Stichting ‘shakenbaby.nl’
Jaarverslag 2018 van het bestuur
Film: ‘Het shaken baby syndroom, slachtoffer van een hypothese’
In 2017 kwam onze aangrijpende film online dankzij twee grote sponsoren en dappere
medewerking van drie ouderparen. De film is via de website op youtube te zien en krijgt nog
steeds, ook in 2018, veel views en positieve reacties.
Tuchtzaken
Er zijn, voor zover bekend bij het bestuur, in 2018 geen nieuwe medische tuchtrechtzaken gestart
door ten onrechte van ‘baby-schudden’ verdachte ouders. (na 2 zaken uit 2017).
We hebben nog steeds succes, vooral in NL, minder in België.
In 2018 zette zich de daling voort van het aantal vragen om hulp wegens melding door een
kinderarts van verdenking van toegebracht hersenletsel (één zo’n zaak, naast één zaak
veroorzaakt door het NFI). Wel dienden zich opnieuw drie zaken aan veroorzaakt door Belgische
kinderklinieken.
We houden een uitgebreide anonieme casus-registratie bij. Het totaal staat sinds de oprichting
van de stichting nu (febr 2019) op 47 zaken.
De daling van het aantal meldingen kan niet te maken hebben met een slechte vindbaarheid van
onze website. Die was namelijk door een adwords-campagne juist beter vindbaar dan in
voorgaande jaren. Ook zal het gedrag van zich onschuldig wetende ouders die na beschuldiging op
internet op zoek gaan naar een mogelijke andere verklaring niet veranderd zijn. Het moet dus zo
zijn dat de Nederlandse kinderartsen ‘wakker’ geworden zijn en beter onderzoek doen naar
medische verklaringen alvorens een verdenking te melden. De Belgische kinderartsen lijken hierbij
nog wat achter te lopen.
Het werk van de stichting met de vele goed gedocumenteerde medische second-opinions door
Jannes Koetsier en emeritus hoogleraar neonatologie professor J.Koppe, die ook bij de
kinderartsen terecht komen, werpt kennelkijk vruchten af. Daarbij komt dat er sinds begin 2017
een medische richtlijn voor artsen op onze website staat.
Wellicht hebben onze film en de tuchtzaken uit 2017 ook bijgedragen aan dit succes in Nederland.
De activiteiten van de stichting zullen ongetwijfeld niet aan de aandacht van de kinderartsen
gemeenschap voorbij zijn gegaan.
Financieel
Ondanks een negatief exploitatie-resultaat is de stichting financieel redelijk gezond dankzij gulle
gevers. De algemene reserve is nu wel gedaald naar € 2390 per eind 2018. Zie op de website onder
‘Stichting’ het volledige financiële overzicht 2018. Donaties zijn nog steeds nodig, met name voor
medische / juridische hulp.
Bestuur
Het bestuur is onveranderd en vergaderde één keer in 2018. Er is geen bestuursvergoeding.
Beleid
Er zijn nog enkele actuele zaken waarbij we ondersteunen. En nieuwe zaken kunnen zich nog
voordoen. We blijven dus nodig en daarnaast conform onze doelstelling werken aan het uit de
wereld helpen van het ‘shaken-baby-misverstand’. Een samenvattende publicatie is in
voorbereiding.
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