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Abortus is van alle tijden, wet of geen wet. België is vandaag
het land met een laag abortuscijfer. Voor een land waar een
kleine veertig jaar geleden informatie over en verspreiding van
anticonceptie nog illegaal was, is dit een prestatie van formaat.
Ongewenste zwangerschappen zijn zoveel mogelijk terugge-
drongen en abortus is zoals velen vreesden niet een gemakke-
lijk voorbehoedsmiddel geworden. En als abortus wel aan de
orde is, kan dit gebeuren in de best denkbare omstandigheden.

Het eerste deel van dit Antennenummer schets enerzijds de
huidige situatie in België inzake abortus en anderzijds worden
contrasterende evaluatiekaders bij elkaar geplaatst. Naast levens-
beschouwelijke en humanistische verkenningen is er een ethische
exploratie van het abortusthema vanuit religieus standpunt.

Hét onderwerp van de feministische beweging is de strijd voor
legalisering van abortus. Maar hoe is het momenteel gesteld? Is
abortus nog steeds een strijdpunt. De vraag wordt voorgelegd aan
Karen François. Haar antwoord is een nuchtere vaststelling: No
issue. Hedendaags feminisme over abortus. Tevens blikt zij in
de toekomst voor de verdere ontvoogding van de vrouw. . . p. 5
Het huidige denken over anticonceptie verruimen, is een moge-
lijkheid om de ontvoogding voort te zetten. Marc Cosyns wil het
denken over voortplanting anders invullen. Hij houdt een pleidooi
om abortus als anticonceptie te gaan beschouwen, als een recht.
Abortus als anticonceptie? ‘Lust zonder last, kinderen als 
‘t ons past’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9
Bij de legalisering van abortus werd een controleorgaan opge-
richt: de Nationale Evaluatiecommissie. Karen François gaat in op
de werking ervan en sluit af met een pertinente vraag. De
Nationale Evaluatiecommissie inzake abortus. Genealogie en
werking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
De waarde van het menselijke leven staat centraal in elke ethi-
sche verkenning. Johan Stuy verkent dit terrein en gaat dieper in
op een humanistische visie op de morele aspecten. Abortus. Een
humanistisch-ethisch perspectief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17
Bij Adelheid Rigo staat de waardetoekenning aan een embryo cen-
traal. Zij gaat daarbij in op de specifieke vraagstelling bij een medi-
sche abortus. Tevens doet zij verslag van haar psychologisch-etisch
onderzoek over ‘saviour baby’ en het omgaan met overtollige
embryo’s. De waarde van het embryo voelen en denken. . p. 21
Chris Gastmans licht de christelijk-ethische afweging toe bij abor-
tus na prenatale diagnostiek. Ethiek wordt geboren uit kwets-
baarheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 27

In het midden van dit nummer vertelt een jonge vrouw haar
relaas met een gedicht en een verhaal. Haar bijdrage vormt een
scharnierpunt in deze Antenne. Abortus is een aangrijpende
gebeurtenis. Dankzij deze getuigenis wordt een blik verkregen

op de intense en pijnlijke overwegingen van een jonge vrouw.
De redactie bedankt de getuige om zo openhartig te durven
schrijven. Een jonge vrouw vertelt… . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

In het derde deel van het nummer wordt stilgestaan bij de
hulpverlening op de beslissende momenten: het vaststellen
van een ongewenste zwangerschap, het beslissingsproces, de
uitvoering van de ingreep en verwerking van een zwanger-
schapsonderbreking. Hierbij worden zowel betrokkenen bij de
begeleiding zelf aan het woord gelaten als de impact van de
verschillende betrokkenen toegelicht. 

Elly Van Assche staat stil bij de verschillende overwegingen bij het
beslissingsproces tot zwangerschapsafbreking. Psychologische
hulp verlening bij ongewenste zwangerschap.. . . . . . . . . p. 35
Een op vijf vrouwen heeft te kampen met de abortusvraag en
toch blijft deze vaak onbesproken. Gynaecologe Anne
Verougstraete zet alles op een rijtje om het thema uit die taboe-
sfeer te halen en peilt naar omstandigheden van een ongewens-
te zwangerschap. Abortus en falen van anticonceptie in België.
Wat zijn de moeilijkheden bij het beteugelen van de fertiliteit
en bij anticonceptiegebruik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38
De hulpverleners zelf komen aan bod. Twee sociaal verpleegkun-
digen, Aline Antoine en Patrick Vanhamel, spreken vanuit hun
persoonlijke betrokkenheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42
Ingrid Prüfer schrijft vanuit haar ervaring op welke manier het
islamitische geloof zijn stempel drukt op de beleving van een
ongewenste zwangerschap en de verwerking van een abortus.
Ongepland zwanger als moslima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46
Bij een abortus staan zowel de vrouw als de man voor de onver-
mijdelijke taak de abortus te verwerken. Koen Baeten wil
beklemtonen dat beiden de nodige aandacht dienen te geven
aan dit specifieke rouwproces. Begeleiding na abortus: noodza-
kelijk of niet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50
Een levende pop wil tienerzwangerschappen voorkomen, maar is
ook inzetbaar bij het beslissingproces. Op bezoek bij Emma: tie-
nerzwangerschappen en abortus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 54

We hopen dat we er in geslaagd zijn om een gevoelig thema als
abortus op een gepaste manier te brengen. We willen ook iedere
auteur danken om zijn of haar bijdrage. Dankzij ieders persoonlijk
gekleurd verhaal werd het thema op een brede manier belicht.
Onze expliciete dank gaat uit naar Anna De Palmenaer die het
nummer op een bijzondere manier voorzien heeft van illustraties,
waaronder de cover. In haar covertekening troffen we tegelijk een
kwetsbare gevoeligheid en een tedere kracht aan, een heus huza-
renstukje. Uit de getuigenissen onthouden we immers dat een
beslissing om zwangerschapsonderbreking steeds meegedragen
wordt, en smaakt naar ‘iets of iemand’, ‘afscheid of slaapwel’…
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Redactie

Patrick Brugggeman
moreel consulent CMD Vilvooorde

Tine Gysel
moreel consulent PCMD Leuven

Bart Moens
assistent-moreel consulent PCMD Leuven
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Hedendaags feminisme 
over abortus

D
e eerste feministische golf kenmerkt zich door haar
eisen voor onderwijs en stemrecht voor vrouwen.
We schrijven eind negentiende eeuw. De strijd was

toen op zijn heetst. De eisen waren ouder. Reeds aan het
einde van de achttiende eeuw publiceerden filosofen als
Olympe de Gouges (1748-1793) en Mary Wollstonecraft
(1759-1797) over de rechten van de vrouw. In Parijs publi-
ceert de Gouges in 1791 haar Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne als reactie op de vele lacunes
ten aanzien van vrouwen in de Franse grondwet van 1791.
De Gouges eiste alle rechten voor alle vrouwen: stemrecht
voor vrouwen, gelijke rechten en plichten tegenover de
overheid, een betere opleiding voor kinderen, jongens én
meisjes, nieuwe rationele huwelijkscontracten die de echt-
scheiding mogelijk maken, de erkenning van het erfrecht
voor alle kinderen wettige en onwettige, de hulp aan
ongehuwde moeders en prostituees, het recht op arbeid
voor alle vrouwen en gelijke beloning. Ongeveer op het-
zelfde moment schrijft Wollstonecraft in Londen haar A
Vindication of the Rights of Woman (1792) waarin ze pleit
voor het kiesrecht voor vrouwen, toegang tot openbare
ambten, recht op onderwijs en toegang tot de universitei-
ten. In België worden vrouwen toegelaten aan de univer-
siteiten vanaf 1880 met de Universiteit Brussel als eerste
en de Katholieke Universiteit Leuven in 1920 als laatste in
het rijtje. Sinds 1918 hadden vrouwen (met uitzondering
van de prostituees) stemrecht op het niveau van de

TOEN IK DE VRAAG KREEG VOORGELEGD HOE HEDENDAAGSE

FEMINISTEN DENKEN OVER ABORTUS WAS IK IN EERSTE

INSTANTIE EEN BEETJE VERWONDERD. DAT IS TOCH LANG

GEEN ISSUE MEER. MAAR NO ISSUE VERDIENT DAN MIS-

SCHIEN TOCH OOK EVEN DE AANDACHT OMDAT HET VROEGER

UITERAARD ANDERS IS GEWEEST. ABORTUS WAS OOIT EEN

HOT ITEM, IN DE JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG VAN DE TWIN-

TIGSTE EEUW –DE ZOGENAAMDE TWEEDE FEMINISTISCHE

GOLF. HET LIJKT AL ZO LANG GELEDEN. WAT VANDAAG EEN

VERWORVEN RECHT IS, WAS IN DIE TIJD EEN KEIHARD POLI-

TIEK STRIJDPUNT. JAWEL, VELE VROUWEN EN ENKELE MAN-

NEN HEBBEN ER HARD VOOR GESTREDEN. DE STRIJD VOOR

DE LIBERALISERING EN LEGALISERING VAN ABORTUS VINDT

PLAATS GEDURENDE DE TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF. MAAR

WAARIN ONDERSCHEIDT ZICH DE EERSTE EN DE TWEEDE FEMI-

NISTISCHE GOLF?

Karen François

Verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie 

aan de Vrije Universiteit Brussel.
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KAREN FRANÇOIS

MARY WOLLSTONECRAFT, A VINDICATION OF THE RIGHTS OF WOMAN
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feministe Carol Hanisch die protesteerde tegen de manier
waarop de linkse beweging de ervaringen van vrouwen
afdoet als ‘persoonlijk’ en dus niet belangrijk voor een
politieke analyse van de maatschappij. Hanisch pleit er -
voor om persoonlijke er va ringen van vrouwen politiek ern-
stig te ne men, in de lijn van wat Smit in Nederland deed.
Begin de jaren zeventig komt de leuze overgewaaid en wordt
ze opgepikt door de Nederlandse en de Belgische vrouwen-
beweging (‘Het persoonlijke is politiek - Le personnel est
politique’). In Nederland en Vlaanderen wordt het politie-
ke gedachtegoed vooral gedragen door de feministische
actiegroep Dolle Mina. Hun pleidooi voor de legalisering
van abortus krijgt vorm onder de historische slogan Baas
in eigen buik. De politieke strijd voor de legalisering van
abortus is hevig, maar de realisering ervan laat tergend
lang op zich wachten.
Het eerste wetsvoorstel wordt ingediend door de toen-
malige socialistische senator Willy Calewaert in februari
1971. Het voorstel Calewaert kwam echter niet toe aan
een behandeling in het parlement. De zaak Peers van
1973 -genoemd naar de Naamse gynaecoloog die in
januari 1973 werd gearresteerd omdat hij een abortus
uitvoerde op een zwakzinnig meisjes dat verkracht was-
beroert hevig de politiek.

Niet de legalisering van abortus maar wel -als compromis-
de liberalisering van verspreiding van anticonceptiemidde-
len wordt opgenomen in het onderhandelingsakkoord van
de toenmalige regeringsformatie (de tripartiete Leburton).
Het thema abortus verdwijnt in een Ethische Commissie
die in 1975 wordt samengesteld en een mooi voorbeeld
vormt van de Belgische pacificatiedemocratie. De afhou-
dingspolitiek met betrekking tot abortus zal duren tot het
wetsvoorstel Lallemand-Michielsens -ingediend in maart
1986- dat uiteindelijk in 1990 leidt tot de (gedeeltelijke)
legalisering van abortus met de ‘Wet van 3 april 1990
betreffende de zwangerschapsafbreking’. We schrijven
‘(gedeeltelijke) legalisering’ omdat de wet voorziet in de
legalisering van abortus onder bepaalde voorwaarden
waarvan de belangrijkste zijn: 1) de abortus moet plaats-
vinden binnen de eerste twaalf weken van de zwanger-
schap en 2) er dient een wachttijd van zes dagen te wor-
den gerespecteerd tussen de eerste aanvraag en de uit-
voering van de abortus. 
Uiteindelijk wordt abortus dus gelegaliseerd (onder
bepaalde voorwaarden) bij de Wet van 3 april 1990. De
grote verdienste van Lucienne Herman-Michielsens
bestaat er in dat ze de beoordeling van de noodzaak bij
de vrouw legt. Het is dus de vrouw die beslist over het al
of niet laten uitvoeren van een abortus. Bestaande abor-
tuscentra kunnen uit hun illegaliteit treden en over heel
Vlaanderen kan een kwaliteitsvolle abortushulpverlening
worden uitgebouwd. Voor een mooi overzicht kan je
terecht op www.abortus.be. Met de legalisering van
abortus kan de tweede feministische golf netjes worden
afgesloten.

gemeenteraden. Het stemrecht voor vrouwen op alle
niveaus is er uiteindelijk gekomen in 1948.

De tweede feministische golf situeert zich vanaf het eind
van de jaren zestig, de volledige jaren zeventig met haar
uitlopers in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De
aanleiding wordt toegeschreven aan een artikel van de
Nederlandse Joke Smit (1933-1981) dat in 1967 verscheen
in het Nederlandse maatschappijkritische blad De Gids. 

Het artikel Het onbehagen bij de vrouw betrof het per-
soonlijke leven van vrouwen en een pleidooi voor een
betere levenskwaliteit voor vrouwen. Smit kwam onder-
meer op voor een toegankelijke anticonceptie, voor het
beslissingsrecht van de vrouw inzake abortus, voor wette-
lijke waarborgen voor een gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen op de arbeidsmarkt, voor het herverdelen
van betaalde en onbetaalde arbeid over mannen en vrou-
wen en voor een betere fiscale wetgeving. Deze persoon-
lijke invalshoek sloot volledig aan bij de acties die onge-
veer in diezelfde periode plaatsvonden in de Verenigde
Staten van Amerika. In 1969 wordt The Personal is Political
voor het eerst vermeld in een Amerikaans pamflet van de



geren onder de 21 jaar en hij was tevens gekoppeld aan een
jaarlijkse sensibiliseringscampagne en een massale ver-
spreiding van condooms, ter preventie van seksueel over-
draagbare aandoeningen. Momenteel ijvert men voor een
structurele verankering van deze maatregel binnen het
Riziv-budget. Deze eisen zijn geen specifiek actueel feminis-
tische actiepunten maar zijn geïnstitutionaliseerd binnen
Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor sek-
suele gezondheid (www.sensoa.be).

Er blijven echter wel een paar knelpunten of aandachtspun-
ten waar de regelgeving met betrekking tot abortus moet
worden verfijnd en waarvoor vooral de mensen die dage-
lijks met de praktijk van de hulpverlening worden gecon-
fronteerd (dikwijls de feministen van het eerste uur) voor
ijveren. Een van de vragen die momenteel voorliggen, is de
terugbetaling van een abortus die in het buitenland (door-
gaans Nederland) is uitgevoerd omwille van het feit dat de
ongewenst zwangere vrouw meer dan twaalf weken zwan-
ger is en daardoor niet meer in België terecht kon met haar
hulpvraag. De praktijk leert dat het dikwijls de meest gede-
priveerde vrouwen zijn die er niet in slagen de hulpverle-
ning te bereiken voor de termijn van twaalf weken. Vanuit
het verschildenken is dit een van de belangrijke verschillen
tussen vrouwen. De zwakkere vrouwen verdienen de mees-
te aandacht om zo op een gelijkwaardige manier te kunnen
delen in de voorzieningen zoals bij een ongewenste zwan-
gerschap. Voor die vrouwen is er dan een uitweg vooral naar
Nederland waar men terecht kan voor een zogenaamde
‘tweede trimester behandeling’. Deze ingreep wordt echter
niet terugbetaald door het Belgische Riziv. Dus hier ligt de
vraag voor, om deze situaties te regulariseren.
Ten slotte kan ik me voorstellen dat de nieuwe verworven-
heid van de medicinale abortus op termijn zal leiden tot de
vraag om de ‘abortuspil’ vrij beschikbaar te maken voor elke
ongewenst zwangere vrouw. Vandaag kan elke vrouw bin-
nen drie dagen na onbeschermde seks de noodpil slikken
om de kans dat ze zwanger wordt te verkleiner. De noodpil
(vroeger sprak men van de morning-afterpil) is vrij beschik-
baar bij de apotheker (kostprijs ongeveer €10). Je hebt geen
doktersvoorschrift meer nodig. En natuurlijk kan je wel eens
langsgaan bij je (huis)arts, maar de beslissing daarover ligt
dan volledig bij de vrouw. Ik kan me perfect voorstellen dat
de abortuspil -die behoort tot een nieuwe generatie medi-
cijnen en ervoor zorgt dat bij een vrouw die ongewenst
zwanger is de vrucht wordt afgestoten- dezelfde evolutie zal
kennen. Dit zou een verdere ontvoogding van de vrouw
betekenen en dus een toename van haar autonomie. Daar
kan een feministische beweging alleen maar achter staan.
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De vraag of er een derde feministische golf bestaat, is thema
van discussie. Als er al van een golf kan worden gesproken en
waarin ze zich zou onderscheiden van de (eerste en de) twee-
de feministische golf dan is het wel haar accent op het ver-
schildenken. Waar de feministische beweging in eerste instan-
tie de klemtoon legde op de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen (het gelijkheidsdenken) kan er nu ruimte en aan-
dacht zijn voor de onderlinge verschillen tussen vrouwen. Het
thema van het verschildenken (differentiedenken genoemd in 

filosofisch discours) is geleidelijk geïntegreerd in het bredere
thema van diversiteit (soms ook gender en diversiteit
genoemd om toch zeker niet het man-vrouwverschil uit het
oog te verliezen).
De vraag is nu of abortus nog op het feministisch agenda
staat. Als we die vraag op internationaal vlak zouden stellen
dan is het antwoord vast ‘ja’. Als we de vraag toepassen op
het Belgische landschap (abortus is een federale materie)
dan nijg ik te antwoorden dat abortus geen issue meer is op
het feministisch agenda. Abortus is ondertussen bijna twin-
tig jaar gelegaliseerd. Er is een uitgebreide kwaliteitsvolle
en voor nagenoeg iedereen bereikbare hulpverlening. En
sinds de legalisering van abortus in 1990 zijn er ondertussen
een reeds bijkomende faciliteiten verworven. De belangrijkste
zijn de mogelijkheid tot een medicinale abortus of de zoge-
naamde abortuspil sinds 2000 en de terugbetaling van abor-
tus via het Riziv sinds 2002. Daarbij komt ook dat sinds 2004
wordt voorzien in een verhoogde terugbetaling van anti -
conceptie voor jongeren. Deze maatregel leidde tot een
gevoelige daling van de kostprijs van anticonceptie voor jon-

LUCIENNE HERMAN-MICHIELSENS © WWW.LIBERAALARCHIEF.BE
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‘Lust zonder last, 
kinderen als ’t ons past’

Een gekleurde geschiedenis
In 1973 werd in ons land anticonceptie niet meer strafbaar
geacht en toegelaten. Dit gebeurde door het opheffen van
een wetswijziging uit 1923 die elke vorm van informatie of
publiciteit rond voorbehoedsmiddelen verbood. Men tracht-
te hiermee de ‘abortuskwestie’ te ontmijnen. In datzelfde
jaar was dokter Peers gearresteerd (als provocatie?) en in
Duffel was een lerares ontslagen omwille van abortus. Met
publiek straatprotest als resultaat. 
De anticonceptiepil werd een geregistreerd geneesmiddel
waardoor mijn vriendin met een voorschrift van haar huis-
arts de pil kon kopen. Zo hoefde ze de pil niet meer van hem
te krijgen ‘om haar maandstonden te regelen’. Bij haar
scoutvriendinnen kon ze ronduit zeggen dat ze de anticon-
ceptiepil nam om niet zwanger te worden.
Ik studeerde toen aan de K.U.Leuven eerste/tweede kandi-
datuur Geneeskunde waar abortus en euthanasie openlijk
besproken en bediscussieerd werden in de lessen wijsbe-
geerte en ethiek. (Mijn moeder zei later dat ze me nooit
naar Leuven had mogen laten gaan. In Gent sprak men daar
niet over, wist ze van haar kozijn-lesgever. Toen ik mijn doc-
toraten in Gent afwerkte, bleek dit effectief zo te zijn: abor-
tus en euthanasie bestonden niet aan de faculteit
Geneeskunde… Gelukkig was er de Blandijn met Kruithof,
Apostel en het Afscheid van de seksualiteit van Jos Van
Ussel (wie schrijft dringend een Wikipedia-pagina!), ons
voorbeeld om te starten met een ‘Leuvense stadscommune’
en plannen te smeden in ons scoutslokaal de Zep voor een
jeugdherbergcommune in Dendermonde.
Tien jaar later, in 1983, startte het gerechtelijk onderzoek
naar illegale abortuspraktijk in Gent. Het jaar dat Hubinont,
Amy en anderen in beroep vrijgesproken werden op basis
van ‘onoverwinnelijke dwaling’. Het geboortejaar van mijn
eerste zoon. Hij verbleef soms in het Kollektief Anticonceptie
om borstvoeding te krijgen van zijn mama die daar illegaal
werkte als verpleegster. Hij was de jongste ‘verdachte’ die
in het gerechtelijke onderzoeksverslag terecht kwam. Het
onderzoek zou leiden tot het proces van de 52 met vrij-
spraak in… 1992. In die lange periode leerde ik vele geën-
gageerde mensen kennen die mijn leven mede richting zou-
den geven. Eén van hen was Jean-Jacques Amy die tot op
heden toch nog een beetje mijn geestelijke vader is, steeds
bereid tot antwoord, tot discussie, tot steun. 
In Nederland werd de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ)
die abortus onder bepaalde omstandigheden legaliseert
gestemd in 1980/81 en trad door middel van het Besluit

IN 1973 WERD IN ONS LAND ANTICONCEPTIE NIET MEER

STRAFBAAR GEACHT EN TOEGELATEN.

VAN BIJ HET BEGIN WAS ER DISCUSSIE OF EEN ‘SPIRAALTJE’

EN DE ‘MORNING-AFTERPIL’ ANTICONCEPTIVA OF ABORTIVA

WAREN.

IN DEZE BIJDRAGE GEEFT DE AUTEUR EEN PERSOONLIJK

GEKLEURD OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE ETHISCHE EN
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VOORTPLANTINGSREGELING.
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Afbreking Zwangerschap in werking op 1 november 1984.
Vanaf die tijd deed ik soms vervangingen als ‘abortusarts’ in
Groede. Als verwijzende huisarts naar dat abortuscentrum
was ik strafbaar, als arts werkte ik daar legaal! Anno 2009
ben ik nog altijd strafbaar als verwijzende arts van een
vrouw met abortuswens bij een zwangerschap van meer
dan 12 weken…
In Frankrijk werd op 12 december 1979 de voorlopige Wet
Veil definitief van kracht voor onbeperkte tijd. In 1975 had
Simone Jacob, echtgenote Veil, een abortuslegalisering
gestemd gekregen voor vijf jaar. 
Frankrijk en Nederland waren belangrijke voorbeelden zowel
voor de concrete illegale abortushulpverlening (GACEHPA
(Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant
l'Avortement) - CEVO (Centrum voor Verantwoord Ouderschap)
Brussel - KAC) als de uiteindelijke wettelijke regeling. Ik
bezocht al deze centra en startte mijn opleiding als ‘abortusarts’
in de Bloemenhoevekliniek te Heemstede, een abortuscen-
trum dat een ‘plaats van herinnering’ werd in de Nederlandse
geschiedenis. (In 1976 verhinderden vrouwen- en abortus-
activisten de sluiting en verkregen een gedoogbeleid voor
abortus tot 13 weken). Ik kreeg een renteloze lening van
het Kollektief om deze opleiding te bekostigen.
In 1984 startte mede onder impuls van vrijmetselaarsloges
(hoorde ik achteraf) een tweede CEntrum voor Verantwoord
Ouderschap in Brugge. Alleen een arts ontbrak nog. Ik twij-
felde lang. In die periode werd ik op het matje geroepen
door de decaan van de faculteit Geneeskunde omwille van
een artikel in het maandblad Huisarts Nu over de rol van
registratiecijfers over abortushulpverlening (het eerste
wetenschappelijk artikel met abortuscijfers in Vlaanderen).
Steun van mijn diensthoofd professor De Smet (Centrum
voor HuisartsOpleiding) en professor Vuylsteek (dienst
Sociale Geneeskunde) baatte niet. Professor Thierry, het
toenmalige diensthoofd Gynaecologie drukte het uit in de
volgende logica: “Wij zijn een rijksuniversiteit, abortus is
illegaal dus abortus kan niet besproken worden, laat staan
uitgevoerd in de faculteit Geneeskunde” (tenzij voor zijn
privépatiënten onder het mom van miskraamcurettage,
hoorde ik achteraf).
Op 19 september 2009 viert men 25 jaar abortushulpverle-
ning in Brugge (ondertussen verhuisd naar Oostende). Ik zal
er een babbel doen over de Nationale Evaluatiecommissie.
De commissie die in het leven was geroepen door de CVP
om de wet te kunnen uithollen of af te schaffen wanneer
‘de abortuscijfers teveel zouden stijgen en vrouwen abortus
als anticonceptiemiddel zouden gebruiken’. In de bijna 20
jaar legalisering behoren de Belgische cijfers tot de laagste
van de wereld en zijn katholieke vrouwen evenredig verte-
genwoordigd met epidemiologische bevolkingscijfers. Maar
katholieke vrouwen blijven neigen te pretenderen dat abor-
tus in ‘hun’ geval gerechtvaardigd is terwijl men voor die
losbandige jeugd… Als vrouwen me dit ‘toevertrouwen’,
counter ik toch beleefd dat ‘voltooid gezin’ als reden voor
abortus op de eerste plaats komt en dat ze de noodpil met
hun dochters moeten bespreken…

Met een raadgevende commissie ijverden wij eind jaren ’90
voor het ter beschikking stellen van ‘postcoïtale anticonceptie’
zonder voorschrift en gratis. Minister Aelvoet bezweek niet
voor de gynaecologenlobby en de noodpil werd op 1 juni 2001
vrij afleverbaar met begeleiding van de apotheker, weliswaar
niet gratis. Wij proberen er voor te zorgen in opleiding en
navorming dat huisartsen de noodpil mee bespreken in het
anticonceptie-/relatieconsult. En wij volgen de Nederlandse
huisartsenlobby die zegt dat de abortuspil eigenlijk thuis hoort
op de eerste lijn, maar dat is geen geschiedenis meer maar
toekomstperspectief en strijd. Want zoals CCNAC-coördinator
(Centrale Coördinatie van Nederlandstalige AbortusCentra)
Lucie van Crombrugge dit jaar bij haar afscheid zei: “Ik kan niet
aanvaarden dat de huidige Belgische Abortuswet het eindpunt
van de strijd is geweest. We hebben een hele weg afgelegd,
maar we staan nog niet ver genoeg. Ik wil abortus uit het
strafrecht zoals in Canada en zoals in 1973 onze eis was.
‘Abortus uit het strafrecht. De vrouw beslist. Anticonceptie 
gratis’.” En ze droeg haar speech op aan de vermoorde abor-
tusdokter George Tiller.

De tijd van nu: als de nood hoog is 
tussen anticonceptie en abortus
Vrouwen verkiezen morning-afterpil
Volgens een onderzoek van de Kingston University in
Londen onder vijfhonderd studenten bleek dat de helft van
hen de noodpil gebruikte als anticonceptie. Zeventig procent
van hen moest wel zijn toevlucht nemen tot de noodpil,
omdat ze geen andere vorm van anticonceptie gebruikten. 
De bevindingen baren de wetenschappelijke wereld zorgen.
Gevreesd wordt dat vrouwen de noodpil gaan nemen alsof
het een pilletje tegen de hoofdpijn is. Bovendien zou het
aanzetten tot onveilige seks, aangezien je een eventuele
zwangerschap toch kan vermijden met de noodpil. Soa’s
daarentegen vermijd je niet met de morning-afterpil. 
Recent meldde de BBC dat in zes scholen in Zuid-Engeland
meisjes vanaf elf jaar zonder tussenkomst van een arts via
sms de morning-afterpil kunnen bestellen. De tekstbood-
schappen gaan naar een verpleegster die de pil met de
nodige uitleg gratis mag geven zonder medeweten van de
ouders. Men wil hiermee de tienerzwangerschappen doen
dalen (Bron: Daily Mail - 05-05-2009).

“Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de vrouwen
die een noodpil nodig heeft gêne voelt als ze die aan de apo-
theker moet vragen. Ook al zou het gebruik ervan vervijfvou-
digd sinds ze vrij verkrijgbaar is. Het taboe bestaat nog altijd
en moet doorbroken worden,” besluit De Morgen (28-08-08).

‘Zullen jonge meisjes/vrouwen de noodpil als anticoncep-
tiepil gebruiken? En als men die pil neemt, doet men dat
correct, want de laatste jaren stijgt het aantal abortussen bij
jonge meisjes? Maar is de noodpil geen vroege abortus? Of
zijn er meer abortussen omdat sinds 2002 een abortus maar
2,96 euro kost?’ Vragen met intrinsieke verwijtende/mora-
liserende antwoorden.



De noodpil zonder voorschrift: in Frankrijk sinds 1999, in
België sinds 2001, in Nederland sinds 2005. In de VS is de
verkoop zonder doktersvoorschrift van de morning-afterpil
in 2006 goedgekeurd, meisjes onder de 18 hebben wel nog
altijd een doktersvoorschrift nodig. 
Met deze maatregel kwam in de VS een eind aan jaren-
lange verhitte debatten waarbij de verdedigers van de
vrouwenrechten en de Amerikaanse liberalen lijnrecht
tegenover de religieuze conservatieven stonden. Die laatsten 

vinden dat het gebruik van de pil gelijk staat aan abortus.
Stijging van de tienerabortussen wordt geheel ten onrechte
met de vrije verkoop van de noodpil verknoopt.
Het maatschappelijke discours waarin de pil wordt gevat, is
dus erg belangrijk om de taboesfeer rond bepaalde midde-
len op te heffen. De invloed van een conservatieve moraal
op dat discours is legio. Zo duwt de hardnekkige associatie
van de noodpil, als wapen in de strijd tegen tienerzwanger-
schappen, dit middel in het verdomhoekje van de negatie-
ve keuzes. Maar het discours werkt ook op een andere
manier stigmatiserend. Omdat seks als avondgebed niet
langer als norm geldt, is de term morning-afterpil in feite
passé. Noodanticonceptie of de urgentiepil zijn alternatieve
woorden geworden. Geen van beide woorden is een geluk-
kige keuze. Als we al over ‘de pil' (bij mannen is dat trou-

wens viagra) willen blijven spreken zou de ‘nodigpil’ een
betere omschrijving zijn. Anticonceptie als het nodig is. Als
je seks hebt gehad of nog beter voor als je het wil. Een pil
die niet anti of contra is, maar voor/vóór goeie seks. Een pil
in smeltvorm dus. Taal kan inderdaad (de)taboeïserend
werken. 
Levonorgestrel 1,5 mg is één pil (de smeltvariante is nog niet
op de markt): kostprijs 9,85 euro. Drie cycli ‘normale’ anti -
conceptiepillen kosten tussen de 9,56 (gratis voor -21-jarigen)
en 28,97 euro. Een medische abortus kost 2,96 euro in een
abortuscentrum dat als ‘revalidatiecentrum’ erkend is door
het RIZIV. Ook de prijs kan (de)taboeïserend werken! Even
naar de gezonde realiteit:

¬ Man, meisje, drang, bang: in paniek in de nacht naar de
apotheek van wacht. Daar sta je dan, zenuwachtig met
een sigaret in de hand, aan een loket te spreken voor
een micro (camerabeveiliging ingebouwd tegen drug-
verslaafden): “Of ik die pil kan krijgen om niet zwanger
te raken.” –“Dat is dan 9,85 euro + 4 euro extra voor de
nacht.” –“Zoveel geld heb ik niet bij me…” 

¬ Man, vrouw, ferme prins, stevige meid: “Waarom doe ik
het toch en besef ik het te laat? Mijn huisarts mag dit
niet weten!” Vlug naar een onbekende apotheker. “Is
het wel nodig?” vraagt de apothekeres meevoelend, “je
bent nog maar in het begin van je cyclus?” –“Neen, ik
neem ze meteen want ik wil geen risico nemen. En wat
moet ik met dat overrompelende gevoel voor hem, ter-
wijl ik mijn eigen man toch ook zo graag zie. Had je
daar maar pillen voor… alhoewel?”

¬ Hij, zij, nogal fel en teveel fut: condoom gescheurd,
staat voor schut: “Zou ik die twee pillen die de huisarts
mij voorschreef voor het geval dat wel pakken, want
misschien wil ik wel al…,” plaagt zij. –“Please”, knielt
hij, “we vinden het toch allebei te vroeg.” – “Ik neem
ze meteen als jij belooft nog 72 uren bij mij te blijven.” 

¬ Jongetje, meisje, piemeltje, wriemeltje: het kan niet
leuker tot zij ineens beseft dat ze 'haar pil' vergeten is.
De les biologie is al lang geleden, maar de leraar had
het toen ook over een pil die niet in dat boek stond
maar die je nadien kon nemen. Trouwens is het niet die
pil die je nu zonder voorschrift bij de apotheker kan
kopen? Teder en grootmoedig als hij is, wil hij al met-
een vertrekken want hij herinnert zich nog: ‘Hoe vlug-
ger hoe minder kans voor ‘innesteling’ van een moge-
lijks bevrucht eitje’. Zij wil nog liever eerst de dokter
van wacht opbellen, want misschien is het niet eens
nodig... Ongerustheid blijkt niet nodig (want het is de
zestiende pildag), wel een kort advies hoe ze de pil -
cyclus veilig kan beëindigen. Zin voor een tweede keer
is er niet meer, wel lekker gezellig knuffelen met elkaar,
want geen van de twee hoeft dit warme bed uit.

Uit deze voorbeelden blijkt dat naast de vrije aflevering zon-
der voorschrift gelijklopend nog andere (rand)voorwaarden
dienen vervuld: gezonde seksinfo op maat, met oog voor
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relationele vorming en ethische benadering, sereen en/of
humoristisch, thuis, in de school, op het werk, en met en
onder leeftijdsgenoten. Heb je die noodpil nodig, waar haal
je ze, hoe gebruik je ze, welke andere voorzorgsmaatrege-
len neem je? En de kostprijs? Als de overheid algehele gra-
tis anticonceptie niet prioritair vindt (ondanks de parlemen-
taire acties van senator Marleen Temmerman) stel ik een
tussenoplossing voor: jongeren onder de 21 betalen tussen
0 euro (cfr. de pil) en 2,98 euro (cfr. abortus), dus 1 euro
(gezien de zeer lage kostprijs van Levonorgestrel is dit voor
het Riziv peanuts). Wat kost een condoom alweer?

Het kan 'verkeren': condoom gescheurd, anticonceptiepil
vergeten, gewoon toch nog onbezonnen ondanks alle
goede voorlichting en voornemens of in de slechtste geval-
len onder dwang van…
Er zijn nog teveel ongeplande zwangerschappen waarvan
ieder ongewenste er één teveel is. Hoeveel er juist zijn en
of hun aantal stijgt, laten we in het midden (onderzoekers
zijn terecht scepti-kritisch tegenover absolute getallen van
evaluatiecommissies of enquêtes van representatieve stalen
op de rand van…).
De hamvraag is wat de meest efficiënte en elegante manier
is om in die ‘verkerende’ omstandigheden zwangerschap te
voorkomen. Omdat het risico van zwangerschap sterk stijgt
met de tijd neemt men de noodpil liefst zo snel mogelijk in
en zeker binnen de 72 uren. Vóór de ovulatie zorgt
Levonorgestrel voor uitstel of uitblijven van de LH piek en
dus eisprong. Eens ovulatie een feit heeft dit product ondui-
delijke nog te onderzoeken invloeden. Wat men wel weet,
is dat het de innesteling niet voorkomt. De vroegere zware
5mg EE had invloed op alles vóór, tijdens en na de eisprong
en kon dus niet als strikt anticonceptief beschouwd worden.

“Wat doe jij om gelukkig niet zwanger te worden?”
vraagt zij geïnteresseerd nieuwsgierig.
“Ik neem een pilletje met Levonorgestrel na het vrijen,”
antwoordt zij onomwonden.
“Is dat die abortuspil?”
“Nee, een abortuspil kan je alleen maar in een abortus-
centrum krijgen en dan moet je ‘bewezen’ zwanger zijn.
Mifepristone heet dat. En weet je, eigenlijk zouden ze
ook dat product op de markt kunnen brengen als een
gewone anticonceptiepil. Je neemt ze op het einde van
een cyclus waarin je seks hebt gehad. Dat zou ideaal zijn
voor mij, met mijn onregelmatig seksleven. Zo hoef ik
niet constant hormonen te slikken. Maar ja, de paus zal
daarmee niet akkoord gaan…”

Zijn er dan geen andere mogelijkheden? Je kan ook een IUD
(Intra-Uterine Device of spiraal) laten plaatsen binnen de 5
dagen, om de innesteling van een bevruchte eicel te voorko-
men. Dit is vooral zinvol als je voor die vorm van verdere
anticonceptie kiest. Je kan ook opteren voor een overtijdbe-
handeling ‘tot 16 dagen mogelijks zwanger’ met een zuigcu-
rettage of de abortuspil, maar dan moet je naar Nederland

Theoretisch zou je ook op de 28ste dag van je cyclus, waar-
in het kon ‘verkeren’, een pil nemen die de maanstonden
opwekt (als je wel zwanger bent) of toelaat (als je toch niet
zwanger bent). Spijtig genoeg is deze pil nog niet op de
markt alhoewel dit farmacologisch perfect mogelijk is: hier
ontbreekt de (politieke) wil om dit in productie te brengen,
wellicht ook omdat men bang is voor de ethische discussies
rond de gekende themata van bevruchting -innesteling-
abortus en vanaf wanneer de ziel? 

De toekomst: lust en liefde met of zonder
voortplanting (als anticonceptie gelijk is aan
abortus waarom dan niet abortus als anti-
conceptie?)
In 2007 interviewde men Simone Veil naar aanleiding van
een reportage over abortussen in Spanje tot 31weken. Ze
was toen volop haar boek Ma vie aan het schrijven. “C'est
effrayant. Mais il est difficile d'empêcher les gens d'aller en
Espagne.” Een Europese harmonisatie inzake abortus acht ze
onmogelijk: “C'est une question éthique et pas seulement
un geste médical. Il est de plus en plus évident scientifiquement
que, dès la conception, il s'agit d'un être vivant.” (Op 12 mei
2009 schrijft het Katholiek Nieuwsblad dat minister voor
Volksgezondheid Trinidad Jimenez bekend maakte dat bin-
nenkort in Spanje de ‘abortieve morning-afterpil’ voor iede-
re vrouw zonder voorschrift of leeftijdsgrens verkrijgbaar is).
In Nederland is heden volop discussie over het kabinetsbe-
sluit van 9 juni over de overtijdbehandeling (OBT). De
bedoeling van de ChristenUnie is om ‘overtijd zijn’ te di -
agnosticeren al dan niet als zwangerschap en bij vroege
zwangerschap deze onder te brengen in de WAZ. De Unie
duwde dit besluit door op een tijdstip dat de abortuspil de
mogelijkheid biedt overtijdbehandelingen uit te voeren bij
huisartsen op de eerste lijn en niet alleen meer in erkende
ziekenhuizen of centra. “Vrouwen die hun zwangerschap
willen laten afbreken, moeten dit kunnen laten doen zonder
onnodige vertragingen en met een zo groot mogelijke vrij-
heid in de keuze voor de hulpverlener en de methode van
de zwangerschapsafbreking,” zegt Steven van Eijck, voorzit-
ter van de Landelijke Huisartsenvereniging. 
In België is tijdens de ‘illegale’ periode geopteerd om zwan-
gerschapsafbreking toe te passen bij bewezen positieve
test, ambulant in een centrum. Dit omwille van juridische en
medische veiligheid en als reactie tegen sommige gynaeco-
logen die er grof geld voor vroegen en/of de vrouw onder
narcose curetteerden en drie dagen in het ziekenhuis opna-
men. De optie van het Kollektief en de GACEHPA-centra was
om abortus in de eerste lijn te kunnen toepassen, zelfs door
de vrouw thuis. (Het zijn huisartsen met een eigen praktijk
die in die centra werken). De toenmalige veiligste methode
(zuigcurettage) liet dit niet toe. De verworven kennis en
ervaring met de ‘magic bullet’, zoals Beaulieu zijn abortuspil
in 2000 omschreef, laat dit wel toe. De Nederlandse wet
hield expliciet rekening met de overtijdbehandeling door ze
niet op te nemen in de WAZ. (Voor de toepassing van het bij
of krachtens deze wet bepaalde wordt onder het afbreken



van zwangerschap niet verstaan het toepassen van een
middel ter voorkoming van de innesteling van een bevruch-
te eicel in de baarmoeder).
In de Belgische abortuswetgeving wordt hier niet over
gesproken omdat er geen OBT-praktijk was. Een ethisch
geladen wet is meestal een codificate van een vooraf
bestaande illegale maar aanvaard(bar)e situatie. 
Kan men de vrouw/ het koppel dwingen ‘te weten’? Het is
een boeiende ethische vraag voor vele medische handelin-
gen.
De daaruit voortvloeiende vraag is: waar bevindt zich het
IUD? Anticonceptief? Postcoïtaal, anticonceptief, abortief? De
discussie ontspon zich in 1973 bij de wetswijziging. Juridisch
wordt het als anticonceptie beschouwd, wetenschappelijk
kan het zowel preconceptief als abortief werkzaam zijn.
Godsdienstig/ethisch-filosofisch hangt het af van de defini-
tie en/of de waarde van ‘nieuw leven’ dat men toekent aan
de mogelijkheid van een stamcel, kloon, zygote, embryo,
foetus, kind.
Ik begeleid vrouwen die bij een geslaagde eicelpick-up spre-
ken over ‘hun kind’. Ik begeleidde een koppel in verwach-
ting van ‘een (te laat gediagnosticeerd) genetisch defect’:
de vrouw beviel op 29 weken, liet ‘het’ sterven op haar
schoot zonder naam en werd drie maanden nadien opnieuw
bewust zwanger. Met de hulp van het Kollektief vliegt een
vrouw, 28 weken zwanger, naar Spanje met een te dik wor-
dende buik en keert terug met de melding dat ze daar goed
geslapen heeft.
Anticonceptie, al dan niet postcoïtaal, abortus, wat is het
verschil? Het wetenschappelijk en medisch-technisch ver-
schil is van een andere orde dan het godsdienstige, het
socio-politiek-culturele beïnvloede, het ethische.
Wat telt, is de persoonlijke invulling getoetst aan de kleine
of grote wereld van de vrouw/het koppel, begeleid door de
nodige zorg.
Wat telt is de lust en/of de liefde met of zonder voortplan-
ting. De voortplanting met of zonder lust, maar met liefde
en zorg. 

‘Lust zonder last, kinderen als ’t ons past’ stond op een
affiche met fietsende ‘zwangbuikerige’ vrouw. Ze heeft
jaren ons huis versierd, in de gang naar de slaapkamer waar
mijn zonen geboren zijn. De afficheslogan was in sommige
middens een kaakslag voor de goede zeden en uiting van
moreel verval. Voor mij blijft het een slogan met betekenis
die na meer dan 35 jaar nog aan duidelijkheid wint. Omdat
begin van leven op de meest verschillende manieren en
tijdstippen, al dan niet technisch, mogelijk of onmogelijk
kan gemaakt worden. Veiligheid, betrouwbaarheid en
gemak zijn daarbij een leidraad. Waarom zou de maande-
lijkse cycluspil niet mogen als dit nu het veiligste, betrouw-
baarste en gemakkelijkste is om voortplanting te voorko-
men? Omdat het abortief is? Omdat de vrouw het eenvou-
dig zelf kan beslissen?
Laten we de invulling van anticonceptie, conceptie, embryo,
abortus voor de wetenschappelijk taal en spreken we in de

intermenselijke taal liever over wat ik voorlopig ‘voortplan-
tingsregeling’ zou noemen. We kunnen misschien een taal-
wedstrijd organiseren voor het beste woord. Een woord dat
zegt dat voortplanting, dat nieuw menselijk leven maat-
werk is en periodisch verschillend in het persoonlijke leven.
Voor mij is dit nu: lust en liefde met een vaste partner zon-
der voortplantingswens noch voortplantingsmogelijkheid,
maar misschien nog wel met de keuze voor de opvoeding
van pleegkinderen. Voor mijn oudste zoon is het lust en lief-
de en voortplanting met overweging voor ICSI (intracyto -
plasmatische sperma-injectie) als het niet lukt dit jaar. Voor
mijn jongste: lust en vakantieliefde met condoom en nodig-
pil met alles behalve voortplantingswens. 
Wettelijke regeling ter ondersteuning van en zorg voor gelijk
welke relatievorming, zwangerschap en geboorte, adoptie
of pleegzorg, opvoeding… met één doel: solidaire emanci-
patievorming van het individu. Dat is mijn boodschap naar
het beleid en voor de rest geen restricties in keuzes anti,
contra, abortief ten spijt. 
Lust en liefde is een recht, of het nu met of zonder voort-
plantingsmogelijkheid is. 
Voortplanting en opvoeding van kinderen is geen plicht,
maar een recht dat je liefst met veel liefde doet.
Het wordt dus meer dan tijd dat abortus “als misdrijf tegen
de orde en de openbare zedelijkheid” uit het strafrecht ver-

dwijnt en de status van anticon-
ceptie krijgt of liever met de
nieuwe woordinvulling van
voortplantingsregeling.

(Marc Cosyns - 24 juli 2009)

Noot
In zijn recente boek Bevroren beeld. Zorg
voor de laatste levensfase – oktober 2009
komt het thema abortus op een specifieke
wijze aan bod.
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De Wet van 3 april 1990 betreffende 
de zwanger schapsafbreking

Na een kleine twintig jaar politiek debacle wordt uitein-
delijk in 1990 de legalisering van abortus een feit bij de
Wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbre-
king. De wet kende een duidelijke meerderheid binnen de
Waalse partijen (namelijk 53 voorstemmen, 22 tegen-
stemmen en 3 onthoudingen) maar aan Vlaamse zijde
werd geen meerderheid gevonden (namelijk 49 voor-
stemmen, 51 tegenstemmen en 4 onthoudingen). Het
quorum was dus wel bereikt maar aan Vlaamse zijde was
er vanuit de toenmalige CVP de vraag voor een politieke
prijs die zou betaald worden, namelijk de oprichting van
de Evaluatiecommissie als controleorgaan om de uitvoe-
ring van de wet te evalueren en mogelijks de abortuswet-
geving in de toekomst alsnog te wijzigen. Deze toegeving
aan de toenmalige CVP heeft ertoe geleid de
Evaluatiecommissie op te richten.

De Wet van 13 augustus 1990 houdende
op richting van de Nationale Evaluatie -
commissie inzake de toepassing van de
wetgeving betreffende de zwangerschaps-
afbreking

Deze Evaluatiecommissie werd opgericht voor de evalua-
tie van de Wet van 3 april 1990 betreffende de zwanger-
schapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350,
351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van
artikel 353 van hetzelfde Wetboek. De bedoelingen met
de Nationale Evaluatiecommissie zijn echter nooit een-
stemmig geweest. Tegenstanders van de abortuswet
wensen haar als een controleorgaan en als een instru-
ment om de strijd tegen abortus verder te zetten.
Voorstanders van de abortuswet wensen haar als een
objectief registratie-instrument dat vooral nuttige en
noodzakelijke informatie geeft om een efficiënt preven-
tiebeleid te voeren en het aantal abortussen terug te drin-
gen. Vanuit de tegenstrijdigheid in de geesten wordt de
inhoud van het registratieformulier nauwkeurig bespro-
ken en kritisch geëvalueerd. Feit is dat de dubbelzinnige
bedoeling met de Nationale Evaluatiecommissie de objec-
tieve registratie niet ten goede zal komen. Uiteindelijk
worden de opdrachten en de samenstelling van
deCommissie in de wet als volgt geformuleerd.

De Nationale
Evaluatiecommissie
inzake abortus
Genealogie en werking

14 december 2009

Karen François

Verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie 

aan de Vrije Universiteit Brussel

Lid van de Nationale Evaluatiecommissie

KAREN FRANÇOIS



Opdrachten van 
de Nationale Evaluatie com missie

De Nationale Commissie is belast met het opstellen van
evaluatieverslagen en aanbevelingen inzake de zwanger-
schapsafbreking ten behoeve van de Wetgevende
Kamers. Ze staat eveneens in voor het opstellen en het
onderzoek van de registratiedocumenten die door de art-
sen moeten worden ingevuld wanneer zij een zwanger-
schapsafbreking hebben uitgevoerd. In de praktijk houdt
dit in dat de Commissie zich buigt over de evaluatiegege-
vens en over het gehanteerde registratiedocument. Om
de twee jaar legt de Commissie een verslag neer voor de
Wetgevende Kamers en wordt het verslag in de kamers
voorgesteld door de voorzitters van de Commissie. De
Commissie telt twee voorzitters, een Franstalige voorzitter
en een Nederlandstalige. Het verslag zelf is in de eerste
plaats een puur descriptieve statistische voorstelling van
de cijfergegevens zoals verzameld via de registratiefor-
mulieren. Een tweede belangrijk luik in het tweejaarlijkse
rapport zijn de commentaren van de Nederlandstalige en
de Franstalige Centra en ziekenhuizen/klinieken die op
basis van hun eigen rapportages en vanuit hun directe
ervaringen op de werkvloer voorstellen en aanbevelingen
doen aan de Wetgevende Kamers. Ten slotte is er het
afsluitende luik waarin de Commissie voorstellen doet aan
de Wetgevende Kamers en waarbij zij doorgaans verwij-
zen naar de voorstellen en aanbevelingen van de Centra
en de ziekenhuizen/klinieken. Laten we eerst naar de
samenstelling van de Commissie kijken vooraleer we
afsluitend iets meer willen zeggen over de concrete wer-
king van de Commissie.

Samenstelling van 
de Nationale Evaluatie com missie

De samenstelling van de Commissie is een nauwkeurig
uitgebalanceerde evenwichtsoefening die verloop langs
vier pariteiten:

- geslacht, 
- kennis en ervaring inzake abortus, 
- taal en 
- politieke ideologische overtuiging.

De Commissie telt 16 effectieve leden en 16 plaatsvervan-
gende leden.

De Commissie van zestien effectieve leden bestaat uit (1)
negen vrouwen en zeven mannen. Zij worden aangewe-
zen (2) op grond van hun kennis en ervaring inzake de
materies die tot de bevoegdheid van de Commissie beho-
ren. 2.1) Acht leden zijn geneesheer van wie minstens
vier hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische uni-
versiteit zijn. 2.2) Vier leden zijn hoogleraar in de rechten
aan een Belgische universiteit of advocaat. 2.3) Vier leden
komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de
begeleiding van vrouwen in een noodsituatie. De leden
van de Commissie worden, (3) met inachtneming van de
taalpariteit en (4) op grond van een pluralistische verte-
genwoordiging, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk
besluit benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door
de Senaat. De kandidaten die niet als effectieve leden zijn
aangewezen, worden tot plaatsvervangende leden
benoemd. De leden van de Commissie worden benoemd
voor een termijn van vier jaar, die kan worden verlengd.

De concrete werking van 
de Nationale Evaluatie commissie

Om de twee jaar wordt van de Commissie verwacht een
rapport met de cijfers en met de aanbevelingen voor te
leggen aan de Wetgevende Kamers. De ingevulde registra-
tieformulieren worden toegestuurd aan de administratie
van de Commissie (die zes werknemers telt waaronder
drie Franstaligen en drie Nederlandstaligen). Zij verwerken
de puur descriptieve statistische verslaggeving en leggen
de cijfers voor aan de Commissie. In de praktijk komt de
Commissie dus een paar keer samen in de periode die
voorafgaat aan het opstellen van het verslag en de ver-
slaggeving in de Kamers. Als je de rapporten van de afge-
lopen jaren even doorbladert zal je vrij vlug merken dat de
puur statistisch descriptieve rapportage van de gegevens
het overgrote deel van het rapport uitmaakt. Ik schrijf
steeds ‘puur statistisch descriptieve rapportage’ omdat er
vanuit de Commissie nooit een inferentiële of wiskundige
statistiek wordt toegepast, die zou toelaten meer accurate
verklaringen van de gegevens te formuleren. Het is steeds
de ingesteldheid van de Commissie geweest geen weten-
schappelijke analyse uit te voeren op de cijfergegevens.
Daartoe is de Commissie echter niet gemandateerd. De
vraag dringt zich dan ook op of een wetenschappelijke
analyse van de cijfers van de afgelopen jaren niet kan wor-
den uitbesteed aan een wetenschappelijke (universitaire)
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instelling. Maar dan nog zal de vraag blijven wat precies
de bedoeling is van het in kaart brengen van het voorko-
men van abortus in relatie tot de vele variabelen (als leef-
tijd, burgerlijke staat, aantal kinderen, woonplaats, inge-
roepen noodsituatie, enz.). Misschien zullen sommige vra-
gen met betrekking tot abortus andere informatie nopen
dan het puur cijfermatig benaderen van het fenomeen.
Misschien is een kwalitatieve methodologie met een
(diepte)bevraging zowel van de ongewenst zwangere
vrouwen als van de praktijkmensen meer aangewezen om
tot bepaalde antwoorden te komen. Dus ook een uitbeste-
ding van een wetenschappelijke analyse van de cijferge-
gevens roept talloze vragen op.
Wat de Commissie dan wel doet is de vaststelling dat de
abortuscijfers elk jaar (lichtjes) stijgen, maar een sluiten-
de verklaring blijft uit. Sommigen verklaren deze stijging
door een effectieve toename van het aantal abortussen,
anderen beschouwen dit als een steeds nauwkeuriger
registratie van de feiten (die misschien niet samenhangt
met een stijging van het aantal effectieve abortussen).
Het moge ook duidelijk wezen dat de interpretatie van de
cijfers samenhangt met de politiek ideologische achter-
grond van de Commissieleden. Het zijn doorgaans de (laat
het me kortweg de) conservatieven (noemen) die de stij-
gende abortusaantallen toeschrijven aan het effectief stij-
gen van het aantal abortussen en daar de simplistische
redenering aan koppelen dat de preventiecampagnes niet
werken en zodoende dienen teruggeschroefd te worden.
Zij pleiten voor een nieuwe zedenopvoeding waarbij jon-
gens en meisjes (maar vooral meisjes) zich dienen
bewust te worden van hun vruchtbaarheid om zodoende

minder lichtzinnig om te springen met dit sacraal gege-
ven. De (laat het me ook kortweg de) progressieven (noe-
men) gaan er niet vanzelfsprekend vanuit dat het aantal
effectieve abortussen stijgt. Een absolute stijging van het
cijfer kan trouwens wijzen op een meer nauwgezette
registratie, er kan een verschuiving zijn binnen de demo-
grafie (met bijvoorbeeld een toename van vrouwen in de
vruchtbare leeftijd, enz.). Een gerelateerd abortuscijfer
kan minstens meer zeggen dan een absoluut abortuscijfer.
Feit is dat we als Commissieleden daar geen uitspraken
over kunnen doen. Hoe het abortuscijfer ook evolueert,
‘progressieven’ blijven pleiten voor preventiecampagnes
en steeds verfijnder campagnes die zich richten tot de
meest kwetsbare groepen. Trouwens een preventiecam-
pagne kan nooit rond zijn. De groep van vruchtbare vrou-
wen en mannen is geen statisch gegeven, het is een
groep die steeds vernieuwd, elk jaar komen er nieuwe
jongens en meisjes bij.
Dus ja, ‘conservatieven’ en ‘progressieven’ staan diame-
traal tegenover elkaar in de Commissie. Er vinden hevige
discussie plaats en het is een uitgelezen plek waar plurali-
teit tastbaar is. De Commissie en haar samenstelling is
eigenlijk een prachtig staaltje van wat men wel eens de
Belgische pacificatiedemocratie noemt. De Commissie is
keurig samengesteld zodat geen van de extreme groepen
een voorstel kan doordrukken. In de voorstellen tot de
Kamers vindt men dan ook enkel een soort van vredeslui-
ting tussen de verschillende partijen. Ik sluit deze genealo-
gie van de Nationale Evaluatie commissie inzake abortus dan
ook graag af met de vraag (die zich regelmatig opdringt) of
het voortbestaan van deze Commissie nog zin heeft. 
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Een humanistisch-ethisch
perspectief

H
istorisch beschouwd, kadert de Belgische wetgeving
in een lange evolutie naar wereldwijde wettelijke
regulering. In ongeveer tweederde van alle landen ter

wereld is een wettelijk kader voor het doorvoeren van abor-
tus voorzien. In een vijftal landen is abortus wettelijk volle-
dig verboden. De gevolgen daarvan voor de gezondheid van
vrouwen kunnen zeer desastreus zijn, zoals de evolutie in
Nicaragua ons leert: reeds vele vrouwen stierven en vele
anderen wordt verloskundige verzorging geweigerd uit
angst bij de medici om te worden vervolgd.
Met deze vaststellingen wil ik geenszins suggereren dat het
onderwerp, behalve in enkele landen, niet langer controver-
sieel zou zijn. Laat mij twee voorbeelden geven.

De wetgeving in Duitsland verbiedt abortus, maar stelt geen
vervolging tijdens het eerste trimester van de zwanger-
schap in, op voorwaarde dat de vrouw een door de overheid
erkende counseling volgt. Op medische indicatie met
betrekking tot het welzijn van de moeder is abortus juridisch
wel geoorloofd. Het verbod op abortus is gebaseerd op de
morele beschermwaardigheid van het embryo vanaf de
bevruchting. Juristen hebben evenwel gediscussieerd over
het juiste tijdstip: de één pleitte voor het moment van de
bevruchting, de andere voor het tijdstip waarop het embryo
zich nestelt in het baarmoederslijmvlies (nidatie), ongeveer
vijf dagen nà de conceptie. Het Bundesgerichtshof heeft het
tweede standpunt aanvaard. Volgens de Duitse Grondwet
beschikt de foetus tijdens zijn ontwikkeling over een ‘recht
op leven’. Dit fundamentele mensenrecht hangt samen met
de ‘menselijke waardigheid’ van de foetus.
Uit deze juridische stand van zaken blijkt een ambiguïteit in
het Duitse rechtssysteem: een overtreding van het strafrech-
telijk verbod op abortus wordt in praktijk niet bestraft. Deze
juridische regeling kunnen we interpreteren als het gevolg
van het controversiële aspect van abortus in de Duitse
samenleving. De bevolking is gepolariseerd in twee kam-
pen. De vertegenwoordigers van ‘Pro-Life’ verdedigen de
absolute beschermwaardigheid van het embryo vanaf de
conceptie, terwijl de vertegenwoordigers van ‘Pro-Choice’
prioriteit geven aan de zelfbeschikking en de keuzevrijheid
van de vrouw ten aanzien van de beschermwaardigheid van
het embryo. (Habermas 2002)

In de Verenigde Staten van Amerika is de federale wetge-
ving minder ambigu, maar de polarisering tussen ‘Pro-Life’
en ‘Pro-Choice’ leidt er tot een diepe kloof in de samenle-
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ving, waarbij het gebruik van geweld niet wordt geschuwd.
Ik denk aan de belegering van abortusklinieken door extre-
me ‘Pro-Life’-activisten. (Dworkin 1994) De huidige wetge-
ving vindt zijn oorsprong in het vonnis van het
Grondwettelijk Hof in de zaak ‘Roe versus Wade’ (1973). Zij
beklemtoont het recht op ‘privacy’ van de vrouw. Deze komt
in aanmerking voor abortus zolang de foetus het moment
van ‘levensvatbaarheid’ niet heeft bereikt. Het exacte tijd-
stip van de levensvatbaarheid wordt bepaald door een arts. 

Het situeert zich tussen de vierentwintigste en de achten-
twintigste week van de zwangerschap, maar er zijn uitzon-
deringen bekend van bijvoorbeeld éénentwintig weken. In
zijn vonnis liet het Hof weten dat het zich niet wilde en niet
kon uitspreken over de kwestie wanneer het menselijk
leven begint, verwijzende naar de onenigheid hierover
onder medici, filosofen en theologen. De staat heeft volgens
de rechters wél een belang om ‘potentieel leven’ vanaf de
levensvatbaarheid te beschermen.

Bovenstaande voorbeelden van landen waar de abortus -
praktijk juridisch is omkaderd, tonen aan dat er daar,
breed maatschappelijk, nog steeds geen consensus
bestaat over de morele aanvaardbaarheid van abortus.
Het thema blijft, ook al evolueren vele landen naar een
modus vivendi, controversieel. Is het eigenlijk wel moge-
lijk om tot een consensus tussen voor- en tegenstanders
inzake de morele aanvaardbaarheid van zwangerschaps-
afbreking te komen?

Abortus vanuit 
levensbeschouwelijk perspectief
Ik wens de abortusproblematiek hier verder ontwikkelen
vanuit levensbeschouwelijk perspectief (Engelhardt, Jr.
1991). De kloof tussen voor- en tegenstanders kan dan

geconstrueerd worden als een kloof tussen humanisten en
gelovigen. Ik ben er mij van bewust dat deze constructie zijn
beperkingen heeft: onder humanisten bevinden zich tegen-
standers van zwangerschapsafbreking, terwijl er gelovigen
zijn met een liberale opvatting over abortus. 

Elke levensbeschouwing ontwikkelt per definitie opvattingen
over de zin en de waarde van begin en einde van menselijk
leven. Het embryo of de foetus belichaamt het ontstaan van 

leven. Abortus is een vorm van levensbeëindiging. Het
spreekt voor zich dat levensbeschouwingen opvattingen
hebben over het opzettelijk beëindigen van het leven van
een foetus. Dikwijls doen mensen niet eens beroep op een
expliciete levensbeschouwing wanneer zij uitleggen hoe zij
tegenover de zin van het leven staan en welke waarde zij
toekennen aan het ongeboren leven. Zij hebben wel intuïties
van wat zij als zin- en waardevol ervaren. Binnen de context
van een liefdesrelatie en de voortplanting wordt de ongebo-
rene intuïtief aangevoeld als een waarde op zichzelf, onaf-
hankelijk van de instrumentele waarde van gebruiksvoor-
werpen. De gelovige spreekt wel eens van de ‘heilige’ bete-
kenis van het ongeboren leven, terwijl de humanist het zal
hebben over de ‘intrinsieke’ waarde van de foetus (Dworkin
1994). Deze intuïtieve verhouding van mensen tot funda-
mentele waarden is niet beperkt tot de foetus.
De zwangere vrouw die zwangerschapsafbreking overweegt,
leidt een leven dat op zich ook intrinsieke waarde heeft.
Precies daarom zal haar weloverwogen oordeel worden
gerespecteerd. Medische experimenten op mensen worden
aan banden gelegd door de intrinsieke waarde die we aan
ieder mens toekennen. Ethische criteria om te mogen expe-
rimenteren, zoals de ‘geïnformeerde toestemming’, is axio-
logisch gebaseerd op de ‘onschendbaarheid’ van personen
(Jonas 1987). Maar ook dieren in de dierenrechtenethiek en



de natuur in de milieuethiek, krijgen in het intuïtieve aan-
voelen de status van intrinsieke of heilige waarden.
Hoewel intuïties van hogere waarden ons emotioneel sterk
aanspreken, blijven ze dikwijls abstract. Vandaar dat levens-
beschouwingen omvattende visies en waardesystemen aan-
reiken om ethische opvattingen intellectueel en moreel te
kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld hiervan is de ‘doctri-
ne’ van de heiligheid van het leven die door het christendom
wordt aangereikt en waartegen een humanistisch ethicus als
Peter Singer zich met utilitaristische argumenten heeft ver-
zet (Singer 2005). Ikzelf zou een poging willen doen om de
levensbeschouwelijke intuïtie van de waarde van menselijk
leven verder te analyseren, met het oog op het innemen van
ethische standpunten inzake zwangerschapsafbreking vanuit
een humanistische visie.

In het Griekse wereldbeeld van de oudheid heeft de natuur,
waarvan elke levensvorm deel uitmaakt, een eminente more-
le betekenis. De natuur wordt weerspiegeld in de intellectue-
le en morele deugden, die de mensen in hun leefwereld ver-
wezenlijken. Het christendom heeft deze zienswijze vertrek-
kende van het scheppingsverhaal geïntegreerd. God heeft de
natuur en de mens geschapen volgens een heilsplan. De
voortplanting draagt bij tot de goddelijke bestemming van het
mens-zijn. In deze optiek is ingrijpen in de natuurlijke voort-
planting moreel laakbaar. Zwanger schapsafbreking druist in
tegen de scheppende betekenis die God aan de embryologi-
sche ontwikkeling heeft meegegeven. De waarde van mense-
lijk leven begint immers vanaf de bevruchting en neemt gra-
dueel toe. Het embryo beschik over dezelfde menselijke waar-
digheid als geborenen of volwassenen.

In het moderne humanisme daarentegen komt de menselijke
zelfverwezenlijking op het voorplan. Mensen beschikken over
creatieve vermogens, relatieve autonomie en vrije keuze-
mogelijkheden om hun levensprojecten te ontwerpen en zo
goed mogelijk te verwezenlijken. De voortplanting maakt
exclusief deel uit van de individuele en relationele zelfverwe-
zenlijking. De waarde van menselijk leven begint in deze
opvatting vanaf een geslaagde bevruchting en neemt dan gra-
dueel toe, maar daarnaast komt ook de intrinsieke waarde van
de vrouw, met name haar levensproject, op de voorgrond.
Onder bepaalde omstandigheden zal een afweging tussen het
prille leven van het embryo en het levensproject van de vrouw
ten gunste van de vrouw, moreel aanvaardbaar zijn.
Aan beide uitgangspunten, van zowel de christelijke (1.) als
de humanistische (2.) levensbeschouwing zijn evenwel
harde consequenties verbonden.

1.De christelijke opvatting dat het biologische leven van
de mens uitdrukking is van een goddelijke bestemming
kan ertoe leiden dat de waardering voor het biologische
leven geen menselijke maatstaven meer aanvaardt.
Elke poging om de kwaliteit van leven af te wegen aan
intersubjectieve criteria is volgens deze visie problema-
tisch. De maatstaven van ‘kwaliteit’ zijn immers niet
alleen afhankelijk van medisch-wetenschappelijke ken-

nis, maar ook van subjectief menselijke waarderingen
inzake de zin van leven, met name het lijden inherent
aan het leven. De zwangerschap afbreken nadat een
prenatale diagnose heeft vastgesteld dat het toekomsti-
ge kind door een genetisch defect een kort en pijnvol
leven zal leiden, staat hier fundamenteel ter discussie.

2.De volwassene heeft onder normale omstandigheden
kansen gehad om tijd en energie te besteden aan haar
of zijn levensdoelen, zoals het ontwikkelen van een
evenwichtige liefdesrelatie, het stichten van een gezin
met kinderen en het uitbouwen van een aantrekkelijke
baan in samenwerking met anderen. De humanistische
levensbeschouwing beschouwt dit streven naar zelfver-
wezenlijking als een hoogste goed. In geval van een
ongewenste zwangerschap zal dit levensproject niet
gauw ter discussie komen te staan. De humanistische
gezindheid kan er zelfs toe leiden dat zeer late zwan-
gerschapsafbrekingen (derde trimester) worden geac-
cepteerd, op voorwaarde dat slechts het levensproject
van de vrouw ernstig in gevaar komt.

Uit voorgaande opmerkingen blijkt dat de levensbeschou-
welijke gevoeligheid voor de waarde van menselijk leven
kan uitmonden in opvattingen die ter discussie staan. De
abstracte waarde van menselijk leven dient te worden
getoetst aan concrete ethische standpunten.

De ethiek van abortus
Er zijn meerdere filosofische methoden om de abstracte intuïtie
met betrekking tot de heilige of intrinsieke waarde van men-
selijk leven te objectiveren, om daaraan nadien heldere en
duidelijke ethische standpunten te knopen (Stuy, 1993). In
een theologische benadering is het moment van de bezieling
van het hoogste belang, terwijl in een metafysische opvatting
de potentialiteit en identiteit van het embryo op het voorplan
treedt. In een medische en menswetenschappelijke metho-
dologie zal de waarde van de foetus gebaseerd zijn op de
psychologische ontwikkeling van de vrouw tijdens de zwan-
gerschap, de draagkracht van de sociale omgeving en vooral
op minimale verwachtingen betreffende de gezondheid van
het toekomstige kind. Ik zal in het vervolg van dit artikel niet
uitweiden over deze theologische, metafysische en menswe-
tenschappelijke methoden en ethische opvattingen. Ik ver-
kies om aansluitend bij het levensbeschouwelijk-axiologische
gezichtspunt enkele ethische stellingen te ontwikkelen die in
aanmerking komen voor een humanistische visie op de
morele aspecten van abortus. Het is aan de lezer om uit te
maken of deze standpunten inderdaad overeenstemmen met
een humane visie op menselijk leven.
Een zwangerschap afbreken berust op een zeer ernstige
beslissing. Zij gaat immers gepaard met psychische verwon-
ding en verlies van nieuw menselijk leven. Moraal -
psychologisch onderzoek wijst op de intieme band tussen
de vrouw en de ongeborene die door een abortus onheroe-
pelijk wordt verbroken (Gilligan 1993). Vanaf het moment
dat het embryo zich in de baarmoeder heeft ingenesteld,
ongeveer veertien dagen nà de bevruchting, bevat het
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embryo over de noodzakelijke fysieke voorwaarden om zich
verder te ontwikkelen. Het aborteren van dit geslaagde
embryo met een genetische identiteit en een groeipotenti-
eel is een moreel verlies (Dworkin 1994).
Welke ethische redenen komen in aanmerking om abortus
toch in overweging te nemen? Wanneer de foetus ernstige
misvormingen of genetische afwijkingen vertoont die ertoe
zullen leiden dat het toekomstige kind een kort en pijnlijk leven
zal leiden, dan schijnt mij het afbreken van de zwangerschap 

niet alleen moreel aanvaardbaar maar zelfs wenselijk. Een
voorbeeld daarvan is de neurologische ziekte van Tay-Sachs.
Vanaf het eerste levensjaar treden vertragingen op in de
lichamelijke en mentale ontwikkeling. Na één jaar treden
allerlei neurologische stoornissen op, zoals geestelijke ach-
teruitgang. De meeste patiënten sterven tussen vijf en tien
jaar. De ziekte van Tay-Sachs kan niet worden genezen. De
patiënten lijden, zijn volledig afhankelijk en hebben geen
uitzicht op welzijn. In een humanistisch-ethisch perspectief
zal het voorkómen van de geboorte van een kind met deze
aandoening dan ook worden aanbevolen.
Een consensus inzake de mogelijkheid tot medische behande-
ling bestaat er niet voor cystische fibrose (taai slijmziekte).
Hier is er weliswaar sprake van een zware psychische en fysie-
ke belasting en een verminderde levensverwachting, maar er
is onder professionelen geen overeenstemming over de kwes-
tie hoe belastend deze ziekte precies is, zowel voor het kind
als voor de ouders die hun kind verzorgen. In zulke casussen
komt het volgens mij toe aan de ouders om te beslissen of zij
de foetus wensen te behouden of niet (Galjaard 2008).
In een artikel over de ethische aspecten van abortus mogen
ook de klassieke redenen niet ontbreken: wanneer de
gezondheid of het leven van de moeder in gevaar is, of
wanneer de zwangerschap het resultaat is van incest of ver-
krachting. Bij incest of verkrachting is de lichamelijke en
geestelijke integriteit van de betrokkene zodanig geschon-
den dat er op dit punt tussen voor- en tegenstanders nau-
welijks discussie zal bestaan over de justifieerbaarheid van
een abortus (Dworkin 1994).
Een vrouw die haar zwangerschap in een vroeg stadium
wenst te beëindigen omdat haar levensproject in het
gedrang komt, is vanuit humanistisch standpunt justifieer-

baar. Belangrijke aspecten van een levensproject zijn opvoe-
ding en vorming, het anticiperen op een duurzame baan ten
dienste van een zelfstandig leven, de stabiele relatie met de
partner en het welzijn van de kinderen in het gezin. Er is een
ethisch relevant verschil tussen deze aspecten, die deel uit-
maken van duurzame zelfverwezenlijking, en frivole rede-
nen, zoals het maken van een reisje. Zulke oppervlakkige
redenen kunnen geen abortus rechtvaardigen.
Het inroepen van fundamentele belangen van het levens-
project schijnt mij evenwel moreel problematisch om een
late abortus tijdens het derde trimester te overwegen op
voorwaarde dat de gezondheid van de vrouw niet in gevaar
is en de foetus geen ongeneeslijke ‘zware kwaal’ vertoont.
Op dat ogenblik is de foetale ontwikkeling zodanig ver
gevorderd (cfr. levensvatbaarheid) dat er sprake is van het
‘belang om te leven’ van de ongeborene. De overheid zal dit
belang in bescherming nemen.
Een belangrijk aspect van een humanistisch geïnspireerde
ethiek houdt verband met de verhouding van de gemeen-
schap (de staat) tegenover de vrijheid van het individu. Het
moderne humanisme beklemtoont de vrije keuze en gewe-
tensvrijheid inzake religieuze, filosofische en morele kwes-
ties. Gezien er geen maatschappelijke consensus over abor-
tus bestaat, blijft de morele kwestie een aangelegenheid
van het individuele geweten. De staat behoort zich in deze
privé-aangelegenheden terughoudend op te stellen. Inzake
abortus weegt de zelfbeschikking van de vrouw dan ook
door. Zij zal uiteindelijk beslissen of een abortus te recht-
vaardigen is of niet.
Deze vrijzinnige opvatting hoeft evenwel niet te betekenen
dat de overheid geen beschermende rol te vervullen heeft
naar zowel de belangen van de burgers als naar de ongebo-
renen toe. Zij kan legitieme procedures, zoals een verplich-
te consultatie van een arts, counseling, wachttijden en der-
gelijke opleggen. Maar, zolang er geen maatschappelijke
overeenstemming over het ethisch relevante begin van
menselijk leven bestaat, zal de democratische rechtsstaat
elke weloverwogen beslissing van de vrouw om haar zwan-
gerschap af te breken, respecteren.
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voelen en denken

Prenatale diagnostiek
De maatschappelijke tendens om op latere leeftijd kinderen
te krijgen houdt medische risico’s in. De kans op een kind
met chromosoomafwijkingen neemt toe met de leeftijd van
de vrouw. In België wordt aan zwangere vrouwen boven de
35 jaar de mogelijkheid tot prenataal onderzoek geboden.
Families waar meerdere verwanten een genetische aandoe-
ning hebben of vrouwen met herhaalde miskramen kunnen
eveneens gebruik maken van prenatale diagnostiek. Zo
wordt een steeds grotere groep vrouwen tijdens hun zwan-
gerschap geconfronteerd met prenatale diagnostiek. Dit kan
zowel een echografie zijn als meer invasieve prenatale tes-
ten met name een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een groot aantal vrou-
wen en gezinnen de aangeboden prenatale technieken aan-
vaarden en gebruiken, maar er niet op geïnformeerde wijze
over ‘beslissen’ (Marteau, 1993; Dormandy, 2002). Filosofen
menen dat prenatale diagnostiek een ‘ritueel’ is geworden,
tenminste voor westerse vrouwen uit de socio-economische
middenklasse (Lippman-Hand, 1994; Ten Have, 2001). Zij
spreken van een wisselwerking tussen wetenschap en
maatschappij die onze houdingen en waarden diepgaand
beïnvloedt. Ziekte en gezondheid worden steeds meer in
genetische termen geformuleerd. Gebruik maken van pre-
natale diagnostiek, een zo gezond mogelijk kind ter wereld
brengen, past in deze tendens naar ‘geneticization’. 
Ook de wijze waarop de prenatale screening wordt aangebo-
den, beïnvloedt sterk de beslissing van vrouwen om de pro-
cedure te ondergaan. Het routinematig aanbieden van de
test verzekert bijna altijd deelname (Farrant, 1985). Vanuit
ons standpunt echter is het doel van prenatale diag nostiek
het geven van informatie aan toekomstige ouders zodat zij
zelf op geïnformeerde wijze gebruik kunnen maken van
deze tests.
Reeds bij het beslissen tot prenatale diagnostiek dienen
consultanten na te gaan welke impact een abortus voor hen
zal hebben (Grobstein,1979). De reactie op een abortus
omwille van genetische redenen kent immers een veel pro-
blematischer verloop dan een abortus voor psychosociale
indicaties (Korenromp, 1992, 2005; Kersting, A, 2004). De
meerderheid van de vrouwen die toestemmen tot prenata-
le diagnostiek hebben de zwangerschap immers gepland en
hebben er zelfs naar uitgekeken. Een zwangerschapsafbre-
king heeft voor deze vrouwen dezelfde psychologische
betekenis als het verlies van een gewenst kind. Dit rouwpro-
ces wordt verder nog bemoeilijkt door het gevoel dat men
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moreel, biologisch en sociaal incompetent is om een gezond
kind te baren. Een hieraan verbonden lage zelfwaardering
kan leiden tot depressieve gevoelens tot maanden na de
afbreking (White-Van Mournik, 1994; Kersting, 2004).
Posttraumatische stress en de intense rouwreacties kunnen
zelfs 2 tot 7 jaar na de afbreking voelbaar zijn. 
De psychologische verwerking van een medische abortus
is tevens afhankelijk van het tijdstip waarop de ingreep
plaats heeft. Hoe later in de zwangerschap, hoe groter de
kans op stemmingsstoornissen. De vrucht wordt dan meer
en meer als een toekomstig kind gezien, en de fantasieën
en betrokkenheid rond de groeiende baby nemen toe
(Thomassen- Brepols, 1985; White-Van Mournik, 1994;
Kersting, 2004). 

De consultanten voorbereiden op de mogelijkheid van een
abortus, reeds bij het gesprek over prenatale diagnostiek,
stelt hen in staat de rouwarbeid voor te bereiden.
Consultanten die toekomstige trauma's anticiperen, blijken
effectiever en gemakkelijker dan anderen met traumatische
gebeurtenissen om te gaan (Johnston, 1993). Een goede
begeleiding en informering bij het voorstellen van prenata-
le diagnostiek kan helpen om de zware psychologische
sequelae van een selectieve abortus te voorkómen. 

Preïmplantatie genetische diagnostiek
Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) is een vroege
vorm van prenatale diagnose, waarbij embryo’s in vitro
worden gecreëerd om hen te onderzoeken op gekende
genetische defecten. Enkel de embryo’s die de defecten in
kwestie niet vertonen, worden teruggeplaatst in de baar-
moeder (Sermon, 2002). PGD vergt, in tegenstelling tot
andere prenatale diagnosetechnieken, een bevruchting in
vitro: eicel en zaadcel worden in het laboratorium samenge-
bracht en niet in het lichaam van de vrouw. De hormonale
stimulatie hierbij nodig kan hinderlijke bijwerkingen voor
de vrouw veroorzaken. De IVF-behandeling gaat tevens
gepaard met psychologische stress bij de moeder en het
koppel. Zij stellen zich bezorgd een aantal vragen. Is de IVF
gelukt en zal het embryo zich ontwikkelen? Zouden er
embryo’s beschadigd zijn door de biopsie, en zo ja, hoe-
veel? Zal de zwangerschap standhouden? De situatie is bij-
zonder stresserend, wanneer geen zwangerschap tot stand
komt en de behandeling opnieuw dient te beginnen; of
wanneer na enkele weken een spontane abortus optreedt.
PGD biedt wel het grote voordeel dat embryo’s die de
genetische afwijking vertonen niet worden ingeplant bij de
moeder. In deze zin wordt abortus, en de zware psycholo-
gische en morele gevolgen, ervan vermeden. Sommige
koppels maken gebruik van PGD omdat zij uit godsdienstige,
morele of psychologische overwegingen een abortus wen-
sen te voorkómen. 

Kunnen wij besluiten dat PGD als vroege vorm van prenata-
le diagnose alle psychologische en ethische nadelen van
een medische abortus oplost?

Naast de psychologische belasting van de IVF-behandeling
botst PGD op heel wat ethische bezwaren. PGD is wettelijk
verboden in een aantal landen (Oostenrijk, Duitsland, Ierland,
Zwitserland, Italië) of wordt niet gereguleerd door de wet en
toegestaan. In België is PGD toegestaan door de Embryowet
van 2003 (Moniteur Belge 28.05.2003, N. 2003-2156).

Eén fundamenteel bezwaar tegen PGD houdt verband met
de morele status van het embryo. De gezichtspunten in de
ethische literatuur kunnen wij terugbrengen tot drie stand-
punten. 

Volgens het eerste standpunt heeft het embryo vanaf de
conceptie een morele status vergelijkbaar met mensen na
de geboorte: het heeft het belang en het recht niet te wor-
den gedood. Het embryo beschikt bovendien over de more-
le waardigheid van personen. Potentieel zijn embryo’s reeds
personen en daarom is de selectie of het vernietigen van
embryo’s moreel onaanvaardbaar. Zowel IVF behandelingen
die leiden tot overtallige embryo’s als de genetische selec-
tie van embryo’s vooraleer deze in te planten bij de vrouw
worden volgens dit standpunt afgewezen.

Het tweede standpunt stelt dat het embryo als louter biolo-
gische entiteit helemaal geen morele status heeft. Deze
opvatting sluit niet uit dat op grond van psychologische of
sociale criteria toch een symbolische waarde aan het
embryo wordt toegekend. Het embryo kan dan door deze
indirect toegekende waarde niet onderworpen worden aan
willekeur. 

Het derde standpunt houdt het embryo voor relatief
beschermwaardig, rekening houdende met de continue bio-
logische ontwikkeling of met kwalitatieve momenten in de
ontwikkeling, zoals de levensvatbaarheid. Zo moet voor de
Belgische Abortuswet de zwangerschapsafbreking plaats-
vinden vóór de 14de zwangerschapsweek, tenzij het kind
zal worden geboren met een ongeneeslijke afwijking of het
leven van de moeder in gevaar is door de zwangerschap.

Zijn deze ethische bezwaren louter theoretisch, en hebben
zij enkel een plaats in discussies tussen theologen, filosofen
en juristen?
Wij menen dat ook koppels, ouders en patiënten die worden
geconfronteerd met beslissingen rond overtallige embryo’s
(enkele dagen oud en buiten het lichaam van de vrouw)
en/of beslissingen rond medische abortus (embryo’s van
enkele maanden oud) emotioneel en ethisch zeer betrok-
ken zijn. Wij baseren ons hierbij zowel op internationaal als
op eigen onderzoek met de koppels in het UZ-VUB die vra-
gen naar PGD/HLA.

Sinds de jaren negentig analyseert onderzoek in de IVF-kli-
niek de beslissingen van ouders over het lot van hun over-
tallige embryo’s. In meerdere studies spreken ouders over
hun embryo’s als over bestaande kinderen voor wiens wel-



zijn zij verantwoordelijk zijn. De betekenissen die ouders
hun embryo’s symbolisch toeschrijven, houdt verband met
de morele status van het embryo, de emotionele waarde
die zij toekennen aan hun embryo en met het feit dat de
ouders en hun embryo’s genetisch verwant zijn. Voor kop-
pels blijken beslissingen over hun embryo’s, die zelfs niet
zijn ingeplant in het lichaam van de vrouw, zeer moeilijk
(Laruelle en Englert, 1995; Mc Mahon, 2000, 2003; de
Lacey,1995, 2005, 2007). 

Sinds 2007 kent België een Wet ‘betreffende medisch bege-
leide voortplanting en de bestemming van de overtallige
embryo’s en gameten’. Vooraleer patiënten starten met de
IVF behandeling dienen zij een beslissing te nemen betref-
fende hun overtallige embryo’s: “de overtallige embryo’s
kunnen worden bewaard door invriezing met het oog op een
bestaande kinderwens of latere kinderwens” of de overtalli-
ge embryo’s kunnen worden weggeschonken voor onder-
zoek (Wet van 11 mei 2003), kunnen worden vernietigd of
worden opgenomen in een programma voor embryo donatie
(Wet, 2007, hoofdstuk 1, artikel 10).

Op basis van deze Wet vragen de ziekenhuizen hun patiën-
ten vooraleer zij de IVF-behandeling aanvangen, naar de
bestemming van hun overtallige embryo’s.
Ouders beginnende aan een PGD-behandeling, die steeds
een kunstmatige bevruchting impliceert, krijgen bij hun
intakegesprek tevens deze vraag.

Preïmplantatie genetische diagnostiek en
de ‘saviour baby’
Ons psychologisch-ethisch onderzoek richt zich tot ouders
die PGD vragen om zowel een gezond kind te krijgen als
tegelijk een kind wiens stamcellen het leven van een ziek
broertje of zusje kunnen redden. De familie Nash gebruikte
als één van de eersten deze nieuwe techniek. Molly Nash
was toen 6 jaar oud en leed aan Fanconi anemie. Dit is een
zeldzame erfelijke aandoening met meerdere, zware symp-
tomen en met bovendien een grotere vatbaarheid voor leu-
kemie en verschillende vormen van kanker. Vaak overlijden
deze kinderen op jonge leeftijd. Ook voor Molly was een
beenmergtransplantatie haar enige hoop om te overleven.
Door het gebruik van PGD kan men een embryo selecteren
dat vrij is van de ziekte Fanconi anemie, én dat bovendien
beenmerg kan bieden dat ‘HLA’-identiek is aan het been-
merg van de zieke broer of zus. Een HLA (‘Human Leukocyte
Antigen’) compatibele én verwante donor vergroot het
slaagpercentage van de beenmergtransplantatie aanzien-
lijk. Vaak zijn de stamcellen aanwezig in het navelstreng-
bloed van de ‘saviour baby’ voldoende om de zieke broer of
zus te redden. In 2000 werd Adam, de ‘saviour baby’ van de
familie Nash geboren. Adam heeft geen Fanconi anemie en
was een perfecte donor voor zijn zusje Molly. Molly is onder-
tussen genezen en Adam is een gezond en gelukkig kind.
Met dezelfde hoop melden zich op het Centrum voor
Medische Genetica van de VUB meerdere gezinnen aan met

een vraag naar PGD/HLA. Zij trachten hun zieke kinderen
met Fanconi anemie, Beta-Thalassemie, sikkelcelanemie en
andere levensbedreigende ziekten te redden. Daar PGD en
PGD/HLA veel ethische vragen oproept worden de ouders bij
de intake psychologisch en ethisch ‘gescreend’. De ‘saviour
baby’, een ‘bébé médicament’, zoals men het in het Frans
uitdrukt, mag niet louter een ‘instrument’ zijn om het zieke
broertje of zusje te redden, maar dient een kind te zijn
gewenst en geliefd om zichzelf.

Wij onderzoeken bij 15 intakegesprekken hoe deze ouders
zich verhouden tot hun embryo's. Wij gaan na of zij hierbij
levensbeschouwelijk, godsdienstig of ethisch nadenken of
louter instrumenteel omgaan met hun embryo's. In het
kader van het artikel bespreken wij slechts deze 2 vragen.
Dit onderzoek maakt deel uit van een omvattender onder-
zoeksproject dat meer beoogt inzicht te krijgen in de hou-
dingen, waarden, argumenten en motieven van ouders die
een rol spelen in hun beslissingsproces om al dan niet te
opteren voor PGD/HLA.

De intake-interviews vonden plaats tussen april 2008 en juli
2009. Het betreft een kwalitatief onderzoek met semi-
gestructureerde diepte-interviews, waarvan de verbatim
transcripts werden geanalyseerd. Wij interviewden 7
Afrikaanse koppels die nu in België wonen, 2 koppels uit
België, 2 koppels uit Spanje, 1 koppel uit Duitsland, 1 kop-
pel uit Frankrijk, 1 koppel uit Roemenië en 1 koppel uit het
Midden-Oosten. Van deze 15 koppels zeggen 4 koppels dat
zij geen godsdienst hebben, 10 koppels hebben een christe-
lijke godsdienst (4 katholiek, 3 protestant, 3 ‘christelijk’) en
1 koppel is moslim.
Om te weten hoe ouders zich verhouden tot abortus legden
wij hen een louter hypothetisch, maar emotioneel sterk
aansprekend scenario voor. Hoewel de situatie in het scena-
rio zich (bijna) onmogelijk kan voordoen in de werkelijkheid
zet zij toch aan tot denken en dwingt de ouders om zich te
positioneren tegenover hun embryo(1). 
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Het hypothetisch scenario betreft de volgende situatie: 
De ouders worden zwanger na IVF en het selecteren van
een HLA-compatibel embryo. Vanaf 11 weken kunnen zij
opteren voor een klassieke prenatale diagnose (vlokkentest
of vruchtwaterpunctie) om het embryo beter te volgen in
zijn ontwikkeling. En, hoe onwaarschijnlijk ook, techniek
kan falen: het embryo is gezond maar niet HLA-compatibel
en kan de zieke broer of zus niet redden.
Zouden de ouders, onder tijdsdruk om hun ziek kind te red-
den, dit embryo willen aborteren en trachten opnieuw
zwanger te worden van ditmaal een gezond én HLA-com-
patibel embryo?
Of zouden de ouders deze zwangerschap uitdragen en een
gezonde baby ter wereld brengen?

Slechts 3 van de 15 koppels willen het gezonde embryo
aborteren en een nieuwe zwangerschap aanvatten. Slechts
1 van deze 3 koppels zegt geen godsdienst te hebben. Door
de ziekte van hun kind zijn de ouders hun katholiek geloof
verloren. In de publieke sfeer voelen zij zich een ‘nummer’.
Zij voelen zich bitter en trekken zich terug in de geborgen-
heid van hun gezin. 
De 2 andere koppels zijn godsdienstig maar willen aborte-
ren onder de tijdsdruk om hun zieke kind te redden. Een
zwangerschap uitdragen en opnieuw zwanger worden,
vraagt veel tijd.
Geen van de overige 12 koppels wenst te aborteren. De
redenen hiertoe vinden wij bij het volgend item.

De tweede vraag tracht te achterhalen of de godsdienst of
levensbeschouwing van de 15 ouders een invloed heeft op
hun beslissing om al dan niet te aborteren in het hypothe-
tisch beschreven scenario. Wij stelden de ouders deze vraag
expliciet en kregen hierop ook telkens een antwoord.

Van de 15 ouders zeiden 4 geen godsdienst te hebben. Wij
veronderstellen dat de normen, waarden en voorschriften
van een godsdienst geen rol spelen in hun beslissingen. Eén
koppel van deze 4, het koppel dat hun geloof verloor door
de ziekte van hun kind, hebben wij reeds ontmoet en is het
enige van de niet-gelovige koppels dat bereid is om te abor-
teren.
De andere 3 koppels willen hun zwangerschap uitdragen en
een gezond kind krijgen. Zij verwoorden het als volgt: “Wij
willen PGD in de eerste plaats om een gezond kind te krij-
gen.” Een ander koppel zegt over hun (potentieel) embryo
van 11 weken: “Het blijft een kind.” En een derde koppel
vertelt: “Wij zijn ethisch niet tegen abortus. Psychologisch
lijkt mij abortus moeilijk… ik ben er niet tegen maar ik wil
het vermijden voor mezelf.” 
De 3 niet-godsdienstige koppels wensen niet te aborteren
om psychologische en ethische redenen. Het argument
‘het blijft een kind’ kan men interpreteren als wat R.
Dworkin omschrijft als de ‘heiligheid van het leven’ of in
meer seculiere termen, als de ‘intrinsieke waarde’ van het
embryo. Voor Dworkin is iets onschendbaar als het intrin-

siek waardevol is, waardevol onafhankelijk van de instru-
mentele of subjectieve waarde die men eraan toekent
(Dworkin, 1993).

De overige 11 van de 15 koppels zijn godsdienstig (4 katho-
liek, 3 protestant, 3 ‘christen’ en 1 moslim).

5 van de 11 koppels zeggen expliciet dat godsdienst een
belangrijke rol speelt in hun beslissing om het gezonde
embryo niet te aborteren in het voorgelegde hypothetische
scenario: “Als katholiek, kan ik abortus niet aanvaarden.”
Wanneer wij hen vragen wat zij zouden antwoorden, mocht
het embryo toch ziek zijn, dan staan zij voor een dilemma.
Zij hebben hier geen pasklaar antwoord op: “Ons christelijk
geloof zegt niet te aborteren… als het kind ziek is, wordt het
zeer moeilijk voor ons…”

3 van de 11 koppels noemt zichzelf godsdienstig maar zegt
dat hun godsdienst geen rol speelt in hun beslissing om de
zwangerschap van het gezonde embryo uit te dragen.
Sommige koppels gebruiken een psychologische taal: “Ik
zou dat kind gevoeld hebben. Ik zou daar al een band mee
voelen. Hoe raar dat misschien ook klinkt voor de zwanger-
schap maar ik voel daar ook een band mee en ik had, tij-
dens mijn eerste zwangerschap het geloof dat als ik het
moet afgeven dan zal de natuur daar zelf wel zorgen.
Anders zou ik het gevoel hebben dat ik een kind vermoord.”
Een andere vrouw weigerde bij haar vorige zwangerschap
prenatale diagnose en zegt ook nu: “Als het kind gezond is,
is het welkom. Als het ziek is, dan is het ook welkom.” Zij
vertelt dat dit weliswaar in overeenstemming is met haar
godsdienst, maar dat de beslissing louter emotioneel is. Een
derde koppel verwoordt het als volgt: “Op 3 maanden abor-
tus is laat, vind ik. Het is ook psychologisch. Vanuit de reli-
gie is het verboden. Het religieuze en emotionele zijn moei-
lijk te scheiden.”
Deze 3 koppels zeggen dat zij autonoom, onafhankelijk van
de normen van hun godsdienst, beslissen. 

Met Beauchamp en Childress (2001) menen wij dat koppels,
ouders, individuen ook ‘autonoom’ kunnen handelen wan-
neer zij de standpunten van een traditie of religie als rich-
tinggevend beschouwen. Beauchaup en Childress reageren
daarmee tegen auteurs die onrealistisch hoge eisen stellen
aan mensen om ‘autonoom’ te zijn of te handelen. Sommige
theorieën eisen dat een autonoom persoon consistent, onaf-
hankelijk en de bron is van zijn eigen basiswaarden, overtui-
gingen en levensplannen. In zulk een visie zouden slechts
weingigen van ons autonoom zijn of handelen.
Wij vragen ons bovendien ook af of deze 3 koppels de nor-
men en waarden van hun religie niet hebben geïnternali-
seerd?

Ten slotte verklaren 3 van de 11 godsdienstige koppels dat
zij het niet eens zijn met hun godsdienst inzake abortus, en
zelfs niet met het standpunt over PGD en PGD/HLA.



Dit betekent niet dat deze koppels kiezen voor abortus in
het voorgestelde, hypothetische scenario. Slechts 1 koppel
kiest voor abortus, de 2 andere zouden de zwangerschap
uitdragen.
Eén koppel heeft een gewetensconflict. Vooral de man ver-
woordt dit treffend: “Mijn geloof laat het niet toe op deze
wijze kinderen te maken.” Hij herhaalt meermaals in het
gesprek dat hij hoopte dat god hen zou vergeven: “…een
begrijpende god zou ons moeten vergeven… god moet
begrijpen dat wij dit doen zodat ons kind niet meer moet lij-
den en kan genezen… er is geen andere manier voor X om
te genezen.”

Wat kunnen wij nu besluiten uit ons onderzoek rond deze 2
abortusitems?
7 van de 15 koppels volgen geen godsdienst in hun beslis-
sing rond abortus in het aangeboden hypothetische scena-
rio. Vier omdat zij niet godsdienstig zijn en 3 omdat zij het
niet eens zijn met hun godsdienst.
Voor de 8 andere koppels zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel is
hun godsdienst duidelijk richtinggevend voor hun beslissin-
gen ofwel hebben zij de normen van hun godsdienst zoda-
nig geïnternaliseerd dat ook zij conform de normen van hun
godsdienst handelen. 
Hieruit kunnen wij besluiten dat de helft van de ouders bij
deze beslissing in overeenstemming met hun godsdienst
handelt en de andere helft niet.

Wanneer we ‘beïnvloed worden door godsdienst’ ruimer
interpreteren, in de zin van Hannah Arendts’ innerlijke
dialoog, komen wij tot een ander besluit. Arendt (1981)
spreekt over ‘thinking’ als de innerlijke dialoog waarbij
een persoon converseert met zichzelf over de /het ande-
re. Zo begrepen, menen wij dat tevens de 3 koppels die
het niet eens zijn met de standpunten van hun gods-
dienst, en zich hiertegen zelfs afzetten, wel worden
beïnvloed door hun godsdienst in termen van innerlijke
dialoog.

Ook sommige niet-godsdienstige ouders gebruiken argu-
menten die een morele visie weerspiegelen: 2 koppels
spreken over hun embryo’s als kinderen. Hun visie op abor-
tus en embryo’s is zeker niet ‘instrumenteel’ te noemen.

In die zin kan men stellen dat bijna alle koppels worden
beïnvloed door een godsdienst of levensbeschouwing inza-
ke hun beslissingen rond abortus en de status van het
embryo.

Algemeen besluit
Medische abortus kan voor ouders een ingrijpende gebeur-
tenis in hun leven zijn. Indien de rouwverwerking gecompli-
ceerd verloopt, kunnen de psychologische gevolgen lang en
zwaar doorwegen. Counseling voor prenatale diagnostiek
mag daarom geen routinematig karakter krijgen. Een goede
voorbereiding op mogelijke moeilijke beslissingen, die

ouders zullen moeten nemen na prenatale diagnostiek kan
het trauma van een slecht resultaat verzachten.
Ouders beschouwen hun embryo’s, zowel van enkele
dagen als van enkele maanden oud, als intrinsiek waarde-
vol. Zowel uit internationaal research als uit ons eigen
onderzoek blijkt dat ouders helemaal niet ‘instrumenteel’
omgaan met hun embryo’s. Beslissingen liggen emotio-
neel en ethisch moeilijk. Medische abortus en het lot van
overtallige embryo’s bezorgen ouders veel ‘denk- en voel’-
werk.

Voetnoot
1) De interviewer-psycholoog verzekert zich ervan dat de ouders het hypotheti-

sche van de situatie goed inschatten zodat dit niet kan leiden tot psychologi-
sche verwikkelingen of het verkeerd interpreteren van informatie.

Met dank aan het Centrum voor Medische Genetica van het UZ-VUB, en in het bij-
zonder aan prof. dr. I. Liebaers, voor het mogelijk maken van dit onderzoek.
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NIET ALLE ZWANGERSCHAPPEN VERLOPEN EVEN ROOSKLEURIG. HET

GEBEURT NOG AL EENS DAT AANSTAANDE OUDERS NA EEN PRENATA-

LE DIAGNOSE SLECHT NIEUWS TE HOREN KRIJGEN. ONDERZOEKEN

KUNNEN BIJ DE FOETUS LICHTE TOT ERNSTIGE AFWIJKINGEN VASTSTEL-

LEN. DIE RESULTATEN DWINGEN DE OUDERS STIL TE STAAN BIJ HET

VERDERE VERLOOP VAN DE ZWANGERSCHAP: UITDRAGEN OF VROEG-

TIJDIG AFBREKEN? 

LUISTEREN WE NAAR DE STEM UIT CHRISTELIJKE HOEK HOREN WE

VAAK DAT ZWANGERSCHAPSAFBREKING ZELFS IN DEZE GEVALLEN EEN

INTRINSIEK KWAAD IS. DEZE STELLINGNAME IS GEBASEERD OP DE

CHRISTELIJKE WAARDE VAN DE EERBIED VOOR HET LEVEN. MAAR WAT

MET WAARDEN ALS RESPECT VOOR DE AUTONOMIE VAN DE OUDERS,

LEVENSKWALITEIT…? 

WE VRAGEN CHRIS GASTMANS, HOOGLERAAR MEDISCHE ETHIEK

(K.U.LEUVEN), NAAR DE CHRISTELIJK-ETHISCHE AFWEGING INZAKE

ZWANGERSCHAPSAFBREKING NA PRENATALE DIAGNOSTIEK.

U
it christelijke hoek horen we vaak dat zwanger-
schapsafbreking, zelfs bij een slecht resultaat na
prenatale diagnose, een intrinsiek kwaad is.

Hiervoor baseert men zich op de christelijke waarde van
de eerbied voor het leven. Kan u dit even verduidelijken?

De waarde van het menselijk leven en de waardigheid van
iedere menselijke persoon zijn waarden die we niet alleen
terugvinden binnen de christelijke levensbeschouwing. Ook
de Verklaring van de Rechten van de Mens begint met de
affirmatie van de fundamentele menselijke waardigheid.
Het zijn waarden met een universeel karakter. Dit maakt dat
zij door eenieder moeten worden gerespecteerd. In de chris-
telijke levensbeschouwing echter wordt dit respect voor het
menselijk leven tevens gefundeerd in de geloofsovertuiging
dat de unieke relatie tussen God en de mens aan het men-
selijke leven een sacrale waardigheid toekent. De waardig-
heid van de persoon gaat met andere woorden verder dan
een subjectieve invulling van ‘kwaliteit van leven’. Dat bete-
kent dat waardigheid iets is dat de mens als zodanig toe-
komt, onafhankelijk van zijn lichamelijke of geestelijke
gezondheid. Bepaalde stromingen zullen deze waarde
inderdaad als basis hanteren om zwangerschapsafbreking
moreel af te keuren. Vooral dan het fundamentele karakter
van de waarde van het respect voor het menselijk leven
speelt in deze afweging een doorslaggevende rol. 

U stelt echter dat a priori kiezen voor deze waarde een
fout uitgangspunt is?

Inderdaad, net zoals a priori kiezen voor de waarde van het
respect voor de autonomie van de vrouw/ouders volgens
mij een fout uitgangspunt is. Er voor kiezen om de autono-
mie van de vrouw/ouders als enige maatstaf te nemen in
de beoordeling maakt ook dat heel wat aspecten van de
morele problematiek van zwangerschapsafbreking onbe-
sproken blijven. De conflictsituatie die zich manifesteert bij
abortus is er één waarbij meerdere waarden een duidelijke
rol spelen. Er kan niet anders dan een keuze worden
gemaakt waarbij onvermijdelijk aan een of andere betrok-
ken waarde tekort wordt gedaan. Bij alles wat in het voor-
deel van zwangerschapsafbreking kan pleiten, is er altijd
minstens één argument dat ertegen pleit, namelijk het res-
pect voor het ongeboren leven. Tegelijk moeten we erken-
nen dat naast het respect voor het ongeboren leven nog
andere waarden ethisch relevant zijn.

Ethiek 
wordt geboren 
uit kwetsbaarheid

Interview met Chris Gastmans
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Meerdere waarden, zegt u. Welke waarden, naast de
eerbied voor het leven, onderscheidt u verder in de
christelijk-ethische afweging omtrent zwangerschapsaf-
breking?

Een andere belangrijke waarde betreft de waarde van de
kwaliteit van het leven. Deze waarde valt echter moeilijk te
evalueren in een ethische afweging daar ze moeilijk objec-
tief kan worden vastgesteld. Bijgevolg laat men de subjec-
tieve inschatting van de kwaliteit van leven doorgaans
zwaar doorwegen. Bekijken we dit in de context van prena-
tale diagnose, dan is het gevaar reëel dat toekomstige
ouders hun subjectieve angsten en zorgen gaan projecteren
in het kind. Daarom is het volgens mij moreel relevant dat
ook objectieve inschattingen van de toekomstige kwaliteit
van leven plaatshebben en worden afgewogen met de sub-
jectieve inschattingen van de ouders. Dit betekent dat de
mening van de medici hier in ieder geval niet mag ontbre-
ken.

Hierbij wil ik ook wijzen op het gevaar van een verabsolute-
ring van gezondheid, waarbij gaafheid van lichaam en geest
de enige zin van het leven dreigt te worden. Dit zien we ver-
taald in een grotere geneigdheid om het leven, wanneer het
niet of niet meer aan een bepaalde graad van subjectieve
‘kwaliteit’ voldoet, als niet meer menswaardig te beschou-
wen. Met een grotere bereidheid om het leven te beëindigen
tot gevolg. Dit staat in schril contrast met de christelijke
levensbeschouwing die een fundamenteel respect vraagt
voor elk menselijk leven, hoe onvolmaakt en gekwetst het
ook moge zijn.

De mening van de medici is volgens u een noodzakelijk
element in de besluitvorming bij zwangerschapsafbre-
king na prenatale diagnostiek. Zal hierdoor geen inbreuk
worden gedaan op de autonomie van de vrouw of de
ouders?

Dit zou het geval zijn wanneer we autonomie louter begrij-
pen als de vrijheid om zelf keuzes te maken, zonder inmen-
ging van derden. Voor mij zorgt deze interpretatie er voor
dat slechts één aspect van het mens-zijn wordt benadrukt,
wat bijgevolg het volle mens-zijn van de vrouw/ouders niet
ten goede komt. Volgens mij moeten mensen ook worden
beschouwd in hun relatie met anderen en in hun verant-
woordelijke participatie aan de mensengemeenschap. Een
persoon staat nooit alleen en zijn levensgeschiedenis is
steeds verweven met het verhaal van anderen. Wordt
iemand verplicht om keuzes te maken, dan zal hij of zij nor-
maliter steun zoeken bij anderen. Passen we deze relatione-
le mensvisie toe in de context van de zorgrelatie, dan volgt
daaruit dat de dialogale counseling voorop moet staan. Dit
betekent dat de ouders door hulpverleners worden onder-
steund en uitgedaagd om een gewetenskeuze te maken
waarin alle aspecten van de zwangerschap en het eventue-
le toekomstige ouderschap aan bod kunnen komen. 

Volgens mij kan waarachtig autonoom handelen het best in
verbondenheid met anderen tot stand komen. Daarom
spreek ik liever van autonomie-in-verbondenheid. 
Autonomie-in-verbondenheid impliceert dat mensen hun
verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen. Autonoom han-
delen impliceert dat mensen keuzes maken en beslissingen
nemen die kunnen worden verantwoord ten aanzien van
alle betrokkenen. Zowel ten aanzien van het toekomstig
kind, ten aanzien van andere gezinsleden, hulpverleners en
ten slotte ten aanzien van de hele samenleving.

U stelt dat zowel de eerbied voor het leven als de autono-
mie van de ouders een verkeerd uitgangspunt is. Welk uit-
gangspunt stelt u dan voor?

Beter is te vertrekken van de totale zwangerschapssituatie,
waarin ernstige menselijke kwetsbaarheid -zowel vanuit het
perspectief van de ouders als vanuit het perspectief van het
ongeboren kind- aan de orde is. Prioritair kies ik voor oplossin-
gen waarbij zwangerschapsafbreking kan worden vermeden.
Deze principiële stellingname vloeit voort uit de hierboven
vermelde belang dat ik hecht aan de waarde van het respect
voor het leven. Ondanks de zorgvuldige afweging van de
mogelijk alternatieven voor zwangerschapsafbreking kan het
gebeuren dat de conflictsituatie niet kan worden opgelost.
Voor de hulpverleners komt dan de autonomie van de
vrouw/ouders in rechte lijn tegenover de eerbied voor het
leven te staan. Wanneer ouders in overleg met artsen en
andere hulpverleners in uitzonderlijke gevallen toch kiezen
voor zwangerschapsafbreking, omdat zij na een gewetensvol-
le afweging oordelen dat dit het meest menswaardige is dat
haalbaar is in deze situatie, dan moet met deze gewetenskeu-
ze respectvol worden omgegaan. Van essentieel belang hier-
bij is dat de waarden ‘autonomie van de ouders’ en ‘respect
voor het menselijk leven’ maximaal worden ondersteund.

Op welke manier kunnen deze waarden maximaal geres-
pecteerd worden?

De autonomie van de ouders wordt voornamelijk gerespec-
teerd wanneer hun vraag door deskundige klinische, psy-
chologische en morele begeleiding wordt uitgezuiverd tot
een invoelbare gewetenskeuze. Dit impliceert onder meer
dat de hulpverleners naar de reële draagkracht en motivatie
van de ouders peilen en deze ernstig nemen. Tevens moe-
ten alle feitelijke mogelijkheden tot hulpverlening grondig
worden onderzocht en in de mate van het mogelijke wor-
den toegepast.

Wat het respect voor het menselijk leven betreft. Dit kan
worden gerealiseerd door de toetsing van het verzoek tot
zwangerschapsafbreking aan de hand van verschillende kli-
nische criteria. Ik denk dan aan criteria als de ernst van de
aandoening, de behandelbaarheid ervan, de levensver-
wachting en de kwaliteit van leven van het toekomstige
kind, het te verwachten lijden enzovoort. 



Op welke manier kunnen deze criteria getoetst worden?

Hiertoe dienen minstens de volgende vragen te worden
beantwoord:
Heeft het toekomstige kind reële levenskansen en gaat het
om een direct levensbedreigende ziekte of aandoening?
Staat het toekomstige kind een kortdurend leven met ern-
stig lijden te wachten?

Is er in een dergelijke situatie sprake van een grote dispro-
portionaliteit tussen de verwachte kwaliteit van leven ener-
zijds en kosten, zorg, inspanning en inzet van medische
middelen om dit leven in stand te houden anderzijds?
Staat het toekomstige kind ernstig lijden te wachten, maar
wordt in de eerste levensjaren geen ernstige aantasting van
levenskwaliteit verwacht?
Staat het toekomstige kind gedurende een aanzienlijke tijd
een normaal leven te wachten zonder ernstige aantasting
van de kwaliteit van leven?

De antwoorden op deze vragen kunnen helpen bij de ethi-
sche beoordeling van de zwangerschapsafbreking. Bij deze
beoordeling dient zich het principe van de proportionaliteit
aan. Hiermee bedoel ik dat deze vragen in feite een glijden-

de schaal vertegenwoordigen, waarbij de disproportionali-
teit van het verwachte lijden in samenhang met een moge-
lijke zwangerschapsafbreking kan worden beoordeeld.
Naarmate de levensduur langer is of er een langere periode
voorbijgaat voordat lijden zich manifesteert, wordt het
steeds moeilijker om op grond van het proportionaliteitsbe-
ginsel een zwangerschapsafbreking ethisch te rechtvaardi-
gen.

Wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat zwangerschapsafbreking enkel
kan worden gelegitimeerd als een uitzonderlijke welover-
wogen handeling die enkel kan worden gesteld in geval van
zware medische redenen en op basis van een grondige
gewetensafweging in het licht van de keuze voor het meest
menselijk mogelijke. Uit het geheel volgt dat de kern van de
problematiek ligt in de ernst van de situatie waarin een der-
gelijke beslissing te verdedigen is. De ernst van de situatie
wordt in grote mate bepaald door de ernst van de aandoe-
ning, het lijden, de behandelbaarheid ervan, de levensver-
wachting, de verwachte kwaliteit van leven van het toe-
komstige kind én de draagkracht van de ouders en het
gezin.

Is dit niet in tegenspraak met de principiële stellingname
en met de fundamentele christelijke waardeopties?

De principiële stellingname ten aanzien van zwanger-
schapsafbreking gaat uit van waarden en principes die in
het algemeen gelden in deze problematiek. Ze is te verant-
woorden tegen de achtergrond van datgene wat boven
werd gezegd over de waarde van de eerbied voor het men-
selijke leven, wat uiteraard ook geldt voor het nog ongebo-
ren menselijk leven. Het opzettelijk doden van het ongebo-
ren leven is in het algemeen te beschouwen als een vergrijp
tegen het leven. 

Menselijk handelen echter is steeds ‘concreet’ - dit bete-
kent: samengegroeid met - en ingeweven in een geheel
van concrete omstandigheden. De morele beoordeling van
een menselijke handeling dient met deze context rekening
te houden en kan naargelang de omstandigheden zeer ver-
schillend zijn. Daarom willen we niet blijven vaststeken in
algemene principes, maar ook concrete oriëntaties aanrei-
ken voor de klinische praktijk. In de klinisch-ethische
besluitvorming spelen concrete gevallen en bijzondere
omstandigheden een belangrijke rol. 

Welk advies geeft u omtrent de besluitvorming inzake
zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek?

Zoals ik eerder al zei, is de benadering die de individuele
zelfbeschikking vooropstelt, niet de meest aangewezen
benadering. Beter gebeurt de besluitvorming in een model
van open communicatie, waarbij de emotionele reacties, de
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psychologisch wordt begeleid. Neen, hoe je het ook draait
of keert, deze keuze is voor eenieder, ongeacht zijn of haar
levensbeschouwing, steeds ook een keuze van morele aard.
In dit opzicht is het belangrijk dat de ouders kunnen reke-
nen op morele steun opdat zij later zelf hun eigen genomen
beslissing -met alle daarin vervatte blijvende onzekerheid-
ook metterdaad kunnen aanvaarden. 

Daarom pleit ik er ook voor dat de besluitvorming gebeurt
samen met een team, waarbij gynaecologen, genetici, 

vroedvrouwen en andere hulpverleners (psychologen,
maatschappelijk werkers, huisarts, pastores, ethici) met res-
pect voor elkaars bijdrage tot een nauwe multidisciplinaire
samenwerkingsrelatie komen en waarbij erkend wordt dat
het in wezen om een ethisch dilemma gaat. 

En waarbij dialoog tussen hulpverleners en ouders essen-
tieel is?

Ja, het is van zeer groot belang dat ouders en hulpverleners
met elkaar in dialoog treden. Elke beslissing moet namelijk
het resultaat zijn van het streven naar een consensus. In dit
besluitvormingsproces worden de opvattingen van de
betrokkenen niet beschouwd als een vaststaand gegeven
dat om onmiddellijke uitvoering vraagt, maar als onder-
werp van gezamenlijke exploratie en overleg. Wat niet wil
betekenen dat de wil van de ouders onbelangrijk is. Wat de
ouders willen is cruciaal, maar kan in vele gevallen niet
eenvoudig vastgesteld worden. De precieze inhoud van de
wil van de ouders moet in vele gevallen ook voor henzelf
geëxploreerd en ontwikkeld worden. De wil van de ouders
kan de dialoog dus niet vervangen. Integendeel, alleen via
een gezamenlijke exploratie wordt de echte wil geleidelijk
duidelijk en kan deze uitgroeien tot een autonome gewe-
tenskeuze. Dan pas kan men zeggen dat de autonomie van
de ouders wordt gerespecteerd.

intuïties en de standpunten van alle betrokkenen ernstig
worden genomen. Binnen de context van de prenatale diag -
nostiek en zwangerschapsafbreking betekent dit dat het om
een driepartnerrelatie gaat: de ouders, het ongeboren kind
en het hulpverlenend team. Bij de ethische afweging is het
noodzakelijk dat er een evenwicht is tussen belangrijke
ethische waarden zoals het respect voor de autonomie van
de vrouw/ouders en het respect voor het ongeboren men-
selijke leven. Het streven naar een dergelijk evenwicht via
gezamenlijke exploratie en overleg tussen de ouders en het 

hulpverlenend team biedt de beste garantie voor een ade-
quate bescherming van de menselijke persoon als auto-
noom individu, maar ook als relationeel wezen dat in de
beslissingen aangaande zijn leven verbonden is met ande-
ren.

Essentieel voor het welslagen van de dialoog is dat de
ouders vanaf het begin worden gemotiveerd tot deelname
aan een proces van gezamenlijke exploratie van mogelijke
handelwijzen. Alleen door communicatie kunnen pseudo-
vragen en pseudo-oplossingen die gebaseerd zijn op onvol-
ledige of onjuiste informatie geïdentificeerd worden.

De keuze in verband met prenatale diagnostiek en zwan-
gerschapsafbreking kan dus niet alleen door de ouders
genomen worden?

Neen, zeker niet in de zin dat ouders zwangerschapsafbre-
king eisen ‘zonder verder overleg’. Gezien de aanwezigheid
van het ongeboren leven dient het gesprek ook te gaan over
de vraag naar de ethische kwalificatie van de verschillende
alternatieven. Dit vraagt om een ethische interpretatie van
het dilemma. Het is noodzakelijk dat de klemtoon gelegd
wordt op het ethische aspect in de besluitvorming. De
beslissing kan nooit alleen gestoeld worden op medische
aspecten, zelfs niet wanneer de besluitvorming voldoende
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Een jonge vrouw vertelt...

De eerste echo.

Ook de laatste.

Plots het besef.

Er zit iets in mij.

Er groeit een mens.

Een lichaam.

Een kind.

Een ziel.

Ik kan het niet geloven.

Drie maanden onafscheidelijk.

Ik laat je weghalen.

Wegzuigen.

Probeer niets te voelen.

Geef de pijn aan mij.

Ik ben je moeder.

Ik draag die pijn voor jou.

Had je mijn ogen?

De glimlach van je vader?

Of eerder zijn krullen 

en mijn kont?

Was je een meisje?

Werd je een jongen?

Wat je ook had.

Wie je ook was.

Ik had van je gehouden.

Onder ons gezegd, 

ik hou al van jou.

Ik probeer niet teveel na te denken.

De wereld is nog niet klaar voor jou.

Voor ons.

Daarom geef ik je die kans.

Wees blij dat het kan.

Ik wil om vergiffenis vragen.

Vergeef me.

Hoe neem ik afscheid?

Van iets wat nog niet was.

Zeg ik tot ziens 

of slaapwel?
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ompleet uitgeput. Het leek alsof alle energie uit
mijn lijf stroomde. Mijn lichaam had geen kracht
meer. Nooit eerder had ik zo’n uitputting ervaren.

Vanbinnen voelde ik iets dat ik niet kon beschrijven. Een
soort humeur die mij vreemd was. Ik kan zelfs niet zeggen of
ik nu in een slechte of goede bui verkeerde, ik voelde me
gewoon anders in mijn hoofd en lichaam. De hele dag had ik
extreme honger, maar tegelijk maakte de gedachte aan eten
me draaierig. Lichaam en hoofd kwamen dus voorlopig niet
met elkaar overeen. 

Een vreemde ongerustheid zorgde ervoor dat ik een afspraak
maakte bij de dokter. Tijdens ons gesprek vertelde ik haar
over de voorbije maanden: hoe deze een heel erg stresseren-
de periode geweest waren voor mij. Ook moest ik bekennen
dat mijn maandstonden waren uitgebleven. Geen van ons
beiden zochten we in de richting van zwangerschap, gezien
mijn medische achtergrond - al jaren waren dokters ervan
overtuigd dat ik niet kon zwanger worden. 

Gezien ik dus geen pil gebruik, had ik niet meer bijgehouden
wanneer ik het laatst ongesteld was. Gelukkig heb ik een
regelmatige cyclus en kon ik daar gewoon op vertrouwen.

De dokter beaamde dat stress een factor kan zijn voor het uit-
blijven van de menstruatie, ook de vermoeidheid kon hier
het gevolg van zijn. Uiteraard hadden we beiden zekerheid
nodig en liet ik een bloedtest doen. Het was op een vrijdag-
nacht. Ik kwam thuis van een heel gezellige avond op een
terrasje in de stad. Er was een mail toegekomen met de uit-
slag van de bloedanalyse. Op het eerste zicht een blad met
cijfers en codes waar ik niet veel wijzer van werd. Het enige
wat ik wel begreep was dat er een sterretje genoteerd stond
naast getallen die niet overeenstemden met het normale
gehalte in het bloed. Er stonden veel sterretjes op mijn blad.
Een lichte benauwdheid bekroop me en met dit gevoel gleed
ik in bed en tuimelde ik in een onrustige slaap.

Vroeg in de ochtend, na een nacht vol gepieker, belde ik de
dokter. Zij was afwezig en ik gaf de toestemming om een
andere dokter mijn bloedanalyse te ‘vertalen’. Tot hij me feli-
citeerde met mijn tien weken zwangerschap. Toen hij de
woorden had uitgesproken nam ik -na de korte stilte- even de

tijd om te glimlachen. Nooit eerder was mijn glimlach zo
breed. Ik bedankte hem, sloot de telefoon af en danste luid
lachend in het rond. Mijn vreugde was te danken aan het feit
dat ik me genezen voelde. Na jaren problemen in baarmoe-
der en eierstokken was dit het eerste positieve nieuws. Het
leek wel alsof ik het onmogelijke mogelijk gemaakt had. Een
gepieker van jaren spoelde zomaar weg… en maakte plaats
voor een grote liefde. Het was er: het kind, een wonder.

Mijn moeder lag nog te slapen toen ik de kamerdeur open-
gooide en op haar bed sprong in volle vreugde. Ze had alle
begrip voor mijn gelukkig voelen, maar ik wist ongetwijfeld
dat ze met een angst zat dat ik me zou laten leiden door mijn
emoties… en het kind zou willen houden. Heel stilletjes nam
ze het onderwerp abortus ter sprake. Ik wilde haar bevrijden
van de gedachte dat ik de vrucht zou willen houden en scha-
kelde over op mijn rationele piloot.
Dus ik verzekerde haar contact op te nemen met een vrien-
din, die op de gynaecologie werkte van het Universitair
Zieken huis. Zij zou me kunnen verder helpen bij de eerste
stappen naar de abortus. Nog steeds afgesloten van mijn
hevige emoties die ik slechts een uur geleden onderging, had
ik al een eerste afspraak gemaakt bij het Anticonceptie.

Alles moest vrij vlot gebeuren gezien ik al redelijk ver stond
in mijn zwangerschap. Na het plegen van de telefoontjes, het
geruststellen van mijn ouders, ging ik even wandelen. Mijn
twee hartstrouwe honden waren de enige getuigen van het
ingehouden verdriet dat ik plots de vrije loop durfde geven
tijdens de wandeling.

Je leven lang leer je keuzes te maken tussen het emotionele
en het rationele denken. Ondanks het feit dat mijn gezond
verstand weet dat onmogelijk is om dat kind een onbekom-
merd leven te geven is het bij een gebeuren als dit verdomd
moeilijk je hoofd te volgen. Zelf ben ik nog maar net begin-
nen werken. Een job in de horeca, absoluut niet de baan van
mijn dromen… en je verdient er zeker niet genoeg om een
gezin te kunnen onderhouden.

Ik durf amper denken aan het scenario dat zal volgen wanneer
ik mijn vriend vertel dat hij vader wordt. Hij mag dan zeven
jaar ouder zijn; zo’n grote verantwoordelijkheid kan hij abso-
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luut niet aan. Momenteel is hij opgenomen in een centrum
om te leren omgaan met zijn drugsverslaving. Ondertussen
wel de twintigste opname… maar het hervallen volgt elkaar
moeiteloos op. Wil ik dat mijn kind aandoen? Wil ik mijn kind
die pijn laten voelen die ik zelf bij elke herval onderga? 
Neen, dit is absoluut uitgesloten, dit wens je zelfs je grootste
vijand niet toe. Ik betrapte me erop dat ik zo het rijtje afging:
dit kan ik mijn ouders niet aan doen! Dit zullen mijn vrienden
niet kunnen appreciëren! Wat zal mijn familie van me denken?

Op dat moment slenterde ik langs de Schelde, een ellenlang
pad langs het water. Ik wilde weglopen. Vluchten tot wan-
neer ik een plaats had gevonden waar ik het kind kon hou-
den. Een plaats waar ik mijn emoties niet hoefde te verber-
gen. Waar ik mijn liefde voor het kind kon waarmaken.

De volgende dag ging ik op bezoek bij de vader. Van zenuwen
ging mijn stem trillen. Ik had geen zin in zijn commentaar. Ik
huiverde van de gedachte om weer dat woord abortus te moe-
ten horen. Dat is het enige waar iedereen aan denkt als ik met
mijn verhaal kom. Terecht, want ze zijn bezorgd en weten in
welke nesten ik me breng als ik mijn gezond verstand niet
gebruik en een abortus niet zou willen ondergaan… 
Ik heb reeds een afspraak gemaakt in het ziekenhuis, dus her-
haal niet steeds dat het moet gebeuren. Ik weet dat zelf ook
wel! Ik had de zin nog maar uitgesproken of hij checkte al
wanneer de abortus precies plaats vond. Ik glimlachte uit zelf-
bescherming, maar grotendeels uit verontwaardiging en gewe-
tenswroeging, en zei hem de dag en het uur van afspraak.

Eerlijk, geloof me, eigenlijk had ik niets anders verwacht van
hem! Met zo’n akelige reactie maakte hij flagrant duidelijk
dat hij absoluut nog niet klaar was voor een gezin, er was nog
geen plaats voor een kind. Trouwens wat kon ik verwachten
van iemand met zo’n labiel levenspad…? Dit getuigde toch
genoeg dat hij nog maar amper voor zichzelf de verantwoor-
delijkheid kan dragen, laat staan voor een kind. Ik voelde me
ontgoocheld en vooral gekwetst dat ook hij geen oor had voor
mijn kwetsbare gevoelens, maar zoals altijd verborg ik deze in
een diep gesloten potje.

Toen ik buiten stapte, besefte ik dat ik geen vader wil die
geen vader wilt zijn. Uiteindelijk had hij hier ook wel recht

op inspraak. Of wilde ik alles te volmaakt? Maakte ik de
keuze te snel? Waarom mag mijn kind niet opgroeien in zulke
omstandigheden? Omdat deze niet perfect zijn? Heb ik niet
voldoende vertrouwen in mezelf of in mijn omgeving? Alles
was zo dubbel, ik voelde me verscheurd.

Naar de eerste afspraak in het Anticonceptie nam ik met een
vriendin mee. Een beste vriendin. De enige die weet hoe
graag ik het kind wilde, maar ook degene die -evengoed als
ik- begreep dat je een kind niet kan baren tijdens zo’n onge-
lukkige, belastende omstandigheden.
Zeven dagen. Tussen de eerste afspraak en de abortus moe-
ten er wettelijk zeven dagen zijn. Een soort bedenktijd. Het
werd de langste week van mijn leven.

Op het label van mijn moeder haar massagestoel stond dat
zwangere vrouwen deze niet mochten gebruiken. Ik was
zwanger, maar ik ging een abortus ondergaan.
Ging ik er dan op zitten of niet? Ik ben er niet gaan opzitten.

Ze nodigden me uit om nog een glas te drinken op café.
Ikzelf drink nooit alcohol, maar in de ruimte werd veel
gerookt. Als ik de vrucht zou houden, had ik die ruimte ont-
weken… maar ik hou de vrucht niet. Ga ik dan? Ik ben niet
geweest.

De dag van de abortus vroeg ik nog een echo. Ik had immers
de laatste week toch alles goed trachten te plaatsen. Mijn
vriend had vier uren gekregen om me bij te staan. Ik was erg
gelukkig en gerustgesteld dat hij er was. Want ik wist dat hij
-ondanks zijn radicale beslissing- heel goed weet dat ik het
graag had gehouden. Maar hij haalde het onderwerp nooit aan
omdat hij niet omkan met dit soort gevoelens.

Een uur na de abortus is hij hervallen. Een zoveelste uiting
voor het feit dat hij geen controle vindt over de chaotische
toestand in zijn hoofd. Voor mij een verademing, een bewijs,
een troost dat ik de juiste keuze had gemaakt. Want opnieuw
onderging ik datzelfde intense verdriet en ik was blij dat mijn
kind dit niet hoefde te voelen.

Of was ik blij dat ik het kind hier niet hoefde voor te
beschermen?
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hulpverlening 
bij ongewenste zwangerschap 

D
e meeste vrouwen die zich hier aanbieden, ervaren
hun ongeplande zwangerschap als ongewenst en
hebben de beslissing tot zwangerschapsafbreking al

genomen vooraleer ze een beroep doen op onze hulpverle-
ning. Een klein aantal vrouwen zal tijdens het gesprek tot
het besluit komen dat de ongeplande zwangerschap uitein-
delijk toch gewenst is. Voor hen bestaat de hulpverlening er
dan in om na te gaan hoe de zwangerschapsbegeleiding het
best georganiseerd wordt. Indien nodig wordt de vrouw
doorverwezen naar Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW) Mozaïek voor een intensievere begeleiding.
Hoewel de psychosociale hulpverlener ook de mogelijkheid
kan bespreken om de zwangerschap te houden en de baby
af te staan voor adoptie wordt dit door haast niemand als
keuze ervaren. Enkel in heel uitzonderlijke situaties, waarbij
de vrouw zich niet bewust was van haar zwangerschap en
pas zeer laat voor het eerst naar de raadpleging komt,
wordt de reeds gevorderde zwangerschap verder gezet,
zonder te kiezen voor ouderschap. Het spreekt voor zich dat
hierbij een intensieve psychologische begeleiding en opvol-
ging door gespecialiseerde diensten noodzakelijk zijn.

Voor een relatief klein aantal zwangeren is het nemen van
een beslissing bijzonder moeilijk en zullen meerdere
gesprekken moeten plaatsvinden. Verschillend van andere
beslissingsprocessen, waar ‘tijd’ als positieve factor kan
gehanteerd worden om beslissingen met hun specifieke
consequenties te laten rijpen, heeft ‘tijd’ hier een beperken-
de, stress verhogende en belastende invloed. Immers, abor-
tus in België is beperkt tot 12 weken zwangerschap. De toe-
passing van een medicamenteuze abortus is zelfs beperkt
tot een 7-tal weken zwangerschap. De tijdsdruk is des te
stresserend omdat het gaat om een onherroepelijke beslis-
sing. Het nemen van een moeilijke beslissing wordt niet zel-
den voor zich uitgeschoven en heeft al wel eens het voor-
deel dat de moeilijkheid en bijgevolg de verplichting om
een beslissing te nemen vanzelf verdwijnen. Maar géén
beslissing nemen over een zwangerschap heeft als gevolg
dat men zwanger blijft en dat men verplicht zal zijn -soms
ongewild, soms zelfs met afkeer- de verantwoordelijkheid
van het ouderschap op te nemen. Deze passieve houding
legt een enorme hypotheek op de ouder-kindrelatie en de
kans op spijt later is groot. Het activeren en oriënteren van
het beslissingsproces om latere verwerkingsproblemen en
spijtreacties te voorkomen, zijn bijgevolg doelstellingen van
een goede hulpverlening.

DE MEESTE PATIËNTEN ERVAREN ABORTUS NIET ALS

‘HET PROBLEEM’, MAAR ALS ‘DE OPLOSSING’. HET

ONGEPLAND ZWANGER WORDEN IS HET PROBLEEM. IN

BELGIË IS DE HULP BIJ ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP

GOED GEORGANISEERD EN VLOT BEREIKBAAR VOOR

IEDEREEN. 

Elly Van Assche 

psychologe 

Sjerp-Dilemma-VUB
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De Wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsaf-
breking in België benadrukt sterk dat het de zwangere
vrouw is die de uiteindelijke beslissing neemt om de zwan-
gerschap te laten afbreken of niet. De hulpverlener kan zich
dus concentreren op het verlenen van hulp en moet geens-
zins de beslissing evalueren of trachten te beïnvloeden.

Bij het eerste gesprek kiest de vrouw of ze dit gesprek
alleen wil voeren of samen met de persoon, die haar verge-
zelt. Maar om eventuele druk te detecteren zal een deel van
het gesprek ook zeker met de patiënte alleen doorgaan.

Voor wat Sjerp-Dilemma-VUB 2008 betreft, wordt door de
vrouwen tussen 14 en 25 jaar vooral vermeld dat ze zich
nog te jong voelen om een kind op te voeden. Ze voelen
zich zelf nog te veel kind om al zwanger te zijn. Ze studeren
meestal nog (zeker de minderjarigen, gezien de Belgische
leerplicht) en hebben bijgevolg geen eigen inkomen of
woning. Volgens de Wet heeft ook het tienermeisje het
recht om te beslissen of ze zwanger wil blijven of niet, maar
omdat jongeren eigenlijk nog niet alleen kunnen instaan
voor het organiseren van een gezinsleven, zijn ze aangewe-
zen op de bereidheid van hun ouders om een deel van de
zorg voor de baby te dragen. Van het aantal ongeplande
zwangerschappen dat evolueert naar gewenste zwanger-
schappen komen er maar weinig voor in deze jongste leef-
tijdsgroep. De gesprekken verlopen bij aanvang soms
gespannen. De respectieve ouders hebben elkaar nog niet
eerder ontmoet en de communicatie is gekleurd door
gevoelens van onzekerheid, schaamte, schuld, kwaadheid,
ontgoocheling en machteloosheid. Hierbij is het van belang
dat de hulpverlener eerst een vertrouwensrelatie weet te
creëren. Dedramatisatie en vooral deculpabilisatie zijn nodig
om een sereen beslissingsproces mogelijk te maken. ‘Hoe
kun je in deze tijd als jongere nu nog ongepland zwanger
worden?!’ is een vraag die we vaak te horen krijgen. De vol-
wassenen oordelen dat het onderwijs, het internet en zijzelf
de jongeren alle informatie gegeven hebben die nodig is
om ongeplande zwangerschappen te vermijden. Maar het
ideale voorbehoedmiddel, passend bij de persoonlijkheid,
de lichaamsbeleving, de seksuele relatie en de algemene
levensomstandigheden, bestaat eigenlijk niet.

Voor de 18-25-jarigen worden bijkomend ook relatieproble-
men aangegeven. Vaak werd de relatie recent verbroken. Bij
de 26-30-jarigen wordt abortus ook gepleegd omdat het
gezin al als voltooid beschouwd wordt. Deze leeftijdsgroep
vermeldt ook nog tal van diverse andere redenen, zoals een
moeilijke werk- of woonsituatie, terwijl de groep van 31-35-
jarigen frequent geconfronteerd wordt met een relatiebreuk
of ze zijn nog maar net een nieuwe relatie begonnen na een
scheiding, waardoor de realisatie van de kinderwens niet
gemakkelijk is. Niet alleen moet men zich als individu ‘klaar’
voelen voor een kind, wat in deze leeftijdsgroep wel meest-
al het geval is, maar ook de partnerrelatie moet een bepaal-
de maturiteit bereikt hebben. Slechts wanneer de partners

voldoende op elkaar betrokken zijn, een voor hen goed
evenwicht gevonden hebben tussen individuele autonomie
en samenhorigheidsgevoel, gezamenlijke engagementen
besproken hebben, gemeenschappelijke toekomstperspec-
tieven hebben, in de vrienden- en familiekring een stabiele
evidente koppelidentiteit hebben, pas dan kan de gedeelde
verantwoordelijkheid als ouders gerealiseerd worden. Meer
nog dan het beschikken over een inkomen en een eigen
woning is deze relationele context van belang bij de beslis-
sing om de zwangerschap verder te zetten of af te breken.

Vanaf 36 jaar is de meest gehoorde reden dat het gezin als
voltooid wordt ervaren en dat het koppel een nieuwe fase
begonnen is. Van het familiaal, professioneel en sociaal
leven wordt meer ontspannen en intens genoten, en dit
wordt geassocieerd met een wat vrijere ouderlijke inge-
steldheid ten aanzien van groter wordende kinderen. 

Er zijn echter ook vrouwen in deze leeftijdsgroep die nog
geen kinderen hebben. Een beslissing nemen om de zwan-
gerschap af te breken, gaat bijgevolg gepaard met een
grote waarschijnlijkheid dat dit een definitief afscheid is van
de kans op een kind. Weinig vrouwen echter verlangen zo
sterk naar een kind dat de relationele context er niet toe
doet. Alleenstaand ouder zijn, lijkt een status te zijn die je
overkomt, maar waar je niet bewust voor kiest. Een beslis-
singsbegeleiding is hierbij vaak nodig. De sterkte van de
kinderwens moet dan afgewogen worden tegen het ontbre-
kende perspectief op een stabiele veilige relatie waar
samen met de partner de verantwoordelijkheid gedragen
wordt voor een kind. Deze psychologische begeleiding is
intensief, omdat het risico van spijtreacties achteraf erg
groot is. Kiezen voor een zwangerschap hangt nauw samen
met het al dan niet kiezen voor de relatie. In een niet-sta-
biele relatie ontbreken continuïteit en gemeenschappelijk
toekomstperspectief. De ongeplande zwangerschap dwingt
op abrupte en soms pijnlijke manier om het relationele
engagement te evalueren. Sommige relaties worden
bewuster en positiever beleefd in deze periode, andere rela-
ties worden verbroken. En sommigen ervaren de nood aan
verdere psychologische begeleiding. Psychologische hulp bij
de verwerking van de abortus en partnerrelatietherapie zijn
hier aangewezen. 

Alleszins ook zeer belangrijk is de bespreking van het verder
anticonceptiegebruik. Het valt ons op hoe een onzeker rela-
tioneel leven samengaat met een haperend anticonceptie-
gebruik. In de groep van 19 kinderloze vrouwen, ouder dan
36 jaar, die zich aanboden op de dienst in 2008, bleken er 9
geen enkele vorm van anticonceptie te hebben gebruikt
gedurende de periode waarin ze ongepland zwanger wer-
den. De overigen gebruikten een niet zo betrouwbaar mid-
del, zoals coïtus interruptus, periodieke onthouding of een
combinatie van beide. Deze vrouwen denken niet zelden dat
hun fertiliteit afgenomen is vanwege de leeftijd of ze heb-
ben al lang twijfels omtrent hun vruchtbaarheid. 



Maar ook in stabiele relaties wordt beslist om de zwanger-
schap af te breken. De gesprekken verlopen dan meestal
met beide partners. Sommige mannen gedragen zich opval-
lend teruggetrokken tijdens het gesprek. Ze willen hun
mening niet opdringen en onthouden zich van commentaar.
Bij meer uitnodigende vragen blijkt dat ze van mening zijn
dat zwanger zijn en kinderen opvoeden toch meer het ter-
rein van de vrouw is en bijgevolg willen ze niet tussenkomen
in dit beslissingsproces. Hoewel deze attitude respectvol is 

en niet belet dat de man een ondersteunde rol zal spelen,
wordt dit door de partner soms pijnlijk ervaren als het ont-
breken van engagement, zowel ten aanzien van haar als ten
aanzien van het ouderschap. Door bewust geen inbreng te
willen hebben bij het tot stand komen van de beslissing blijft
de man psychologisch afwezig en voelt de vrouw zich alleen
gelaten en ten onrechte opgezadeld met de gehele verant-
woordelijkheid voor het gebeuren. 

Ook wil de vrouw soms zelf dat er geen inmenging is van de
partner bij haar beslissing. Dat kan te maken hebben met
het feit dat de relatie nog te pril is, of dat de verwekker van
de zwangerschap niet de vaste partner is, of omdat het een
occasioneel seksueel contact betrof met een man waarmee
de vrouw geen relatie wil.

Slechts in 5% noteerden we dat de man expliciet te kennen gaf
dat hij geen kind wil en dat hij erop aandringt dat de vrouw
beslist tot het afbreken van de zwangerschap. Wat echter vaker
voorkomt, is dat de man zich pas, onder druk van de beslissing
die er genomen moet worden, realiseert dat hij niet ten volle
kan kiezen voor de relatie. Hierdoor volgt ook -soms slechts
impliciet- dat de zwangerschap voor hem ongewenst is.

Hoewel dit niet noodzakelijk het einde van de relatie hoeft te
zijn, is psychologische begeleiding hier dikwijls aangewezen.
Als de partners elk een andere beslissing willen nemen, moet
er een voldoende aantal gesprekken gepland worden om te
komen tot een door beiden gedragen keuze. Soms heeft de
man een grote kinderwens en zal hij heel droevig zijn als de
vrouw beslist de zwangerschap af te breken, of omgekeerd.
De respectieve connotaties van de wens tot zwangerschaps-
afbreking en kinderwens worden geanalyseerd, zowel wat de 

ervaringen uit het verleden, de actuele beleving en de toe-
komstperspectieven betreffen. Dit proces helpt te voorkomen
dat het koppel verzandt in een conflictueuze impasse.

Meerdere gesprekken zullen ook nodig zijn als ambivalente
gevoelens de vrouw verhinderen tot een besluit te komen.
Ze wil emotioneel wel kiezen voor de zwangerschap, maar
acht dit onredelijk. Samen gaan we na of het niet durven
kiezen voor een kind niet voortkomt uit angst voor verande-
ring, onzekerheid of angst voor de opvoedingsverantwoor-
delijkheid. Door mee te zoeken naar oplossingen voor orga-
nisatorische aspecten van het ouderschap, het vergroten
van het zelfvertrouwen, het bespreken van de kinderwens
en dergelijke proberen we de contradicties tussen de rede-
lijke argumenten en het emotioneel verlangen naar het
kind te reduceren, zodat de vrouw tot de voor haar beste
beslissing kan komen.

Tot slot worden vrouwen indien nodig verwezen naar CAW
Mozaïek voor psychologische begeleiding bij latere verwer-
kingsmoeilijkheden. Deze vloeien vrijwel altijd voort uit de
moeilijkheden in verband met de noodsituatie en zijn
slechts heel uitzonderlijk gekoppeld aan de abortus zelf.
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Het aantal zwangerschapsafbrekingen volgt de vruchtbaar-
heidscurve van de vrouw en is het hoogst in de groep 20-24-
jarigen. De laatste jaren merkt men een stijging in alle leef-
tijdscategorieën maar vooral in de groep 25-29 jaar (Figuur 1).

Men kan zich afvragen of de preventiecampagnes niet al
te veel enkel gericht zijn naar de jongeren? Bij de jongvol-
wassen vrouwen heerst er dikwijls een pilmoeheid (na
een aantal jaren pilgebruik worden vrouwen onterecht
ongerust over de invloed van pilgebruik op hun latere
vruchtbaarheid, willen ze ‘al die chemische rommel’ uit
hun lichaam, ‘gezonder’ gaan leven, biologische voeding,
‘light’-mania) en voelen hoe hun lichaam werkt. Het nega-
tief imago van hormonen in de media en in de maatschap-
pij (hormonen in vlees, hormonale doping in sport, borst-
kanker en hormonen in de menopauze) bevordert het ver-
trouwen in hormonale anticonceptie uiteraard niet. De
Gezondheids enquête van 2004 toont trouwens een daling
van het pilgebruik (69% in 1997 naar 60% in 2004), een
stijging van het gebruik van spiraaltjes (9% in 1997 naar
13% in 2004) en een stijging van het condoomgebruik. In
Vlaanderen gebruiken 19,6% van de vrouwen zeer efficiënte
anticonceptie (implantaat, prikpil, spiraaltje, sterilisatie); in
Wallonië is dat 13,7% en in Brussel 8,8% (Figuur 2). Het is
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dan ook niet te verwonderen dat men het meest abortus-
sen heeft in Brussel (18,29/1.000 vrouwen van 15-44
jaar), dan in Wallonië (7,92) en het minst in Vlaanderen
(5,86). Eénvierde van alle zwangerschapsafbrekingen
wordt uitgevoerd bij vrouwen die in Brussel wonen. 30%
percent van deze vrouwen verklaren in een materiële
noodsituatie te zitten. In Brussel heeft men ook hoge
werkloosheidscijfers, mensen zonder papieren, en veel
migranten.

Zwangerschappen worden vooral omwille van psychosocia-
le redenen afgebroken (slechts in 3,40% omwille van medi-
sche problemen of verkrachting). Van de zwangerschapsaf-
brekingen wordt 83% in abortuscentra uitgevoerd en 16.81
% in ziekenhuizen (2007). De abortuspil wordt in ons land
slechts in 15% gebruikt. Op medisch vlak is abortus een
kleine ingreep met weinig risico op complicaties (figuur 3).
Een abortus verhindert niet om later zwanger te worden;
maar leeftijd speelt wel een cruciale rol: vanaf 35 vermin-
dert de kans op zwangerschap en verhoogt het risico op
miskraam. 

Volgens de Nationale Evaluatiecommissie (2007) gebruikten
45,6% van de vrouwen geen anticonceptie in de maand dat
ze ongepland zwanger werden. Bij een meer nauwkeurige
registratie van periodieke onthouding (PO) en coïtus inter-
ruptus (CI) bleek dit in het Kollectief Anticonceptie te Gent
wel minder te zijn (28,6% in 2006). In de groep jonge vrou-
wen waren er 18% die niets gedaan hadden om een zwan-
gerschap te voorkomen. De ‘pil’ wordt véél gebruikt en véél
vergeten. Het is blijkbaar ook moeilijk om steeds vlijtig een
condoom te gebruiken. De noodpil wordt amper gebruikt na
onbeschermde coïtus. 

Origine van de ongeplande zwangerschap
Drukke of veranderende levenssituaties bemoeilijken correct
anticonceptiegebruik (nieuwe relatie, nieuwe job, verhui-
zen, net bevallen). Als het koppel een crisis doormaakt of uit
elkaar gaat, wordt er weleens overhaastig met de pil
gestopt, waardoor men dan onbeschermd is als het onver-
wacht toch weer goed komt. Sommige vrouwen durven niet
zeggen dat ze de pil vergeten zijn, omdat “hij toch zoveel
zin heeft en het zou toch wel moeten lukken zeker...” (het
plezier van de man gaat vóór). Sommige mannen willen
geen condoom gebruiken ondanks het feit dat de vrouw
vertelt dat ze haar pil vergeten is of dat ze geen anticoncep-

tie gebruikt (dominante houding van de man of geweld in
het koppel). Vrouwen die ongelukkig zijn in hun seksuele
relatie zullen ook moeilijker minieme neveneffecten van
anticonceptie verdragen en meer geneigd zijn om er steeds
weer mee te stoppen. Ook als seks sociaal afgekeurd wordt,
zal correct anticonceptiegebruik bemoeilijkt worden. Andere
vrouwen hebben ambivalente kinderwens, waardoor ze hun
anticonceptie makkelijker vergeten. Een kleine groep ver-
werpt het keurslijf van de anticonceptie: “We zullen wel zien
wat er komt.” 

Migranten
De etnische achtergrond en de nationaliteit van vrouwen die
een abortus vragen, wordt door de Nationale Evaluatie -
commissie niet geregistreerd. In Nederland werd dat in
2005 wel onderzocht: de geschatte abortusratio (aantal
abortussen per 100 zwangerschappen van vrouwen tussen
15-44 jaar) is twee maal hoger voor Marokkaanse en Turkse
vrouwen dan voor autochtone Nederlandse vrouwen, en
nog veel hoger voor vrouwen uit Suriname en de
Nederlandse Antillen. Vrouwelijke migranten zijn doorgaans
minder geschoold, sociaal meer geïsoleerd, armer, hebben
minder vaak werk en vinden dikwijls de weg niet zo goed
in de gezondheidszorg. Door de dominante positie van de
man hebben de vrouwen vaak minder de kans om auto-
noom beslissingen te nemen. Door gebrek aan kennis
heerst er ook soms wantrouwen over moderne anticoncep-
tie met de vrees dat ze later niet meer zwanger zullen wor-
den. 
Een fatalistische houding en de onmacht om hun man te
overtuigen om een condoom te gebruiken, zorgt ook voor
een verhoogd risico op een ongeplande zwangerschap. In
Japan, China en Oost-Europa wordt hormonale anticonceptie
frequent met argwaan bekeken, ook door het medisch
corps. Een Russische arts zei: “Ik begrijp die vrouwen van
West-Europa niet die zich dag na dag vergiftigen met hor-
monen terwijl een abortus 10 minuten duurt.” Het is dan
ook niet te verwonderen dat vrouwen uit Oost-Europa min-
der ‘de pil’ gebruiken en ook frequenter niets gebruiken als
anticonceptie. 

Jongeren 
Elk jaar wordt één adolescent meisje op 60 zwanger in
België. De helft (47,5% in 2005) zal beslissen om de zwan-
gerschap af te breken. De laatste jaren beslissen hoe langer
hoe meer meisjes om de zwangerschap af te breken (in
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Figuur 3

ziekenhuis 16,81%
abortuscentra 83,19%

abortuspil 15,01%
onmiddellijke verwikkelingen:

ZIEKENHUIS CENTRA

geen 98,05% 99,36%
bloedverlies>500ml 0,79% 0,19%
perforatie 0,16% 0,05%
algemene narcose 52,84% 2,93%
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1995 was dat 36,26%) (Figuur 4). Meisjes die toekomst-
plannen hebben en willen blijven studeren, zullen eerder
kiezen om de zwangerschap af te breken dan meisjes die
het op school en in het leven niet zien zitten: de baby wordt
dan hun toekomstplan.
In België verklaart 80% van de adolescenten dat de ouders
hun anticonceptie betalen (in 67% is het de moeder). We
hebben dus goede ouders! Indien er een open atmosfeer in
het gezin heerst rond anticonceptie en seksualiteit zullen de
jongeren zich beter beschermen (het meisje kan dan haar pil
naast die van haar moeder leggen). Sommige meisjes heb-
ben echter geheime anticonceptie nodig omdat hun ouders
hen verbieden om seksueel actief te zijn (prikpil, vaginale
ring, eventueel spiraaltje). Het probleem is niet enkel prak-
tisch! Anticonceptie nemen is ‘vrijen met voorbedachten
rade’. Bij ongehuwde streng religieus opgevoede meisjes
belemmeren tegenstrijdige morele normen correct preven-
tief gedrag: “Elke dag wordt je eraan herinnerd (door de pil
te nemen) dat je iets doet dat niet mag! Je moet naar de
dokter, je moeder kan je pilstrip vinden of een voorschrift...,
het is allemaal veel te riskant.” Ze beslissen dan om niet
meer te vrijen..., tot de volgende fuif. De adolescentie is ook
een tijd van spontaneïteit, van ongepland leven, van uitda-
ging. Sommigen nemen echt risico’s: ‘take a walk on the
wild side’ op allerlei gebied, maar ook op seksueel vlak. In
het Verenigd Koninkrijk bleken jongeren van 13-14 jaar, die
seksueel actief waren, minder beschermd dan oudere jonge-
ren; éénderde van de 13-14-jarige meisjes had het gevoel
dat de partner meer seks wou dan zijzelf. Het assertief
opvoeden van de meisjes werkt dan ook preventief!
De kennis van jongeren in verband met vruchtbaarheid en
anticonceptie kan zeker beter: zo denkt 6% dat je niet kan
zwanger worden als je de allereerste keer vrijt. De overgro-
te meerderheid (87%) weet niet tot wanneer je de noodpil
kan gebruiken en 23% denkt dat je de hele maand
beschermd bent na de inname van één noodpil. Ongeveer
20% denkt dat de noodpil even efficiënt is als ‘de pil’. In
2002 dacht 20% van de jongeren dat ‘douchen’ een efficiën-
te anticonceptie was en 16% dat coïtus interruptus efficiënt
was. De meerderheid (70%) was overtuigd dat je van de pil
dikker werd. Over de kennis van oudere vrouwen is veel
minder geweten omdat die weinig ondervraagd worden. 

Vrouwen na een scheiding 
Na een scheiding stoppen veel vrouwen met anticonceptie.
Als ze dan plots, na een periode alleen te zijn geweest, een

nieuwe relatie beginnen, zijn ze dikwijls niet beschermd. Het
condoom hebben ze dikwijls nooit gebruikt en ze denken
niet eens aan de mogelijkheid om de noodpil te gebruiken. 

Herhaalde abortussen
In het Kollektief Anticonceptie (KAC) te Gent worden 30%
van de abortussen uitgevoerd bij vrouwen die al eerder een
abortus gehad hebben (2006). In Nederland was dit 35,7%
in 2004 en in de USA 47-48% in 2002. Moest een vrouw
regelmatig seks hebben van 15 tot 44 jaar zonder kinderen
te hebben en zonder ooit anticonceptie te gebruiken, zou ze
meer dan 30 abortussen ondergaan in de loop van haar
leven. Dit betekent dus dat de meeste vrouwen pogingen
ondernemen om ongewenste zwangerschappen te voorko-
men, zij het niet altijd met succes.

Correct pilgebruik is soms moeilijk! 
40% vergeet verschillende pillen per jaar (8% verschillende
pillen per maand!). Vrouwen die seks onprettig vinden of pijn-
lijk of ongelukkig zijn in hun relatie zullen meer geneigd zijn
om hun pil te vergeten of om ermee te stoppen. Sanders
onderzocht het effect van de pil op seksualiteit en het verband
met het stoppen van de pil. In de loop van het jaar stopte 47%
met de pil. De beste predictieve factoren voor het stoppen of
veranderen was emotioneel onbehagen, verergering van het
premenstrueel syndroom of verminderde zin in seks.

Condoom
Bij correct gebruik, is het condoom zeer efficiënt (slechts 2%
van de vrouwen wordt zwanger tijdens het eerste jaar cor-
rect gebruik). Nochtans slagen veel koppels er niet in om
het steeds vlijtig te gebruiken, zodat meestal 15% van de
vrouwen na één jaar zwanger is (USA) en 3,3% in Frankrijk.
Vrouwencondoom is minder efficiënt dan mannencondoom. 

Noodanticonceptie
Kan men het aantal abortussen doen dalen door de noodpil
over the counter ter beschikking te stellen? Theoretisch zou
het kunnen omdat de noodpil zeker 75% van de zwanger-
schappen kan voorkomen, maar dit is tot nu toe niet gelukt
in Schotland, China noch in de Verenigde Staten. Niet omdat
de noodpil niet efficiënt is, maar omdat er te veel onbe-
schermd gevreeën wordt, en de noodpil slechts zelden
wordt gebruikt omdat ‘het risico op zwangerschap slecht
wordt ingeschat’. In Frankrijk werden abortuspatiënten
ondervraagd: slechts 38,5% van de vrouwen was bewust
van het risico toen het bevruchtend seksueel contact plaats-
vond. De helft van deze vrouwen minimaliseerde het risico
achteraf, zodat ze uiteindelijk de noodpil toch niet genomen
hebben (terwijl ze de noodpil wel kenden). De auteurs con-
cluderen dat men de noodpil best bij de hand heeft om die
meteen in te nemen bij onbeschermd seksueel contact. De
slechte perceptie van het risico op zwangerschap is de
grootste rem op efficiënt gebruik van de noodpil. Als de
kans op zwangerschap groot is, kan men een noodspiraaltje
overwegen (koperspiraal), want dat is efficienter.

Figuur 4



Perceptie van de vruchtbaarheid
Elke dag constateren we dat er een groot gemis is aan ken-
nis van de cyclus en van de vruchtbaarheid. Nochtans
gebruiken vrij veel jonge en volwassen vrouwen periodieke
onthouding samen met condoom of met coïtus interruptus,
en baseren ze zich meestal op verkeerde informatie om te
beslissen of ze een condoom zullen gebruiken of de noodpil
nodig hebben. Het is belangrijk dat koppels die beslissen
om ‘natuurlijke’ anticonceptie toe te passen correcte scho-
ling krijgen om die gekozen methode optimaal te gebrui-
ken. Daarnaast moeten ze weten dat de ongeplande zwan-
gerschappen die optreden bij gebruikers van deze metho-
den dikwijls te wijten zijn aan ‘uitzonderingen’ op het strik-
te schema, dat niet altijd makkelijk vol te houden is. 
Het is wel merkwaardig dat vrouwen die voor minder effi-
ciente anticonceptie kiezen psychologisch niet voorbereid
zijn om de opduikende ongeplande zwangerschap op sere-
ne wijze af te breken of te aanvaarden.

Anticonceptie kan zeker efficiëntere resultaten
opleveren!

¬ Operaties die de maag verkleinen (om te vermageren)
en sint-janskruid (licht antidepressivum dat zonder voor-
schrift te koop is) verminderen de werking van de pil. 

¬ De pil kan continu genomen worden. Men mag er dan
af en toe één vergeten vóór het kwaad kan. 

¬ Dure pillen zijn niet gezonder of beter dan goedkope!
De lichtste pillen veroorzaken, bij vergeten, sneller
doorbraakbloeding waardoor veel adolescenten onge-
rust worden en dan stoppen, met alle gevolgen van-
dien. De duurste pillen voor adolescenten die ze zelf
moeten betalen?? Geen goed idee! 

¬ Mensen die condoom als anticonceptie gebruiken, kun-
nen best de noodpil al in huis hebben.

¬ Het noodspiraaltje (koper) kan binnen de 5 dagen na
onbeschermde seks geplaatst worden.

¬ Anticonceptie veroorzaakt geen vruchtbaarheidspro-
blemen, maar soa wel! Als je later kinderen wil,
gebruik een condoom (bij risico op soa)! Wacht ook niet
tot je fertiele jaren voorbij zijn om kinderen te plannen! 

Conclusie
We hebben weinig zwangerschapsafbrekingen in België,
maar elk jaar blijft het aantal abortussen licht stijgen. Men
kan betreuren dat de meest efficiënte anticonceptie
(koperspiraal, hormonaal spiraal, implantaat) niet (of voor
jongeren slechts gedeeltelijk) terugbetaald wordt. De ken-
nis over vruchtbaarheid en anticonceptie is bij jonge zowel
als bij volwassen vrouwen niet denderend, en dit zorgt voor
een verkeerde aanpak van anticonceptieproblemen. Geen
enkele vrouw wordt graag geconfronteerd met een onge-
wenste zwangerschap, ook al is abortus voor haar de juiste
keuze en een oplossing voor haar probleem. We zullen er
nooit in slagen om alle zwangerschapsafbrekingen uit te
schakelen omdat anticonceptie kan falen en vrouwen en
koppels zich kunnen vergissen, maar het herleiden tot een

minimum kan wel veel leed besparen. We moeten vooral
beletten dat kinderen ongewenst op de wereld komen eer-
der dan het aantal abortussen absoluut te willen doen
dalen! Het ophemelen van vrouwen die ongewenst zwan-
ger blijven is een gevaarlijke strategie! Het loopt immers
niet altijd goed af met ongewenste kinderen! 

Abortus is in Vlaanderen nog een groot taboe: vrouwen
kennen zelden iemand die ook een zwangerschap heeft
afgebroken, terwijl er zeker een aantal in hun onmiddelij-
ke omgeving rondlopen; maar iedereen zwijgt. Ze voelen
zich dan ook heel dikwijls alleen met hun probleem en
durven er met niemand over praten. Men kan naar het
ziekenhuis in verband met alcoholisme, drugsverslaving,
geslachtsziekten, maar als men ongewenst zwanger is
moet men naar speciale abortuscentra! De door de over-
heid gefinancierde katholieke ziekenhuizen weigeren
gewoon de Wet toe te passen zonder dat daartegen offi-
cieel geprotesteerd wordt! Abortus wordt dus getolereerd,
maar wordt maatschappelijk niet beschouwd als een echt
recht.

De abortuscentra in België leveren goed werk, dit werd
trouwens ruim bevestigd door de enquête van Testaankoop
in 2002 over de tevredenheid van vrouwen in de Vlaamse
abortuscentra. Toch zeggen de meeste vrouwen ons: “Ik
hoop dat ik jullie nooit meer moet zien voor een abortus,
want dit wil ik nooit meer meemaken.” Abortus als anticon-
ceptie? Ik merk daar weinig van!

De wettelijke wachttijd van 6 dagen zou best afgeschaft
worden: de meeste vrouwen hebben al goed nagedacht
voor ze bij ons komen! Laat de mensen van het werkveld
samen met de vrouw bepalen wanneer de zwangerschap
best afgebroken wordt! Een minimale eis is dat de wachttijd
begint te lopen vanaf het moment dat de vrouw een zwan-
gerschapsafbreking vraagt bij haar huisarts of gynaecoloog!
Sommige vrouwen worden al weken van het kastje naar de
muur gestuurd van één arts naar de andere en dan moeten
ze bij ons nog eens een week wachten!

De wettelijke grens van 14 weken laat niet toe om alle
vrouwen in nood te helpen. Het terugbetalen van die paar
honderd latere abortussen in Nederland zou zeker een aan-
tal schrijnende situaties oplossen.

Goede statistieken, uitgevoerd in samenwerking met
wetenschappelijke organismen zou toelaten de risicogroe-
pen beter in kaart te brengen om een beter preventief
beleid te voeren. 
De abortushulpverlening ontsnapt niet aan de vergrijzing.
De oudsten onder ons hebben in de illegaliteit gewerkt en
als militant jarenlang gevochten voor een wetsverandering
(en de terugbetaling van abortus). Laten we hopen, voor de
vrouwen van de volgende generaties, dat er jonge gemoti-
veerde krachten bijkomen om ons werk over te nemen.
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In 2001, mijn laatste jaar sociaal verpleegkundige, kwam
ik op de stageplaats Sjerp-Dilemma VUB terecht. 

Vóór ik op stage kwam, had ik het vooroordeel dat abortus
enkel voor jonge meisjes was en voor mensen uit de vier-
de wereld. Nooit had ik mij de bedenking gemaakt dat een
volwassen werkende vrouw met 2 kinderen zou kunnen
kiezen om haar zwangerschap af te breken. 

Maar niets was wat het leek.

In praktijk werd het tegendeel bewezen. Elke vrouw kan
een abortus ondergaan. Is ze jong of oud, groot of klein,
autochtoon of allochtoon, ongehuwd of gehuwd, katho-
liek of atheïst, studente of werkende, vol universitaire
diploma's of ongeletterd, slank of volslank, arm of rijk,
mooi of lelijk…
Voor ieder van hen is abortus een recht.

Voor geen enkele vrouw is het aangenaam om een abortus
te ondergaan. Hoewel de meeste vrouwen die op het
Centrum komen wel duidelijk weten dat ze de zwanger-
schap niet wensen en deze procedure moeten doorlopen.
Ze weten dan meestal sinds enkele dagen dat ze zwanger
zijn. Door de ongeplandheid ervan verlopen de daarop vol-
gende dagen als in een roes. Dit gebeurt zeker niet zonder
emoties. 
De emoties die aan bod komen tijdens de gesprekken zijn:
ongeloof, verwardheid, angst, schaamte, opluchting, (lief-
des)verdriet, onzekerheid, paniek, twijfels, boosheid, soms
blijdschap en soms ambivalentie...

De gesprekken hebben een uitklarend aftastend karakter,
waarbij ik als hulpverlener streef naar een begripvolle en
steunende begeleiding. Het gesprek vindt steeds plaats in
een rustige kamer waar er ruimte wordt gemaakt om
samen met de vrouw een persoonlijke vertrouwensrelatie
op te bouwen. Als psychosociale hulpverlener gaan wij in
Sjerp-Dilemma VUB dedramatiserend werken. Dit geeft een
geruststellend gevoel. Het aanbieden van objectieve infor-
matie is cruciaal. 

Tijdens de gesprekken wordt de noodsituatie van de vrouw
besproken. Hetgeen mij boeit, is dat elke vrouw haar eigen
verhaal heeft. Soms gaat het over een zwart-witverhaal,
een héél duidelijk verhaal en soms over eentje met een
grijze kleur waar ambivalentie opduikt. Enkele vrouwen
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weten niet meteen of ze zullen kiezen voor een abortus.
Soms zijn twijfels aanwezig. Vandaar dat het van groot
belang is dat we samen even stilstaan bij de motivatie van
de vrouw om de zwangerschap al dan niet af te breken. 
Af en toe willen de vrouwen enkel hun verhaal kwijt, soms
uitgebreid, soms erg kort. 
Dat kan. Zij vertellen ons wat ze zelf willen vertellen. 
Ook gaan we tijdens de gesprekken proberen uit te klaren
of de vrouw onder druk wordt gezet door eventueel part-
ner, ouders of omgeving, of de vrouw nog bijkomende hulp
nodig heeft (psychologisch en/of juridisch) zodat we de
vrouw gericht kunnen doorverwijzen.
Nooit zal de hulpverlener pogen om de vrouw van mening
te doen veranderen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de
vrouw zelf.

Vaak merken we dat ‘abortus’ nog een groot taboe is.
Sommige vrouwen kunnen en/of willen hierover met nie-
mand praten uit hun omgeving. Vreemd genoeg want hoe-
wel abortus legaal is, wordt er niet over de emoties en de
beleving ervan gesproken met partner, familieleden of
vrienden. 

Als een vrouw kiest om haar zwangerschap af te breken,
kiest zij voor de meest juiste oplossing op dat moment in
haar leven. Kiezen voor abortus is nooit makkelijk, de vrou-

wen kiezen dan niet voor een zwangerschap, maar kiezen
op dat moment voor hun partner, hun kinderen, hun gezin
of hun werk.

Na het eerste gesprek is er sprake van opluchting. De
vrouw weet dat er een oplossing bestaat voor haar pro-
bleem en dat ze in de beste medische omstandigheden
verder opgevolgd zal worden.

Als psychosociale hulpverlener binnen de abortushulpverle-
ning is het van groot belang dat je ‘er gewoon bent’ voor
de vrouw. Zowel tijdens het gesprek als bij de zwanger-
schapsafbreking is het belangrijk dat de vrouw zich
gesteund voelt. 

Het criterium dat voor mij primeert, is dat elk kind dat op
de wereld gezet wordt, weliswaar soms ongepland, een
gewenst kind is... Een gewenst kind dat het gevoel krijgt
dat het welkom is...
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inds de Abortuswet van 1990 konden vrouwen bij ons
ook terecht voor hulpverlening bij een ongewenste
zwangerschap. Het aanbod voor ongewenst zwangere

vrouwen breidde doorheen de jaren stelselmatig uit. Omdat
hierdoor ook mijn takenpakket groter werd, koos ik er vorig
jaar voor om voltijds voor het Abortuscentrum te werken.
Een heel bewuste keuze. Deze materie heeft me als sociaal
verpleegkundige steeds nauw aan het hart gelegen.
Ik ben voor verantwoord ouderschap, voor gewenste kinde-
ren en gewenste ouders. Niets zo erg als ervaren te worden
als ongewenst. In bepaalde omstandigheden kan de keuze
voor abortus een zeer verantwoorde keuze zijn. Graag kin-
deren zien of het kind niet kunnen geven wat je graag zou
willen geven (bijvoorbeeld een warm nest), kunnen goede
motivaties zijn om op dat moment geen kind op de wereld
te willen zetten. Ouderschap is een zware verantwoordelijk-
heid voor minstens 20 à 25 jaar.

Vrouwen die geconfronteerd worden met een ongeplande
zwangerschap bevinden zich meestal in een zeer stressvolle
situatie. De opvang van deze vrouwen vormt het eerste luik
van mijn takenpakket. Daarnaast begeleid ik de vrouwen in
het maken van een juiste keuze. De ongewenste zwanger-
schap wordt door de vrouwen als een probleem ervaren. De
keuze voor abortus kan hier een oplossing zijn. Maar ook
wanneer zij kiezen om de zwangerschap uit te dragen, kun-
nen zij bij mij terecht voor de gepaste opvang en begelei-
ding. Het is mijn ambitie om de vrouwen te begeleiden in
optimale psychologische en medische omstandigheden. 
We zien dat de meeste vrouwen het spijtig vinden dat ze in
deze situatie verzeild zijn geraakt, maar ze hebben geen spijt
van hun beslissing tot abortus. De meesten hebben nadien
een gevoel van opluchting. Ze zijn ons zeer dankbaar dat we
hen geholpen hebben in een menselijk klimaat, zonder mora-
liseren, zonder veroordelingen. Het gebeurt regelmatig dat de
vrouwen ons positieve respons of kleine attenties geven.

Wij maken als mens dagdagelijks fouten, maar op het vlak
van anticonceptie zou de vrouw onfeilbaar moeten zijn!
Ondanks het gevoel ‘dit kan mij nooit overkomen’, kan elke
vruchtbare vrouw geconfronteerd worden met een ongeplan-
de zwangerschap. Er bestaat geen profiel van een vrouw die
kiest. Het kan iedere vrouw overkomen. Sommige vrouwen
bekennen ooit een vriendin te hebben laten vallen omdat zij
gekozen had voor een zwangerschapsafbreking. Maar nu zij
zelf ongewenst zwanger is, bekijken ze het helemaal anders.

TOEN IK BIJ SJERP BEGON, KON IEDEREEN ER TERECHT VOOR

PROBLEMEN OMTRENT RELATIES, SEKSUALITEIT EN GEBOORTE-

REGELING. IN HET BEGIN HIELD IK ME VOORNAMELIJK BEZIG

MET HET ONTHAAL EN HET ORGANISEREN VAN DE GYNAE -

COLOGISCHE AFSPRAKEN. DAARNAAST GAF IK REGELMATIG

VORMINGEN ROND HULPVERLENING BIJ ONGEWENSTE ZWAN-

GERSCHAP EN ANTICONCEPTIE. 

Patrick Vanhamel 
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In Sjerp-Dilemma-VUB gebeurt het vooronderzoek en de
ingreep meestal door dezelfde equipe mensen. Dit komt
zeker en vast de vertrouwensrelatie ten goede. Tijdens een
eerste gesprek komen verschillende aspecten aan bod.
Allereerst bieden we de vrouwen de ruimte om hun verhaal
te doen. Sommigen vertellen veel, anderen willen niets
kwijt. We bespreken het falen van de anticonceptie en zoe-
ken naar het meest geschikte voorbehoedmiddel voor de
toekomst. 

Daarnaast blijven we stilstaan bij de motivatie van de vrouw
om tot deze beslissing te komen. We trachten zoveel moge-
lijk informatie te vergaren. Vanuit welke achtergrond wordt
de keuze gemaakt? Welke factoren beïnvloeden haar beslis-
sing? Wat is de mening van de partner? Is er druk van ande-
ren? Kiezen voor abortus onder druk is een risico op latere
spijt- of schuldgevoelens. Heeft de vrouw een eigen reden
om de zwangerschap af te breken, kennen ze meestal geen
spijt- of schuldgevoelens.
In welke levensfase zit deze vrouw? Is er een partner? Heeft
ze al kinderen? In welke mate is er een kinderwens? In som-
mige gevallen is er wel degelijk een kinderwens en is de
zwangerschap gepland, maar door relatieproblemen kan de
zwangerschap als ongewenst ervaren worden. Zijn er ande-
ren op de hoogte? Hoe verliep het proces van ongepland-
heid naar ongewenstheid? Staat haar besluit al vast? Zijn er
nog twijfels?

Om de ambivalentie met betrekking tot de beslissing zoveel
mogelijk weg te nemen, kunnen er voldoende gespreksmo-
menten gepland worden. Belangrijke aspecten in dit beslis-
singsgesprek zijn begrip, vertrouwen, tijd en ruimte.
Luisterbereidheid en verbreding van de mogelijke perspec-
tieven zijn hierbij essentieel. 

In dit eerste gesprek proberen we een vertrouwensrelatie
op te bouwen. Er wordt gestreefd naar een geruststellende,
begripvolle en persoonlijke begeleiding, en dit in een rustig
klimaat. Er wordt steeds objectieve informatie verstrekt. De
hulpverlener zal nooit trachten de vrouw van gedacht te
doen veranderen en zal haar zeker nooit veroordelen, zelfs
niet na een herhaalde abortus. Alle overwegingen en alter-
natieven kunnen aan bod komen in dit gesprek.

We bespreken ook de praktische kant. We geven uitleg
over de bestaande methodes van abortus en de kostprijs

ervan. De vrouwen die aangesloten zijn bij een mutualiteit
betalen een remgeld van tweemaal 1,60 euro, het andere
gedeelte (410 euro) wordt rechtstreeks betaald door hun
verzekering. 

Nadien volgt een gesprek met de arts. Deze zal naast een
medisch onderzoek om de exacte zwangerschapsduur te
bepalen, meestal ook een infectieonderzoek (gynaecolo-
gisch onderzoek) uitvoeren. Bijkomende vragen omtrent
anticonceptie, latere kinderwens, de ingreep en dergelijke
meer kunnen hier ook nog aan bod komen.

Na een verplichte wachttijd van 6 dagen en een schriftelij-
ke bevestiging van de vrouw dat ze de zwangerschap
wenst af te breken, kan de uiteindelijke ingreep dan
plaatsvinden. De ingreep kan zowel door een zuigcuretta-
ge, ofwel door middel van de abortuspilmethode.
De zuigcurettage is een medische ingreep waarbij onder
lokale verdoving de baarmoeder met een smal buisje
wordt leeggezogen. De eigenlijke ingreep neemt ongeveer
15 minuten in beslag, maar nadien verblijft de vrouw nog
een half uur in het Centrum. Een tweetal weken later volgt
een controleonderzoek. De vrouw mag zich laten vergezel-
len van iemand, deze kan aanwezig zijn bij de ingreep.
Ikzelf assisteer de dokter bij de ingreep. Mijn voornaamste
taak is de vrouw bij te staan.
Zwangerschappen tot 8-9 weken amenorroe (de periode
na het uitblijven van de maandstonden) kunnen ook op
medicamenteuze wijze, door het innemen van meerdere
pillen op verschillende dagen, beëindigd worden. De
vrouw komt naar het centrum en neemt één tablet
Mifepristone in. Na een half uurtje mag ze naar huis. Twee
dagen later komt de vrouw terug en worden prostaglandines
toegediend, waardoor er een hogere kans is op mis-
kraam. Zij verblijft een viertal uren in het Centrum.
Sommige vrouwen miskramen niet in het Centrum, maar
nadien thuis. Vermits 3% van de medicamenteuze
behandelingen mislukken, moet er steeds gecontroleerd
worden of de miskraam heeft plaats gevonden. Is dit
niet het geval, is een curettage nodig. Mijn taak bestaat
in het geven van de abortuspil en het begeleiden van de
vrouw tijdens haar verblijf op de tweede dag (verblijf op
het Centrum).
Vrouwen die dit wensen, kunnen de ingreep onder alge-
mene narcose laten uitvoeren, maar dan worden ze naar
het ziekenhuis verwezen.
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p 3 april 1990 ging de Wet inzake zwangerschapsaf-
breking in België in voege. Dat was ook ongeveer de
datum waarop de luistertelefoon bij ongeplande

en/of ongewenste zwangerschap in het leven werd geroe-
pen met als beschermheer de K.U.Leuven die onder andere
ook voor de financiering van het project zorgde. 

De cRZ-luistertelefoon is zowat het eerste hulpverleningsaanbod
waarmee het cRZ van start ging. Het cRZ (centrum voor Relatie -
vorming en Zwangerschapsproblemen) opteert niet voor een
afzonderlijk circuit van hulpverlening, maar wil een aanvulling
zijn op het reguliere hulpverleningsaanbod. Met de luistertele-
foon wil het cRZ de vrouw en haar omgeving beluisteren,
informatie bieden waar nodig, verwijzen naar gepaste profes-
sionele hulp en zelf hulp aanbieden op de nulde lijn wanneer
deze in de omgeving (tijdelijk) ontbreekt. Een groep gemoti-
veerde, door het cRZ gevormde vrijwilligers draagt het opzet. 
De cRZ-luistertelefoon in eerste instantie een luistertelefoon.
Een aanzienlijk gedeelte van de vrouwen heeft behoefte
aan hulp bij besluitvorming. Deze hulp wordt aangeboden in
de vorm van een gesprek waarin ze ruimte krijgt voor haar
beleving van de situatie en de hele context, alles op een rij-
tje kan zetten en zicht krijgt op de diverse mogelijke crea-
tieve aanpassingen en of oplossingen. Ook de omgeving
van de vrouw kan bellen. De vrijwilliger helpt om klaar te
zien in de situatie en om niet alleen de angst en het ‘pro-
bleem’ van de zwangerschap te zien, maar ook de gevoe-
lens en belevingen die daar rond spelen. 

Een ongewenste zwangerschap is een situatie die iemand
overvalt. Er is een kind dat zich ongevraagd aankondigt en
daardoor worden heel wat zaken aan het wankelen gebracht. 
Er ontstaat een zeer verwarrende toestand waarbij allerhande
vragen en twijfels zich opdringen. Het zijn heel verschillende
mensen die naar de luistertelefoon bellen: jong, oud, gesetteld
met of zonder kinderen, alleenstaand, autochtoon en alloch-
toon. Alhoewel de telefoon niet eens dagelijks rinkelt, zijn de
gesprekken qua inhoud van die aard dat er gekozen is de luis-
tertelefoon bij ongeplande zwangerschap in leven te houden.

Eveneens in het hulpaanbod van het cRZ is de postabortus-
verwerkingsgroep, begeleid door psychotherapeuten, waar
lotgenoten hun ervaringen kunnen delen.

Wat heeft de ervaring betreffende de allochtone vrouw of
haar context ons geleerd? Vruchtbaarheid, dochter zijn, sek-

Ongepland zwanger 
als moslima 
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ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP

JE KINDEREN ZIJN NIET JE KINDEREN.

HET ZIJN DE ZONEN EN DOCHTERS VAN HET

VERLANGEN VAN HET LEVEN NAAR ZICHZELF.

ZE KOMEN DOOR JOU MAAR NIET VAN JOU, EN

HOEWEL ZE BIJ JE ZIJN, ZIJN ZE TOCH NIET VAN JOU.

JE KUNT HUN JE LIEFDE GEVEN MAAR NIET JE

GEDACHTEN, OMDAT ZE HUN EIGEN GEDACHTEN HEBBEN.

JE KUNT IN HUN LICHAMEN WONEN, MAAR NIET IN

HUN ZIELEN; WANT HUN ZIELEN WONEN IN HET HUIS

VAN MORGEN, DAT JE NIET KUNT BEZOEKEN, 

NIET EENS IN JE DROMEN.

JE KUNT ERNAAR STREVEN OM TE ZIJN ALS ZIJ, MAAR

PROBEER ZE NIET TE MAKEN ALS JEZELF.

WANT HET LEVEN KIJKT NIET OM EN TALMT NIET BIJ

GISTEREN…

KHALIL GIBRAN

Ingrid Prüfer

medewerker centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ)
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sualiteit, moeder zijn of niet zijn… zijn universele vrouwen-
thema’s. Zijn vrouwen uit andere culturen en andere reli-
gies, i.c. de islam, zo anders in hun beleving van deze the-
ma’s dan de autochtoon? Het antwoord lijkt niet simpel.
Als persoon heb je geen invloed op waar je geboren wordt.
Toch is de plaats waar men geboren wordt erg bepalend voor
wie men later als persoon zal worden. Cultuur slaat op aange-
leerd menselijk gedrag dat niet aangeboren is. Cultuur wordt
van generatie op generatie doorgegeven. Cultuur is eveneens
een dynamisch geheel van betekenissen en gedragingen. 
Iedere cultuur heeft zijn waarden en normen. Bij de allochtone
medeburger, afkomstig uit landen die we als islamlanden zou-
den kunnen bestempelen, is het duidelijk dat de invloed van de
religie een grote uitwerking heeft op het gedrag inzake seksu-
aliteit, vruchtbaarheid, moederschap... Tegelijkertijd is er bin-
nen de in België woonachtig zijnde moslims nog een grote reli-
gieuze diversiteit die op zekere hoogte een weerspiegeling is
van de religieuze situatie in de landen van herkomst.

Enige uitleg rond islam en verschillende religieuze uitdruk-
kingsvormen lijkt aan de orde. 
De naam islam heeft grote betekenis voor een moslim,
want het woord betekent ‘onderwerping’, ‘overgave’ of
‘toewijding’ aan Allah. Moslim betekent ‘iemand die islam
beoefent of doet’. 
Een belangrijke figuur wat betreft leerstellingen zijn de open-
baringen die Mohammed kreeg. Mohammed werd omstreeks
570 in Mekka (Saoedi-Arabië) geboren. Volgens de overleve-
ring trok hij zich geregeld terug in een grot en daar werd hij

geroepen door de engel Gabriël en deze beval hem in de
naam van Allah te reciteren. Hij leerde van buiten wat hem
meegedeeld was en betrok ook anderen in het verbreiden
van zijn openbaringen. Uiteindelijk werden de openbaringen
die men uit het hoofd leerde, vastelegd op schouderbladen
van kamelen, palmbladen en perkament, en later gebundeld
als verzameling die bekend staat als Qor’aan of Koran. 

De Koran is één van de drie gezaghebbende bronnen die het
leven van de moslim bestuurd. De Koran is belangrijk, omdat
ze als geïnspireerd wordt beschouwd. Naast de Koran zijn er
nog twee andere gezaghebbende bronnen, namelijk de
Hadith en de Sharia. De Hadith betreft de neergeschreven uit-
spraken van de Profeet, en die van zijn gezellen of opvolgers.
De Sharia of canonieke wet is gebaseerd op de Koran en regelt
het sociale leven van de moslim. Hierin worden alle daden van
de mens ondergebracht in vijf categorieën: datgene wat als
verplicht wordt beschouwd (straf of beloning), aanbevelens-
waardige of verdienstelijke daden (beloning, maar geen straf
wegens verzuim), geoorloofde daden, afkeurenswaardige
daden (niet strafbaar) en verboden daden (straf).

De islamitische richtlijnen aangaande abortus baseren zich op
de ontwikkelingsstadia van de foetus die in de Koran beschre-
ven staan als: “een nieuwe schepping (23:12-14)”. Ongeveer
120 dagen na de conceptie wordt bij de foetus de ziel ingebla-
zen, de levensadem. Vanaf dat moment wordt de foetus als
bezield beschouwd. Veel islamgeleerden vinden het moment
van de bezieling van de vrucht de scheidslijn voor het al dan
niet toestaan van abortus. Na die periode is abortus uitgeslo-
ten, behalve wanneer het leven van de moeder gevaar loopt.
Maar ook over abortus vóór de inblazing van de ziel is geen
eenheid van opinie onder de diverse scholen en geleerden.
Sommigen leggen de scheidslijn op het einde van de vierde
maand, anderen beperken de periode tot veertig of vijftig
dagen. Het is een erg discutabel onderwerp, dat nauw samen-
hangt met de religieuze visie op geboortebeperking. Een volle-
dig verbod op abortus heeft echter nooit de overhand gekre-
gen, maar het al dan niet toestaan van abortus is vaak afhan-
kelijk van de imam van de moskee die men bezoekt. 

Omdat voorhuwelijkse seks in de islam niet wordt toege-
staan, vindt abortus bij zwangerschap van een ongehuwde
moeder, in de landen van herkomst, altijd volledig in het
geheim plaats. Zowel de voorhuwelijkse seks, de zwanger-
schap, als de abortus hebben dan nooit plaatsgevonden. De
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eer- en schandeprincipes binnen het sociale controleverkeer
wegen zo zwaar dat mensen zwijggeld ontvangen om de
abortus geheim te houden. Over iets dat officieel niet kan
bestaan, wordt in de teksten van de moslimjuristen geen
uitspraak gedaan. Wanneer een ongehuwde moeder zich-
zelf als moslim deze vraag stelt, acht zij zichzelf binnen het
morele kader van de islam op het ene moment maar over-
schreed dit op een eerder moment. Toch is het belangrijk
voor haar existentiële verwerking van de abortus om zich-
zelf binnen het morele kader van de islam te plaatsen. 
Als het om beleving van abortus gaat, komen we aan iets heel
existentieels, ongeacht de achtergrond die men heeft. Toch kan
die achtergrond mede bepalend zijn voor de keuze voor abortus.

Amina belt naar de luistertelefoon. Ze is net 20 geworden en
heeft na heel wat discussies thuis toch haar droom om verder
te studeren kunnen waarmaken. Gedurende haar middelbare
school heeft ze zich afzijdig gehouden van de vele jongens die
er een sport of hobby van leken te maken om ‘meisjes te kra-
ken’. Tijdens de hogeschoolopleiding leert ze Tom kennen en
ze kunnen het best met mekaar vinden. Amina heeft op sek-
sueel gebied geen ervaring. Ze zijn verliefd en van het één
komt het ander. Amina voelt zich daar niet goed bij, heeft
schuldgevoelens tegenover haar ouders, heeft de indruk dat ze
iets doet wat niet echt bij haar past. Verder gaan studeren was
in de familie waaruit ze vandaan komt al een stuk breken met
de familietraditie, maar seks voor het huwelijk… de openlijke
uitingen van genegenheid zoals ze voor hem gewoon zijn… ze
voelt zich er ongemakkelijk bij. Ze breekt met pijn in haar hart
de relatie af, kan zich niet voorstellen dat ze zich tegen de
familie gaat keren en voor haar vriend kiest. Heel kort nadien
stelt ze vast dat ze zwanger is. Haar eerste reactie is ongeloof,
ongeloof dat dit gebeurt. Dan komt de angst. Wat te doen?
Paniek. Ze kan zich een beeld vormen waar zij en een kind bij
elkaar horen, maar ze is doodsbang als ze denkt dat ze het
aan haar familie zou moeten vertellen. Amina maakt een
afspraak in het abortuscentrum. Heel alleen. Niemand weet
ervan. Ze loopt rond met een groot geheim. Kan en durft met
niemand over de abortus praten. Als de ingreep voorbij is, lijkt
niemand dat aan haar te zien. Het leven gaat gewoon verder.

Jonge vrouwen van allochtone afkomst die zwanger worden
en die niet gehuwd zijn, lijken in een nachtmerrie verzeild
te raken en zien een abortus zowat als enige oplossing om
de situatie te overleven. Toch zijn er ook autochtone vrou-
wen die de situatie als gelijkaardig ervaren. Opnieuw wordt
de stelling bevestigd dat context sterk bepalend kan zijn
voor de keuze om de zwangerschap af te breken. Een abor-
tus wordt uitgevoerd om ‘iets’ of ‘iemand’ te redden. Dit
‘iets’ kan de familie-eer zijn, de opleiding, de financiële toe-
stand; de ‘iemand’ kan vader en moeder zijn die te schan-
de worden gemaakt als dochter zwanger blijkt te zijn buiten
het huwelijk om. Zo is het in Turkse gezinnen belangrijk dat
er niet over je geroddeld kan worden. “De monden van
mensen zijn geen zakken die ge kunt dichtknijpen.” Als
dochterlief zwanger wordt zonder gehuwd te zijn, geeft zij

openlijk blijk van het feit dat haar vader niet in staat is zijn
gezin in toom te houden. Een abortus is dus stof tot roddel…
Bij het allochtone meisje is het belangrijk dat de maagde-
lijkheid intact blijft tot na het huwelijk. Niet voor niets wor-
den er geregeld maagdenvlieshersteloperaties uitgevoerd.
Seksualiteit binnen de islamgemeenschap lééft. Seksualiteit,
een seksueel wezen zijn is aanvaard, evenwel beperkt tot de
normen en waarden die de islam aankleeft. Seksualiteit op
zich is niet het probleem. Het probleem ontstaat wèl als er
waarden en normen die de islam oplegt in het gedrang
komen, wèl als er aan de familie-eer geraakt wordt. 

In het kader van die familie-eer zien we dat meisjes vaak
sterk ‘bewaakt’ worden door hun broers. Broers voelen zich
verantwoordelijk en grijpen in. Zij willen haar maagdelijk-
heid mee bewaken. Maagdelijkheid heeft te maken met
zuiverheid en niet met het nooit gehad hebben van seks,
want weduwen mogen gerust huwen en weer seks hebben.
Meisjes die zich de vrijheid nemen losser om te gaan met
de andere sekse worden al snel uitgescholden voor hoer of
slet en lichamelijk geweld wordt eveneens ingezet ter
ondersteuning van de afkeuring. Logisch dus dat als onge-
oorloofde seks die tot een zwangerschap leidt de ‘oplossing’
abortus als uitweg uit de problemen wordt gezien. 

Al is de terughoudendheid van autochtone vrouwen om vrou-
wenthema’s met elkaar te delen groter dan bij allochtone vrou-
wen, toch bevindt het thema abortus zich in de taboesfeer.

Het is heel erg moeilijk om allochtone vrouwen te vinden die
over hun abortus getuigen. Bijna alsof het bij hen niet voorkomt.
Al is een abortus iets wat in ons land als een vanzelfspre-
kend recht beschouwd wordt, kan dit niet gezegd worden
van het afbreken van de zwangerschap zelf. Het besluit tot
abortus roept, ondanks alle legaliteit, vragen op op moreel,
psychologisch en biografisch gebied. Een abortus heeft rouw
tot gevolg, een rouw waarbij men zelf mede verantwoorde-
lijkheid voor het verlies draagt.

Wie kan dit begrijpen? Men zwijgt er dus liever over. Geeft
zich voor de buitenwereld sterk en maakt zichzelf en de
getroffen beslissing onaanvechtbaar, vaak omdat men zelf
ermee worstelt. Afspraken voor een gesprek over de abor-
tus worden vastgelegd en dan weer geannuleerd. Redenen
die opgegeven worden, zijn “Het is voorbij en ik wil het niet
oprakelen.”, “Eigenlijk is het toch iets wat alleen mij aan-
gaat.” of ”Het was mijn besluit en daar moet ik verder mee
leven en ieder doet dat op zijn of haar manier.”

Bij ongeveer drievierde van de abortussen zijn vrouwen tus-
sen de 18 en 34, een klein percentage is jonger. Vaak betreft
de abortus een eerste zwangerschap. Doch of het een eerste
of volgende zwangerschap betreft, de keuze die men maakt,
doet iets met de persoon. Er is hoe dan ook een binding, een
eenheid, onzichtbaar voor de buitenwereld, maar iemands
lichaam heeft een weten van het feit dat er iets is of was. 



Layla heeft haar beste vriendin meegenomen naar de
abortuskliniek. Het tijdstip van haar zwangerschap kon voor
haar niet méér ongelegen komen. Zij en haar man Hafid,
beiden plots werkloos, huis als open bouwwerf en hun
tweeling van nog geen jaar die veel van hun energie
gevergd heeft. Ze is er zeker van dat een abortus voor haar
de beste oplossing is en haar man steunt haar in haar
beslissing welke die ook mag zijn. De ingreep heeft ze als
‘zeer snel’ ervaren. Nadien gaan zij en de vriendin samen
iets eten en ’s avonds kijkt ze op haar gemak tv. Alles is
voor haar weer heel normaal en ze ervaart opluchting “Ik
heb me zeker niet slecht gevoeld en heb mij ook niet de
vraag gesteld hoe het zit met leven en dood of zo… Neen,
ik was echt opgelucht.” 
De volgende dag zit ze met haar vriendin ergens op een ter-
rasje. Dan kruist haar blik plots die van een voorbijgangster.
Ongeveer zo oud als zij en ze vermoedt dat het een Turkse
vrouw is. Ze kijken beiden snel een andere richting uit om
geen blikcontact te maken, al hebben ze mekaar herkend
als degenen die de dag voorheen samen door de deur van
het abortuscentrum binnengingen. “Ik weet niet of ik precies
kan uitdrukken wat ik graag zou willen zeggen. Ik denk niet
dat abortus een’ nieuw taboe’is, maar het is toch een con-
flictbeladen thema. Meer misschien dan dat ik het hebben
wil. Het is eigenlijk toch een zware keuze waar men voor
staat en ik wil er niet echt met iemand over praten. Ik wil
niet dat iemand anders rechter over mij speelt. Ik wil niet
het risico lopen om dingen te horen die ik niet horen wil… Ik
wil er niet mee geconfronteerd worden en ik wil er niet over
nadenken, want als ik naar mijn tweeling kijk weet ik wel
tot wat een zwangerschap uiteindelijk leidt”

Weer blijkt dat een abortus meer dan andere items als iets
van de intiemsfeer wordt betracht. Het is géén gegeven dat
zomaar met iedereen gedeeld wordt. Er is de angst om ver-
oordeeld te worden, maar er is zeker ook de legitieme wens
om niet zomaar iedereen deelgenoot te maken van wat
men met die ongeplande of ongewenste zwangerschap
deed. Integendeel, als de nood groot is, wordt het vaak heel
alleen gedragen en als men er misschien na jaren tegen
iemand iets over zegt, is men door het ergste heen. 

Amina kan haar verhaal op een bepaald moment wèl kwijt.
Een medestudente raakt onvoorzien zwanger. Deze worstelt
met de keuze de zwangerschap te houden of af te breken
maar beslist het kind te houden. Ze is bang, weet niet hoe
ze alles moet bolwerken. Op dat moment staat Amina haar
bij, vertelt haar eigen verhaal en de verbondenheid die tus-
sen beide jonge vrouwen ontstaat, doet beiden goed.

Een zwangerschap afbreken, allochtoon of autochtoon raakt
aan beelden, dromen, verwachtingen. Het lijkt soms op ver-
raad van de eigen idealen en wordt ervaren als falen.
Niemand maakt zich daar als individu zomaar vanaf. Het indi-
vidu leeft in een bredere context, een maatschappij die op
dit moment kinderen ‘promoot’ en die vooral ‘blank’ denkt. 

Voor sommigen kunnen zwangerschappen een ‘schandvlek’
zijn en moeten ze worden ‘uitgewist’. 

Unal is trots op zijn mooie blonde vriendin Roosmarijn. Hij laat zich
graag met haar zien en geeft haar het gevoel iemand heel bijzon-
der te zijn. Hij staat aan haar zijde als ze het moeilijk heeft, kan heel
lang naar haar luisteren, is lief en teder. Af en toe gaan ze bij zijn
ouders op bezoek. Zij begroeten deze verhouding niet echt, maar
verzetten zich er niet tegen.
Ook Roosmarijns ouders zien Unal wel zitten. Dan plots, ondanks
voorbehoedsmiddelen, wordt Roosmarijn zwanger. Haar eerste
reactie is vreugde. Om de een of andere reden wil ze haar
zwangerschap nog even geheim houden, een geheim helemaal
alleen van haar en van die persoon in wording. Ze stopt met
roken en kijkt uit naar babyspullen. Op een dag vertelt ze het
nieuws aan Unal. Unal reageert heel anders dan ze verwachtte.
Ze herkent hem eigenlijk niet meer. Hij is niet blij mét haar, maar
roept en tiert dat ze zijn leven stuk maakt, dat hij zijn familie die
schande niet kan aandoen, dat hij nooit met een Belgische zou
mogen trouwen en dat ze als niet-moslim binnen de familie niet
gewenst is. Roosmarijn is van haar stuk, laat zich door hem
ompraten naar een gynaecoloog te gaan voor een abortus.
De gynaecoloog zegt dat ze voor een abortus naar een abor-
tuscentrum moeten. Bij de gynaecoloog hoort Roosmarijn
voor het eerst de hartslag van het embryo. Unal laat er geen
gras over groeien en sleurt haar mee naar Rotterdam, huurt
een hotelkamer. Hij wil absoluut vermijden dat iemand te
weten zou komen dat Roosmarijn zwanger is van hem. 
Roosmarijn ondergaat een abortus en diezelfde dag nog
rijdt Unal haar terug naar de gynaecoloog en wil zeker zijn
van het feit dat er geen harttonen meer zijn…
Unal geeft aan dat deze zwangerschap er niet mag zijn
omwille van de familie en religie.
Of het helemaal klopt is niet geweten, maar de man Unal zoals
ze hem gekend heeft, is nadien nooit meer tevoorschijn geko-
men. Roosmarijn breekt met hem al had ze ooit van een toe-
komst mèt hem gedroomd. Roosmarijns abortus helpt Unals
beeld naar de buitenwereld intact te houden zoals Unal graag
gezien wordt. Bij dat beeld hoort zeker geen vrouw van westerse
origine, géén moslima en géén zwangerschap voor het huwelijk…

Misschien méér bij de allochtone burger dan bij de autochtone
speelt het beeld dat men naar de buitenwereld toe presenteert een
rol. Maar als het om de beleving gaat, is er iets geraakt in de vrou-
welijke identiteit. Een abortus verwerken is een proces. Voor de één
loopt het al makkelijker dan voor de ander. Voor sommigen blijft het
woord postabortion syndrom gewoon een woord en voor andere
loopt het leven na de abortus zeker heel anders dan voorheen ver-
wacht. De praktijk toont aan dat een abortus waarbij de vrouw
helemaal zelf achter de beslissing kan staan beter verwerkt wordt.
De motieven voor een abortus bij een iets oudere allochtone vrouw
lopen quasi gelijk met die van de autochtone vrouw. Bij de onge-
huwde allochtone is het vaak angst voor schande die haar moti-
veert tot abortus. Een logisch gevolg is dat haar verwerkingsproble-
men groter zijn en het taboe niet over een abortus te praten ver-
groot de isolatie en versterkt de verwerkingsproblematiek. 
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nder psychosociale gevolgen verstaan we alle positie-
ve en negatieve gevolgen die zich na een fysieke
gebeurtenis voordoen op het gebied van het emotio-

nele, lichamelijke en relationele welbevinden van de betrok-
kene. Over welke positieve na een abortus spreken we dan? 

Deze gevolgen doen zich voor op het niveau van het zelf-
beeld, als op het lichamelijke en relationele niveau.
Mogelijke gevolgen zijn: zich na de abortus niet minder-
waardig achten, maar zich enerzijds nog volwaardig mens
en anderzijds nog volwaardige vrouw voelen (zelfbeeld),
zich nog in staat achten om kinderen op de wereld te zet-
ten, zich zeker niet aangetast voelen in de kwaliteit van
moederschap of potentieel moederschap (lichamelijk) en
zich nog partner weten te zijn en te blijven (relationeel). 
Dit alles in tegenstelling tot patiënten die hier net onder
gaan lijden. Op die manier zijn de positieve componenten
omgekeerd de negatieve gevolgen. 

Gaat het ook over opluchting?

Je kunt eigenlijk twee grote groepen onderscheiden. Aan de
ene kant heb je patiënten die zeggen dat ze opgelucht zijn,
want effectief de zwangerschap was ongewild en ook onge-
wenst en ze zien niet in dat het ooit anders zou kunnen worden.
Deze vrouwen zijn inderdaad opgelucht. Aan de andere kant
heb je een grote groep vrouwen die erkennen dat hun zwan-
gerschap problemen geeft en problemen zal blijven geven. Ze
beseffen dat ze er aan zullen blijven denken, maar ook dat de
context, zowel economisch, psychosociaal, emotioneel, indivi-
dueel als relationeel, er zich niet toe leent om dit onverwachte,
misschien ook ongewenste, kind toch tot een baring te laten
komen. Ook daar heb je een zekere vorm van opluchting. Maar
ik ben altijd ontzettend gevoelig voor dat woord. Opluchting is
vaak wat te positief is. Vrouwen die aanvankelijk dachten of
beweerden dat de abortus het beste was wat hen kon overko-
men, blijken er vroeg of laat psycho-emotioneel toch last van te
krijgen. Natuurlijk is er ook een groep waarbij we uiteraard van
opluchting kunnen spreken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vrou-
wen die een abortus ondergaan van een zwangerschap die het
gevolg is van een aanranding of verkrachting. 

En de negatieve gevolgen?

Zoals ik al aangaf, zijn de negatieve gevolgen vaak het
omgekeerde van de positieve gevolgen. Negatieve ge -
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volgen zijn bijvoorbeeld: zich niet meer zelfwaardig
voelen ten opzichte van een andere vrouw, zich aange-
tast voelen in de identiteit, te kampen hebben met de
vraag ‘Wie ben ik nog?’, maar ook depressie, en derge-
lijke. Op relationeel domein stelt zich het probleem van
zich geen goede partner meer weten te zijn of zich geen
goede moeder meer voelen voor de eventueel aanwe-
zige kinderen. In het geval er nog geen kinderen zijn,
kunnen er ook heel sterke remmingen ontwikkeld wor-
den naar een potentieel moederschap. De symptomen
die vrouwen na een abortus vaak vertonen, lijken sterk
op die van een posttraumatisch stresssyndroom. Een
voorbeeld van deze symptomen is sociaal isolement. Na
de abortus moet de vrouw opnieuw haar vrienden en
kennissen onder ogen komen of terug gaan werken. Op
haar werk gaat er misschien over gepraat worden…
Vrouwen die de abortus als traumatisch ervoeren, drei-
gen zich, uit angst erover te moeten praten, sociaal te
gaan isoleren. Klinisch gezien stellen we aldus dat het
om een posttraumatisch stresssyndroom gaat, maar wij
noemen het, net zoals in de Verenigde Staten, een
abortussyndroom.

Kunnen we stellen dat dit normale positieve en nega-
tieve gevolgen zijn? Zijn het met andere woorden
gevolgen die iedere vrouw ervaart na een abortus?

Ja, je ziet die balans van positieve en negatieve gevol-
gen steeds terug komen. 

In de literatuur stelt men dat 80 à 90% van de vrou-
wen de abortus vrij gemakkelijk een plaats kunnen

geven. 10 à 20% van de vrouwen lijkt het dus veel
moeilijker te hebben met de verwerking? 

Men plakt daar inderdaad 10 à 20% op. Echter, we hebben
heel veel patiënten, ook koppels, die aanvankelijk binnen
komen met de vraag: “Kijk, we hebben alles wat je maar
kan bedenken, maar de seks… Het lukt niet, mijn vrouw
blokkeert.” Komen we tijdens een individueel gesprek met
de vrouw uit op abortus, dan weten we vaak genoeg. Het
seksualiteitsprobleem is dan in feite een symptoom van een
onderliggend probleem, met name de abortus. Op die
manier gaat het om cijfers die hoger liggen dan 10 tot 20%. 

Het betreft dan klachten die niet meteen aan de abortus
gelinkt worden? 

Inderdaad, maar die er wel mee te linken zijn. Dit is een veel
voorkomend probleem in de hulpverlening. Er wordt gewerkt
aan het symptoom, maar niet aan het onderliggende probleem.
Regelmatig horen we vertellen: “Ik ben al overal geweest. Bij
de psychiater was het een depressie en moest ik antidepressiva
slikken, bij de seksuoloog moest ik seksuele oefeningen doen
en bij de psycholoog moest ik werken rond mijn vermijdingsge-
drag.” Waarop wij dus vaststellen dat de kern van de problemen
veel dieper ligt, namelijk dat abortustrauma.

Het beslissingsproces zou een grote rol spelen in het ont-
staan van psychologische problemen?

Ja, dat is een heel moeilijke kwestie. Zaak is dat het beslis-
singsproces zeer vlug moet verlopen, waardoor het tech-
nisch niet evenredig verloopt met het psychologische proces
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of met het aanvaardingsproces. Veel vrouwen zeggen:
“Hoewel ik in een hachelijke situatie zat, heb ik nooit echt
goed geweten of ik het wel wilde. Ik had er geen tijd voor.”
Het verwerkings- en aanvaardingsproces komt ná het beslis-
singsproces. Dit is het temporele, het tijdsaspect, de snel-
heid waarop men eigenlijk gepakt wordt.
Het is volgens mij veel belangrijker om te kijken naar een
ander probleem, namelijk het verwerkingsproces. Dit wordt
veel te vaak uit het oog verloren. Het is inderdaad zo dat het
beslissingsproces te snel gebeurt, maar snel of traag beslissen,
verandert niets aan het trauma, want dat blijft even groot.
Daarnaast is het trauma existentieel van aard. Hiermee bedoel
ik dat in feite datgene waarvoor de vrouw op de wereld is
gezet, namelijk kinderen verwekken, nu juist bij haar is weg-
genomen. Ze heeft een abortus moeten of willen plegen, of
ondergaan. Het probleem situeert zich dus niet zozeer in het
beslissingsproces, maar in het verwerkingsproces. Het is in dit
proces dat de vrouw met allerlei gevoelens in contact komt:
onmacht, woede naar zichzelf of de maatschappij toe, fulmi-
neren naar de wethouder… Maar uiteindelijk moet zij komen
tot een ‘acceptance’. Het beslissingsproces is één zaak, maar
eens de abortus gebeurd is, moet de klemtoon gelegd worden
op het verwerkings- en aanvaardingsproces. 

Wat is belangrijk om weten voor eerstelijnshulpverleners
die met dergelijk abortustrauma geconfronteerd worden?

Het is van zéér groot belang dat hulpverleners begrijpen dat
dergelijke problematiek niet zomaar door te verwijzen valt naar
de huisarts, de psychiater in eerste lijn of een zelfhulpgroep.
Tevens is het erg belangrijk dat de hulpverleners begrijpen dat
die mensen niet enkel down, depressief of moedeloos zijn.
Neen, zij kampen met een verwerkingsproblematiek. De eer-
ste opvang voor deze patiënten geschiedt het best door een
psychotherapeutische psycholoog, gekoppeld aan een goede
klinische diagnose. Wat niet meteen betekent dat er effectief
medicatie moet genomen worden. Indien de cliënt kampt met
een ernstige depressie kan een aangepaste hoeveelheid anti-
depressiva het psychotherapeutisch proces vergemakkelijken.
Maar in principe ligt het soelaas niet bij medicatie. 
Vaak wordt de vrouw toch doorverwezen naar een medicus.
In plaats van op zoek te gaan naar het onderliggende pro-
bleem zal de medicus enkel en alleen medicamenteus op
het symptoom werken, op datgene wat de ziekte is of
toont. Laat dit nu net de problematiek van de patiënte zelf
zijn, ook zij raakt dat onderliggende probleem aan. 
Doorverwijzing vereist dus een goed inzicht in de problema-
tiek. Bij voorkeur niet zomaar naar deze of gene psycholoog,
maar naar iemand die gespecialiseerd is in posttraumati-
sche problematiek en ook met het abortustrauma bekend is. 

Hoe gebeurt dit verwerkingsproces het beste? Hoe wordt
dit het best begeleid?

Wel, ten eerste is het belangrijk dat er een goede klinische
diagnose gesteld wordt. Een diagnose wil simpelweg zeg-

gen ‘Wat is hier aan de hand?’. Op die manier kan je duide-
lijk maken dat het gaat om een abortuskwestie die trauma-
tiserend heeft ingewerkt. Nogmaals, er is een kleine groep
waarbij abortus niet traumatiserend inwerkt. Van zodra deze
diagnose kan gesteld worden, is er al één grote stap gezet.
Je hebt een label, namelijk ‘hier is een posttraumatische
stressproblematiek, annex abortusproblematiek’. Ten twee-
de moet je nagaan wat de comorbiditeit is, waarmee ik
bedoel, nagaan of er bijvoorbeeld nog een bijkomende
depressie is. Zo ja, hoe gaan we die aanpakken? Vervolgens
zijn, denk ik, twee grote therapiestijlen absoluut aangewe-
zen. Enerzijds de client-centered-therapie en anderzijds een
meer diepgaande, psychoanalytische therapie. Maar zeker
geen gedragsmatig, cognitief behaviorisme! 

Waarom niet? 

Wel, omdat de cliënten vrouwen zijn die stuk voor stuk over-
hoop liggen met hun diepste zelf en hun emoties. Vragen
als: waarom heb ik het gedaan? Wie ben ik nog als vrouw?
Wat ben ik waard als menselijk wezen op zich? Is dit nu mijn
doel in het leven als ik dan uiteindelijk zwanger wordt en
het kind…? Dat is een totaal psychomoreel niveau. Hier kan
psychotherapie absoluut een oplossing voor bieden.
Daarnaast geven we de vrouwen ook het advies om naar
een zelfhulpgroep te gaan of groepssessies bij te wonen
zoals aangeboden door het centrum voor Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen (cRZ). We zien een aantal vrou-
wen die de twee doen, maar alleen een dergelijk centrum
dat is wat te eng.

En die verdere verwerking?

Het verwerkingsproces verloopt volgens een klassiek proce-
dé, namelijk de verschillende fasen van Kubler Ross. De eer-
ste fase kenmerkt zich door wanhoop, woede, verscheurd-
heid, radeloosheid… Stilaan gaat men de analyse maken
van rationaliteit en nuchterheid, men staat stil bij hoe de
zaken gelopen zijn, waarom men het gedaan heeft. Ook de
alternatieven die men niet gekozen heeft, tracht men
reflectief in kaart te brengen. Tot men uiteindelijk kan aan-
vaarden dat het nu eenmaal zo gelopen is. Deze aanvaar-
ding is geen aanvaarding op het gebied van de fataliteit,
niet in de zin van ‘we hebben dat ooit gekozen, dus zijn we
voor eeuwig en altijd gedoemd om het met ons mee te dra-
gen’. Neen, het moet ook kunnen worden losgelaten.
Aanvaarden en loslaten zijn twee essentiële kenmerken van
een geslaagde therapie. Patiënten waarbij de traumafactor
niet zo heel groot is, hebben meestal nood aan een thera-
pie die ongeveer zes maanden duurt. Het zijn zij die zeggen:
“We hadden genoeg indicaties, we waren er zeker van,
maar het blijft geen gemakkelijke zaak.” Patiënten die
meestal een jaar of langer nodig hebben om tot aanvaar-
ding en loslaten te komen, zijn zij die zeggen dat de abor-
tus indruiste tegen hun eigen opvatting over het leven,
tegen hun eigen functioneren in het leven, maar dat ze niet



anders konden. Hier zie je meteen dat het over een heel
andere problematiek gaat, wat verklaart waarom zij nood
hebben aan een langere verwerkingstermijn.

Zijn er ook psychologische problemen bij de man?

Dat vind ik een zeer mooie vraag of opmerking, want dat
wordt nog te vaak vergeten. Ook door ons, hoor.

Inderdaad, ook in de literatuur vind je hier zeer weinig over.

Klopt, de man wordt vaak effectief vergeten. Zeker als het om
een individuele aanmelding gaat. In het geval dat het om een
partneraanmelding gaat, schrijven wij steeds in het dossier
dat ook de partner minstens 2 tot 3 keer gehoord moet wor-
den. We trachten om de partner in cobegeleiding te nemen,
want de gevolgen bij de man zijn niet te onderschatten.
Doordat de abortus op de vrouw wordt uitgevoerd, is zij die-
gene die er het meest door geraakt wordt. In het geval de
echtgenoot al betrokken wordt bij de abortus, zal hij toch
eerder de zaken wegrationaliseren. Maar toch zal ook hij
worden geraakt door de abortus van zijn partner. Mannen
stoppen dat vaak in een doosje en vroeg of laat komt het in
de vorm van een symptoom boven. Ook de man zal heel
waarschijnlijk blootgesteld worden aan psycho-emotionele
problemen, zoals depressie, psychosociale problemen zoals
sociaal isolement, concentratiestoornissen op het werk,
maar ook seksuele problematieken. 

Hoe verloopt bij hen de verwerking? Gelijklopend aan die
van de vrouw?

Wel, mannen hebben in tegenstelling tot de vrouwen een
stapje extra nodig, namelijk exploratie en confrontatie. Een
man komt bijvoorbeeld op consultatie met de boodschap
dat hij niet weet wat er scheelt, maar dat hij zich depressief
voelt. In de eerste gesprekken gaan we vooral exploreren:
waar denken ze dat de oorzaak ligt van hun emotionele pro-

blematiek? Hoe zijn ze daarmee begaan? Wat trachten ze er
aan te doen? Kan er ook een partnergesprek op gang
gebracht worden bij hen thuis? Doorheen de gesprekken
kan het zijn dat we er op uitkomen dat het geen depressie
is, maar dat er bijvoorbeeld onderliggend een ander pro-
bleem schuilt, bijvoorbeeld een abortus. Op dat moment is
het belangrijker dat we hem daarmee gaan confronteren.
Net als de vrouw schuift de man dit van zich af en vertoont
hij afwijkend gedrag. Hij is er van overtuigd dat de abortus
er zeker en vast niets mee te maken heeft. Hierop moeten
wij dan soms 4 tot 5 keer zeggen dat we denken van wel
en dat hij deze kwestie niet mag onderschatten. Vervolgens
gaat de man er thuis over praten en komt er toch wat emo-
tie boven. 
Na deze stap gezet te hebben, is het proces van verwerking
en aanvaarding hetzelfde als bij de vrouw. Verdriet en
onmacht komen boven. Hij is weinig verdraagzaam naar de
echtgenote toe of snel woedend op haar. Dat is net de
acting out van de onmacht die de man ooit gevoeld heeft.
Hij stond er letterlijk bij en keek ernaar. Hij kon echt niets
doen. Ook de onmacht die hij voelde wanneer zijn partner
achteraf down was, niet meer op hem betrokken was en
soms effectief een traumapatiënt werd. Combineer dit met
het feit dat de man verbaal en talig niet zo sterk is om daar
goed over te kunnen spreken met zijn vrouw, zijn vrouw die
daar op dat moment ook niet goed over kan spreken en je
krijgt een heuse cocktail.

Er zijn mannen die wel de oorzaak zijn van de ongewenste
zwangerschap, maar dat niet weten. Zij hebben er natuurlijk
ook geen last van. Eens zij er weet van hebben, is dat wel
het geval. Tenzij ze behoren tot het meer psychopatische of
narcistische type, mannen die de vrouw gebruikt hebben.
Maar dan zit je natuurlijk reeds in de psychopathologie.

Als ik dit hoor, stel ik me de vraag of er niet een ‘verplichte’
verwerkingsbegeleiding zou moeten bestaan na een abortus?

Dat is absoluut zo. De impact van de abortus mag je sowie-
so nooit onderschatten. Zelfs niet in gevallen waar de con-
text niets anders dan duidelijk is om het toch te doen. Zo
kregen we onlangs een jonge patiënte binnen die effectief
het slachtoffer was van een ‘gangbang’. Zij stelde 100%
met zekerheid dat zij een abortus zou laten doen. Zij twijfel-
de daar absoluut niet aan en zou zich zeker en vast beter
voelen. Wat zien we nu? De abortus is uitgevoerd en een
maand na dato komt zij op therapie. Zij voelt zich geschaad
in haar vrouwelijk wezen en vraagt zich af waarom ze de
abortus eigenlijk gedaan heeft. Was het wel de juiste beslis-
sing? Dus ondanks de context, ondanks de zekerheid om het
te doen, is er toch de twijfel en het schuldgevoel. Be ge -
leiding achteraf is quasi nihil, waardoor de patiënte in kwes-
tie aan haar lot wordt overgelaten en haar soelaas maar
privé moet zoeken. Dit voorbeeld illustreert dat begeleiding
absoluut noodzakelijk is. We zien dat die er jammer genoeg
veel te weinig is.
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Groepsbegeleiding na abortus

Wil je praten over jouw abortus, maar weet je niet
met wie? Bang dat niemand je begrijpen zal?

Het centrum voor Relatievorming en Zwanger schaps -
problemen (cRZ) organiseert voor mensen die een
abortus meemaakten professionele begeleiding in
kleine groepjes van maximum 5 lotgenoten. Deze
groepsbegeleidingen vinden plaats in Leuven of
Antwerpen. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact
op met het cRZ op het telefoonnummer 016 33 69 54
of via mail info@crz.be. 

Meer info vind je op de website 
www.crz.be 
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W
ie is nu Emma? Emma is dus een levensechte baby-
pop, zowel anatomisch als fysiologisch. Ze weegt
3.200 gram en is 53 cm lang. Emma wil een oefen-

baby zijn. Zij tracht duidelijk te maken wat het betekent te
zorgen voor een baby en tracht ook te laten aanvoelen of
iemand er klaar voor is. Zij reageert op de manier hoe ze
behandeld wordt. Ze maakt zuiggeluidjes als ze drinkt en kirt
als ze voldoende gedronken heeft. Je hoort ze zelfs ademen
als ze slaapt. Ze is uitgerust met een set sensoren zodat gere-
gistreerd wordt hoe vaak de baby melk kreeg, hoe lang ze
werd getroost of ze al dan niet met zachtheid werd behan-
deld. Een computerprogramma verwerkt al deze gegevens
zodat een globaal beeld verkregen wordt van de verzorging.

De pop kan uitgeleend worden aan iedere hulpverlener. Bij
het dagcentrum krijg je een toelichting om Emma tot leven
te brengen, hoe haar technisch te prepareren. Intensiteit en
frequentie worden vooraf geprogrammeerd. Op die manier
kan er rekening gehouden worden met de noden en behoef-
ten van cliënt. Het dagcentrum kan echter geen inhoudelijke
ondersteuning aanbieden. Er is een werkmap, weliswaar in
het Engels. Ik heb ze eventjes doorbladerd. De vragenlijsten
zijn steeds gelinkt aan opvoedingsstandaarden uit de VS.

Emma is nu ruim een jaar bij Domino, maar ze wordt niet zo
vaak uitgeleend. In het werkveld leefde nochtans het aan-
voelen dat de thematiek van tienerzwangerschappen zich
aandiende als een groeiend aandachtspunt. Momenteel
wordt gezocht naar een partnership. Niet tegenstaande het
aantal uitleningen beperkt is, kunnen reeds wat bevindin-
gen voorgelegd worden. Het verzorgen van Emma laat voe-
len wat de impact is op het gewone leven , welke beperkin-
gen je tegenkomt. De pop mag dan wel levensecht zijn, het
blijft een pop. Je wordt er voornamelijk met de lastige kant
van baby’s opvoeden geconfronteerd, niet echt met de lust.
Emma kan behoorlijk zeuren, vraagt voeding en wil ten
gepaste tijde verschoond worden. Affectie kan ze niet
geven. Ze geeft wat kirrende geluidjes als ze verwend
wordt, maar dat is dan ook alles.

De pop werd uitgeleend aan een klas die er dan gezamen-
lijk een week voor zorgde. En dat bleek voor de hele klas,
voor jongens én meisjes, een positieve ervaring. Hier liggen
heel wat mogelijkheden om een lespakket uit te werken. In
het werkveld wordt immers aangevoeld dat tieners, jongens
en meisjes, nogal een diepromantisch ideaal koesteren van

Op bezoek bij Emma: 
tienerzwangerschappen en abortus

IK GA OP BEZOEK BIJ EMMA. EMMA IS DE NAAM VAN EEN

POP. DIE POP WERD DOOR HET PLATFORM PROBLEMATISCHE

OP VOEDINGS SITUATIES (PPO) VIL VOORDE, UITGEKOZEN ALS

PROJECT TER ONDERSTEUNING. HET PPO KENDE AAN HET

DAGCENTRUM DOMINO EEN BUDGET TOE VOOR DE AAN-

SCHAF VAN EDUCATIEF MATERIAAL ROND RELATIEVORMING

EN SEKSUALITEIT. EMMA WAS EEN ONDERDEEL VAN EEN

UITLEENKOFFER. ZE VORMT EEN EDUCATIEVE TOOL.

Patrick Bruggeman

moreel consulent CMD Vilvoorde
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het ouderschap. Emma werd al eens uitgeleend aan een tie-
ner die droomde van jong moederschap. Op die manier kon
de kinderwens eventjes afgetoetst worden. Natuurlijk blijf
Emma maar een pop. Toch leveren de cijfergegevens van de
verzorging voldoende stof op om een vraaggesprek op gang
te krijgen. Emotionele, financiële en sociale gevolgen rond-
om het verzorgen en opvoeden van een baby worden op
een ervaringsgerichte manier aangepakt. Slecht een enkele
keer gebruik in een situatie van ongeplande zwangerschap.
Niettegenstaande is die ervaring voldoende om het afwe-
gingsproces te ondersteunen. Ik heb de handleiding erop
nagelezen welke aanpak voorgesteld wordt, maar dit thema
wordt niet aangekaart in het handboek.

Het is alvast een troef voor mij te weten dat dit materiaal
beschikbaar is. Ik dien mezelf wel in te tomen om geen edu-
catieve map op maat te gaan ontwerpen. Ik neem alvast
enkele foto’s van Emma en het educatieve materiaal. 

Dagcentrum Domino
Domino is een dagcentrum voor het begeleiden
van gezinnen die te maken met moeilijkheden bij
het opvoeden van hun kinderen. Een begeleiding
kan enkel gestart worden na akkoord van het
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugd -
rechtbank.

Voor contact of uitlenen van materiaal
Dagcentrum Domino
Schaarbeeklei 33 • 1800 Vilvoorde
T 02 251 54 86
coördinator: Karen van Elslander

EMMA EN ANDER EDUCATIEF MATERIAAL VAN HET DAGCENTRUM DOMINO



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PCMD Brussel
Stalingradlaan 18-20 - 1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
cmd.brussel@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
PCMD Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96 - 2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
cmd.antwerpen@uvv.be

Provinciale Centra Morele Dienstverlening
PROVINCIE LIMBURG

PCMD Hasselt 
A. Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
cmd.hasselt@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
PCMD Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
cmd.gent@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
PCMD Leuven
Tiensevest 40 - 3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
cmd.leuven@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PCMD Brugge
Jeruzalemstraat 51 - 8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
cmd.brugge@uvv.be

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CMD Jette
Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33
cmd.jette@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
CMD Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
cmd.antwerpenlokaal@uvv.be

CMD Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
cmd.herentals@uvv.be

CMD Mechelen 
O.-L.-Vrouwestraat 29 - 2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
cmd.mechelen@uvv.be

CMD Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
cmd.turnhout@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
AMD Lier
Antwerpsestraat 148 (1ste verdieping)
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
amd.lier@uvv.be

AMD Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
amd.mol@uvv.be

PROVINCIE LIMBURG
AMD Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
amd.bilzen@uvv.be

AMD Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
amd.leopoldsburg@uvv.be

AMD Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
amd.sinttruiden@uvv.be

Centra Morele Dienstverlening

Antennes Morele Dienstverlening

UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN v.z.w.

PROVINCIE LIMBURG
CMD Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
cmd.genk@uvv.be

CMD Maasland 
Pauwengraaf 63 - 3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
cmd.maasmechelen@uvv.be

CMD Tongeren
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
cmd.tongeren@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
CMD Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
cmd.aalst@uvv.be

CMD Eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
cmd.eeklo@uvv.be

CMD Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
cmd.ronse@uvv.be

CMD Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
cmd.sintniklaas@uvv.be

CMD Zottegem
Kastanjelaan 73 - 9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
cmd.zottegem@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
CMD Halle
Molenborre 28/02 - 1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
cmd.halle@uvv.be

CMD Tienen
Beauduinstraat 42 - 3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
cmd.tienen@uvv.be

CMD Vilvoorde
Vlaanderenstraat 69 - 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
cmd.vilvoorde@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
CMD Ieper
Korte Torhoutstraat 4 - 8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
cmd.ieper@uvv.be

CMD Kortrijk
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
cmd.kortrijk@uvv.be

CMD Roeselare
Godshuislaan 94 - 8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
cmd.roeselare@uvv.be

FEDERAAL SECRETARIAAT Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
cmd.federaal@uvv.be
www.unievrijzinnigeverenigingen.be


