Alternatieven voor te vondeling leggen:
De voor- en nadelen onder elkaar

Spe ciali st bij
ongewen ste zw angers chap
en afstammings vragen

Een zwangere vrouw die de komst van haar kind geheim wil houden, kan haar kind in een vondelingenkamer
achterlaten. Dit brengt risico’s met zich mee en er zijn alternatieven. De voor- en nadelen van de verschillen
de mogelijkheden op een rij:
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Onder geheimhouding
bevallen
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Anoniem be vallen
in een kliniek

Vondelingenkamer

Een vrouw bevalt zonder dat zij
daarbij haar persoonlijke
gegevens hoeft achter te laten.
Na ontslag uit het ziekenhuis of
het opvanghuis waar zij is
bevallen, kan de vrouw
verdwijnen in de anonimiteit. In
dat geval kan het kind niet
achterhalen wie zijn biologische
ouders zijn.

Een vrouw bevalt in het geheim
zonder medische begeleiding en
brengt haar kind naar een kamer
in een (zieken)huis. Een
vrijwilliger staat achter de
schermen klaar om het kind te
verzorgen. De vrouw kan op een
bel drukken voor hulp. Zij kan
ook vertrekken zonder iemand
te spreken en zonder
achterlating van gegevens. In
dat geval kan het kind niet
achterhalen wie zijn biologische
ouders zijn.

Wettelijk niet toegestaan in
Nederland.

Wettelijk niet toegestaan in
Nederland, maar wordt wel gedoogd.

Onder pseudoniem
bevallen in een kliniek

Een vrouw bevalt, en haar
persoonlijke gegevens worden
geheimgehouden voor derden.
Haar naam wordt wel vermeld
op de geboorteakte van het
kind. Het kind heeft daardoor
later de mogelijkheid om
informatie over zijn biologische
moeder te achterhalen.
Hier zijn instanties bij betrokken
voor informatie en begeleiding,
zoals Fiom en Raad voor de
Kinderbescherming.

Een vrouw bevalt, haar
persoonlijke gegevens worden
geheimgehouden voor derden.
De naam van de moeder wordt
niet vermeld op de geboorteakte
van het kind maar de gegevens
van de moeder worden wel
bewaard in een afgeschermd
register. Als het kind 16 is, kan
het deze gegevens opvragen.
Hier zijn instanties bij betrokken
voor informatie en vastlegging
van de gegevens.
Wettelijk niet toegestaan
in Nederland.

In Nederland mogelijk onder de
huidige wetgeving.
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Medische hulp rond de bevalling
Moeder en kind krijgen de
noodzakelijke medische hulp
rond de bevalling.

Moeder en kind krijgen de
noodzakelijke medische hulp
rond de bevalling.

Moeder en kind krijgen de
noodzakelijke medische hulp
rond de bevalling.

De zwangerschap blijft
ongecontroleerd en moeder en
kind ontberen de noodzakelijke
medische hulp rond de
bevalling.

De vrouw krijgt, naast medische
hulp, informatie over
alternatieven en ze krijgt als zij
dat wenst psychosociale
ondersteuning van een
professioneel hulpverlener.

De vrouw krijgt, naast
medische hulp, informatie
over alternatieven en ze krijgt
als zij dat wenst psychoso ciale ondersteuning van een
professioneel hulpverlener.

De moeder maakt in paniek haar
besluit alleen, zonder steun en
zonder voorlichting over
alternatieve mogelijkheden.

De vrouw hoeft haar naam
alleen bekend te maken aan de
instantie die dit opslaat en
bewaart. Zij kan het feit dat zij
een kind heeft gekregen
geheimhouden voor haar
omgeving.

De vrouw hoeft haar naam niet
bekend te maken. Zij kan het
feit dat zij een kind heeft
gekregen geheimhouden voor
haar omgeving.

De vrouw hoeft haar naam niet
bekend te maken. Zij kan het
feit dat zij een kind heeft
gekregen geheimhouden voor
haar omgeving.

De vrouw doet niet in een
isolement afstand van haar kind.

De vrouw doet niet in een
isolement afstand van haar
kind.

De vrouw doet in een isolement
afstand van haar kind. Dit kan
een traumatische gebeurtenis
zijn met psychische schade
tot gevolg.

De gegevens van de moeder en
van haar kind worden bewaard.
Als ze dat wil kan ze later
informatie over haar kind
terugvinden.

De moeder kan vertrekken
zonder achterlating van
gegevens. Als ze later, soms
pas na jaren, spijt krijgt kan
het moeilijk of onmogelijk
zijn om nog in contact te
komen met haar kind.

De moeder kan vertrekken
zonder achterlating van
gegevens. Als ze later, soms pas
na jaren, spijt krijgt kan het
moeilijk of onmogelijk zijn om
nog in contact te komen
met haar kind.

De mogelijkheid te bevallen
onder geheimhouding steunt
het wettelijk recht van een kind
op gegevens over zijn afkomst.

Met de mogelijkheid anoniem te
bevallen wordt voorbijgegaan
aan het recht van een kind zijn
afkomst te kennen . Het kind
kan niet te weten komen waar
het vandaan komt en mogelijk
ook niet waarom het achtergelaten is. Dit kan leiden tot
identiteitsproblemen.

Met de vondelingenkamer wordt
voorbijgegaan aan het recht van
een kind zijn afkomst te kennen.
Het kind kan niet te weten
komen waar het vandaan komt
en waarom het achtergelaten is.
Dit kan leiden tot
identiteitsproblemen.

Er is een mogelijkheid om met
de moeder te spreken over de
biologische vader, wat een kans
geeft dat ook zijn gegevens
vastgelegd worden (of dat hij er
bij betrokken wordt).

De biologische vader is onbekend. Het kind weet niet wie
zijn vader is. De biologische
vader krijgt geen mogelijkheid
zijn kind te kennen, contact te
leggen of zelf op te voeden.

De biologische vader is
onbekend. Het kind weet niet
wie zijn vader is. De biologische
vader krijgt geen mogelijkheid
zijn kind te kennen, contact te
leggen of zelf op te
voeden.

De mogelijkheid onder
pseudoniem te bevallen laat zien
dat afstammingsgegevens
belangrijk zijn. Er is een
oplossing waarbij oog is voor de
nood van de moeder en daarbij
het recht op
afstammingsgegevens van het
kind gewaarborgd wordt.

De mogelijkheid anoniem te
bevallen geeft de indruk dat het
zonder identiteit achterlaten
van een kind een acceptabele
oplossing is voor een
ongewenste zwangerschap.

Een vondelingenkamer geeft de
indruk dat het zonder identiteit
achterlaten van een kind een
acceptabele oplossing is voor
een ongewenste
zwangerschap.

Onder pseudoniem te bevallen
kan voorkomen dat vrouwen
hun baby anoniem achterlaten.

Anoniem bevallen kan een
aanzuigende werking hebben,
met het risico dat steeds meer
vrouwen hun baby anoniem
zullen achterlaten.

Vondelingenkamers kunnen een
aanzuigende werking hebben,
met het risico dat steeds meer
vrouwen hun baby te
vondeling gaan leggen.

Er is geen risico dat onder
pseudoniem bevallen misbruikt
wordt door anderen dan de
ouder(s) om zich van een
ongewenst kind te ontdoen.

Er is geen risico dat onder
anoniem bevallen misbruikt
wordt door anderen dan de
ouder(s) om zich van een
ongewenst kind te ontdoen.

De vondelingenkamer kan
misbruikt worden om zich van
een ongewenst kind te
ontdoen. Er bestaat geen
mogelijkheid om te controleren
of het kind door de moeder of
met instemming van de
moeder is achtergelaten.

Er is niet onderzocht of de
mogelijkheid om onder
pseudoniem te bevallen het
aantal gedode of te vondeling
gelegde kinderen doet afnemen.

Er is niet onderzocht of de
mogelijkheid anoniem te
bevallen het aantal gedode of te
vondeling gelegde kinderen doet
afnemen.

Uit onderzoek zijn geen
aanwijzingen dat een
vondelingenkamer het aantal
gedode of te vondeling gelegde
kinderen doet afnemen.
Het is de vraag of de beoogde
doelgroep wordt bereikt.

Psychosociale hulp en voorlichting
De vrouw krijgt, naast medische
hulp, informatie over
alternatieven en ze krijgt als zij
dat wenst psychosociale
ondersteuning van een
professioneel hulpverlener.

Geheimhouding
De naam van de vrouw is bekend
bij betrokken instanties. Zij is
voor geheimhouding afhankelijk
van de medewerking van deze
instanties.

Geen isolement
De vrouw doet niet in een
isolement afstand van haar kind.

Afstammingsgegevens bewaard
De gegevens van de moeder en
van haar kind worden bewaard.
Als ze dat wil kan ze later
informatie over haar kind
terugvinden.

Rechten van het kind
De mogelijkheid te bevallen
onder geheimhouding steunt
het wettelijk recht van een kind
op gegevens over zijn afkomst.

De biologische vader
Er is een mogelijkheid om met
de moeder te spreken over de
biologische vader, wat een kans
geeft dat ook zijn gegevens
vastgelegd worden (of dat hij er
bij betrokken wordt).

Acceptabele oplossing?
De mogelijkheid onder
geheimhouding te bevallen laat
zien dat afstammingsgegevens
belangrijk zijn. Er is een
oplossing waarbij oog is voor de
nood van de moeder en tegelijk
het recht op
afstammingsgegevens van het
kind gewaarborgd wordt.

Mogelijk vondelingen voorkomen
Onder geheimhouding bevallen
kan voorkomen dat vrouwen
hun baby anoniem achterlaten.

Geen risico op misbruik
Er is geen risico dat onder
geheimhouding bevallen
misbruikt wordt door anderen
dan de ouder(s) om zich van een
ongewenst kind te ontdoen.

Aanwijzingen uit onderzoek
Er is niet onderzocht of de
mogelijkheid om onder
geheimhouding te bevallen het
aantal gedode of te vondeling
gelegde kinderen doet afnemen.
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