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Jaarverslag 2014

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 2014 heeft in het teken gestaan van professionaliseren van de Stichting Overlevers
Münchhausen by Proxy. De voorbereidingen van 2013, waarin we een Ondernemersplan en
“Groeiplan 2014–2015” schreven en diverse fondsen gevraagd hebben ons te steunen hebben hun
vruchten afgeworpen.
Op 1 januari 2014 ging de nieuwe website van stombp de lucht in: www.stombp.nl.
Een ander groot project: “Het ontwikkelen van een nieuwe documentaire” heeft vele maanden in
beslag genomen en kwam gereed op het eind van het jaar.
Deze twee projecten zijn met projectsubsidie tot stand gekomen, waarvoor we de fondsen die ons
gesteund hebben hartelijk danken.
Verder is hard gewerkt aan het meer bekendheid geven aan de complexe en ernstige vorm van
kindermishandeling: Münchhausen by Proxy. Dit door het geven van lezingen, presentaties en
interviews, door het uitgeven van een nieuwsbrief, door de profielen op social media zoals Facebook,
Twitter, LinkedIn en door de interactieve forums voor lotgenoten, deskundigen en omgeving van
daders op de website. De doelstelling van 2014 om meer lotgenoten en professionals te bereiken is
ruimschoots gehaald.
Ook zijn er contacten gelegd met (landelijke) organisaties, zoals o.a.: het landelijk opleidingscentrum
kindermishandeling (LOCK); de Landelijke trainingsgroep Kindermishandeling (Ltak); Stichting Praat;
alle AMK’s in Nederland; NeSPCAN; JeBesteBest; Pleegzorg Nederland; William Schrikker groep;
MOVISIE; Augeo; Jeugdzorginstellingen en zo meer. Met deze contacten wordt gezocht naar
samenwerkingsmogelijkheden, vooral in het geven van trainingen over kindermishandeling en MbP.
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 bereiken van zoveel mogelijk slachtoffers van MbP om hen een
luisterend oor en contactmogelijkheid te geven met andere lotgenoten. Daarnaast blijft het onze
missie het bereiken van alle professionals die met kinderen werken om zo vroeg mogelijk een kind in
nood te kunnen signaleren en hen handvatten te bieden hoe die signalen dan aan te pakken.
Wilt u actief meedoen
Er blijft te weinig aandacht voor Münchhausen by Proxy. Op websites, in onderzoeken, in meldcodes
en programma’s ten behoeve van kindermishandeling is de term en dus ook een specifieke aanpak
nauwelijks 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 ook een bijdrage leveren met uw kennis(netwerk), wilt u (ervarings)onderzoek doen of onderwijs
geven, of wilt u 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 vrijwillige inzet en deskundigheid en zij zal
u met open armen ontvangen.

Willy Nabuurs,
Voorzitter StOMbP
willynabuurs.stombp@gmail.com
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Münchhausen by Proxy
In Nederland komen er per jaar, volgens het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK
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. 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 precies?
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 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 tegenwoordig 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.
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.
 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.
Deze vorm van mishandeling staat er niet bij:
 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 nog steeds 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 bestaat er steeds meer hulp en aandacht voor kindermishandeling, echter MbP is ook daarin
niet terug te vinden. Alleen het AMK Nederland noemt ook deze vorm.
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2.

Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy

2.1

Missie en doelstellingen

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:
Informatie, voorlichting en scholing geven, aan alle professionals die met kinderen werken, over de
complexe en ernstige vorm van kindermishandeling: het syndroom van Münchhausen by Proxy / PCF.
Stombp wil daarmee de kennis en vaardigheden rond MbP vergroten, zodat professionals MbP eerder
kunnen herkennen en actief (preventief) te werk kunnen gaan. Ook daardoor worden 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. de site, lezingen, sociale media, interviews;
 PR en documentatie ontwikkelen;
 Ontwikkelen trainingsprogramma en lespakket;
 Ontwikkeling van een nieuwe documentaire;
 Lotgenoten en professionals een podium bieden om hun ervaringen te delen (in de vorm van een
forum op de nieuwe website);
 De promotie van het boek “Je bent een verschrikkelijk kind”;
 Zoeken naar personen die (promotie)onderzoek willen doen.
In dit jaarverslag vind u verderop de resultaten van deze doelstellingen.

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: Marianne Gὅdden, directeur SoMeCare.

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.
Adviseur en trainer sinds najaar 2014: Françoise Vaartjes, directeur Autens Coaching &
training.
Vrijwilligers: In 2014 zijn er een tiental vrijwilligers actief geweest bij: het geven van lezingen,
de filmopnames, ondersteunen van studenten bij werkstukken en andere werkzaamheden
voor de stichting.
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3.1

Resultaten doelstellingen 2014

Nieuwe website
Eind 2013 hebben we opdracht gegeven om een nieuwe website te ontwikkelen. Op 1 januari 2014 is
deze www.stombp.nl online gegaan. In de loop van de daarop volgende maanden is de website
verder opgebouwd. Met de website willen we bezoekers informatie geven over MbP en ook de
mogelijkheid geven om mee te doen aan een interactief forum.
De site is gelinkt naar de Facebookpagina, de LinkedIn pagina en Twitter. Intussen is de website 6534
maal bezocht, dat is gemiddeld ongeveer 500 per maand. Dank aan hallopeter, Peter Reckers, de
websitebouwer en de verschillende fondsen die dit mogelijk maakten.
Nieuwe documentaire
Het levensverhaal van Nina Blom, verwoord in haar boek: “Je bent een verschrikkelijk kind”, is
uitgangspunt geweest voor de documentaire met dezelfde naam als het boek. Maandenlang zijn er
deelopnames geweest met diverse personen, een intensief proces. Nina vertelt over haar ervaringen,
thuis, met haar moeder, bij de dokters en in het ziekenhuis, het afscheid van haar zus en
jeugdvriendin, de uit huisplaatsing en de revalidatie daarna. Langs dat verhaal komen ook de
personen die een rol spelen in beeld en geven hun visie en reacties. Een paar deskundigen op het
terrein van MbP/PCF geven achtergrond informatie. Eind 2014 is de film opgeleverd. Stombp is erg blij
dat fondsen de mogelijkheid geboden hebben om deze documentaire te maken, waarvoor onze dank.
Dank gaat ook uit naar HBV producties, Hans van Brunschot en Hans Schoenmaker, de filmmakers.
De film zal alleen vertoond worden binnen lezingen en trainingen.

Lezingen
 Catharina ziekenhuis Eindhoven, 70 deelnemers
 Lunteren kinderartsen in opleiding, 68 deelnemers
 William Schrikker Groep 2x 30 deelnemers
 Albeda College, Rotterdam, 18 deelnemers
 Radboud UMC Nijmegen, 130 deelnemers
 Juzt, Teteringen, 62 deelnemers
 Groene Hart ziekenhuis, drie lezingen, 2 x 40 verpleegkundigen en 1 x 20 kinderartsen
assistenten.

en
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Nieuwsbrief
In 2014 is een nieuwsbrief ontwikkeld met als doel meer professionals regelmatig iets te kunnen
vertellen over MbP. Deze nieuwsbrief is 3 maal verschenen in 2014. Er zijn inmiddels 219 personen
van zeer diverse instellingen die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief. We krijgen hierover
positieve reacties en zullen blijven werken aan bredere verspreiding van dit medium.
Sociale media
Stombp is in 2014 gestart met een pagina op diverse sociale media.
Op Facebook https://www.facebook.com/Stombp heeft Stombp intussen 231 volgers, op LinkedIn 16
leden, in een speciale groep aangemaakt voor professionals, en Stombp zit op Twitter met 136
volgers.
Promotieonderzoek
De bij Stombp aangesloten 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.
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.”
In België werd dit jaar nog een moeder veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, omdat ze haar 9jarige zoon had vergiftigd, door het insecticide Malathion in zijn limonade te doen. Uiteindelijk overleed
hij daaraan. Maar zo’n harde veroordeling is een uitzondering. Als er al veroordeling plaatsvindt, komt
de moeder er vaak vanaf met verplichte therapie. Zelfs bij een overleden kind is Münchhausen by
proxy bij de moeder vaak moeilijk te bewijzen. Volgens Jolande Schoonenberg, mede-auteur van de
Richtlijn over dit onderwerp en vertrouwensarts bij het AMK Amsterdam, ligt de focus nu voornamelijk
op het vaststellen van deze vorm van kindermishandeling bij het kind. “Nu Münchhausen by proxy als
psychische stoornis is losgelaten, is de term Pediatric Condition Falsification (PCF) hiervoor in de
plaats gekomen, wat eigenlijk zoveel betekent als: verzonnen ziekte bij het kind. De mishandeling bij
het kind aantonen, is een stuk makkelijker dan de Münchhausen by proxy bij de moeder. Natuurlijk
kijken we wel naar de oorzaken van de PCF. We hebben gemerkt dat het belangrijk is om andere
volwassenen in de zorg voor het kind te betrekken. Ook bieden we de ouders langdurige intensieve
hulp aan bij de problemen die er zijn in het gezin. In ernstige gevallen, waarbij het kind daadwerkelijk
wordt ziek gemaakt en het niet bij verzinnen blijft, is een uithuisplaatsing nodig.(….)”
PR producten, documentatie en lespakket
De plannen om nieuwe PR producten en documentatie te gaan ontwikkelen is gepland voor 2015.
De ideeën moeten goed en zorgvuldig uitgewerkt worden om een goede opdracht te kunnen geven.
De PR- en ook de documentatie producten moeten voldoen aan materiaal dat geschikt is voor diverse
doelgroepen zoals o.a. politie, docenten, artsen, ziekenhuizen, gezinsvoogden, rechters en anderen.
We denken aan artikelen geschreven door professionals vanuit hun specifieke werkgebied, aan
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teksten die gebruikt kunnen worden door andere organisaties om bij hun informatie pakket te voegen,
aan folders en korte (ervarings)verhalen en zo meer.
De documentatie wordt in samenhang ontwikkeld met een nieuw trainings- scholingspakket. Zo kan de
documentatie ook gebruikt worden tijdens de scholingen. Het lespakket- trainingsmateriaal moet
vooral gericht zijn op het hoe signaleren, hoe bespreken en aanpakken van situaties die te maken
hebben met MbP. Er wordt vooral ook veel geoefend en handvatten aangereikt die in de eigen
organisatie toepasbaar moeten zijn. Er wordt gezocht naar een moderne vorm om het geheel aan te
bieden.
Podium voor lotgenoten, professionals en omgeving van (vermoedelijke) daders
Op de website hebben we een forum ontwikkeld om betrokkenen bij MbP de mogelijkheid te geven om
met elkaar van gedachten te wisselen. Vooral lotgenoten hebben daar flink gebruik van gemaakt. Er
zijn 67 berichten gedeeld door 7 lotgenoten. Via mail kan men zich aanmelden en na goedkeuring
wordt men toegelaten tot het forum. Wanneer men daar niet actief is wordt men weer verwijderd. Dit
om de privacy van de lotgenoten die wel actief zijn te waarborgen. Veel meer personen hebben zich
aangemeld, 26 zelfs. Om daadwerkelijk actief mee te doen is vaak te zwaar voor sommigen, ook
omdat zij hun trauma’s nog niet verwerkt hebben. Ze kiezen er dan voor om te corresponderen met
Nina Blom, onze ervaringsdeskundige. We hebben ongeveer 20 lotgenoten contacten.
Er is een mevrouw die niet op internet zit en toch wil corresponderen per brief, een lotgenoot heeft
zich aangemeld om dit op zich te nemen. Op de andere twee forums is het nog stil, de deskundigen
zoeken elkaar nog niet op, er heeft zich één persoon gemeld. Ook van professionals krijgen we
regelmatig mails met vermoedens en vragen over hoe te handelen, maar zij gaan niet op het forum.
Ook al is het een kleine groep die er wel gebruik van maakt, het forum op de site vindt Stombp
belangrijk.
Citaat:
“Mensen die Münchhausen hebben die hebben vaak zelf geen fijne jeugd gehad, niet genoeg
aandacht van hun ouders. Op jonge leeftijd proberen ze dan vaak al aandacht te krijgen op een
verkeerde manier, bijvoorbeeld door een keer expres ‘’flauw te vallen’’ en dan te merken dat ze
daardoor aandacht krijgen. (zo begon dat bij mijn moeder)
Dan gaan ze er steeds meer dingen bij bedenken zoals bij mijn moeder een ‘’spierziekte’’ en ‘’reuma’’
en nog veel meer. Maar hier is het nog ‘’Münchhausen’’ want dit had ze, volgens haar, zelf allemaal.
Toen ze kinderen kreeg werd het Münchhausen by Proxy, ze was altijd heel gemeen tegen ons maar
als er iemand bij was dan was ze opeens een hele lieve moeder.”
Adviesvragen
Dit jaar zijn er 13 vragen geweest van personen die in hun omgeving een situatie meemaken waarbij
ze een “onderbuikgevoel” krijgen. Het zijn meestal personen uit de omgeving van een vermoedelijke
dader, ex-partners, (schoon)zussen, vriendinnen, docenten, tantes. Ook hebben we een mail gehad
van een vrouw die verdacht werd. Het is heel ingewikkeld om deze personen te ondersteunen. We
adviseren ze meestal om advies te vragen bij hun AMK, alle signalen te noteren, niet zelf het gesprek
met kind en vermoedelijke dader aan te gaan omdat dit gevaarlijk kan zijn voor het kind. We adviseren
de website te bekijken, deskundigen in de omgeving te informeren zoals docenten en artsen, zodat zij
evt. samen verder kunnen. Verder kunnen we weinig doen, we zijn geen professionals en zijn niet op
de hoogte van de werkelijke situatie. Vaak komt er geen vervolg en horen we nooit meer wat.
Daarnaast zijn er ook personen die heel blij zijn met onze adviezen, steun ervaren, herkenning en een
luisterend oor. Toch is dit een lastig item, de verhalen zijn nooit feitelijk, gekleurd, niet te checken en
daarom blijven we daarin wel betrokken, maar zakelijk handelen.
Studenten
In 2014 hebben we 8 vragen gekregen van opleidingen en studenten om te ondersteunen, mee te
beoordelen, van hun (afstudeer)werkstukken over MbP. Er zijn 20 studenten bezig geweest met
onderzoek en werkstukken. Het niveau van de opleidingen (ook uit België) varieert van hogescholen,
opleiding pedagogiek, maatschappelijk werk, tot HAVO. Een studente van de school voor de
journalistiek heeft een film gemaakt die is uitgezonden op RTV Utrecht. Vaak zijn dit moeizame
processen. De studenten zien niet altijd hoe complex MbP is en als gevolg daarvan ontstaan er
werkstukken waar we niet altijd achter kunnen staan. Toch vinden we het belangrijk dat scholen en
studenten aandacht besteden aan MbP.
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Media
Regelmatig komen er vragen binnen om een artikel te leveren voor een blad of TV-programma. In
2014 hebben we medewerking verleend aan: Fabulous Mama; Gamma Professional; Reis van de
Heldin; Hogeschool Utrecht(uitzending voor RTV Utrecht; Telefacts België, uitzending; Dag allemaal,
België.

Vrijwilligers en team Stombp
Stombp blijft zoeken naar gepassioneerde vrijwilligers en ambassadeurs. We zoeken vooral naar
mensen die vanuit hun ervaring, werk of interesses bepaalde aanvullende vaardigheden en kennis
meebrengen. Het werk is onbezoldigd en intensief. Iedereen die meedoet met het team van Stombp
heeft bepaalde taken binnen een bepaalde tijd. De één heeft 4 uur per week, de ander 16 uur per
week en weer een ander 4 uur per maand en weer een ander levert af en toe een dienst. De rol en
taken worden daaraan aangepast. In de laatste bestuur/teamvergadering van Stombp zijn alle rollen
en taken goed doorgesproken. Dit om efficiëntie te bevorderen en zo weinig mogelijk overlap te
krijgen. Taken die er gedaan worden zijn o.a.:
 Boekhouding, financieel overzicht, financieel jaarverslag, contacten accountant.
 Aanvragen lezingen behandelen, lezingen/powerpoints voorbereiden, lezing verzorgen en
declaraties maken en versturen.
 Overleg met uitgever en boekpromotie.
 Interviews geven, adviesvragen beantwoorden, forum bijhouden, lotgenoten te woord staan.
 Nieuwsbrief, adressenlijst, verslagen vergadering, PR werkzaamheden, beheren site en social
media,
 Overzicht houden, vergaderingen voorbereiden en organiseren, concept meerjarenplan,
jaarverslag, maandverslag met belangrijke ontwikkelingen.
 Financiën zoeken, fondsen en subsidie en crowdfunding
 Ontwikkelen nieuwe ideeën en projecten 2015, trainings- lespakket en PR- en documentatie
materiaal.
 Zoeken vrijwilligers, ambassadeurs, voorgesprekken en contacten met externen over
samenwerking.
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Boekverkoop
Er zijn 537 boeken in 2014 verkocht. Er is een zesde druk uitgekomen en een E-book van “Je bent
een verschrikkelijk Kind”, dit is 63 keer verkocht.

Samenwerking
Vanaf het begin in 2009 wordt er samengewerkt met veel personen en instanties, de belangrijkste zijn:
 Albeda College Rotterdam, AMK, Onderwijsweekend Kinderartsen in opleiding Lunteren: NVK
(Nederlandse Vereniging Voor Kindergeneeskunde);
 Dokter Ad 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;
 Rian Teeuw, is kinderarts en voorzitter team kindermishandeling van het Emma-kinderziekenhuis
in Amsterdam.
 Uitgeverij Personalia, Seb van der Kaaden.
In de toekomst willen we meerdere partners zoeken om samen te werken.
3.2

Doelstellingen 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. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:








3.3

Nieuw PR- en documentatie materiaal ontwikkelen over MbP;
en in samenhang hiermee ook een les/trainingspakket samenstellen om professionals te
scholen en trainen hoe signalen van MbP/PCF daadwerkelijk te herkennen en aan te pakken.
Stombp wil (landelijke) organisaties en instellingen meer bewust maken dat MbP ook een
vorm van kindermishandeling is en bewerkstelligen dat zij dit ook meenemen in hun werk en
PR activiteiten.
Middels crowdfunding: http://www.dordrechtvanstart.nl/help-starten/nooit-jouw-schuld
proberen we het project: “Nooit jouw schuld”, een project om leerlingen te laten praten en
tekenen over kindermishandeling, te ontwikkelen.
Stombp wil ook het vrijwilligersbeleid verder vorm geven.
Een reconstructiefilm maken van de ziekenhuisopnames van Nina Blom.
Toekomstbeeld

De ambities van het bestuur zijn om in 2015 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 o.a. de eigen (goede en slechte) ervaringen van Nina
Blom (ervaringsdeskundige van Stombp) met de medische wereld en de hulpverlening.
Daarnaast wil Stombp dat alle instellingen en organisaties die werken aan het voorkomen van
Kindermishandeling ook de vorm MbP gaan benoemen en uitleggen (op hun site).
Kort samengevat gaat het om bekendheid geven aan Münchhausen by Proxy en de
(on)mogelijkheden er mee om te gaan.
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4.

Financieel jaarverslag 2014

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 2013 is er door Inceptus accountants een jaarverslag gemaakt 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 haar donateurs.
Per 1 januari 2013 is de financiële administratie ingevoerd in een professioneel boekhoudprogramma
en wordt deze gecontroleerd door Inceptus accountants.
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
contact.stombp@gmail.com
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