
Online hulp bij
abortusverwerking
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geen kinderen
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Fiom biedt via de module ‘abortusverwerking’ online begeleiding aan vrouwen vanaf 16 
jaar die psychosociale klachten hebben naar aanleiding van een abortus. 
Wat houdt de module in?
Aan de hand van (schrijf)opdrachten ga je aan de slag met je ervaringen en klachten. 
Een Fiom-hulpverlener, gespecialiseerd op dit onderwerp, begeleidt je via een 
persoonlijke, beveiligde omgeving.
Tijdens het begeleidingstraject worden onderwerpen behandeld die voor jou het meest 
van belang zijn. Voorbeelden van onderwerpen die ter sprake kunnen komen: de 
zwangerschap, het besluit, de dag in de kliniek, man en abortus, je omgeving, schaamte 
en schuldgevoel, klachten en de toekomst. Uiteraard kun je ook eigen onderwerpen 
inbrengen.
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Wie maakt gebruik van de module
abortusverwerking?

Huilbuien/verdriet

Depressieve klachten

Slaapproblemen

Spijt of schuldgevoelens

Vermoeidheid

Negatief zelfbeeld

Hoofdpijn

Buikpijn
Problemen met intimiteit/seksualiteit

Schaamtegevoelens

Welke klachten ervaren 
deze vrouwen?
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1. Zelf tijd en plaats bepalen
2. Makkelijker/fijner schrijven dan praten

3. Minder schaamtegevoel door anonimiteit

Top 3 voordelen digitale hulpverlening:

Het gaat goed met me Ik heb nog af en toe klachten Ik heb nog vaak klachten

29,5
gemiddelde leeftijd 
bij abortus

Hoe gaat het drie maanden later met de cliënten?

(Gegevens module van 2010 t/m 2015)
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Specialist bij
ongewenste zwangerschap
en afstammingsvragen
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