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Een jaar vol ontwikkelingen
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We kijken terug op 2021 als een jaar, waarin weer hard is gewerkt en veel
is bereikt. Een jaar waarin we ons moesten verhouden tot COVID-19 en
de bijbehorende maatregelen. En een jaar waarin veel is gebeurd: de
interlandelijke adoptieprocedure werd in februari per direct opgeschort
naar aanleiding van het rapport van de Commissie Joustra en er werd
een start gemaakt aan het verzamelen van bouwstenen voor het
expertisecentrum interlandelijke adoptie. Voor Fiom betekende dit per
direct de stopzetting van de voorlichting en voorbereiding van nieuwe
aspirant adoptieouders. Ook werd in 2021 bekend dat meer voormalig
fertiliteitsartsen hun eigen sperma hebben gedoneerd zonder dat
wensouders hiervan wisten; de minister van Rechtsbescherming
besloot om het onderzoek naar afstand ter adoptie in het verleden
stop te zetten en we waren in afwachting van een nieuw kabinet.
Al deze ontwikkelingen waren van invloed op ons werk en hebben
geleid tot veel aandacht van de media. Aandacht die bijdraagt aan
het bespreekbaar maken van ervaringen, dilemma’s en wensen voor
verbetering van beleid of praktijk. De inzet van Fiom daarbij is het
stimuleren van een genuanceerd debat. Dit doen we op basis van het
delen van kennis van ervaringsdeskundigen, vanuit de dienstverlening
Ellen Giepmans,
directeur-bestuurder Fiom
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en uit onderzoek. Onze wetenschappelijke tak heeft in 2021 verder vorm
gekregen, waarbij de verbinding met de praktijk en samenwerking met
anderen, belangrijke pijlers zijn.

Het jaar 2021 heeft ons geleerd om onze kennisdeling verder uit te
werken op een manier zoals deze past bij de doelgroepen. We zagen
terug in de websitebezoeken dat er behoefte is aan online informatie.
De ervaringen met online werken uit 2020 hebben we in 2021 nog verder
vormgegeven, en dat sluit aan bij de wensen van onze doelgroepen.
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Steeds meer mensen, waaronder ook professionals, wisten de weg
naar onze informatie en online-aanbod te vinden. We hebben dit online
aanbod het afgelopen jaar verder ontwikkeld. We sluiten hierdoor
steeds beter aan op de behoefte van de doelgroepen om zich op een
zelfgekozen moment te kunnen informeren.

Ellen Giepmans,
directeur-bestuurder Fiom
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Missie en visie

We staan daarbij voor het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen, het recht van ieder kind om zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen in een veilige omgeving en het
recht om te weten van wie je afstamt.

Door technologische en digitale ontwikkelingen is informatie
toegankelijk voor iedereen en kunnen mensen over de hele
wereld met elkaar in contact komen. Dit zorgt voor meer
mogelijkheden om een gezin te vormen en om biologische
familie te zoeken. Er ontstaan hierdoor nieuwe vragen en morele dilemma’s rondom maakbaarheid, identiteit en herkomst.
Betrouwbare informatie draagt bij aan het kunnen maken van
keuzes en het kunnen overzien van de gevolgen.
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F

iom is er voor iedereen met vragen over het wel of niet
hebben van een kinderwens, verwantschap en het gescheiden van biologische ouder(s) opgroeien. We helpen
antwoorden te vinden, keuzes te maken en om te gaan met de
gevolgen van deze levensbepalende thema’s.

V

ragen over het wel of niet hebben van een kinderwens,
verwantschap en het gescheiden van biologische
ouder(s) opgroeien komen in elke generatie voor.
De maatschappelijke opvattingen over deze levensbepalende
thema’s bewegen met de tijd mee.

We zetten ons in voor een samenleving waarin ieder mens
ruimte ervaart om eigen keuzes te kunnen maken, zonder te
worden veroordeeld. We stimuleren de dialoog door onze
inzichten, ervaringen en opvattingen te delen en dragen
daarmee bij aan een maatschappij waarin verschillende
invalshoeken naast elkaar kunnen bestaan.
Om dit doel te bereiken verbinden we als expertisecentrum
kennis uit onderzoek aan inzichten en ervaring uit de praktijk.
Mensen die persoonlijk ervaring hebben met deze thema’s
leveren net als onze partners een belangrijke bijdrage.
Samen maken we het verschil voor mens en maatschappij.
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O

ngewenste zwangerschap was ook in 2021 een
belangrijk thema, zowel voor de vrouwen (en hun
partners) die hiermee te maken kregen als binnen
het maatschappelijke debat. In 2021 is er een goede en duurzame werkwijze gevonden waarbij keuzehulp zowel online/
telefonisch als op locatie werd geboden door de verschillende keuzehulpverleners verspreid door het land. Doordat er in
het algemeen meer werd thuisgewerkt en contact op afstand
plaatsvond, was er een grotere behoefte aan online informatie.
Dat ziet Fiom terug in een toename in het aantal gebruikers
van de module ‘Zwanger, wat nu?’ in 2021. Voor onbedoeld
zwangere vrouwen die overwegen hun kind af te staan ter
adoptie, heeft Fiom ook in 2021 begeleiding op maat geboden
en gewerkt aan een protocol specifiek voor vrouwen in nood
die gaan bevallen. >>
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Ongewenste
zwangerschap
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>>
De in 2021 gepubliceerde abortuscijfers zijn stabiel gebleven
en met een lichte daling in lijn met voorgaande jaren, hetzelfde geldt voor de cijfers rondom tienerzwangerschap. Begin
2021 was er een belangrijk moment waarbij de motie voor het
afschaffen van de verplichte beraadtermijn bij abortus door de
Tweede Kamer is aangenomen.
Fiom heeft haar rol als coördinator van keuzehulp en als
kenniscentrum ongewenste zwangerschap verder kunnen
bestendigen in lijn met het zevenpuntenplan ‘Onbedoelde
Zwangerschap’ 2019-2024.

30.469

bezoeken website-onderdeel ‘Zwanger, wat nu?’

69.445

bezoeken website-onderdeel ‘Abortusverwerking’

38.184

bezoeken website-onderdeel ‘Abortus’

bezoeken website-onderdeel ‘Zelf opvoeden’

2.896

bezocht kenniscollectie ‘Ongewenste zwangerschap’

4.893

bezoeken website-onderdeel ‘Afstand ter adoptie’

4.123

bezochte pagina’s kenniscollectie ‘Jong ouderschap’

24.979
2.259

1

training keuzehulp
bij ongewenste zwangerschap
aan abortusverpleegkundigen
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training keuzehulp aan
verloskundigen

bezochte
pagina’s kenniscollectie ‘Abortus’
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1.888

bezochte pagina’s kenniscollectie ‘Afstand ter adoptie’

1

training keuzehulp
aan medisch
maatschappelijk werk

1

workshop aan huisartsen
in opleiding
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Onderzoeken

Landelijke Afstand ter Adoptie Registratie

Op het gebied van het genereren van nieuwe kennis en dit
vertalen naar nieuwe inzichten voor de praktijk, heeft Fiom
in 2021 diverse activiteiten verricht.

De data van 5 jaar LATAR geanalyseerd en vertaald naar twee
kennisproducten, één voor het brede publiek en één voor
ketenpartners die betrokken zijn bij begeleiding bij afstand
ter adoptie.

Late ontdekking zwangerschap

Ongewenste zwangerschap bij de huisarts

Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de
verklaringen voor het laat ontdekken van een zwangerschap
en de ervaringen en zorgbehoeften van vrouwen die dit
hebben meegemaakt.

Dit onderzoek geeft nieuw inzicht in hoeveel vrouwen bij de
huisarts komen voor hulp bij onbedoelde zwangerschap,
psychosociale klachten die daarmee samenhangen en
anticonceptiegebruik. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het UMCG.

Beleving abortuspil

Onbedoelde zwangerschap bij
ongedocumenteerde vrouwen
In samenwerking met Dokters van de Wereld is onderzoek
gedaan naar de toegang tot reproductieve zorg van
onbedoeld zwangere vrouwen die ongedocumenteerd in
Nederland verblijven.

1

workshop aan
huisartsenopleiders

Wetenschappelijke publicaties onbedoelde
zwangerschap
Twee geneeskunde studenten begeleid bij hun literatuurstudie
en bijgedragen aan de wetenschappelijke publicaties die zij
hebben ingediend bij een medisch wetenschappelijk tijdschrift.
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Met behulp van alle abortusklinieken van Nederland is data
verzameld over de ervaringen van vrouwen die kozen om hun
zwangerschap af te breken met de abortuspil.

Literatuuronderzoek zelfbeschikkingsrecht
Literatuuronderzoek gedaan naar het zelfbeschikkingsrecht
door de jaren heen.

2

nieuwe trainingen
ongewenste zwangerschap
ontwikkeld

360

aanmeldingen online
begeleiding bij
abortusverwerking

115

actieve trajecten begeleiding
bij voornemen afstand ter
adoptie, waarvan 44 nieuwe
aanmeldingen
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B

egin 2021 stond alles start klaar om de voorlichting op een
online manier te kunnen aanbieden. Door de COVID-19
maatregelen was deze activiteit verschillende keren uitgesteld. Het was dan ook schakelen dat na het uitkomen van het
rapport van de commissie Joustra over haar onderzoek naar
interlandelijke adoptie in de periode 1967-1998, de voorlichting per direct werd opgeschort en dat dit voor de rest van het
jaar ook zo bleef. De beschreven misstanden waren volgens de
commissie nog actueel. Opschorting was nodig om ruimte te
geven aan een herbezinning op adopties uit het buitenland.
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Adoptievoorzieningen

In 2021 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en
verschillende belangenorganisaties en andere betrokkenen
partijen waaronder Fiom, samengewerkt aan de ontwikkeling en
inrichting van een expertisecentrum en aan het kennisnetwerk.
>>
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>>
In september 2021 ging de HAN minor en post-HBO programma ‘Professioneel ondersteunen na afstand en adoptie’ van
start. Fiom neemt deel aan de ontwikkelgroep van deze minor.
Fiom hulpverleners verzorgden in 2021 een aantal programmablokken over thema’s huidige dienstverlening, hechting,
doorverwijzing en sociale kaart en maakten daarbij actief
kennis met de eerste lichting studenten.

70

375

afgeronde VIB-G trajecten

hulpverleners zijn vermeld op
de up-to-date sociale kaart

51

consulten aan huis/school

1

beginseltoestemmingen getoetst

welkomstdozen verstuurd in
kader Handreiking

1

bijscholing VIB-G

familiebijeenkomst voor aspirant-adoptieouders

nieuwe brochures geschreven

36

21

welkomsttelefoontjes
gepleegd in kader Handreiking

blogs geschreven door
vijf bloggers op Adoptie.nl

brochures geactualiseerd

FIOM JA A ROV E RZ I C HT 2 02 1

56
1
2
15
2
7
9
1
1 	

73

5-daagse scholing VHT & VIB
& Gehechtheid

nieuwe artikelen geschreven

presentaties op basisscholen

686

93.367

telefonische/online trajecten
met informatie en advies
op maat

bezoekers op Adoptie.nl

trainingen voor adoptieouders en professionals

in-company training over ‘Gehechtheid in de praktijk’

presentatie voor ASAA raadsondersonderzoekers
Raad voor de Kinderbescherming

3

nieuwsbrieven gestuurd aan

1440
personen
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H

et ontwikkelen en delen van kennis met het publiek,
professionals en cliëntgroepen stond in 2021 voor ons
centraal. Binnen het programma Verwantschapsvragen
richtten we ons op de brede doelgroep van donorkinderen,
geadopteerden, vondelingen, mensen die hun familie zoeken (tot
en met de 2e graad), afstandsmoeders, sperma- en eiceldonoren
en (wens)ouders. Daarnaast was er sprake van consultatie,
uitwisseling, kennisdeling en samenwerking met professionals
en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn op verschillende
terreinen. Deze contacten vormden wederom een bron van
inspiratie, waarbij ervaringsdeskundigen dikwijls de drijvende
kracht zijn achter innovatie en verandering. Samenwerking
vanuit verschillend perspectief kan soms schuren maar
leidt ook tot mooie nieuwe initiatieven.
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Verwantschapsvragen
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15.569

20.563

14.753

bezoeken website-onderdeel
‘Donorconceptie / KID-DNA’

bezoeken website-onderdeel
‘Geadopteerden’

632

247

15.145

bezoeken website-onderdeel
‘Vondelingen’

4.272

bezochte pagina’s online
kenniscollectie
‘Donorconceptie KID-DNA’

414

nationale zoekacties,
344 dossiers zijn afgerond,
259 gezochte personen
zijn gevonden

bezoeken website-onderdeel
‘Register Illegale Opneming’

3.313

bezochte pagina’s online
kenniscollectie
‘Draagmoederschap’

95

internationale zoekacties,
waarvan 68 adoptiegerelateerd, 6 zoekacties afgerond

bezoeken website-onderdeel
‘Afstandsmoeders’

11.752

bezochte pagina’s online
kenniscollectie ‘Vondelingen’

89

dossierinzages afstandsdossiers
(nationaal)

3.049

bezoeken website-onderdeel
‘Draagmoederschap’

5.014

bezochte pagina’s online
kenniscollectie ‘Zoeken naar
Familie’

12.984

bezochte pagina’s online
kenniscollectie ‘Internationale
DNA databanken’
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bezoeken website-onderdeel
‘Zoeen naar familie’

35

dossierinzages interlandelijke
adoptiedossiers

12

27

152

72

inschrijvingen in
Contact-register Nederlandse
kindertehuizen (totaal 350)

inschrijvingen van donoren in
de KID-DNA Databank

158

248

175

Verzoeken van de SDKB,
waarvan 93 donor-donorkind
matches en 65 donorkind

donor-donorkind matches

Onderzoeken
Op het gebied van het genereren van nieuwe kennis en dit
vertalen naar nieuwe inzichten voor de praktijk, heeft Fiom
in 2021 diverse activiteiten verricht.

Jongeren en donorconceptie
Het doel van het onderzoek is om de dienstverlening van
Fiom beter te laten aansluiten bij jongeren die persoonsidentificerende informatie van de donor opvragen.

Recht op afstammingsgegevens
Onderzocht hoe het recht op afstamminsgegevens zich door
de jaren heen heeft ontwikkeld.

deelnemers webinar
‘Praten met je kind over
donorconceptie’

366

inschrijvingen donorkinderen
in de KID-DNA Databank

2

videoportretten
don0oren
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geadopteerden maakten
gebruik van nazorg
(1-5 gesprekken)

Belang afstammingsgegevens adoptie
In dit juridisch onderzoek is in kaart gebracht hoe het recht op
afstammingsgegevens van adoptiekinderen zich verhoudt tot
het recht op privacy van de biologische ouder(s).

Archiefonderzoek afstandsdossiers
Het doel van dit onderzoek is om nog meer geadopteerden
en afstandsmoeders toegang te verlenen tot afstammingsinformatie.

Online psycho-educatie donorconceptie
Fiom heeft onderzoek gedaan onder donorkinderen en
experts uit het veld om in kaart te brengen hoe online kennisdeling en hulpverlening het beste aansluit bij donorkinderen
tussen 16 en 18 jaar oud.
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Over Fiom

Fiom beheert de KID-DNA Databank die een match bij anoniem
donorschap mogelijk maakt. We delen onze kennis met
professionals via onze website, trainingen en advies.
Uitgangspunt in ons werk is de keuzevrijheid van ongewenst
zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.
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F

iom is de specialist op gebied van ongewenste zwangerschap,
afstand en adoptie en afstammingsvragen. We bieden
informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste
zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en
verwerking van een abortus. Daarnaast helpt Fiom mensen bij hun
zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland.

In 2021 had Fiom het doel om haar positie extern te verstevigen
en interne processen voor kennisdeling te optimaliseren.
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Medewerkers (op 31 december 2021)

51,6 FTE verdeeld over
74 medewerkers
M ED E W E R KERS

ADO PT IE VO O RZIE NINGE N

10,4 FTE
O NGE WE NSTE ZWANGE RS C H AP

8,8 FTE

( VA S T EN TIJD ELI JK )

VE RWANTSCHAPSVRAGE N

16,9 FTE
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INHO UDE LIJKE O NDE RST E U N I N G /
CO MMUNICATIE /SECRE TA R I AAT/
FINANCIË N/HR/MANAGE ME N T E N
DIRECT IE

15,8 FTE

20
medewerkers uit dienst

8 15
en

nieuwe medewerkers | stagiaires

7,72%

7,4
medewerkerstevredenheidsonderzoek

ziekteverzuim
15

Financiën

Media

Baten stichting Fiom
2021 in €

WE BSIT E S
f iom.nl, is s net he rla nd s .nl
t ienermoeders .nl
onbedoeldzwa ng e r.i nf o
adopt ie.nl

Lasten stichting Fiom
2021 in €

580.201 bezoekers
NIE UWSBRIE V E N

10.767 abonnees

5.071 volgers
Subsidie

4.682.000

Personeelskosten

Projectinkomsten

1.021.000

Afschrijvingen

82.000

Bedrijfskosten

859.000

Projecten

268.000

Resultaat

-/- 297.000

4.791.000
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SO CIAL ME DI A

Directie
Ellen Giepmans, directeur-bestuurder

Totaal

€ 5.703.OOO

Totaal

€ 5.703.000

Raad van Toezicht
De heer drs. G.H.E. Mevis, voorzitter
De heer mr. M.J.I. Assink, vice-voorzitter
De heer prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt, lid
Mevrouw drs. E. Roskes, lid
De heer drs. A.J. Schutgens, RA
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Contact

Websites

Colofon

Fiom
Locatie ‘s-Hertogenbosch
Kruisstraat 1
5211 DT ’s-Hertogenbosch
tel. 088 126 49 00
info@fiom.nl

www.fiom.nl
www.tienermoeders.nl
www.adoptie.nl
www.onbedoeldzwanger.info
www.issnetherlands.nl

Uitgave: Stichting Fiom, 2022
Vormgeving: Vormix.nl
Eindredactie: Communicatie Fiom

Locatie Houten
De Bouw 93
3991 SZ Houten
tel. 030 233 03 40
info@adoptie.nl

