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Jaarverslag 2013

“Als veertienjarig meisje lag ik elke dag in
bed. Al maanden, eigenlijk al jaren. Mijn
armen waren ingezwachteld, gespalkt
en vastgebonden. Ik had een katheter en
kreeg sondevoeding. Mijn lichaam was
bezaaid met doorligplekken, mijn maag
zo zwak dat er bloedingen ontstonden. Ik
was er zo slecht aan toe dat mijn ouders
voor euthanasie pleitten. Zelf dacht ik ook
dat ik een onbekende spierziekte had die
ik niet zou overleven.
Het bleek een verzinsel waar mijn
moeder iedereen veertien jaar lang mee om
de tuin heeft geleid.”
Nina Blom, slachtoffer Münchhausen by Proxy
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1.

Voorwoord

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen om de Stichting Overlevers
Münchhausen by Proxy meer professioneel te maken.
In juni 2013 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden en dit nieuwe bestuur heeft zich toen,
samen met de adviseur (we noemen dit samen het team), uitgebreid gebogen over plannen voor de
toekomst. Er is met passie gewerkt aan de plannen en het team is helemaal op elkaar ingespeeld.
Dit harde werken heeft o.a. geresulteerd in een Ondernemersplan en een Meer-jarenverslag over de
afgelopen jaren.
Op basis daarvan is apart een “Groeiplan 2014–2015” geschreven met als doel fondsen aan te
schrijven die StOMbP willen ondersteunen bij de nieuwe plannen.
In de laatste maand van 2013 stonden alle plannen in de steigers en waren er al positieve reacties
van de fondsen binnen. Op de avond van 31 december is de nieuwe website online gegaan. De site
wordt de eerste maanden van 2014 nog vervolmaakt.
Al met al is het een druk maar zeer succesvol jaar geweest dat we ook in financiële zin positief kunnen
afsluiten.

De missie en doelen
De missie van StOMbP is het afgelopen jaar gericht geweest op het bewerkstelligen van meer
professionaliteit en kwaliteit. Zo kunnen in de komende jaren meer professionals worden bereikt en
kunnen daardoor eerder en doeltreffender kinderen, die slachtoffer zijn van Münchhausen by Proxy,
bereikt worden. Ook volwassen slachtoffers van MbP zullen in de toekomst meer aandacht van de
stichting krijgen.
StOMbP wil zich verder ontwikkelen en heeft op basis daarvan in 2013 een groeiplan ontwikkeld, met
als belangrijkste doelen:
- Het bereiken van meer slachtoffers van Münchhausen by Proxy
- Meer professionals uit het werkveld bereiken, informeren, adviseren en scholen

Wilt u meedoen
Er is nog steeds te weinig aandacht voor Münchhausen by Proxy, in onderzoeken, in meldcodes en
programma’s ten behoeve van kindermishandeling is de term en dus ook een specifieke aanpak niet
terug te vinden. Wij willen dat veranderd zien.
Daarom blijven we ons ontwikkelen, leggen nieuwe contacten, vragen om medewerking en dragen
onze missie verder uit.
Wilt u een bijdrage leveren met uw kennis(netwerk), wilt u (ervarings)onderzoek doen of onderwijs
geven, of als ambassadeur of vrijwilliger meedoen? Ook met sponsoring of een financiële gift
ondersteunt u onze doelen.
Ons team is een groep passievolle personen met ieder hun inzet en deskundigheid en zal u met open
armen ontvangen.

Willy Nabuurs,

Voorzitter StOMbP
willynabuurs.stombp@gmail.com
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Wat is Münchhausen by Proxy

In Nederland komen er per jaar, volgens het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland
(AMK), gemiddeld 65 meldingen van het Münchhausen by Proxy syndroom binnen. Daarnaast
overlijden er zelfs jaarlijks ca. 5 kinderen aan de gevolgen hiervan! Volgens het AMK bestaat het
vermoeden dat er vanwege de complexe omstandigheden MbP nog veel meer kinderen slachtoffer
zijn dan gemeld en/of gesignaleerd. Zeer schokkende cijfers met ernstige gevolgen. Maar wat is
Münchhausen by Proxy precies?
Münchhausen by Proxy is in Nederland nog een onbekende aandoening. Veelal weten de slachtoffers
het bestaan niet van het syndroom, 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 echter 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 98% van de gevallen 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 ook wel Medical Child Abuse genoemd of Paediatric Condition
Falsification. 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. Helaas lijden veel kinderen onder deze verborgen vorm van
kindermishandeling. Onder kindermishandeling wordt verstaan:
 seksuele mishandeling
 fysieke mishandeling en verwaarlozing
 emotionele/psychische mishandeling en verwaarlozing
 getuige zijn van huiselijk geweld
 het onthouden van het recht op school
 medische mishandeling Münchhausen by Proxy waaronder Pediatric Condition Falsification
en Educational Condition Falsification.
Uit recent onderzoek blijkt dat in 2010 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 bestaat er steeds meer hulp en aandacht voor kindermishandeling, echter MbP is ook daarin
niet terug te vinden.
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2.

Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy

2.1

Introductie, doelstellingen en doelgroep

In februari 2009 is Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMbP) door een aantal bevlogen
MbP-lotgenoten opgericht. In 2013 heeft een nieuw bestuur een Groeiplan 2014-2015 geschreven.
StOMbP heeft de volgende missie en doelstelling:
Voorlichting geven over de ernstige vorm van kindermishandeling: het syndroom van Münchhausen by
Proxy / PCF en daarmee de kennis van MbP vergroten, zodat professionals MbP eerder kunnen
herkennen en mogelijk preventief te werk kunnen gaan. Ook worden hierdoor meer slachtoffers
bereikt en geholpen.
Om deze missie uit te voeren zijn in het “Groeiplan 2014-2015” de volgende doelen in 2013
uitgewerkt:
 Meer voorlichting geven, middels o.a. lezingen, PR en documentatie verspreiding, en de
ontwikkeling van een nieuwe documentaire;
 Geven van trainingen, workshops, panelgesprekken, lessen, en andere gesprekvormen;
 Lotgenoten en professionals een podium bieden om hun ervaringen te delen (in de vorm van
een forum op de nieuwe website)
 Nieuwe documentaire maken, waarin professionals aan het woord komen, dit als
ondersteuning bij de lezingen;
 De promotie van het boek “Je bent een verschrikkelijk kind”
 Op termijn het boek “Je bent een verschrikkelijk kind” verfilmen;
 Zoeken naar personen die (promotie)onderzoek willen doen.

2.2

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van StOMbP bestaat uit 3 bestuursleden. Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.
Onderstaand worden het bestuur voorgesteld:
-

Voorzitter: Willy Nabuurs, organisatie adviseur.
Penningmeester: Claudine Valkman, directeur van uitzendbureau NestrX.
Secretaris: Wendy Verhoeven.

Naast bovenstaand benoemde bestuursleden, wordt de stichting verder ondersteund door:
-

Bestuursadviseur: Nina Blom, initiatiefnemer, ervaringsdeskundige en adviseur. Onder de
beschermnaam Nina Blom is het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind” verschenen.

Pagina 6

Jaarverslag 2013

3.

Jaarverslag 2013

3.1

Werkzaamheden 2013

Jaarlijks bereikt StOMbP met haar activiteiten een tiental slachtoffers van Münchhausen by Proxy en
gemiddeld 300 professionals. Er zijn ook partners van daders en professionals die regelmatig contact
zoeken. Dit zijn allen deskundigen die werken met kinderen, dus denk aan artsen, verpleegkundigen,
scholen, studenten in opleiding. Ook met de lezingen worden veel mensen bereikt. Er zijn lezingen
waar 15 ά 20 mensen aanwezig zijn, maar soms ook grotere groepen van 50 tot soms 100 personen
Resultaten in 2013
Het nieuwe team heeft in 2013 gewerkt aan:
 een ondernemersplan en meerjaren verslag
 nieuw onkostenoverzicht en sjablonen voor brieven, facturen e.d.
 een nieuw boekhoudprogramma
 aanschaf van visitekaartjes en een banner
 start gemaakt met bijhouden van emailadressen contacten
 een eerste lezing voor niet deskundigen
 en het schrijven van een “Groeiplan 2014-2015”

Overzicht lezingen 2013
 16 december 2013 een voorlichting aan studenten kinder- en jeugdpsychiatrie van de Vrije
Universiteit in Amsterdam, op aanvraag van Kleine Hans in Amsterdam.
 1 november 2013 een groot congres voor hulpverleners en verzorgers ‘Kinderen zijn geen kleine
volwassenen’ te Ede. Hierbij werd voor het eerst de nieuwe banner getoond.
 13 oktober 2013 heeft StOMbP voor de eerste keer een openbare lezing voor breed publiek
gegeven in café Merz te Dordrecht.
 24 juli 2013 een voorlichting voor huisartsen in opleiding in Rotterdam.
 4 juni 2013 een voorlichting op de Universiteit in Nijmegen.
 Op 6 mei 2013 een voorlichting aan de studenten voor de opleiding Sociaal Agogisch Werk op
ROC Twente te Almelo.
 15 mei 2013 is in samenwerking met een verpleegkundige een les gegeven op het Albeda
College.
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24 april 2013 heeft Nina Blom namens StOMbP een voorlichting geven aan huisartsen in opleiding
op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
17 april 2013 is voor de Jonge Democraten in een café in Tilburg een voorlichting gegeven.
15 april 2013 gaf Nina Blom een voorlichting in Leiden aan Integrale Vroeghulp.
21, 26 en 28 maart 2013 zijn er een drietal bijscholingen gegeven voor het Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis te Amsterdam.
Zoals elk jaar een onderwijsweekend, 16 maart 2013 een voorlichting aan kinderartsen in
opleiding in de buurt van Lunteren.
5 februari 2013 heeft Nina Blom een voorlichting geven aan de Rotary Club DordrechtThuredrecht.
31 januari 2013 een lezing in Den Haag verzorgd op een groot symposium SOLK (Somatisch
Onverklaarbare Lichamelijke Klachten).

Het totaal aantal deelnemers was dit jaar ongeveer 400, vanaf 2014 gaan we dit bijhouden.
Er zijn 146 boeken verkocht/weggegeven als relatiegeschenk aan journalisten en VIP’s.
Ook werden 27 dvd’s verkocht/weggegeven als relatiegeschenk aan journalisten en VIP’s.
Er zijn 9 slachtoffers bereikt (met hen is veel contact).
11 partners van daders en naaste omgeving (familie bekenden etc.) zochten ook langdurig contact.
5 professionals wilden informatie (exclusief alle vragen op de lezingen).
8 studenten vroegen om informatie.
Er zijn 5 aanvragen geweest van de media. Twee hiervan komen in 2014 uit.
Er zijn meer dan 1000 vrijwillige uren gestopt in het werk voor StOMbP, dat is een parttime functie.

3.2

Doelstellingen ‘Groeiplan StOMbP 2014 - 2015’

StOMbP heeft een aantal nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. Op basis
hiervan kan controle blijven worden uitgeoefend op het proces. Tevens geven deze doelstellingen
richting aan de ambitie die StOMbP wil uitspreken met het ‘Groeiplan StOMbP 2014 - 2015’. De
volgende doelstellingen zijn geformuleerd:




Minimaal 10 a 15 slachtoffers meer bereiken ten opzichte van huidige bereik (10)
Minimaal 50 professionals meer bereiken ten opzichte van huidige bereik (450)

In de volgende paragraaf volgt een overzicht van de investeringen/acties die gedaan worden om
bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren.
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3.3

Investeringen/Speerpunten ‘Groeiplan StOMbP 2014 - 2015’

Eind 2013 heeft StOMbP verschillende fondsen aangeschreven met de vraag onderstaande plannen
mee te financieren. Afhankelijk van de reacties van fondsen zullen de plannen uitgevoerd gaan
worden.
Hier volgt een overzicht van de geplande doelen en een toelichting daarop:
Ontwikkeling documentaire
In 2009 is een eerste documentaire, genaamd ‘Het verziekte Kind’, ontwikkeld over deze ernstige
vorm van kindermishandeling Münchhausen by proxy. Deze documentaire is destijds door o.a.
Stichting Kinderpostzegels gefinancierd en wordt nog steeds gebruikt als onderwijsmateriaal om
hulpverleners voor te lichten. Dit zijn voornamelijk hulpverleners die werken met kinderen, zoals artsen
en verpleegkundigen. In 2014 en verder willen we ook psychologen, consultatiebureaus, bureau
jeugdzorg, scholen en meer studenten in opleiding bereiken.
Deze documentaire is inmiddels gedateerd en sluit niet meer voldoende aan op de huidige situatie en
inzichten. StOMbP wil dan ook een nieuwe documentaire ontwikkelen. In deze documentaire wordt
door een aantal professionele hulpverleners (o.a. een kinderarts, vertrouwensarts en een
verpleegkundige) uitgelegd wat Münchhausen by Proxy is en wat je kunt doen bij een
signaal/vermoeden. Ook zullen er overlevers aan het woord komen. Het plan is om de
dvd/documentaire te gebruiken als onderdeel van de lezing (ondersteunend, omdat niet bij elke lezing
een professionele hulpverlener aanwezig kan zijn. Zij zullen, op hun eigen vakgebied, vertellen over
de kenmerken van Münchhausen by Proxy). Ook willen we de documentaire op de website zetten,
maar dit deel zal minder gevoelige informatie bevatten.
Vernieuwde website
De website dient te worden vernieuwd, zodat deze een meer professionele uitstraling krijgt. De
website moet toegankelijk zijn voor lotgenoten van Münchhausen by Proxy, voor professionals en voor
(ex)partners/relatie van daders, zodat zij nog sneller en beter geïnformeerd kunnen worden. Er wordt
gedacht aan een interactieve website, met een forum voor de genoemde groepen. Op langere termijn
willen we met kinderen in contact komen die nu slachtoffer zijn, maar dit moet goed voorbereid
worden, samen met AMK en andere partijen. Ook komen er op de website diverse linken naar
hulpverleners en kindertelefoon.
Tot nu toe is er alleen contact met lotgenoten. Zij zijn al wat ouder en bezig met verwerken. We
hebben geen contact met kinderen, wel met vaders van kinderen, of een juf van school die
vermoedens hebben en advies vragen hoe om te gaan met het kind. De website moet hier
verandering in gaan brengen
Audiovisuele apparatuur
StOMbP geeft jaarlijks verschillende lezingen door het hele land. Alleen ontbreekt het de stichting aan
de
nodige
(audiovisuele)
apparatuur,
zoals
een
beamer,
tablet,
filmcamera
en
ondersteuningsmaterialen. (banner en visitekaartjes zijn al aangeschaft met donaties). Het is dan ook
een wens van StOMbP om deze materialen te kunnen aanschaffen, zodat de lezingen, trainingen en
workshops een enorme kwaliteitsimpuls krijgen.
Pr & Communicatiemateriaal
Het ontbreekt op dit moment aan de nodige communicatiematerialen. StOMbP wil dan ook graag een
informatiepakket ontwikkelen, zodat o.a. de professionals nog beter geïnformeerd kunnen blijven.
Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling voor informatiebrochures die kunnen worden verspreid.
Opleiding en training
StOMbP wil in 2014 en 2015 voorbereidingen treffen om lespakketten en trainingen te ontwikkelen
voor diverse (medische) opleidingen (bv. verpleegkundigen, artsen, psychologen, onderwijspersoneel)
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met als doel dat professionals standaard kennis en vaardigheden opdoen om in hun omgeving
Münchhausen by Proxy snel te kunnen signaleren en adequaat te handelen. Juist omdat de
mishandeling zo verborgen gebeurt, en het kind vaak loyaal is aan de ouder, is het nodig om specifiek
aandacht te besteden aan nieuwe vormen van signalering en aanpak van en in de omgeving van het
kind. Er is klein onderzoek gedaan, deze methodiek bestaat nog niet.
3.4

Toekomstbeeld

De ambities van het nieuwe bestuur zijn om in 2014 en verder, een flinke doorstart te maken met het
bekendmaken, informeren en scholen van meer professionals in de omgeving van kinderen, zodat
meer doelgroepen eerder en adequaat kunnen reageren op signalen van de gevolgen van
Münchhausen by Proxy.
Ook wil StOMbP meer overlevers en slachtoffers van Münchhausen by Proxy bereiken en hen de
nodige steun en adviezen geven. Dit alles vanuit de eigen (goede en slechte) ervaringen van Nina
Blom (overlever) met de medische wereld en de hulpverlening.
Kort samengevat gaat het om bekendheid geven aan Münchhausen by Proxy en de
(on)mogelijkheden er mee om te gaan.
3.5

Samenwerkingspartners

Vanaf het begin in 2009 wordt er samengewerkt met veel personen en instanties, de belangrijkste zijn:
 Albeda College Rotterdam, AMK, Onderwijsweekend Kinderarts in opleiding Lunteren: NVK
(Nederlandse Vereniging Voor Kindergeneeskunde);
 Dokter Bosschaart: kinderarts en forensisch geneeskundige;
 Patries Worm: vertrouwensarts AMK;
 Jolande Schoonenberg: vertrouwensarts AMK;
 Ans van der Westen: Kinderverpleegkundige;
 Leontien Mineur: Docent coördinator Cluster Pediatrie Albeda college;
 Max J. van Trommel: forensisch psychiater np, geeft lezingen, ook in Duitsland, over Mbp;
 Uitgeverij Personalia, Seb van der Kaaden.
In de toekomst willen we meerdere partners zoeken om samen te werken, psychologen,
leerplichtambtenaren en universiteiten voor het doen van onderzoek.
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4

Financieel jaarverslag 2013

In december 2012 is de huidige penningmeester in het bestuur gekomen. In het kader van het meer
professioneel maken van de stichting, is er een accountant (Inceptus accountants) benaderd om de
stichting te begeleiden bij het correct voeren van de financiële administratie. Op basis van de
gegevens over 2012 is er door Inceptus accountants een jaarverslag gemaakt over 2012, zodat er een
goed ijkmoment is. Daarnaast is de ANBI status per 1 december 2012 gerealiseerd, waardoor er
fiscale voordelen zijn voor zowel de stichting als zijn donateurs.
Per 1 januari 2013 is de financiële administratie ingevoerd in een professioneel boekhoudprogramma
en wordt deze gecontroleerd door Inceptus accountants.
In 2013 is er verlies geboekt (1504) tov een winst van (2037) in 2012. Dit heeft te maken met de
voorbereidingen die zijn getroffen in het kader van het project Groeiplan STOMbP 2014-2015. Er is
geïnvesteerd in goede hardware (deze was sterk verouderd). Ook is er geïnvesteerd in
presentatiemateriaal zoals een banner en visitekaartjes. Er was voldoende reserve om deze
investeringen te doen. De stand van de Continuïteitsreserve is gedaald van 5940 (2012) naar 4436
(2013).
Ten opzichte van 2012 zijn de opbrengsten uit voorlichtingsbijeenkomsten ongeveer gelijk gebleven
(1772) . Het is de stichting wel gelukt om meer donaties te ontvangen, maar dit wordt gecompenseerd
doordat er in 2013 minder royalty’s (1249) zijn ontvangen voor de verkoop van het boek ten opzichte
van 2012 (3800).
Vanaf 2014 komt het (financieel) jaarverslag van het afgelopen jaar op www.stombp.nl te staan, zoals
verplicht is volgens de ANBI-regels.

Organisatiegegevens:
Postadres: StOMbP, Postbus 998, 3300 AZ, Dordrecht
Bankrekening: 53.24.830 t.n.v. "StOMbP" te Dordrecht
KvK: 08189059
IBAN: NL38INGB0005324830
BIC: INGBNL2A
ABNI nummer: 8204 04 822
www.StOMbP.nl
stombp@googlemail.com
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