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Jaarverslag van het bestuur over 2016
‘SBS’-Meldingen.
Tot en met dec 2016 zijn we betrokken bij 36 zaken van meldingen van verdenking van ‘babyschudden’, waarvan twee uit België. Inmiddels zijn van deze 36 zaken er 8 geseponeerd, 4
vrijspraken en 4 veroordelingen waartegen hoger beroep loopt.
Een overzicht van de eerste 29 zaken is te vinden onder de knop ‘media’ op de website. Het lijkt er
op dat van de circa 25 a 30 meldingen per jaar (cijfer TNO) de helft de onze stichting weet te
vinden. Momenteel gemiddeld helaas nog steeds bijna één zaak per maand. Bij de baby’s van de
ouders die ons wisten te vinden waren er altijd ook mogelijke ziekte verklaringen voor hetgeen de
kinderartsen betitelden als verdenking van ‘baby-schudden’ (zie het overzicht van de 29 zaken voor
welke mogelijke ziekte- oorzaken we aantroffen). Dat wijst er op dat in zeker de helft van alle
‘shakenbaby-meldingen’ er sprake is van mogelijke ziekteoorzaken i.p.v. mishandeling. Het is niet
ondenkbaar dat niet alle ten onrechte beschuldigde ouders ons weten te vinden, dan zou zelfs veel
meer dan 50% van de verdachtmakingen onterecht kunnen zijn. In publicaties uit de VS leest men
wel signalen in die richting (zie de website onsbs.com). De bedenker in 1971 van de shaken-babyhypothese, dr. Norman Guthkelch, publiceerde in 2012 een uitgebreid artikel waarin hij stelt dat de
hypothese op zich zonder ander letsel of belastende verklaringen onvoldoende is om ouders te
veroordelen. In Nederland wil men tot nu toe nauwelijks kennis nemen van de wijzigende
medische inzichten in de VS. Wij zullen dus ook in 2017 gemiddeld eens per maand naar verklaring
zoekende ouders moeten ondersteunen met een medische second opinion en zorgen voor goede
juridische hulp, waarvoor wij met meerdere advocaten kunnen samenwerken.
De kinderartsen
De stichting heeft in 2015 gepoogd met het bestuur van de Nederlandse vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK) in gesprek te raken. Wij wilden met twee kinderartsen die onze zorgen
delen (emeritus hoogleraar neonatologie Janna Koppe en kinderarts-endocrinoloog Thomas
Vulsma) spreken over beleid en protocol dat de NVK heeft vastgelegd in haar ‘werkboek
kindermishandeling’. Helaas heeft de NVK dat geweigerd. Tot verbazing van de rechter in het kort
geding dat hierop volgde wilde men ook tijdens een schorsing van de zitting geen afspraak voor
een gesprek met ons maken. Onze verzoekbrief aan de NVK vindt u op de website onder de knop
‘media’. Wij begrijpen niet goed waarom de NVK niet constructief over het ‘sbs-beleid’ wil spreken
met een stichting die een aantal van hun ‘sbs-patiënten’ vertegenwoordigt. Bijkomend ernstig
gevolg daarvan is dat er niets gebeurt aan preventie van miskende mogelijke ziekte-oorzaken voor
de ‘pseudo-sbs-verschijnselen’. Om die reden hebben wij op de website nu een aparte knop
toegevoegd voor artsen waaronder documenten te vinden zijn waarin gewenst beleid voor
preventie en onderzoek van mogelijke ‘sbs-cases’ is beschreven. Ouders kunnen hiernaar verwijzen
en zien wat hun arts zou moeten doen.
Voor ons het steeds duidelijker dat de volgende medische oorzaken over het hoofd worden gezien:
Vooral: Geboortetrauma, virale herseninfectie, vitaminetekort. Zeldzamer (circa 18%)
vaccinatieschade. Zeer zeldzaam: medicijnbijwerking, leverfunctiestoornis, aangeboren
aandoening.
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Het boek ‘de andere kant van het shaken baby syndroom’
In 2015 en 2016 is er voldoende materiaal verzameld inclusief interviews met gedupeerde ouders
voor de samenstelling van het boek ‘de andere kant van het shaken-baby-syndroom’. Maar dit
heeft momenteel geen prioriteit. Hulp aan ouders, literatuurstudie, werk aan wetenschappelijk
artikel, en betrokkenheid bij film productie en promotie hadden in 2016 prioriteit. Dat zal in 2017
wellicht ook nog zo zijn. Dat sluit niet uit dat we t.z.t. met een overzicht in E-book komen over de
medische en juridische stand en gang van zaken in Nederland rond ‘sbs’.
Donaties
Dankzij veel gulle gevers en enkele sponsors hebben we ultimo 2016 nog een financiële reserve. Zie
de financiële verslaglegging onder de knop ‘stichting’. In 2016 schonken 46 donateurs en enkele
sponsoren ons €13.014,--, Een aantal donateurs maakt gelukkig periodiek een bedrag(je) naar ons
over. Het geld dat we in 2016 overhielden zullen we in 2017 meer dan nodig hebben. Zie de
begroting bij het financieel verslag. Financiële steun is ook in 2017 nodig. Het valt helaas nog niet
te verwachten dat reeds in 2017 het kinderartsen-beleid zodanig wijzigt dat wij niet meer nodig zijn
voor hulp bij onterechte beschuldiging en (juridische) acties gericht op beleidsverbetering. Wij zijn
alle ondersteuners zeer dankbaar voor hun financiële maar ook morele steun.
Documentaire film “Het shaken-baby-syndroom, slachtoffer van een hypothese”
In de tweede helft van 2016 is met hulp van onze stichting deze film opgenomen en samengesteld
door DOKMA-Film. Begin maart 2017 zal de film online te streamen zijn.
Nieuwsbrieven
In 2016 verstuurden we vijf nieuwsbrieven aan donateurs en ouders en andere geïnteresseerden.
Deze zijn ook terug te vinden op onze website. Wij zullen hiermee doorgaan als er nieuws te
melden is. Iedereen kan zich op de website inschrijven voor de nieuwsbrief.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 twee keer. De reis- en verblijf- kosten van deze vergaderingen nam
het bestuur voor eigen rekening. Penningmeester Petula Prudencia moest wegens drukte aftreden
en we vonden in Henk van Waveren een prima vervanger. Zie op de website onder “Wie wij zijn”.
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