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Blauwestad, 29 maart 2022

verzonden per aangetekende post

Aan AJN (Jeugdartsen Nederland) met name CB-artsen
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht
Aan NHG, (Nederlands Huisartsen Genootschap)
Postbus 3231 3502GE Utrecht
Geachte collegae,
Wij (stichting ‘shakenbaby.nl’) vinden het nodig om de problematiek van het “pseudoshaken-baby-syndroom” onder uw aandacht te brengen. Hoewel het aantal wanhopige
ouders dat ons weet te vinden de laatste jaren is gedaald, lopen ouders nog altijd de kans
om onterecht verdacht te worden van toegebracht letsel bij hun baby (1-6 mnd) als deze na
spoedopname wegens ‘wegraking’ (ALTE) subdurale hematomen blijkt te hebben.
Onterecht verdacht worden van schuld aan het overlijden of het cerebraal gehandicapt
raken van je baby heeft voor zo’n gezin uiteraard dramatische gevolgen die ook nog tot jaren
na een strafzaak kunnen voortduren.
Door de 52 ‘pseudo-shaken-baby-zaken’ die wij inmiddels onderzochten, weten wij dat de
huisartsen niet of nauwelijks en de consultatiebureau-artsen niet of eenzijdig zijn
geïnformeerd over deze zeldzame problematiek.
Dat heeft twee gevolgen waaraan wij met dit schrijven iets pogen te verbeteren:
+1 Preventie van subdurale rebleeding schiet tekort door gebrek aan alertheid bij huisartsen
en cb-artsen op hersen-symptomatologie bij baby’s (zie bijlagen preventie en artsen
richtlijn), waardoor de situatie wellicht onnodig verergert en zoals nu steeds gebeurt pas
duidelijk wordt bij de spoedopname wegens de ALTE.
+2 Onterecht beschuldigde ouders kunnen geen hulp in hun directe zorg-omgeving vinden,
als de kinderarts bij gebrek aan een medische diagnose (te snel) tot ‘waarschijnlijk
toegebracht letsel’ heeft geconcludeerd, waarna artsen en ‘Veilig Thuis’ zich voor de (eigen)
zekerheid op de vlakte houden.
Wij hopen en vertrouwen er op dat u dit schrijven en met name de bijlagen (ook te vinden
op onze website) onder de aandacht van uw leden wilt brengen.
Desgevraagd kunnen wij u deze documenten ook digitaal doen toekomen en uiteraard ben ik
bereid e.e.a. in een mondeling overleg nader toe te lichten.
Bijlagen: 1. Preventie en vroegdiagnostiek. 2. Artsen richtlijn. 3. Jaarverslag 2021
Hoogachtend,
Namens het bestuur, Jannes Koetsier, arts, voorzitter stichting ‘shakenbaby.nl’
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