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Alle bijeenkomsten afgelast 

Het zal niemand ontgaan zijn, de nieuwe maatregelen 
die de rijksoverheid heeft afgekondigd in de gezamen-
lijke strijd tegen de verdere verspreiding van het 
coronavirus (covid-19). 

Eén van de dringende aanvullende maatregelen om 
verdere verspreiding van het coronavirus te voor-
komen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar 
komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van 100 
personen die aanvankelijk van toepassing was, 
verdwijnt. 

Deze maatregel heeft tot gevolg dat ook alle nog tot de 
zomervakantie geplande afdelingsbijeenkomsten of 
activiteiten komen te vervallen. Het gaat daarbij 
concreet om de lezingavond in april (tevens de jaar-
vergadering) en de excursie naar het BHIC in mei. 

Een vervelende en vreemde situatie die ons allen de 
vrijheid ontneemt om te gaan en staan waar we willen. 
Tegelijkertijd ook het besef dat we nu met z’n allen 
een pas op de plaats moeten maken, gezien alles wat 
er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van 
volksgezondheid. 

Ook de afdeling houdt zich dus aan de maatregelen die 
de overheid heeft afgekondigd. En al weten we nog 
niet hoe lang het gaat duren; er komt een moment dat 
we weer - als vanouds - samenkomen! 

 

 

Laten we hopen dat de inzet die door tallozen op dit 
moment gepleegd wordt ertoe mag leiden dat de crisis 
snel overgaat. 

En, laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen 
die onze steun goed kunnen gebruiken. Met elkaar, 
voor elkaar! 

Wat kan ik doen om de verspreiding van 
het nieuwe coronavirus te voorkomen? 
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, 

hoesten, keelpijn of koorts.  

• Mijd sociale contacten. 

• Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk 
thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je 
een cruciaal beroep hebt. 

• Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 

• Was je handen regelmatig met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van 
elkaar 

 

Meer informatie? 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-
coronavirus  
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ontdek jouw verhaal 

Stil verdriet krijgt plek in BPR 

Eind 2019 viel mijn oog op een overlijdensadvertentie 
van een verre verwante. Het was de advertentie van 
een vrouw met wie ik – ik denk alweer zo’n 15-16 jaar 
geleden – contact had toen ik bezig was met de voor-
bereidingen van mijn familieboek dat november 2016 
het levenslicht zag. 
Mijn bezoek aan haar was bedoeld om informatie te 
krijgen die ik kon opnemen in wat toen nog het boek in 
wording was. Het was een hartelijk gesprek met haar 
en haar man; al snel kon ik alles noteren tot en met de 
gegevens van haar drie intussen volwassen kinderen, 
echtgenotes en kleinkinderen. 
Toen het gesprek bijna gedaan was, vertelde ze dat er 
een vierde kindje was geweest. Haar eerste kindje, dat 
vlak na de geboorte was overleden. ‘Dat is niet belang-
rijk voor je, toch?’, sprak ze, of woorden van gelijke 
strekking. 
Toen ik aangaf, dat ik het vanzelfsprekend zou vinden 
om ook haar dochtertje in het boek op te nemen, 
kreeg het gesprek een onverwachte emotionele lading. 
‘Het zou mooi zijn, als inderdaad ook haar naam 
genoemd wordt.’ En dat was niet zonder reden, want 
het niet noemen, zo proefde ik wel, zou het 40-jarige 
stille verdriet alleen erger maken. 
De bevestiging dat juist ook het dochtertje erbij 
hoorde maakte dat de onbedoeld gespannen situatie 
net zo snel ook weer plaats maakte voor een gevoel 
van opluchting. Voor mij, maar veel meer nog voor de 
twee mensen bij wie ik aan tafel zat. Zij droegen de 
herinnering aan hun dochtertje al die jaren in hun hart; 
de simpele handeling van het optekenen van haar 
naam in het boek was voor hun van onschatbare 
waarde. 
Mooi was dan ook om te zien dat ook de naam van de 
dochter in de overlijdensadvertentie werd genoemd. 
Ik moest aan het voorgaande denken toen ik enkele 
weken geleden een bericht in de krant las, dat in iets 
meer dan een jaar tijd zo’n 20.000 ouders ruim 12.000 
doodgeboren kinderen hebben laten opnemen in de 
Basisregistratie Personen (BRP).  
Deze mogelijkheid is er sinds 5 februari 2019. Voor-
heen waren ouders verplicht om aangifte te doen van 

hun overleden kind na een zwangerschap van 24 
weken of meer, maar vervolgens werd het kind niet 
opgenomen in de registers. Door de wetswijziging 
hebben ouders hierin een keuze. 
Eigenlijk een knap staaltje wetgeving, ‘afgedwongen’ 
door een breed maatschappelijk gedragen petitie, dat 
verder gaat dan alleen een administratieve handeling.  
Dat zoveel van de mogelijkheid gebruik gemaakt 
wordt, laat zien dat er grote behoefte is om ‘op papier’ 
het gezin te completeren, het op deze manier officieel 
in overeenstemming te brengen met de innerlijke 
beleving; het gezin letterlijk heel te maken waarmee 
het ook een heilzame uitwerking kan hebben op het 
verwerken van verdriet. 
Op de site van de rijksoverheid staat een stappenplan 
wat er moet gebeuren om een kind in de BRP te laten 
registreren. 

BHIC sluit studiezalen vanwege corona 

Sinds 17 maart zijn de studiezalen van het BHIC 
gesloten voor het publiek. Ook telefonische dienst-
verlening is op dit moment niet meer mogelijk. 
Dienstverlening via chat, e-mail, forum en sociale 
media blijft doorgaan. De chatservice wordt uitgebreid 
door ook te chatten op maandag- en vrijdagmorgen. 
De scannen-op-verzoek-service blijft doorgaan. Het 
afhandelen van verzoeken kan mogelijk een paar 
dagen extra duren. 
Deze aanpassing in de dienstverlening blijven tot nader 
order van kracht. Geadviseerd wordt om de website 
www.bhic.nl in de gaten te houden voor nieuws. 
Ook is het mogelijk om je aan te melden voor de 
digitale nieuwsbrief van het BHIC. Dat kan via deze 
link. 
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