn er veel aanvragen bij StOMbP binnengekomen. Vooral na tv-uitzendingen zoals
KRO/NCRV-Reporter en BNN-“Je zal het maar zijn” stroomt onze mailbox vol. De mails die we
ontvangen zijn onder te verdelen in drie subcategorieën:
4.7.1

mails met vermoedens

Dit zijn mails van personen die in hun omgeving een situatie meemaken waarbij ze een
“onderbuikgevoel” krijgen. Dat kunnen docenten zijn, maar ook vrienden/vriendinnen en buren. Wij
van StOMbP zijn geen hulpverleners-instantie en adviseren deze mensen dan ook om contact op te
nemen met het AMK of huisarts.
4.7.2

mails van lotgenoten/overlevers

Dit zijn mails verzonden door slachtoffers van MbP. Soms kunnen wij ze doorverwijzen naar
vertrouwensartsen zoals Patries Worms en Annemarie Raat. Soms horen we niets meer terug op
onze eerste respons. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 30 mails ontvangen.
4.7.3 mails van ervaringsdeskundigen
Dit zijn mails van mensen die al een flink stuk op weg zijn naar herstel. Dit jaar hebben we met
ongeveer dertig mensen contacten gehad waarvan er vijftien niks meer hebben laten horen. Met de
anderen heeft er nog wel mailwisseling plaatsgevonden.

4.8 Promotieonderzoek
De vertrouwens- en kinderarts Patries Worm is samen met Ad Bosschaart gestart met een
promotieonderzoek. Hieronder een frase uit een artikel dat onlangs verscheen waarin zij zelf aan het
woord is.
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Bron: artikel Fabuleus Mama
“(…..) Patries Worm vertelt dat zij en Ad Bosschaart, kinderarts, met een promotieonderzoek meer
antwoorden hopen te vinden. Om zo te komen tot een rapport, waarmee meer aandacht gevraagd
kan worden voor deze ernstige vorm van kindermishandeling. Want dat is nodig. “Het syndroom
wordt tot op heden vaak niet herkend. Men is niet op de hoogte van het bestaan of beseft
onvoldoende dat het voorkomt.
Artsen worden immers opgeleid om het verhaal over de medische problemen van het kind voor waar
aan te nemen. En dat is ook in 99,9% van de gevallen terecht.
Het vraagt een andere manier van denken. Maar met zo’n rapport kunnen we dan ook bij
kinderrechters echt met iets aantoonbaars komen. Op dit moment is het lastig om een kind in
veiligheid te brengen. Je moet aantoonbare redenen hebben om een kind uit huis te plaatsen. De
Münchhausen by proxy moeders zijn enorm intelligent en geslepen, en weten heel goed hoe ze het
betrokken slachtoffer moeten spelen. Het gaat vaak om moeders die uitstekend in staat lijken om de
dokters in te pakken en om de tuin te leiden. Frappant is ook dat in de meeste gevallen de vader als
een blok achter de moeder blijft staan. Zelfs al hebben de bewijzen tegen de moeder zich huizenhoog
opgestapeld, dan nog kiest de vader in de meeste gevallen voor zijn vrouw, en niet voor zijn kind. Dat
helpt de zaak ook niet.”
Dit onderzoek is nog in volle gang. Afgelopen jaar hebben we 16 aanmeldingen ontvangen van
ervaringsdeskundigen die mee willen werken aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 10 mensen
daadwerkelijk meegewerkt. (7 via StOMbP en 3 via Patries Worms)
4.9

Vrijwilligers

Afgelopen jaar hebben zo’n 10 vrijwilligers zich ingezet voor het doel van StOMbP. Zij waren
betrokken bij de premiere van de documentaire, ondersteunden Nina met de boekverkoop of gingen
mee naar lezingen. Onze dank hiervoor!
4.10

Boekverkoop en uitleen

In 2015 is er een 7de druk van het boek “Je bent een verschrikkelijk kind” verschenen. Er zijn
afgelopen jaar 2000 boeken verkocht en 60 E-books. De contacten met Uitgeverij Personalia zijn
prima. Via de bibliotheek is het boek 1486 maal uitgeleend.
4.11

Samenwerking

Vanaf het begin van het ontstaan van StOMbP wordt er samengewerkt met beroepsinhoudelijke
deskundigen zoals vertrouwensartsen, psychologen en onderwijsinstellingen. De belangrijkste zijn:
-

Albeda College Rotterdam
Patries Worms, vertrouwensarts
Ad Bosschaart, kinderarts en forensisch geneeskundige
Ans van der Westen, kinderverpleegkundige
Anja van Elst, trainer en onderzoeker kindermishandeling
HBV-produkties
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