
3%
is wel eens 
zwanger 
geweest

2%
is ongepland 
zwanger 
geweest

1%
is ongewenst 
zwanger 
geweest

Eind 2016 zijn er 1.323.115
meisjes van 12- 24 jaar

Omgerekend naar de populatie meisjes in
Nederland zou het gaan om tussen de 14.554 
en 21.169 meisjes van 12-24 jaar die ooit 
ongewenst zwanger zijn geweest

11%

Eind 2016 zijn er 2.738.863
vrouwen van 25 - 49 jaar

is in het 
afgelopen jaar 
zwanger geweest

3%
is ongepland 
zwanger 
geweest

2%
is ongewenst 
zwanger 
geweest

Omgerekend naar de populatie vrouwen van
25-49 jaar in Nederland zou het gaan om tussen 
de 35.605 en 57.516 vrouwen die het afgelopen 
jaar ongewenst zwanger zijn geweest.

Meisjes met een Surinaamse achtergrond 
zijn vaker (ongepland) zwanger geweest.

Onder niet-gelovige meisjes zijn minder 
meisjes weleens zwanger geweest, ook 
ongepland of ongewenst. 

Laagopgeleide meisjes hebben vaker te 
maken met een zwangerschap.  

Meisjes van 12- 24 jaar
Een ongewenste zwangerschap kan elke 
vrouw  overkomen ongeacht opleiding, 
religie of herkomst.

Vrouwen van 25 - 49 jaar

26.482
Abortus

17
Afstand ter adoptie

?
Zelf zorgen

8
Pleegplaatsing

Ongewenste zwangerschappen 2016
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Hulp bij ongewenste zwangerschap

Landelijk netwerk keuzehulp

Huisarts Verloskundige Ziekenhuis

Abortuskliniek Landelijk netwerk keuzehulp

24.593 
Gebruikers hebben 
informatie opgezocht 
op de website 
'Zwanger, wat nu?'

Face-to-face 
keuzehulpgesprekken 
binnen het Landelijk 
netwerk keuzehulp

887 
Vrouwen gebruikten 
de online keuzehulp 
module van Fiom

685

Fiom

Fiom Utrecht

Altra (Fiom Amsterdam)

Fiom Den Haag

Siriz
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32%  
van de meisjes 
12 -24 jaar

336 
Fiom

31 
FIOM Utrecht

86%  
van de vrouwen
25 - 49 jaar

abortus

26.482

huisarts verloskundige zelfstandig 
(online)

- Fiom en Siriz
- abortuskliniek 
   (counseling/keuzehulp plaats vóór de abortus)
- ziekenhuis 
   (counseling/keuzehulp plaats vóór de abortus)
- zelfstandig hulp zoeken 

afstand ter adoptie
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24.593 
gebruikers hebben 
online informatie 
opgezocht 

887 
vrouwen hebben 
gebruik gemaakt van de 
online keuzehulp 
module van Fiom

685
keuzehulp-
gesprekken 

Eind 2016 zijn er

2.700.000

11%

3%

vrouwen van 25 - 49 jaar

is in het 
afgelopen jaar 
zwanger geweest

hiervan was

Omgerekend naar de populatie vrouwen van 
25-49 jaar in Nederland zou het gaan om tussen 
de 35.605 en 57.516 vrouwen die het afgelopen 
jaar ongewenst zwanger zijn geweest.

ongepland
2%
hiervan was

ongewenst
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Hulp bij ongewenste zwangerschap

voor KEUZEhulp kun je terecht bij 
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* cijfer niet betrouwbaar weer te geven

www.fiom.nl
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