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Fiom houdt zich al 90 jaar bezig met onbedoelde zwangerschap en 
de gevolgen daarvan, zoals afstand doen, abortus, jong ouderschap 
en adoptie. Gebeurtenissen die van grote invloed zijn op het leven 
van alle betrokkenen en die leiden tot veel vragen, over afstamming, 
ouderschap en verwantschap. 

Vanuit het verleden weten we inmiddels hoe belangrijk het is dat 
vrouwen zelf in vrijheid een weloverwogen besluit over een onbedoelde 
zwangerschap kunnen nemen. We weten ook hoe belangrijk het voor 
mensen is om te weten hoe ze op de wereld zijn gekomen en van wie  
ze afstammen. Vanuit die waarden wil Fiom van betekenis zijn voor 
iedereen die met deze thema’s te maken heeft. 

Dat doen wij als kenniscentrum, trainer, verwijzer en op enkele 
specialistische gebieden als begeleider. We werken samen met en soms 
in opdracht van, ministeries, kennisinstituten, hulpverleningsorganisaties, 
ketenpartners, scholen, professionals en ervaringsdeskundigen aan het 
realiseren van meer impact voor alle betrokkenen. 

In dit jaarbericht presenteren wij een greep uit onze activiteiten. 

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom



Ongewenste 
zwangerschap 

O
ngewenste zwangerschap is van alle tijden en het  
kan iedere vrouw overkomen, ongeacht leeftijd,  
opleiding, relatiestatus en afkomst. Fiom vindt het  

van essentieel belang dat je bij een ongewenste of ongeplande 
zwangerschap de vrijheid hebt om een weloverwogen  
keuze te maken. Een keuze die het beste bij je leven past,  
bij je waarden en toekomst en waarmee je verder kunt.  
Fiom biedt informatie, advies en praktische toepassingen op 
basis van de laatste inzichten. We vertalen onderzoek naar  
de praktijk en doen zelf ook onderzoek. Hiermee informeren 
we publiek, professionals en politiek.
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Zwanger, wat nu? 

Elk jaar worden naar schatting 40.000 vrouwen onbedoeld

zwanger. In relatief korte tijd moeten zij beslissen wat ze

willen. Fiom biedt betrouwbare informatie om op basis

daarvan een weloverwogen keuze te kunnen maken.  

Op de website ‘Zwanger wat nu?’ is betrouwbare, actuele 

informatie te vinden voor ongewenst zwangere vrouwen 

en hun naasten over ongewenste zwangerschap en de 

verschillende keuze opties. 

 

Aan de hand van stellingen en oefeningen in het online

keuzeprogramma krijgen ongewenst zwangere vrouwen  

meer inzicht in hun mogelijkheden, eigen gevoelens en  

wensen én de gevolgen van de verschillende keuze- 

mogelijkheden. Dit helpt hen in het keuzeproces. 

Binnen de online zelfhulpmodule zijn er ook speciaal  

opdrachten voor mannen die te maken hebben met een  

ongewenste zwangerschap. 

Vrouwen die behoefte hebben aan een keuzehulpgesprek, 

verwijst Fiom naar organisaties die voldoen aan door de 

overheid gestelde criteria. Sinds 2019 beschikt Fiom over 

een landelijk dekkend netwerk, zodat elke vrouw voor 

een persoonlijk keuzehulpgesprek bij haar in de buurt 

terecht kan.

  

1.826 
aanmeldingen online keuzeprogramma ‘Zwanger wat nu?’

570 

(face-to-face) keuzehulptrajecten uitgevoerd

190.105 
BEZOEKERS WEBSITE THEMA’S

zwanger, wat nu?
abortusverwerking 

abortus
afstand ter adoptie

zelf opvoeden
pleegplaatsing
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Irakezen zijn zaterdag weer massaal 
de straat op gegaan om te demon-
streren tegen hun regering. Ze ne-
men geen genoegen met de toe-
zegging dat premier Adel Abdul 
Mahdi binnenkort opstapt. 

‘Het ontslag van Mahdi is pas de eer-
ste stap. Nu moeten alle corrupte 
 figuren worden afgezet en berecht’, 
zei een demonstrant in het zuidelijke 
Diwaniyah, waar duizenden mensen 
de straat op gingen.
Irak is sinds begin oktober in de greep 
van grootschalige protesten. Burgers 
zijn boos om zaken als corruptie, 
slechte voorzieningen en de hoge 
werkloosheid. Het geweld laaide deze 
week nog verder op toen demon-
stranten het Iraanse consulaat in Na-
jaf in brand staken. De betogers ver-
wijten het sjiitische regime in Iran de 
Iraakse regering overeind te houden.
Sinds het begin van de protesten zijn 
volgens sommige schattingen al 420 
doden gevallen. <

Zeker één op de vijf vrouwen in Ne-
derland raakt een keer onbedoeld 
zwanger. De stichting Fiom begint 
vandaag een campagne om een 
 realistisch beeld te creëren over 
onbedoelde zwangerschap. ‘Weten 
dat je niet de enige bent, kan een 
geruststelling zijn.’

Vaak wordt gedacht dat onbedoelde 
zwangerschap in Nederland niet of 
nauwelijks voorkomt, zegt Esmée 
Burghouts. En als het dan voorkomt, 
heerst het idee dat het vooral om jon-
ge en onoplettende meiden gaat. 
Beide aannames zijn volgens Burg-
houts niet waar. Ze is woordvoerder 
van Fiom, een stichting die gespeciali-
seerd is in ongewenste zwangerschap 
en afstammingsvragen. 

taboe eraf
In de strijd tegen die foutieve aanna-
mes, presenteert Fiom cijfers en erva-
ringsverhalen. Op fiom.nl/1opde5 
zijn videoportretten te zien en schrif-
telijke verhalen te lezen. ‘Het onder-
liggende doel van de campagne is het 

taboe eraf halen’, zegt Burghouts. On-
bedoelde zwangerschap is niet iets 
dat alleen jonge meiden overkomt. 
Eén op de vijf Nederlandse vrouwen 
raakt ooit in haar leven onbedoeld 
zwanger. In ongeveer twee derde van 
de gevallen ervaart de vrouw en/of 
haar partner deze zwangerschap als 
een probleem en is die dus onge-
wenst.
‘We hopen dat mensen makkelijker 
over hun onbedoelde zwangerschap 
praten als ze weten dat het vaak voor-
komt. We merken in de hulpverle-
ning dat vrouwen zich afvragen: hoe 
kan mij dit nou overkomen? Het kan 
een geruststelling zijn als je weet dat 
je niet de enige bent.’
Ze verwijst naar de meest recente cij-
fers over onbedoelde zwangerschap. 
Van alle Nederlandse meiden die eind 
2016 in de leeftijdscategorie 12 tot en 
met 24 jaar vielen, was 2 procent ooit 
in hun leven onbedoeld zwanger ge-
weest. 
Van de vrouwen boven de 25 jaar, 
was 3 procent in het afgelopen jaar 
onbedoeld zwanger geweest. 

Uit onderzoek onder de deelnemers 
van het online hulpprogramma 
‘Zwanger, wat nu?’ is Fiom gebleken 
dat de meeste ongewenste zwanger-
schappen voorkomen in een vaste re-
latie. 79 procent van de vrouwen die 
hulp zoeken, heeft een vaste partner, 
43 procent heeft één of meer kinde-
ren en in 95 procent van de gevallen 
is de partner ook de verwekker.

risicogroepen
Bij de meiden in de leeftijdscategorie 
12 tot en met 24 jaar zijn risicogroe-
pen aan te wijzen. Meisjes met een 
Surinaamse achtergrond zijn vaker 
ongepland zwanger geweest, net als 
gelovige meisjes en laagopgeleide 
meisjes, vertelt Burghouts. ‘Boven de 
25 jaar zijn er geen risicogroepen 
meer en geldt dat het iedereen kan 
overkomen. Het staat dan los van 
leeftijd, herkomst en religie.’
Fiom vindt het belangrijk dat het 
 taboe op ongeplande zwangerschap 
afneemt, zodat vrouwen er makkelij-
ker over praten in hun omgeving of 
met een hulpverlener. <
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Petra Noordhuis nd.nl/nederland 

Onbedoelde zwangerschap 
komt in veel gezinnen voor

 ▶ ’s-Hertogenbosch

 
anp-afp nd.nl/buitenland 

Irak blijft in 
de greep van 
massaprotest

 ▶ Bagdad

<3               Ilse
Vanaf 7 dec. 9 uur kunnen we 
weer onze vakantie boeken 
bij camping De Oldemeyer        
0523-262805, oldemeyer.nl

votel NL  4G                  7:44

Nieuwbouw 
met oog voor 
de natuur
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Campagne 

Meer begrip voor vrouwen die onbedoeld 
zwanger raken
Voor een onbedoelde zwangerschap maakt het niet uit of 

je jong of oud bent, een master op de universiteit of een 

mbo-diploma hebt, wel of geen migratieachtergrond hebt, al 

lang een partner hebt of single bent, wel of niet gelovig bent. 

Het kan iedereen overkomen. Fiom wil een realistisch beeld 

van onbedoelde zwangerschap creëren. Daarom lanceerde 

Fiom in december 2019 de campagne ‘1 op de 5 vrouwen 

raakt onbedoeld zwanger’. Dankzij advertenties op Facebook, 

posters in toiletruimtes en veel media-aandacht wisten we 

met deze campagne een groot bereik te realiseren. 

De campagne is goed opgepakt door de media en onder 

andere verschenen in het RTL Ochtendnieuws, Trouw, 

Nederlands Dagblad, VROUW, NU.nl en VIVA Magazine. 



7

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
19

Partner voor professionals 

Fiom ondersteunt professionals die te maken krijgen met  

ongewenst zwangere vrouwen. Dat doen we onder andere 

in de vorm van kennisdeling via de website, consultatie en 

advies, trainingen en workshops. 

Ook in 2019 heeft Fiom trainingen en gastlessen verzorgd 

over ongewenste zwangerschap, onder andere voor 

abortusverpleegkundigen en -artsen, huisartsen in opleiding,  

verloskundigen en hulpverleners die keuzehulpgesprekken 

voeren. 

Fiom heeft in 2019 bijgedragen aan het aanpassen van de 

richtlijn begeleiding voor abortusartsen en aan de leidraad 

voor huisartsen. 

Vanuit haar expertise op het gebied van afstand ter adoptie 

heeft Fiom een bijdrage geleverd aan de laatste aanpassingen 

aan het afstandsprotocol in samenwerking met de Raad voor 

de Kinderbescherming en de protocolpartners.

Fiom werkt onder andere samen met: 

SJPstichting specifieke 
jeugdprojecten

37.693 

BEZOEKERS ONLINE  

KENNISCOLLECTIE

ongewenste zwangerschap
abortus

afstand ter adoptie
jong ouderschap



Conferentie ‘Uitgerekend nu?!’
Hoe kunnen we onbedoelde (tiener)zwangerschappen 

voorkomen en onbedoeld zwangere vrouwen zo 

goed mogelijk ondersteunen? Deze vragen stonden 

centraal tijdens de conferentie ‘Uitgerekend nu?!’ op 

23 september 2019. Ruim 350 professionals uit zorg, 

welzijn en onderwijs namen hieraan deel. 

Fiom was nauw betrokken bij de organisatie van de 

conferentie. Medewerkers van Fiom gaven workshops 

over onderzoek op het gebied van afstand ter adoptie, 

keuzehulp, psychosociale zorg na abortus en de  

vertaling van dit onderzoek naar de praktijk. 
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Onderzoek 

Factsheet ‘Herhaalde abortus in  
Nederland’ 
Bij ongeveer eenderde van de 27.000 abortussen per 

jaar in Nederland gaat het om een herhaalde abortus. 

Het terugdringen hiervan staat op de politieke agenda. 

Om te bepalen hoe de preventie van herhaalde  

ongewenste zwangerschap kan worden verbeterd,  

is het van belang om te weten welke vrouwen 

hiermee te maken hebben. 

De factsheet ‘Herhaalde Abortus in Nederland’ biedt 

een beknopt overzicht van de achtergrond van de 

vrouwen, de oorzaken van de ongewenste zwanger-

schappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus. 

Uit eerder Fiom-onderzoek naar herhaalde abortus, 

bleek dat aanvullende anticonceptie-voorlichting in de 

kliniek, het ziekenhuis of bij de huisarts na de eerste 

abortus wenselijk is.

Herhaalde abortus in Nederland

Jaarlijks zijn er zo'n 27.000 abortussen* 

bij vrouwen die in Nederland wonen.

Ongeveer een derde van deze vrouwen heeft al eerder een abortus laten 

uitvoeren. Dit noemen we een herhaalde abortus. De cijfers over herhaalde 

abortus in Nederland zijn al jaren stabiel. De percentages genoemd in deze 

factsheet komen uit 2015.

* Waar in de factsheet abortus staat, zijn ook de overtijdbehandelingen meegenomen.

Vrouwen met een 

herhaalde abortus 

2x 3x ≥ 4x aantal x abortus

14%24%

61%

Demografische  

kenmerken

Eén keer 
abortus

Twee keer 
abortus

Drie of meer 

keer abortus

Samenwonend 

met partner

Vrouwen 

met kinderen

Migratieachtergrond

(Bij herhaalde abortus vooral Afrikaans 

en Midden-of Zuid-Amerikaans)

Gemiddelde 

leeftijd

29
30

28

29%

30%

28%

61%
72%

45%

52%
65%

42%

Herhaalde abortus: anticonceptiemethode 

vóór de abortus

27% 
condooms

31% 

geen anticonceptie 

32% 
pil

Herhaalde abortus: 

oorzaak van de zwangerschap
50%

9%
8%

22%
(Meestal) geen anticonceptie gebruikt

Anticonceptie gefaald ondanks correct gebruik

Deze keer geen anticonceptie gebruikt

Anticonceptie verkeerd toegepast

Anders

10%

Gebruikte bronnen:

Inspectie Gezondheidszorg (2017). Jaarrapportage 2015 

van de Wet afbreking zwangerschap. Utrecht: Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Twisk & Wijsen (2016). Landelijke abortusregistratie 2015. 

Utrecht: Rutgers.

sterilisatie

spiraal

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Aantal keer abortus

1
2

≥ 3

Gebruik vóór abortus

Intentie gebruik 

na de abortus
implantaat

prikpil

Langer werkende anticonceptiemethoden

41%

3%
4%

5%

46%

52%



Andere in 2019 gestarte en lopende 
onderzoeken: 
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LATAR 2019 

In dit rapport presenteert Fiom de resultaten 

van onderzoek naar de omstandigheden en 

motieven van vrouwen die in 2019 overwogen 

of besloten hebben om hun kind af te staan ter 

adoptie. De LATAR levert cijfers en feiten aan 

die aanleiding kunnen geven tot verdiepend 

onderzoek of brengt situaties die om politieke 

aandacht vragen aan het licht. Daarnaast wordt 

de informatie uit de LATAR door diverse samen-

werkingspartners gevonden en gebruikt. 

‘Late ontdekking zwangerschap’
Ruim 38% van de vrouwen die overwogen om 

hun kind ter adoptie af te staan, ontdekt de 

zwangerschap pas als zij 30 weken of meer 

zwanger is. Ruim 8% pas op het moment van 

bevalling. Reden om onderzoek te doen naar 

factoren die een rol spelen bij de late ontdekking 

van de zwangerschap en de hulpvragen die

vrouwen hebben. 

Hulpbehoeftes van onbedoeld 
zwangere vrouwen met een niet 
Nederlandse achtergrond
De focus lag op onbedoeld zwangere vrouwen 

met een Poolse migratieachtergrond die het 

voornemen hadden om afstand te doen van 

hun kind. 

Pilotstudie 
Pilotstudie naar gegevens over ongewenste 

zwangerschap bij 36 huisartsenpraktijken 

in Noord-Nederland. De studie dient als 

verkenning voor een grotere studie om 

gegevens over ongewenste zwangerschap 

via de huisartsen landelijk in kaart te brengen 

en trends te analyseren. 

1

5

2

4

Welzijn tienermoeders 

In dit onderzoek wordt gekeken hoe het met 

tienermoeders gaat op de langere termijn. 

De eerste onderzoeksresultaten zijn 

gepresenteerd op de European Public Health 

Association conferentie van november 2019. 

3
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Hulpverlener: “Onze begeleiding 
bij voornemen afstand ter adoptie 
is niet verplicht, maar ik merk dat
voor de meeste onbedoeld zwan-
gere vrouwen geldt dat ze het goed 
willen doen. Ze willen dat alles 
goed geregeld wordt. Ik zie dit als 
zorg voor het kind dat gaat komen. 
De moeder komt niet alleen bij  
ons voor hulp voor zichzelf, maar 
ook omdat ze zo invloed kan  
uitoefenen op hoe het verder gaat 
met haar kind. Dat vind ik mooi  
om te zien.”
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Specialistische 
dienstverlening 

Begeleiding bij voornemen afstand  
ter adoptie
Fiom heeft in 2019 123 cliënten begeleid die het voornemen 

hadden om hun kind ter adoptie af te staan. Een ingrijpende 

beslissing, met grote gevolgen. Daarom is er een bedenk-

tijd van drie maanden vanaf de bevalling. Fiom begeleidt de 

moeder – en de vader indien betrokken – bij het nemen van 

een weloverwogen beslissing en bij de procedure die daarop 

volgt. Als er in deze periode hulp nodig is bij praktische zaken, 

helpt Fiom de juiste ondersteuning te vinden.

Van de vrouwen die zich bij Fiom melden met een voornemen 

tot afstand, doet tweederde uiteindelijk geen afstand ter 

adoptie. Zij kiezen voor een pleeggezin of gaan toch zelf  

voor hun kind zorgen.

Online begeleiding abortusverwerking
Gevoelens van verlies, verdriet, boosheid of schuldgevoel  

na een abortus zijn normaal. Meestal verdwijnen deze na  

een aantal dagen of weken. Houden de klachten aan en  

belemmeren ze het dagelijks functioneren, dan kan een 

vrouw gratis en anoniem gebruikmaken van de online  

module abortusverwerking van Fiom. 

Driekwart van de vrouwen die de online begeleiding bij  

Fiom heeft doorlopen, ervaart hierdoor minder klachten.
123 
trajecten bij voornemen afstand 
ter adoptie begeleid, waarvan er 
44 in 2019 zijn gestart 

 

364 
trajecten abortusverwerking
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U
it ervaring en onderzoek weet Fiom hoe belangrijk 
het is om toegang te hebben tot afstammings- 
informatie. Daarom zoekt Fiom in binnen- en  

buitenland naar biologische familie tot en met de tweede 
graad.

Fiom is er voor donorkinderen, geadopteerden, vonde-
lingen, mensen die hun familie zoeken, afstandsmoeders, 
sperma- en eiceldonoren, draagmoeders en (wens)ouders. 
We bieden kennis, advies en praktische instrumenten op 
basis van de laatste inzichten. Deze informatie delen we 
actief met professionals, publiek en politiek.

Verwantschaps-
vragen



13

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
19

Informatie over 
donorconceptie verbeterd 
 

Als een kinderwens wordt vervuld door middel van donor-

conceptie, dan heeft dat gevolgen voor alle betrokkenen. 

Fiom breidde in 2019 haar informatie over donorconceptie 

voor zowel (wens)ouders, donorkinderen als donoren uit. 

De informatie is toegespitst op vragen die bij personen 

kunnen leven: ‘Hoe weet ik wie de donor is?’, ‘Wat beteken 

ik als ouder, als ik niet genetisch verwant ben aan mijn kind?’, 

‘Mijn donorkind wil contact, hoe pak ik dat aan?’ Ingezonden 

ervaringsverhalen vertellen welke gevoelens, gedachten en 

afwegingen kunnen meespelen.

 

 Maatschappelijke debat 
Gebruikmaken van een eicel uit de VS, een draagmoeder  

in India of een anonieme spermadonor uit Denemarken.  

Medische ontwikkelingen op het gebied van vruchtbaarheids-

behandelingen maken dat er veel mogelijk is om een kinder-

wens te vervullen. Dit brengt juridische en ethische dilemma’s 

met zich mee. 

Om het belang van openheid naar het kind over donor-

conceptie en het recht op afstammingsinformatie te blijven 

onderstrepen, levert Fiom regelmatig een bijdrage aan het 

publieke en politieke debat. In 2019 nam Fiom deel aan  

gesprekken en discussies over onder andere: 

•  het wettelijk vastleggen van het recht op  

afstammingsgegevens;

• het maximale aantal donorkinderen per donor;

•  de evaluatie van de Wet donorgegevens  

kunstmatige bevruchting;

• een Register Ontstaansgeschiedenis;

• een wettelijke regeling voor draagmoederschap  

 in Nederland; 

• boycot reclame voor vruchtbaarheidsbehandelingen in  

 het buitenland.

58.401 
BEZOEKERS 

WEBSITETHEMA’S

zoeken naar familie
donorconceptie
afstandsmoeders
geadopteerden

vondelingen
register illegale opneming

draagmoeders
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Contactregister 
kindertehuizen

Tussen de jaren vijftig en de jaren tachtig van de vorige  

eeuw hebben veel kinderen in Nederland tijd doorgebracht 

in kinder- of moedertehuizen. De bewoners van toen willen 

graag antwoorden op vragen over die periode in hun leven. 

Dit was reden voor Fiom om het Contactregister Kinder- 

tehuizen op te zetten. Via dit register brengen we oud- 

medewerkers en -bewoners met elkaar in contact. Zij krijgen 

de kans om herinneringen aan die tijd met elkaar te delen. 

Inmiddels hebben zich ongeveer honderd mensen 

ingeschreven, met name toenmalige bewoners. 

Partner voor professionals

Fiom verzorgde scholing en presentaties over

donorconceptie bij onder andere: 

• Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

• V&VN 

• UVA, faculteit Sociale en Gedragswetenschappen 

• Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

• Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp

• Rijnstate Ziekenhuis

Fiom deelt kennis op 
internationaal congres ESHRE 

Fiom gaf op uitnodiging een lezing op 24 juni 2019 tijdens  

het jaarlijks congres van de European Society of Human 

Reproduction and Embryology. Professionals werkzaam in 

het veld van medische voortplanting van over heel de wereld 

komen hier naartoe. Bijzonder was dat Fiom op dit medische 

congres de ruimte kreeg om kennis te delen over de psycho-

sociale en emotionele kanten van donatie. 

Astrid Indekeu gaf in haar lezing een overzicht van wat van-

daag de dag bekend is over wie met wie contact zoekt, de 

motivaties, hoe contacten verlopen en wensen voor onder-

steuning. Dit alles vanuit het standpunt van het donorkind, 

de donor en de ouder. De sessie werd met veel interesse 

gevolgd.
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Onderzoek 

Donoren maken zich bekend 
Begin 2019 presenteerde Fiom de resultaten van een  

onderzoek naar de motieven van anonieme spermadonoren 

om zich bekend te maken. Aan het onderzoek werkten  

179 mannen mee. 

Het onderzoek toont aan dat donoren gemotiveerd kunnen 

worden om hun anonimiteit op te heffen. Dit kan onder andere 

door meer bekendheid te 

geven aan het bestaan van 

DNA-databanken en het  

belang van afstammingsinfor-

matie voor donorkinderen. 

 

Het vakblad Human Fertility 

publiceerde een wetenschap-

pelijk artikel van Fiom over het 

onderzoek. Ook zijn de resul-

taten toegankelijk gemaakt in 

de factsheet ‘Donoren maken 

zich bekend’.

Specialistische 
dienstverlening 

Ruim 2.000 inschrijvingen Fiom KID-DNA 
databank
In 2019 is het aantal inschrijvingen in de Fiom KID-DNA 

databank fors toegenomen. Dit is het gevolg van het besluit 

van de Tweede Kamer in december 2018 om inschrijving voor 

donorkinderen gratis te maken. 

Fiom heeft de KID-DNA databank in 2010 opgezet in samen-

werking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Sperma- en 

eiceldonoren en donorkinderen kunnen hun DNA-profiel in 

de databank laten opnemen. Aan de hand van deze profielen 

kunnen donoren en donorkinderen worden gematcht.  

Bij een match informeert Fiom het donorkind en de donor  

en begeleidt een ontmoeting als daar behoefte aan is. 

Voor het ingaan van de Wet Donorgegevens Kunstmatige  

Bevruchting in juni 2004 zijn er naar schatting 40.000  

kinderen verwekt met behulp van anonieme spermadonoren.  

Deze donorkinderen kunnen alleen afstammingsinformatie 

achterhalen via een DNA-databank.

21.774 
BEZOEKERS ONLINE 

KENNISCOLLECTIE 

zoeken naar familie
donorconceptie / Fiom KID-DNA databank

draagmoederschap 
vondelingen 

internationale DNA-databanken

Spermadonoren maken zich bekend

Wat is de motivatie van 
spermadonoren om hun 
anonimiteit op te heffen? 

groeiende wens 
na de donatie

sinds de geboorte van 
kinderen in eigen gezin

sinds berichten in de media 
en de informatie dat de Fiom 
KID-DNA Databank bestaat

groeiend besef
belang informatie voor 
donorkinderen 

bronvermelding: Sophie Bolt, Diny Postema, Anouk van der Heij & A. Janneke B.M. Maas (2019) Anonymous Dutch sperm donors releasing their identity, 
Human Fertility, DOI: 10.1080/14647273.2018.1564156

Gemiddelde 
leeftijd:
63 jaar

Burgerlijke staat:
71% woont samen 
met partner

Kinderen: 
81% heeft 
kinderen 

Wanneer is motivatie 
om de anonimiteit op 
te heffen ontstaan?

Sociaal netwerk 
donor Deze studie toont aan dat donoren effectief gemotiveerd 

kunnen worden tot het opheffen van hun anonimiteit door meer 
informatie over het bestaan van DNA-Databanken, kennis over 
het belang van afstammingsinformatie voor donorkinderen en 
hun eigen nieuwsgierigheid naar de donorkinderen. 

Deze studie laat ook zien dat openheid, media-aandacht 
en de erkenning van de overheid een positieve invloed 
heeft op de bereidheid van donoren om zich bekend 
te maken. Zo was er in 2017 een grote toename van 
inschrijvingen na de oproep van oud-Minister Schippers 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan alle donoren om 
een tweede goede daad te verrichten door hun anonimiteit op 
te heffen en werd het voor donoren mogelijk zich gratis in te 
schrijven. Het is dus van belang om het onderwerp blijvend 
onder de aandacht te brengen om de anonieme donoren te 
bereiken die zich nog niet bekend hebben gemaakt.

Conclusie

Motieven om uit  
de anonimiteit te treden

Actueel
In december 2018 heeft de overheid besloten om inschrijving in de KID-DNA Databank ook 
voor donorkinderen gratis te maken. Dit veroorzaakt een grote toename in inschrijvingen van 
donorkinderen (in de eerste maand 195 inschrijvingen). Dat brengt het totaal nu op bijna 600 
donoren en bijna 1200 donorkinderen. 

voor 2004
Vooral anonieme 
spermadonatie in 
Nederland waaruit 
naar schatting 
40.000 kinderen 
zijn verwekt

sinds 2004
Anonieme 
spermadonatie 
in Nederland 
verboden, 
gegevens vanaf 
nu geregistreerd

sinds 2010
Fiom richt samen met het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de 
Fiom KID-DNA Databank op 

Anonieme donoren kunnen zich 
inschrijven in de Fiom KID-DNA 
Databank om zich bekend te maken

Opleiding: 
82% is 
hoogopgeleid 

donor

Onderzoek onder 179 
anonieme donoren 

17%

9%

66%

8%

‘Ik vind dat de kinderen die zijn verwekt 
met mijn zaad recht hebben op informatie.’

      ‘Ik wil kinderen de mogelijkheid 
      bieden contact met mij te leggen.’

‘Ik vind dat de kinderen die zijn verwekt 
met mijn zaad het recht hebben om me 
te ontmoeten.’

De helft van de donoren (54%) 
geeft motieven aan gericht op 
het kind.

De andere helft (45%) 
geeft aanvullend motieven 
aan gericht op de donor.

‘Ik wil weten of er kinderen 
zijn verwekt met mijn zaad.’

              ‘Ik wil weten hoe het 
              met deze kinderen gaat.’

‘Ik wil in contact komen 
met deze kinderen.’ 

van de donoren heeft een 
partner die achter de 
beslissing staat om uit de 
anonimiteit te treden.

van de kinderen uit het 
gezin van de donor stond  
achter de beslissing om uit 
de anonimiteit te treden.

van de donoren heeft de 
kinderen binnen het gezin 
niet geïnformeerd over de 
inschrijving.

76%

41%

35%

Donoren 
maak je 
bekend!

Inschrijvingen in 2019

135 donoren 

549   donorkinderen 

120 donor-donorkind matches

8    groepsmatches 

Resultaten 
2010 t/m 31-12-2019

734  donoren  
 ingeschreven

1.788  donorkinderen  
ingeschreven

161   donoren gematcht 
met één of meerdere 
donorkinderen

378    donorkinderen  
gematcht met  
een donor

286    donorkinderen  
gematcht met een  
virtueel donorprofiel
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Contact donoren en 
donorkinderen

Sinds 2012 verstrekt Fiom persoonsidentificerende gegevens 

van de donor aan donorkinderen van 16 jaar of ouder die daar 

om vragen. Dit doen wij voor de Stichting donorgegevens 

kunstmatige bevruchting (Sdkb). De Sdkb bewaart en beheert 

sinds 2004 gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren. 

Fiom legt het contact met zowel donor als donorkind. Indien 

gewenst, begeleidt een specialist van Fiom de eerste ontmoe-

ting. In 2019 vernieuwden Fiom en Sdkb hun samenwerkings-

afspraken. 

Het aantal verzoeken aan Fiom 
stabiliseerde zich in 2019 rond de 

100

Zoeken naar familie 

Fiom helpt bij zoekacties naar familie tot en met de tweede 

graad, in binnen- en buitenland. Hulpverleners van Fiom  

hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen  

die op zoek zijn naar familieleden en bij de begeleiding van 

personen die zijn gevonden. 

Fiom maakt voor zoektochten in Nederland gebruik van de 

Basisregistratie Personen (BRP), een contactregister, afstands- 

en adoptiedossiers die in haar beheer zijn en een vonde-

lingenregister. Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger 

van het internationale netwerk International Social Service 

en maakt gebruik van dit netwerk voor zoekacties in het 

buitenland.

In 2019:

408 
binnenlandse zoekacties gestart 

168 

personen gevonden

232 

internationale zoekacties gestart 

28 

personen gevonden
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“Als ik in de spiegel keek, 
dacht ik: de ene helft 
heb ik van mijn moeder. 
Maar van wie is de 
andere helft?”
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Adoptie-
voorzieningen
P

er 1 januari 2020 is Stichting Adoptievoorzieningen  
opgegaan in Fiom, onder Adoptievoorzieningen. 

De laatste jaren neemt de verbinding tussen de thema’s 
donorverwantschap en adoptienazorg toe. Het samengaan 
stelt ons in staat om beter in te kunnen spelen op de 
toenemende vraag naar verwantschapsonderzoek en 
vraagstukken die samenhangen met nieuwe gezinsvormen 
en behoefte aan nazorg.  

Om een succesvolle fusie te realiseren, zijn er in 2019 
meerdere bijeenkomsten geweest en heeft iedereen zich 
ingespannen om de samensmelting zo voorspoedig te laten 
verlopen. De eerste ervaringen met deze organisatorische 
integratie zijn positief.

Door het bundelen van onze krachten zetten we een stap 
voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum voor  
verwantschapsvragen.  
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Voorlichting en 
voorbereiding

Adoptie is ingrijpend voor alle betrokkenen: de geboorte-

ouders, de geadopteerde en de adoptieouders. Sinds 1989 

volgen aspirant-adoptieouders een wettelijk verplicht  

voorlichtingsprogramma. Doel hiervan is dat de deelnemers 

een weloverwogen keuze kunnen maken om al dan niet te 

willen adopteren. 

In het voorlichtingsprogramma is uitgebreid aandacht voor 

onderwerpen die een grote rol spelen in adoptiegezinnen en 

bij geadopteerden, zoals de biologische ouders, de voorge-

schiedenis, omgaan met verlies en rouw, hechting en identi-

teit. Natuurlijk wordt de adoptieprocedure ook toegelicht.

In een aantal themabijeenkomsten kunnen aspirant-

adoptieouders zich verder verdiepen in onder andere 

medische aandoeningen bij adoptiekinderen en de verhalen 

en ervaringen van volwassen geadopteerden. 

700   informatiepakketten opgevraagd

344  deelnemers voorlichtings- 
 bijeenkomsten

470  deelnemers themabijeenkomsten 

1.700  abonnees Adoptiemagazine online

135.258  gebruikers op de website 

396.538  unieke paginaweergaven

Nazorg

Een adoptiekind heeft voordat het werd geadopteerd, al veel 

meegemaakt. Dat geldt ook voor adoptieouders. Het opbou-

wen van een band met elkaar kan minder vanzelfsprekend 

gaan. En de opvoeding van adoptiekinderen brengt extra 

uitdagingen met zich mee. Daarom kunnen adoptieouders 

gebruikmaken van verschillende vormen van preventieve 

adoptiespecifieke opvoedingsondersteuning. 

Volwassen geadopteerden kunnen bij Adoptievoorzieningen 

terecht met adoptiegerelateerde vragen of problemen voor 

een luisterend oor en verwijzing naar passende hulp. 

Informatie, advies en 
verwijzing 

Adoptievoorzieningen is ook in 2019 veel gebeld voor  

informatie en advies, meestal door adoptieouders en hun  

netwerk, maar ook steeds vaker door volwassen geadopteer-

den. Wanneer intensievere hulp nodig is, kunnen wij verwijzen 

naar adoptiedeskundige hulp in de buurt. 

Ondersteuning thuis 
en op school

Ook in 2019 maakten veel adoptieouders gebruik van de 

mogelijkheid om in een consult aan huis hun vragen met een 

adoptiedeskundige te bespreken. Met de methode VIB-G 

helpen we ouders om een veilige gehechtheidsrelatie met 

hun kind op te bouwen. Dit gebeurt aan de hand van een 

aantal video-opnamen. Regelmatig wordt ‘Sherborne 

Samenspel’ hierbij ingezet. Dit is een lichaamsgerichte 

methodiek die helpt om het vertrouwen van het kind in 

zichzelf én in de ouders te vergroten.

Bij vragen of problemen op school of kinderdagverblijf, is een 

schoolconsult een goede manier om te kijken wat er aan de 

hand is. Ouders en leerkrachten krijgen adviezen die zijn afge-

stemd op de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
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Adoptieouders met  
pubers cursus 
Dat veel ouders van pubers behoefte hebben aan 

ondersteuning, blijkt uit de belangstelling voor de cursus 

‘Adoptiepubers’. De cursus is in 2019 vier keer gegeven aan  

in totaal 32 gezinnen. De afwisseling tussen theorie,  

praktische tips, oefeningen en uitwisseling van ervaringen 

wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. 

Forum: ouders delen 
ervaringen 

Nogal wat adoptieouders hebben behoefte aan een gesprek 

over wat er speelt in hun gezin, liefst met iemand die het uit 

ervaring begrijpt. Daarnaast stuiten ze ook op externe 

onbegrip en onkunde. Op het forum adoptieoudersonline.nl 

wisselen ouders in een besloten omgeving ervaringen en tips 

rond de opvoeding met elkaar uit. Ze vinden herkenning en 

steun bij elkaar.

Sinds april 2019 is het forum ook opengesteld voor ouders 

van kinderen tot 18 jaar. Op deze manier voorzien wij in een 

behoefte van deze groep. In december 2019 was het aantal 

leden gegroeid naar 1.280. 

Partner voor professionals
Leerkrachten, artsen, therapeuten, jeugdhulpverleners en 

andere professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk niet 

vaak met adoptiegezinnen te maken. Adoptievoorzieningen 

deelt haar kennis en expertise op het gebied van adoptie, 

gehechtheid, trauma en de ontwikkeling en opvoeding van 

adoptiekinderen met professionals. 

Regelmatig worden medewerkers van Adoptievoorzieningen 

gevraagd om een bijdrage te leveren aan studiedagen,  

thema-avonden of congressen. Dat gebeurde in 2019  

onder andere in de vorm van lezingen en workshops over 

gehechtheid en trauma op scholen.  

51  consulten professionals

1.300  abonnees nieuwsbrief AdoptieAlert

28.716  bezoekers webpagina 
 ‘voor professionals’

 

Nazorg in een oogopslag 

944    aantal telefoontjes/e-mails 

185  consulten en trajecten thuis/school   

38   deelnemende gezinnen cursussen  

600  brochures besteld   

1.280 leden forum 

1.150 abonnees nieuwsbrief voor ouders   
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Over Fiom 
P

er 1 januari is Stichting Adoptievoorzieningen 
opgegaan in stichting Fiom. In het verleden  
hebben de organisaties regelmatig samengewerkt 

op het gebied van afstand en adoptie. De fusie stelt ons 
in staat om nog beter in te spelen op de toenemende 
vraag naar verwantschapsonderzoek en vraagstukken 
die samenhangen met nieuwe gezinsvormen en  
behoefte aan nazorg. Door de kennis en ervaring van 
beide organisaties samen te brengen verstevigen we 
onze positie als centrum voor verwantschapsvragen. 
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Medewerkers (op 31 december 2019)

55,28 FTE  verdeeld over

83   medewerkers van wie: 

55 van Fiom en 

28 van Adoptievoorzieningen

 

Directie 
Ellen Giepmans, directeur-bestuurder

Financiën

Subsidie    2.883.000

Projectinkomsten   283.000

Totaal  € 3.166.000

Baten stichting Fiom 
2019 in €

Lasten stichting Fiom 
2019 in €

Personeelkosten 2.642.000

Afschrijvingen  25.000

Bedrijfskosten  436.000

Projecten  65.000

Resultaat  -2.000

Totaal  € 3.166.000

Adoptievoorzieningen 

83 MEDEWERKERS
(VAST EN TIJDELIJK) 

Fiom

Raad van Toezicht 
De heer drs. G.H.E. Mevis, voorzitter  

De heer mr. M.J.I. Assink, lid 

De heer prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt, lid 

Mevrouw E. Roskes, lid

Mevrouw P. Verhagen, lid 
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Kwaliteitsborging

Fiom is door de Belastingdienst aangewezen als 

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Fiom is CRKBO gecertificeerd. Wij voldoen aan de 

Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort 

Beroepsonderwijs. 

Fiom heeft een externe klachtencommissie. In 2019 

zijn er geen klachten ingediend. 

Privacy 

Fiom beheert veel (bijzondere) persoonsgegevens en is zich 

bewust van de verantwoordelijkheid die het beheren en 

verwerken van deze gegevens met zich meebrengt. Daarom 

beschikt Fiom over een functionaris gegevensbescherming. 

Media

WEBSITES 

529.309 bezoekers

NIEUWSBRIEVEN 

8.294  abonnees

SOCIAL MEDIA 

4.389 volgers 

Baten Stichting 
Adoptievoorzieningen 
2019 in €

Lasten Stichting 
Adoptievoorzieningen 
2019 in €

Subsidie  1.596.000

Overige bedrijfs-
opbrengsten   345.000

Totaal  € 1.941.000

Personeelkosten 1.135.000

Afschrijvingen  59.000

Bedrijfskosten  799.000

Resultaat  -52.000

Totaal  € 1.941.000
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Contact

Fiom

Locatie Den Bosch

Kruisstraat 1

5211 DT ’s-Hertogenbosch

tel. 088 126 49 00

info@fiom.nl

Locatie Houten

De Bouw 93 

3991 SZ Houten 

tel. 030 233 03 40

Websites

www.fiom.nl

www.tienermoeders.nl

www.adoptie.nl

www.adoptieoudersonline.nl

www.onbedoeldzwanger.info

Colofon

Uitgave: Stichting Fiom, 2020

Vormgeving: Vormix, Maarssen 

Eindredactie: Communicatie Fiom


