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Betreft: Amendement De Beschermde Wieg (vondelingenkamer). 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Bij de begrotingsbehandeling 2019 is door Beter voor Den Helder een amendement ingediend met 

betrekking tot de Beschermde Wieg. De strekking van het amendement was om € 20.000 beschikbaar 
te stellen voor het realiseren van een vondelingenkamer (Beschermde Wieg) in het ziekenhuis. Wij 

hebben toegezegd met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) 

hierover in overleg te treden. Naar aanleiding van het overleg heeft Noordwest eind februari 2019 een 

formeel verzoek bij ons ingediend om € 20.000 beschikbaar te stellen.  

 

De meeste vrouwen verheugen zich op de komst van een baby. Maar er kunnen situaties zijn waarin 

dat niet het geval is, waarin zij de zwangerschap geheim (moeten) houden en geen andere 

mogelijkheid zien dan de baby af te staan. Om te voorkomen dat de baby op een onveilige plaats 

wordt achtergelaten, of dat de baby geweld wordt aangedaan, heeft De Beschermde Wieg op diverse 

plaatsen in Nederland vondelingenkamers ingericht – o.a. in ziekenhuizen – waar ouders hun baby in 

een veilige omgeving kunnen achterlaten. De mogelijkheid bestaat om op dat moment hulp in te 

schakelen. Ook bij een anonieme achterlating bestaat altijd de mogelijkheid dat moeder en kind op 

een later tijdstip herenigd worden. Zie www.beschermdewieg.nl.  

 

Noordwest is bereid om in Den Helder een vondelingenkamer in te richten. De plannen zijn in een 

vergevorderd stadium. Het ziekenhuis is bereid om een ruimte te faciliteren en verpleegkundig 

personeel in te zetten dat op dat moment dienst heeft. Het ziekenhuis betaalt echter niet de eenmalige 

inrichtingskosten, waaronder de aanleg van een alarm- en beveiligingssysteem. De totale eenmalige 

kosten bedragen € 45.000. Een installatiebedrijf heeft toegezegd de aanleg van alarm- en beveiliging 

ad € 20.000 voor zijn rekening te nemen. Het ziekenhuis heeft de gemeente benaderd om ook een 
bijdrage te leveren.  

 

Het belang van de gemeente is om vanuit haar zorg voor de jeugd te voorkomen dat baby’s bij de 
geboorte schade in hun ontwikkeling oplopen en direct de juiste hulp krijgen. Hoewel de 

vondelingenkamer naar verwachting slechts zeer incidenteel zal worden gebruikt kan met de 

aanwezigheid van deze voorziening veel leed en hoge kosten worden voorkomen. De dichtstbijzijnde 

vondelingenkamer is in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Een vondelingenkamer in Den 

Helder heeft daardoor ook een regionale functie. Op grond van dit belang hebben wij besloten een 

eenmalige bijdrage van € 20.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van een vondelingenkamer. 
 
Den Helder, 12 maart 2019. 
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