
Vrouwen (sinds 2014) en mannen (sinds 2017) kunnen met behulp van Fiom's online module 'Zwanger wat nu?' zelfstandig oefeningen 

maken die hen helpen om tot een weloverwogen keuze te komen met betrekking tot de zwangerschap. 

De online module 'Zwanger, wat nu?' is te vinden op: www.fiom.nVongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu 
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Welke keuzes hebben 

vrouwen in gedachten bij 

de start van de module? 
(N=6048, 2015 t/m 2019) 

Weet het nog niet 

640/o

Zelf opvoeden 

150/o

Adoptie of pleegzorg 

10/o

Sociale omgeving (N=73,2017en2018) 

93°/o 
Bijna alle vrouwen hebben anderen 
betrokken bij hun keuze. 

Druk (N=71, 2017 en 2018) 

37°/o 

Welke keuzes hebben 

mannen in gedachten bij 

de start van de module? 
(N=259, sept. 2017 t/m 2019) 

430/o

470/o

Samen met de 
moeder opvoeden 

• 80/o

Het kind door de moeder 
Laten opvoeden 

Cl 10/o

10/o

Wie betrekken zij het meest? 

1. 73% Partner/verwekker 

2. 58% Vrienden 

3. 47% Huisarts 

45% Ouder(s) 

e 

(i) 

Ongeveer 1 op de 3 vrouwen ervaart 
tijdsdruk bij het maken van een beslissing. Van wie ervaren zij 

de meeste druk? 

72°/o 
Ongeveer 3 op de 4 vrouwen ervaren 
druk van iemand uit hun omgeving. 

1. 45% Partner/verwekker 

2. 15% Ouder(s) 

3. 11% Vrienden 

weken zwanger 

1.200 Vrouwen 1 --
7 ... 

120 Mannen ••••••• 

weken 

Na gebrulk van de 

onllne module 
'Zwanger, wat nu?' 

geven 4 op de s 
vrouwen aan dat ze 

een keuze hebben 

gemaakt. 

Bij hun keuze Laten 

vrouwen zich Leiden door 
(N=60, 2017 en 2018) 

80°/o eigen gevoelens en emoties

4 5 O/o praktische bezwaren

400/o advies van anderen

330/o tijdsdruk

220/o druk van anderen 

180/o geloofs- en/of levensovertuiging 

880/o van de vrouwen 

zou de online module 

aanraden aan anderen 
(N=131, 2015 t/m 2019) 
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Fiom is de specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap. 
iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap kan bij ons terecht 

voor informatie, online zelfhulp en doorverwijzing naar keuzehulp in de buurt. 


