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Laat me onmiddellijk jullie aandacht trekken met een paar cijfers die de realiteit rond OZW illustreren:  

 1 op 4 zwangerschappen in Vlaanderen is bij de ontdekking ongepland. 1 

 Al betekent ongepland uiteraard niet altijd ongewenst. Van alle OZW is een derde onmiddellijk 

gewenst, een derde evolueert doorheen de zwangerschap van ongewenst naar gewenst en 

een derde blijft ongewenst.2 

 1 op 5 vrouwen in België maakt ooit een abortus mee. In 2019 registreerden de abortuscentra 

een dikke 18.000 abortusbehandelingen. 

 België is nummer 1 op vlak van toegankelijkheid van AC in Europa3, maar… seks is vaak 

irrationeel, het nemen van AC is daarentegen een rationele keuze. Als we hierbij ook weten 

dat AC niet onfeilbaar is en vrouwen een lang vruchtbaar leven hebben, dan is het niet moeilijk 

om te besluiten dat er altijd OZW zullen blijven bestaan.  

Bij Fara informeren, begeleiden en ondersteunen we al meer dan 30 jaar vrouwen en koppels die te 

maken krijgen (of kregen) met een moeilijke zwangerschapskeuzes4. Ongeplande zwangerschap en 

abortus blijven vandaag thema’s die beladen zijn met schaamte en taboe, waardoor de stap naar de 

juiste ondersteuning bemoeilijkt wordt. Fara lanceerde daartoe een ‘online keuzehulp bij ongeplande 

zwangerschap’5. In een beveiligde en betrouwbare6 omgeving worden vrouwen en mannen gratis, 

anoniem, in een taal naar keuze en op eigen tempo ondersteund in het maken van een weloverwogen 

zwangerschapskeuze. De keuzehulp biedt allereerst betrouwbare informatie over de opties bij een 

OZW (zoals abortus, pleegzorg, adoptie of behoud). Vervolgens omvat ze ook een tiental verdiepende 

opdrachten die het denken, voelen en de intuïtie van mensen aan, net wat je nodig hebt om 

beslissingen te nemen om te kunnen blijven achterstaan; En tot slot is er een mini sociale kaart 

opgenomen die wegwijs helpt in het hulpverleningslandschap (wat na behoud? Wat na abortus?).  

                                                           

1 The decision to have an abortion in Flanders : a contextual approach Joke Vandamme (UGent) (2017)  

2 Het Sexpert-onderzoek (Buysse, 2013) vroeg aan zowel mannen als vrouwen per zwangerschap die ze ooit 
hebben meegemaakt of die gepland en gewenst was en hoe die afgelopen is. Grote steekproef van ongeveer 
1800 Vlamingen tussen 14-80 jr. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op 4 zwangerschappen (25%)  ongepland was . 
Kleine 40 % daarvan is eerst ongewenst, later gewenst, 30% meteen gewenst en 30% blijft ongewenst  in die 
categorie zitten de mensen die kiezen voor abortus.  
 
3 https://www.sensoainternational.be/nieuws/belgie-nummer-een-wat-betreft-toegang-tot-anticonceptie.html 
European Parliamentary Forum on population and development (EPF) de derde editie van de Europese 
Anticonceptie Atlas gelanceerd in het Europees parlement. De atlas brengt de toegang tot anticonceptie in 46 
landen uit geografisch Europa in kaart en toont grote ongelijkheden binnen Europa. Van alle 46 landen die 
bestudeerd werden komt België er het sterkste uit, samen met Frankrijk, en dit dankzij 
de terugbetalingsregelingen, ook voor langdurige vormen van anticonceptie, speciale regelingen voor jongeren en 
door de overheid gesubsidieerde websites. 
4 Cijfers in 2021 registreerden we in totaal 1000 (directe) hulpvragen, waarvan meer dan de helft over OZW. 
Cijfers van website zijn hier niet in gerekend.  
5 Cijfers keuzehulp (getrokken van 25/01-05/09) 2200 personen mee aan de slag: waarvan 1378 vrouwen, 148 
(ex) partners en 674 personen die keuzehulp willen uittesten als bv professional 
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https://biblio.ugent.be/person/01B69356-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4
https://biblio.ugent.be/publication?q=year+exact+2017
http://www.sexpert-vlaanderen.ugent.be/
https://www.sensoainternational.be/nieuws/belgie-nummer-een-wat-betreft-toegang-tot-anticonceptie.html


De keuzehulp zet ook in op de zelfhelende kracht van mensen. Een zwangerschap al dan niet 

verderzetten is een existentiële beslissing. Mensen regie geven in dit proces geeft kracht en 

vertrouwen voor de toekomst en verkleint de kans op eventuele verwerkingsproblemen achteraf. 

Ongetwijfeld kom je als hulpverlener wel eens in contact met cliënten die met een ongeplande 

zwangerschap geconfronteerd worden. Mogelijks volgt er een ingrijpend keuzeproces of hebben zij 

op z’n minst nood om stil te staan en zijn ze op zoek naar verdieping bij deze keuze. De keuzehulp 

kan ook jou als hulpverlener houvast bieden. Verken samen, verwijs door en zet ze blended in in je 

begeleiding. Benieuwd? Scan de QR code en ontdek de keuzehulp zelf! 

 


