
Iedereen die persoonlijk of 
professioneel met onze thema’s 

te maken heeft.
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Als kenniscentrum  
ontwikkelt en deelt Fiom  
kennis over ongewenste 

zwangerschap en  
verwantschap middels  

de kenniscyclus.

Kenniscyclus

Voor keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap  
en het recht om te weten waar je vandaan komt.



Als kenniscentrum ontwikkelt en deelt Fiom kennis over ongewenste zwanger schap en verwantschap 
middels de kenniscyclus. Dit is een continu proces. Vraagstukken gaan over afstand en adoptie, abortus, 
donorconceptie, de keuze bij onbedoelde zwangerschap en het zoeken naar biologische familie.

Toelichting

Kennisvragen
De specialistische dienstverlening van Fiom maakt ons 
als kenniscentrum uniek; we staan hierdoor dichtbij de 
praktijk. We halen vragen op uit de praktijk via ervaringen 
van mensen die persoonlijk met onze thema’s te maken 
hebben, professionals en beleidsmakers. Actuele vraag-
stukken bereiken ons ook via het publieke debat, media, 
politiek en wetenschap. Er zijn steeds weer ontwikkelingen, 
waardoor nieuwe kennisvragen ontstaan. 

Kennis ontwikkelen
We werken samen met (inter)nationale wetenschappelijke 
en maatschappelijke partners, zoals universiteiten en 
kennisinstellingen, om kennis te verzamelen en te verbinden. 
Bij het ontwikkelen van nieuwe kennis via onderzoek zijn 
de kennisvragen uit de praktijk het startpunt. Vervolgens 
verzamelen en analyseren we gegevens en leggen we 
de resultaten vast. Als er nieuwe vragen ontstaan dan 
beantwoorden we deze door aanvullend onderzoek.

Kennis delen
De kennis die we ontwikkelen, brengen we terug in de 
praktijk. We delen toegankelijke en betrouwbare informatie 
en bieden ondersteuning en dienstverlening op maat. 
Ook verwerken we de kennis in onze trainingen en voor- 
lichting aan professionals en stakeholders. Daarnaast 
nemen we deel aan politieke, maatschappelijke en  
wetenschappelijke debatten rondom onze thema’s.  
Dit doen we via campagnes, seminars, conferenties, 
factsheets, filmpjes, (wetenschappelijke) artikelen, (social) 
media en beleidsadviezen aan overheden en professionals. 
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Met onderbouwde kennis komen we op voor de belangen van onze doelgroepen, 
zodat zij eigen regie kunnen nemen en weloverwogen keuzes kunnen maken. 



Voorbeelden
Voorbeeld 1 
Ongewenste zwangerschap

1. Kennisvraag uit de praktijk
Via ervaringsverhalen en via professionals 
kregen we signalen dat vrouwen negatieve 
ervaringen hebben met de abortuspil. Hieruit 
vloeiden diverse vragen voort, zoals: hoe ervaren 
vrouwen de abortuspil? Waarom ervaren zij dat 
zo? Wat waren hun verwachtingen?

2. Kennis ontwikkelen
We hebben onderzoek gedaan naar hoe vrouwen 
de abortuspil ervaren en naar waarom zij dat 
zo ervaren.  

3. Kennis delen 
De resultaten van het onderzoek hebben we 
verwerkt in een wetenschappelijk artikel.  
Daarnaast presenteerden we de resultaten  
aan professionals in abortusklinieken, op een 
wetenschappelijke conferentie en vertaalden 
we de resultaten naar producten voor een 
breed publiek, zoals voorlichtingsmaterialen.

Voorbeeld 2
Donorconceptie

1. Kennisvraag uit de praktijk
Via verschillende kanalen ontvingen we vragen over 
de leeftijd waarop donorkinderen informatie mogen 
opvragen over hun donor. Er zou te weinig on-
derbouwing zijn voor de leeftijdsgrenzen van 12 
en 16 jaar. Dit bleek uit een wetsevaluatie en uit 
ervaringen van donorkinderen en professionals.

2. Kennis ontwikkelen
Fiom onderzocht samen met de Universiteit  
van Humanistiek en het juridisch adviesbureau 
Pro Facto welke eisen er moeten zijn bij het  
toegankelijk maken van informatie over de 
donor. Dit deden we door literatuur- onderzoek, 
ethisch onderzoek, juridisch onderzoek en onder-
zoek naar ervaringen.

3.  Kennis delen
We deelden de resultaten van het onderzoek in 
een advies aan de overheid. Daarnaast schreven 
we een wetenschappelijke publicatie en gaven 
we advies over hoe de begeleiding van donor-
kinderen en donoren kan aansluiten bij eventuele 
veranderingen rondom de leeftijdsgrenzen.
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