Ongewenste
zwangerschap

Specialist bij
ongewenste zwangerschap
en afstammingsvragen

Dossieronderzoek ‘ongewenste zwangerschap’

Wie melden zich bij Fiom voor hulp bij een ongewenste
zwangerschap? Met welke vraag komen vrouwen of stellen
binnen? En waarom twijfelen zij over hun keuze?
Uit de analyse van 166 Fiom-dossiers blijkt het volgende:

Wie komt er bij Fiom?

Vrouwen van alle leeftijden komen bij Fiom. Dit is heel gelijk
verdeeld. Het merendeel heeft nog geen kinderen. Als je kijkt
naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënten, zijn de
meest voorkomende situaties:
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1.

Wel bij partner, maar relatieproblemen/ kan
niet rekenen op vader (23%)

2.

Uit elkaar/ alleenstaand (18%)

3.

Instabiele thuissituatie/praktische problemen
m.b.t. opleiding, financiën, woonsituatie (17%)

4.

Psychische/ emotionele problemen (15%)

5.

Sociale problemen/ weinig sociale steun van
bijvoorbeeld ouders, vrienden of andere
familie (13%)

Wanneer kloppen ongewenst zwangeren aan bij Fiom?

Het grootste deel van de vrouwen die de hulp van Fiom inroepen, doet dit vóór de tiende week
van de zwangerschap. Zij kunnen dan nog kiezen uit vier opties: het kind zelf opvoeden, afstand
ter adoptie, pleegzorg en abortus. Slechts 4% van de vrouwen komt na de 24e week, en kan niet
meer voor abortus kiezen.

66%

Twijfel

De meeste vrouwen of stellen die bij Fiom komen (66%) twijfelen
tussen het kindje zelf opvoeden of abortus.

Top 3 oorzaken twijfel
bij anderen/de verwekker:

Top 3 oorzaken twijfel
bij de vrouw:

?

24%

Praktische bezwaren

?

21%

Wil geen kind (meer)

* bijv. moeilijk te combineren met
werk, zou moeten verhuizen,
financiële situatie

19%

11%

Praktische bezwaren

Kinderwens, maar toch twijfel

19%

10%

Geen steun omgeving

Ongezonde relatie/niet gesteund
door relatie

Keuze
Uit de dossiers blijkt dat van de vrouwen die bij Fiom kwamen voor hulp

28%

gekozen heeft om
het kindje zelf op
te voeden.

22%

gekozen heeft om
de zwangerschap
af te laten breken.

De overige vrouwen hebben een definitief besluit genomen na afronding van de hulpverlening.
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