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Krachten gebundeld

2020 is een bijzonder jaar te noemen. Het is het jaar waarin Fiom en 
Stichting Adoptievoorzieningen hun krachten hebben gebundeld door 
middel van een fusie waarbij Stichting Adoptievoorzieningen opgegaan 
is in Fiom. De organisatie ging hierdoor van twee naar drie programma’s. 
De rol als expertisecentrum kon hierdoor worden versterkt.

2020 was ook het jaar waarin de COVID-19 pandemie de wereld steeds 
meer ging beheersen. Deze pandemie en de bijbehorende maatregelen 
waren uiteraard ook van invloed op het werk van Fiom. Gelukkig 
hebben we toch veel met en voor de doelgroepen kunnen bereiken.   
Zo werd binnen het programma 'Ongewenst Zwangerschap' het 
informatiepunt onbedoelde zwangerschap gelanceerd en zijn er 
diverse wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd.

Op het gebied van Verwantschapsvragen was het 10-jarig bestaan van de 
Fiom KID DNA-Databank een hoogtepunt. De vele media-aandacht voor 
donorconceptie en afstand en adoptie heeft ervoor gezorgd dat er meer 
vragen en aanmeldingen binnen kwamen dan verwacht. Dit en meer leest 
u in dit publieksverslag.

Ellen Giepmans, directeur-bestuurder Fiom



Ongewenste 
zwangerschap 

O
ngewenste zwangerschap is van alle tijden en kan 
vrouwen van allerlei leeftijden, opleidingsniveaus, 
achtergronden en soorten relaties overkomen. Per jaar 

worden tussen de 35.000 en 58.000 vrouwen in Nederland 
ongewenst zwanger1. Zij staan (samen met hun partner of de 
verwekker) voor een keuze over de zwangerschap waarbij zij 
vier mogelijkheden hebben: zelf zorgen, pleegzorg, afstand ter 
adoptie of abortus. Fiom vindt het van essentieel belang dat je 
bij een ongewenste of ongeplande zwangerschap de vrijheid 
hebt om een weloverwogen keuze te maken. 
 
Fiom heeft zich ook in 2020 ervoor ingezet dat iedere vrouw 
die te maken krijgt met een ongewenste zwangerschap een 
weloverwogen keuze kan maken zonder dwang of drang.  
Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen is goede 
en betrouwbare informatie over alle keuzeopties essentieel. 
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 1. Fiom & Rutgers, Factsheet ongewenste zwangerschap, 2017.
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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.

Toegankelijkheid keuzehulp 

In 2020 is er vanuit de landelijke politiek en media weer veel 

aandacht geweest voor onbedoelde of ongewenste zwan-

gerschap. Door COVID-19 stond de toegang tot abortuszorg 

in de discussies centraal en waren er vragen over de invloed 

van de pandemie en maatregelen op het aantal ongewenste 

zwangerschappen. Misschien nog wel meer dan voorheen 

stond laagdrempelige en goede informatie over ongewenste 

zwangerschappen centraal. 

We hebben alle informatie over ongewenste zwangerschap 

en de keuzeopties up-to-date gehouden en aangevuld met 

nieuwe inzichten uit onderzoek en praktijk. Om de toegan-

kelijkheid van de informatie verder te verbeteren hebben we 

tevens een routekaart voor het keuzeproces en hulp bij een 

ongewenste zwangerschap ontwikkeld. Ter voorbereiding 

op de in 2021 te ontwikkelen nieuwe website hebben we 

alle teksten doorgenomen en waar nodig aangescherpt of 

aangevuld. Zo hebben we meer informatie over ongewenste 

zwangerschap voor mannen en hun rol hierbij gebundeld  

en op één aparte pagina ‘mannen en besluitvorming’ weer- 

gegeven. Hierdoor is deze informatie makkelijker vindbaar. 

1.864
aanmeldingen online keuzeprogramma ‘Zwanger wat nu?’

400+
doorverwijzingen voor keuzehulptrajecten

217.287 BEZOEKERS

op de volgende pagina's:
zwanger, wat nu?

abortusverwerking 

abortus

afstand ter adoptie

zelf opvoeden

pleegplaatsing

https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu/verder-lezen/mannen-besluitvorming
https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu/verder-lezen/mannen-besluitvorming
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Twee online modules inhoudelijk 
en technisch vernieuwd
Naast het onderhouden en aanvullen van de online informatie 

over ongewenste zwangerschap en de keuzeopties, hebben 

we de twee online modules ‘Zwanger, wat nu?’ en ‘Abortus-

verwerking’ zowel inhoudelijk als technisch vernieuwd.  

Per 1 oktober is de nieuwe versie van ‘Abortusverwerking’  

gelanceerd en op 30 december is de nieuwe versie van 

‘Zwanger, wat nu?’ live gegaan.

Routekaart ongewenste zwangerschap
Ter verbetering van de toegankelijkheid van informatie 

omtrent ongewenste zwangerschap hebben we voor het 

keuzeproces en hulp bij een ongewenste zwangerschap een 

routekaart ontwikkeld. Deze routekaart geeft in beelden aan 

hoe het keuzeproces bij een ongewenste zwangerschap er 

uit ziet, waardoor personen die geen of niet goed Nederlands 

lezen of spreken deze informatie ook kunnen begrijpen.

Lancering Onbedoeldzwanger.info
Eén op de vijf vrouwen in Nederland raakt ooit onbedoeld 

zwanger. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de 

vrouwen als voor mannen. Fiom heeft in augustus 2020 

samen met partners het informatiepunt onbedoelde zwanger-

schap gelanceerd. Het nieuwe onafhankelijke informatiepunt 

onbedoeldzwanger.info biedt steun, geeft voorlichting en 

helpt bij het doorverwijzen naar een passende partij voor 

een keuzehulpgesprek als hier behoefte aan is. Dankzij de 

chat- en telefoonfunctie kan er op ieder moment van 

de week gesproken worden met de medewerkers van 

onbedoelzwanger.info. Het informatiepunt is een initiatief 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ervaringsverhalen delen
Voor ongewenst zwangeren is herkenning en erkenning 

vinden een belangrijk aspect. Dit ontstaat onder andere 

doordat ze beseffen dat ze niet de enige zijn die een 

onbedoelde zwangerschap ervaren. Daarnaast is het essen-

tieel dat de maatschappij zich realiseert dat een onbedoelde 

zwangerschap iedereen kan overkomen. Op onze social 

kanalen hebben we daarom doorlopend verhalen gedeeld. 

In de verhalen staan de ervaringen van vrouwen (en mannen) 

met een ongewenste zwangerschap centraal.

Proces ongewenste zwangerschap

Ontdekking 
• Doe een zwangerschapstest 

• Laat een echo maken om te weten 

hoeveel weken je zwanger bent

Hulp bij je keuze
• Gebruik online zelfhulp op 

zwangerwatnu.nl

• Maak een afspraak voor een 

keuzehulpgesprek in jouw buurt. 

Zie onbedoeldzwanger.info 

of bel 0800-6160 

Informatie opzoeken
en bespreken
• Kijk op fiom.nl 

• Benader je huisarts 

• Praat erover met je naasten0800-6160

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. 

© Fiom 2020

keuze

maken

Pleegplaatsing
• Fiom Utrecht

fiomutrecht.nl

• Fiom Altra
altra.nl/fiom

• Siriz
siriz.nl

Adoptie
• Fiom

fiom.nl/zwanger/adoptie
088 126 4900

Abortus
• Abortusklinieken / NGvA

ngva.net/klinieken

• Nazorg abortus: Fiom
fiom.nl

Zelf zorgen
• Verloskundige

• Huisarts

• Siriz
siriz.nl

ONBEDOELDZWANGER.INFO

https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-proces-ongewenst-zwanger.pdf
https://www.onbedoeldzwanger.info/
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-proces-ongewenst-zwanger.pdf
https://www.onbedoeldzwanger.info/
https://www.onbedoeldzwanger.info/
https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu


7

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
2

0

Partner voor professionals 

Sinds 2016 coördineert Fiom het landelijk netwerk keuzehulp 

bij ongewenste zwangerschap. Dit is een netwerk van gespe-

cialiseerde keuzehulpverleners. Fiom verzorgt het scholings-

programma, coördineert onbedoeldzwanger.info (lancering 

augustus 2020) en verwijst cliënten door voor keuzehulp-

gesprekken bij de uitvoerende partners in het land.

Het is belangrijk dat de keuzehulp die in Nederland geboden 

wordt van goede kwaliteit is, waarbij keuzehulpverleners een 

eenduidige werkwijze hebben. Fiom zet zich in voor het toe-

rusten van zorgprofessionals zodat zij ongewenst zwangere 

vrouwen op passende wijze kunnen informeren, begeleiden 

en doorverwijzen waar nodig. Dit zijn naast gespecialiseerde 

keuzehulpverleners ook de eerstelijns zorgverleners zoals 

de huisarts, verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige, 

praktijkondersteuner en ook de abortusarts of -verpleeg-

kundige. 

Fiom werkt onder andere samen met: 

SJPstichting specifieke 
jeugdprojecten

35.913 BEZOEKERS

op de volgende pagina's:

ongewenste zwangerschap
abortus

afstand ter adoptie
jong ouderschap

https://www.onbedoeldzwanger.info/


8

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
2

0

(Online) trainingen voor professionals
In 2020 hebben we diverse trainingen georganiseerd voor 

abortusverpleegkundigen, medisch maatschappelijk werkers, 

verloskundigen, verpleegkundigen en gynaecologen. Vanwege 

de pandemie konden deze trainingen niet face-to-face worden 

gegeven dus zijn deze doorontwikkeld tot online trainingen. 

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van een blended opzet  

waarbij de training bestond uit een e-learning gecombineerd 

met een online werksessie. 

Bevallen onder pseudoniem
Vanuit haar expertise op het gebied van afstand ter adoptie 

heeft Fiom een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het 

protocol bij bevallen onder pseudoniem. Dit is een activiteit van 

het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met partners.

Leidraad Onbedoelde Zwangerschap 
voor huisartsen
Fiom heeft een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van 

de Leidraad Onbedoelde Zwangerschap voor huisartsen, welke 

in de zomer van 2020 is gepubliceerd. 

Consultatie partners en zorgverleners
Naast deze specifieke activiteiten richting de professionele 

doelgroepen, hebben wij doorlopende contacten met partners 

in het veld onderhouden en aangescherpt als het gaat om de 

thema’s ongewenste zwangerschap, keuzehulp, abortus en 

afstand ter adoptie. Belangrijke partners zijn: Fiom Utrecht, Fiom 

Amsterdam, FIOM Den Haag, Raad van de Kinderbescherming, 

Rutgers, GGD GHOR Nederland, Centra voor seksuele gezond-

heid van de GGD, Siriz, Nederlands Genootschap van Abortus-

artsen (NGvA), SeksHag, Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG), Humanistisch Verbond, Fara (België), de abortusklinieken 

in Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

We hebben zowel consultatie aan partners gegeven als aan 

andere zorgverleners die contact opnamen met een vraag over 

ongewenste zwangerschap.

Versie augustus 2020

Leidraad huisartsenzorg bij een onbedoelde 
zwangerschap

Veel huisartsen krijgen een paar keer per jaar met een onbedoelde 
zwangerschap te maken. Dit is zeer ingrijpend voor de vrouw en het 
keuzeproces daarover kan complex zijn. Het is daarom belangrijk om de 
vrouw zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden in het keuzeproces omtrent 
deze onbedoelde zwangerschap.
Daarnaast heeft de huisarts een belangrijke rol bij preventie van 
(herhaalde) onbedoelde zwangerschap en de nazorg bij een (herhaalde) 
zwangerschapsafbreking.

Algemeen over zorg bij onbedoelde zwangerschappen
• Vraag wanneer en op welke wijze de zwangerschap is vastgesteld en of herhaling van een zwangerschapstest

noodzakelijk is.
• Vraag of de onbedoelde zwangerschap gewenst of ongewenst is.
• Vraag hoe de onbedoelde zwangerschap is ontstaan (wel of geen of niet goed gebruik van (betrouwbare) 

anticonceptie en/of seksuele dwang of seks tegen de wil, (risico op) seksueel misbruik?).
• Is er sprake van een herhaalde onbedoelde zwangerschap?
• Geef aan dat er altijd een keuze is bij onbedoelde zwangerschap. 
• Bij twijfel over de duur van de zwangerschap en bij keuze voor een medicamenteuze overtijdbehandeling: vraag 

altijd een transvaginale echo aan ter bepaling van de termijn. Zet bij de verwijzing of de zwangerschap gewenst of 
ongewenst is (zie verwijzing).

• Is partner aanwezig bij het consult? Aandacht hebben voor en doorvragen op ieders perspectief (vrouw apart
spreken indien twijfel over haar vrije wil).

• Houd rekening met culturele en religieuze gevoeligheid, (her)ken uw eigen waarden en normen.
• Bespreek het risico op soa.
• Bespreek of de anticonceptiemethode nog passend en/of naar tevredenheid is en hoe een onbedoelde 

zwangerschap in de toekomst voorkomen kan worden (zie NHG-standaard Anticonceptie en pre-consult
vragenlijst Anticonceptie van Rutgers) 

Vrouw is zeker van besluit: zwangerschap is gewenst en vrouw wenst 
de zwangerschap uit te dragen
Check altijd of de vrouw zeker is van haar besluit 

o Hoe is ze tot het besluit gekomen? 
o Is de partner/verwekker op de hoogte, wat is zijn visie?
o Is ondersteuning - anders dan van de verloskundige - tijdens de zwangerschap noodzakelijk? 

2
trainingen keuzehulp 

bij ongewenste zwangerschap 
aan abortusverpleegkundigen

1 
training keuzehulp aan 

medisch maatschappelijk 
werkers

1
lezing Regionaal consortium 

zwangerschap Rotterdam

1
lezing over afstand ter 

adoptie bij vrouwen met 
Marokkaanse achtergrond

4 
gastlessen over afstand 

ter adoptie aan ziekenhuizen

LEIDRAAD ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Een zwangerschap kan ongepland/onbedoeld en/of ongewenst zijn. Een ongeplande/onbedoelde 
zwangerschap kan van ongewenst naar gewenst gaan1. Een geplande/bedoelde zwangerschap kan van 
gewenst naar ongewenst gaan2. In deze LSA wordt verder gesproken van een 'ongewenste zwanger-
schap'. Er kan gesproken worden van de verwekker of partner, afhankelijk van de relatie tot de vrouw. 
‘Vader' impliceert dat de zwangerschap voldragen zal worden en er een ouderschapsrelatie is. 

Huisarts: Kan het eerste aanspreekpunt zijn. Voert besluitvormingsgesprek. Kan verwijzen naar 
abortusarts, gynaecoloog en keuzehulpverlener. De afspraken van huisartsen onderling omtrent 
ongewenste zwangerschap staan beschreven in de ‘Leidraad huisartsen bij een onbedoelde 
zwangerschap’ en in ‘Standpunt NHG aangaande medicamenteuze overtijdbehandeling’. 
Abortusarts: Kan het eerste aanspreekpunt zijn. Voert besluitvormingsgesprek. Voert behandeling uit en 
kan verwijzen naar keuzehulpverlener. 
Verloskundige: Kan het eerste aanspreekpunt zijn. Voert besluitvormingsgesprek. Kan verwijzen naar 
abortusarts, huisarts, gynaecoloog en keuzehulpverlener, maar is geen juridisch verwijzer3. 
Gynaecoloog: Kan het eerste aanspreekpunt zijn. Kan verwijzen naar keuzehulpverlener. Voert 
besluitvormingsgesprek. Voert behandeling zelf uit of verwijst naar abortusarts. 
Keuzehulpverlener4: Voert besluitvormingsgesprek. Kan verwijzen naar huisarts en abortusarts, maar is 
geen juridisch verwijzer. 

1 Na de eerste paniek kan er toch ruimte ontstaan voor deze zwangerschap 
2 Bijvoorbeeld naar aanleiding van prenatale diagnostiek 
3 Bij een ongewenste zwangerschap is – in verband met de ingang van de vijf dagen bedenktijd – alleen een arts juridisch gezien 
een verwijzer 
4 Dit is een professional die ervaring heeft en/of gecertificeerd is in het voeren van besluitvormingsgesprekken. Via 
zwangerwatnu.nl of tel: 088-1264900 kan contact gelegd worden met een keuzehulpverlener in de buurt. 

LEIDRAAD KEUZEHULPGESPREKKEN

https://fiom.nl/sites/default/files/leidraad-huisartsenzorg-bij-onbedoelde-zwangerschap-herziening-2020.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/leidraad-huisartsenzorg-bij-onbedoelde-zwangerschap-herziening-2020.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/landelijke-samenwerkingsafspraken.pdf
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Wetenschappelijk onderzoek

Op het gebied van het genereren van nieuwe kennis en dit 

vertalen naar nieuwe inzichten voor de praktijk, heeft Fiom 

in 2020 diverse activiteiten verricht. 

LATAR 2019
Fiom heeft verschillende registraties bijgehouden als het 

gaat om hulp bij ongewenste zwangerschap. Zo zijn de 

registratiegegevens omtrent afstand ter adoptie van 2019 

verwerkt en vertaald naar Landelijk Afstand Ter Adoptie 

Registratie (LATAR) 2019. 

Late ontdekking zwangerschap
Voortkomend uit de LATAR 2018, is in 2020 het onder- 

zoek ‘Late ontdekking zwangerschap’ gestart. Er is literatuur-

onderzoek gedaan naar factoren die maken dat vrouwen 

hun zwangerschap pas laat (na 30 weken) ontdekken. 

Dit literatuuronderzoek zal gevolgd worden door een 

kwalitatief deelonderzoek waarbij vrouwen en professionals 

worden geïnterviewd over hun ervaringen met de late 

ontdekking van een zwangerschap. 

Interculturele hulpverlening bij onbe-
doelde zwangerschap
Het onderzoek naar verschillende culturen en ongewenste 

zwangerschap is afgerond en heeft geresulteerd in het 

onderzoeksrapport ‘Interculturele hulpverlening bij 

onbedoelde zwangerschap, een studie naar Poolse 

arbeidsmigranten die overwegen hun kind af te staan 

ter adoptie’, welke begin 2021 is gepubliceerd. 

Langdurige pleegplaatsing na een 
voornemen afstand ter adoptie
Fiom heeft een bijdrage geleverd aan twee andere 

onderzoeksvoorstellen in het kader van de ZonMW-

onderzoekscall. Samen met de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen hebben we een voorstel ingediend over langduri-

ge pleegplaatsing na een voornemen afstand ter adoptie. Dit 

voorstel is gehonoreerd en het onderzoek zal starten in 2021.

Pilot onderzoek: Registratie van ongewen- 
ste zwangerschap in de huisartsenpraktijk
Een grote wens van Fiom is om een landelijke registratie 

van ongewenste zwangerschap in Nederland op te richten. 

Dit is aanleiding geweest voor een pilotonderzoek naar de 

registratie van ongewenste zwangerschap in de huisartsen-

praktijk. Hiertoe is de samenwerking gezocht met Academisch 

Huisartsen Ontwikkelnetwerk (AHON). In 2020 is een start 

gemaakt van de analyse van de data uit de AHON database, 

welke in 2021 zal worden verwerkt in een wetenschappelijk 

publicatie. 

Ongewenste zwangerschap in de  
huisartsen- en verloskundige praktijk
Bovengenoemd pilotonderzoek was tevens een aanleiding 

om samen met het UMCG voor de ZonMW onderzoekscall 

‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ 

een voorstel in te dienen voor verder onderzoek naar on-

gewenste zwangerschap in de huisartsen- en verloskundige 

praktijk. Dit voorstel is gehonoreerd en zal in 2021 starten.

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2019 
Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde 

zwangerschap in Nederland in 2019 vertaald naar een factsheet. 

Overzicht van 5 jaar ‘Zwanger, wat nu?’ 
‘Zwanger, wat nu?’ is een online module die kan helpen bij het 

maken van een weloverwogen keuze over een onbedoelde 

zwangerschap. In de online module kunnen vrouwen (sinds 

2014) en mannen (sinds 2017) zelfstandig keuze-oefeningen 

maken. Fiom analyseerde de geanonimiseerde gegevens 

van de gebruikers in de periode 2015 – 2019. De resultaten 

hiervan zijn opgenomen in een factsheet. 

Keuze na gesprek (N=450)

30%
uitdragen

26%
afbreken zwangerschap

<49

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

<20

19% 8% 

17% 15% 

24% 27% 

0% 9% 

11% 35% 

1% 0% 

0% 8% 

19% 8% 

2-8

73% 

18-20

1% 

13-17

6% 

9-12

20% 

44%
geen keuze

7%
uitdragen

26%
afbreken zwangerschap

67%
geen keuze

48%

70%

Aantal kinderen 
(N=439)

Aantal weken 
zwanger (N=492)

Van de vrouwen heeft 
een vaste partner

Van de mannen heeft 
een vaste partner

Alleen vrouw 
aanwezig

Vrouwen Mannen

Vrouw met 
man aanwezig

Vrouw (16-50 jaar)
(alleen of met man samen)

 Man (22-60 jaar)
(alleen)

Alleen man 
aanwezig

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap en houdt de registratie van de 
keuzehulpgesprekken bij. Een keuzehulpgesprek bestaat uit 1 of 2 gesprekken van een cliënt die te maken heeft met een 
onbedoelde zwangerschap met een gespecialiseerde keuzehulpverlener. 

Leeftijd (N=437) Migratieachtergrond (N=360)

Partner (N=432)

Aantal Geslacht (N=450)

Aantal keer zwanger (gemaakt) (N=436)

Een derde heeft één of meer kinderen 

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De uitvoerende partners in 2019: Fiom Altra, Fiom Utrecht, Fiom Den Haag en GGD-en

© Fiom 2020

570
keuzehulp-
gesprekken 78%

21%

16% 6%

26%

Vrouw Man

Groningen, Friesland, Drenthe

Overijssel, Gelderland, Utrecht

Noord Holland, Zuid Holland, Flevoland

Limburg, Brabant, Zeeland

Verdeling (N=570)

22% 

51% 

19% 

8% 

66% 71%

Keuzehulpgesprekken 2019

1

55% 

71% 

2

22% 

5% 

3

14% 14% 

4

5% 5% 

5

3% 5% 

6

1% 0% 

34%

Druk ervaren 
Vrouwen (n=423)
In totaal heeft bijna de helft van de vrouwen 
(48%) druk ervaren bij het maken van een 
keuze. Deze druk is voornamelijk afkomstig 
van de partner of verwekker (55%). 

Mannen (n=27)
70% van de mannen ervaart druk bij het 
maken van een keuze. Zij geven aan dat deze 
druk in 95% van de gevallen afkomstig is 
van hun partner. 

OVERZICHT VAN KEUZEHULPGESPREKKEN  

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 

Gebruikers online module Gegevens gebruikers Gemiddeld aantal 
Stijging aantal aanmeldingen 
'Zwanger, wat nu?' 1827 

1597 

1168 9emi.clclelcle 
leefüicl 
\lfO\lWl!I\ 

894 29 840 

2015 2016 2017 2018 2019 

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) 

copyright Fiom 2020 
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

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. 

ONLINE MODULE “ZWANGER, WAT NU?’

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/
https://fiom.nl/kenniscollectie/afstand-ter-adoptie/onderzoeken/latar-2019-landelijke-afstand-ter-adoptie
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2019.pdf 
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-keuzehulpgesprekken-2019.pdf
https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-zwanger-watnu-2020.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-zwanger-watnu-2020.pdf
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Hulpverlener: “We begeleiden 
op behoefte van de vrouw zelf. 
Wij brengen onze kennis en 
ervaring in, zij mag haar eigen 
proces volgen. Ongeacht de keuze 
die ze maakt.”
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Specialistische 
dienstverlening 

Zeer specialistische dienstverlening rondom ongewenste 

zwangerschap ligt bij Fiom. Het gaat hier dan om begeleiding

bij het voornemen afstand ter adoptie en online begeleiding

aan vrouwen die behoefte hebben aan nazorg na een abortus. 

Begeleiding bij voornemen afstand 
ter adoptie
Voor de begeleiding bij voornemens afstand ter adoptie 

hebben we in 2020 59 nieuwe aanmeldingen gehad en in 

totaal ruim 122 vrouwen begeleid. Afstand ter adoptie is 

een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Daarom is er 

een bedenktijd 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 prak-

tische zaken, helpt Fiom de juiste ondersteuning te vinden

Online begeleiding Abortusverwerking
Na een abortus komt het voor dat er gevoelens zijn van 

verlies, verdriet, boosheid en of een schuldgevoel. Deze 

gevoelens verdwijnen meestal na een aantal dagen of weken. 

Houden de klachten aan en belemmeren ze het dagelijks 

functioneren, dan kan een vrouw gratis en anoniem gebruik-

maken van de online module Abortusverwerking van Fiom. 

Door deze nazorg na een abortus ervaart driekwart van de 

vrouwen minder klachten, blijkt uit de evaluatie. 

501
aanmeldingen online begeleiding 
bij Abortusverwerking, waarvan 
139 in vernieuwde module 

122
actieve trajecten begeleid bij 
voornemen afstand ter adoptie, 
waarvan 59 nieuwe aanmeldingen 
in 2020
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F
iom is specialist bij verwantschapsvragen en richt zich op  
de brede doelgroep van donorkinderen, geadopteerden,  
vondelingen, mensen die hun familie zoeken tot en met de 

2e graad, afstandsmoeders, sperma- en eiceldonoren, draag- 
moeders en (wens)ouders van donorkinderen. 

In 2020 zijn de activiteiten van Stichting Adoptievoorzieningen 
bij Fiom ondergebracht. Hiermee kunnen we ook de aspirant- 
adoptieouders en adoptieouders tot onze doelgroep rekenen.  
De krachtenbundeling kreeg op onderdelen direct vorm in de 
praktijk.  

We bieden kennis, advies en praktische instrumenten op basis  
van de laatste inzichten. We hebben ingezet op een betere  
zicht- en vindbaarheid van Fiom als toegangspoort voor  
informatie en dienstverlening bij verwantschapsvragen en  
adoptienazorg. We hebben diverse kwesties onder de aandacht 
gebracht bij zowel het brede publiek, professionals als bij  
de politiek. 

Verwantschaps-
vragen
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Landelijk Informatiepunt Donorconceptie 

Inbreng bij maatschappelijke
en politieke debatten 

In 2020 speelden in het maatschappelijke en politieke debat 

diverse vraagstukken die samenhangen met nieuwe gezins-

vormen, vruchtbaarheidsbehandelingen, adoptie en donor-

verwantschap. 

We hebben ons geluid laten horen in gesprekken met be-

leidsmedewerkers en Kamerleden, tijdens overleg op de 

ministeries en bij werkbezoeken aan Fiom, en in ingezonden 

brieven voor Algemene Overleggen in de Tweede Kamer. 

Fiom wordt vaker ingezet als gesprekspartner met expertise 

op verwantschapsvragen. 

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet donorge- 

gevens kunstmatige bevruchting ging in internetconsultatie, 

evenals het wetsvoorstel Kind, Draagmoederschap en  

Afstamming. Op beide voorstellen hebben we input geleverd.

Geoptimaliseerde online 
informatie

Het bezoek aan de kenniscollectie over internationale 

DNA-databanken is in 2020 met bijna de helft toegenomen 

naar 10.559 bezoekers, wat toont dat de belangstelling voor 

de mogelijkheden van deze internationale databanken bij het 

zoeken naar verwanten groot is.

Fiom heeft de online informatie over donorconceptie 

persoonlijker gemaakt. Zo is de informatie nu gesplitst voor 

donorkinderen, donoren en (wens)ouders van donorkinde-

ren, zodat zij direct de voor hen relevante informatie kunnen 

vinden. De online informatie biedt een eerste vorm van hulp, 

met onder andere tips en ervaringen van anderen.  

De pagina’s over ‘Zoeken naar Familie’ zijn geoptimaliseerd in 

2020. De pagina’s zijn volledig opnieuw ingedeeld waardoor 

ze beter passen bij de route die een cliënt doorloopt als hij

of zij nadenkt om te gaan zoeken naar een familielid. 

Er is een korte animatievideo ontwikkeld die het proces 

uitlegt. Mede hierdoor is het bezoek aan deze pagina’s in 

2020 met ruim 15% t.o.v. 2019 toegenomen.

In 2020 heeft Fiom zich met samenwerkings- 

partners ingezet voor de realisatie van het Landelijk 

Informatiepunt Donorconceptie (LIDC). Het LIDC  

bundelt relevante, betrouwbare informatie over  

donorconceptie, en maakt deze toegankelijk voor 

donorkinderen, (aspirant) donoren en (wens)ouders, 

en voor iedereen die persoonlijk of professioneel te 

maken heeft met donorconceptie. Vanuit dit centrale 

punt wordt gelinkt naar informatie op de websites van 

de samenwerkingspartners en van andere organisaties. 

Het LIDC is een samenwerkingsverband van Fiom, 

POINT Netwerk, SIG Gameetdonatie NVOG, Stichting 

Donorkind en Stichting Meer dan Gewenst en is  

mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het  

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Speerpunten van het LIDC zijn: anonieme donoren 

oproepen zich te registreren en ouders stimuleren om 

open met hun kind over donorconceptie te praten. 

De lancering vond plaats in maart 2021 middels een 

(online) symposium.

https://www.youtube.com/watch?v=cGRJAbt9pEE
https://www.donorconceptie.nl/
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Workshop voor ouders
van jonge donorkinderen 

Openheid naar kinderen over hun ontstaansgeschiedenis is 

van belang. Het blijkt voor ouders van donorkinderen echter 

niet altijd eenvoudig om met hun kind over donorconceptie 

te praten. Voor de workshop ‘Praten met je kind over donor-

conceptie’ bleek ook in 2020 veel belangstelling. Door de 

COVID-19 maatregelen kon in 2020 slechts één workshop 

doorgang vinden en zijn er drie geannuleerd. Als alternatief 

hebben twee online sessie plaatsgevonden. Daarnaast zijn in 

2020 de voorbereidingen getroffen voor een webinar ‘Praten 

met je kind over donorconceptie’, dat plaatsvindt begin 2021. 

Minor en post-hbo programma 
Afstand ter adoptie

Geadopteerden en afstandsmoeders in Nederland vinden niet 

altijd de hulp die ze nodig hebben. Reden voor professionals 

op het gebied van afstand en adoptie, Will van Sebille,  

Hilbrand Westra en Bina de Boer om gezamenlijk op te 

trekken in hun missie voor betere hulpverlening aan afstands-

moeders en geadopteerden. In samenwerking met Fiom en 

de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is in 2020 gewerkt aan  

het programma ‘Professioneel Ondersteunen na Afstand  

en Adoptie’ welke vanaf september 2021 door de HAN Social 

Work wordt aangeboden aan studenten én professionals.  

Het post-hbo programma is bedoeld voor professionals die 

in hun werk te maken krijgen met (hulp)vragen van afstands-

moeders en/of (volwassen) geadopteerden. Dat kan zijn in 

zorg en welzijn, educatie, vaktherapie en/of gezondheidszorg.

Contactregister 
Kindertehuizen

Het Contactregister Kindertehuizen telt eind 2020 198  

inschrijvingen. Het register is eind 2019 opgezet om mensen 

die tussen de jaren ’50 en de jaren ’80 een periode in een  

tehuis gewoond hebben en oud-medewerkers van die  

tehuizen met elkaar in contact te brengen om zo een stukje 

“ontbrekend verleden” in te kunnen vullen. Voormalige  

bewoners kunnen zo antwoord krijgen op vragen als: hoe 

werd er voor de kinderen gezorgd, hoe zag een dag er uit? 

Vaak is men na vertrek uit het kindertehuis in een adoptie- of 

pleeggezin terechtgekomen.

Om de herinneringen vast te leggen zijn we in 2020 ook  

een filmproject gestart. De eerste video is gemaakt.  

Het portret van Trudy van Diepen-Stam, die in de jaren ’60 

werkte in St. Anna in Halfweg, geeft een inkijkje in het reilen 

en zeilen in het kindertehuis in die tijd. In 2021 willen we meer 

films maken, gerelateerd aan andere tehuizen. 

VIDEO: PORTRET TRUDY VAN DIEPEN-STAM

https://www.youtube.com/watch?v=ezFcr-gCeaU
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Partner voor professionals 

Als Kenniscentrum hecht Fiom belang aan de verdere uitbrei-

ding van ons professionele netwerk. Ingezet is op het delen 

van kennis met de professionals, onder andere werkzaam in 

de voortplantingsgeneeskunde en adoptienazorg. We onder-

hielden doorlopend contact met belangrijke partners in het 

veld en werden geconsulteerd door professionals over zaken 

m.b.t. verwantschap.

Kennisdeling met professionals 
voortplantingsgeneeskunde
In 2020 is Fiom door meerdere professionals van fertiliteits-

klinieken geconsulteerd over onderwerpen rond donor-

conceptie. Het ging om artsen en fertiliteitscounselors uit 

zes klinieken uit Nederland, twee uit België en één uit 

Duitsland. Het ging daarbij om informatie- en adviesvragen, 

casusbespreking en uitwisseling van expertise. In enkele 

gevallen was sprake van online-consult met een team van 

artsen en counselors.  

Via de consulten, lezingen en uitwisseling zijn de contacten 

met diverse beroepsgroepen verder opgebouwd.

POINT
Fiom heeft zitting in het bestuur van POINT, een beroeps-

vereniging voor Psychosociale zorg bij Onconventioneel 

Ouderschap en Infertiliteit, in Nederland en België. Er vond 

kennisdeling, uitwisseling en intervisie plaats tussen 

counselors die werkzaam zijn in verschillende fasen van 

een fertiliteitstraject en donor-linking, teneinde de kwaliteit 

van het zorgaanbod bij fertiliteitsbehandelingen te versterken. 

Zowel beleids- als klinische ervaringen en vraagstukken 

werden besproken. 

Stichting Donorgegevens Kunstmatige 
Bevruchting (Sdkb)

De begeleiding en verstrekking van gegevens aan donor-

kinderen na aanvraag bij SDKB wordt sinds 2012 verzorgd 

door Fiom. In 2020 vond ieder kwartaal een werkbezoek 

plaats met Sdkb waarbij sprake was van kennisuitwisseling, 

casusbespreking en werkafspraken. 

In januari nam Fiom deel aan een bijeenkomst georganiseerd 

door Sdkb, om vanuit onze expertise mee te denken aan de 

uitwerking van de zogenaamde ‘zwaarwegende belangen’ 

voor de praktijk. 

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geeft het 

kind het recht om vanaf 16 jaar te vragen om persoonsiden-

tificerende gegevens van de donor. Deze gegevens worden 

aan het kind verstrekt na schriftelijke instemming van de 

donor. Als de donor bezwaar maakt, dan wordt gekeken of 

de donor voldoende argumenten, zwaarwegende belangen, 

heeft om deze belangrijke gegevens niet aan het kind te laten 

verstrekken. Met de opbrengst van de bijeenkomst wordt de 

uitwerking van het begrip ‘zwaarwegende belangen’ verder 

vormgegeven.

66.086 BEZOEKERS

op de volgende pagina's:
zoeken naar familie 

donorconceptie 
afstandsmoeders 
geadopteerden 

vondelingen
register illegale opneming 

draagmoeders



16

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
2

0

Wetenschappelijk onderzoek 

Badok-II studie 
In samenwerking met Amsterdam UMC, de Universiteit van 

Amsterdam en Maastricht University is de Badok-II studie in 

2019 van start gegaan. In 2020 hebben we dit project afge-

rond met eindrapportage en een presentatie voor VWS en 

ZonMw. Het doel van het onderzoek was om tot concrete, op 

empirische data en ethische overwegingen gebaseerde aan-

bevelingen te komen voor professionals die de ontmoetingen 

tussen donor en donorkind begeleiden. Fiom was betrokken 

bij de werving van donoren en donorkinderen, het kwalitatie-

ve onderzoek, de focusgroep en de eindrapportage. De resul-

taten zijn verwerkt in twee folders, de folder “Donorkind…en 

benieuwd naar afkomst?” en de folder “Spermadonor…en het 

donorkind wil contact?”. Deze folders zijn beschikbaar gesteld 

op de LIDC (Landelijk Informatiepunt Donorconceptie) site. 

Onderzoek Groepsontmoetingen  
donorkinderen met dezelfde donor 
Fiom heeft onderzocht wat het betekent om halfbroers en 

-zussen van dezelfde donor te vinden en te ontmoeten. Daar-

naast gingen we na of er bij het proces van zoeken en ont-

moeten behoefte was aan ondersteuning. Hiervoor hebben

we 19 donorkinderen, uit 5 verschillende groepen gevraagd

naar hun ervaringen. Uit het onderzoek komt naar voren dat

het vinden van meerdere halfbroers en -zussen veel gevoe-

lens en vragen kan oproepen. Om donorkinderen hierop voor

te bereiden, hebben we een informatieve flyer gemaakt die

kan helpen bij het plaatsen van gevoelens en het maken van

keuzes. De resultaten van het onderzoek zijn begin 2021 ge-

publiceerd in het wetenschappelijke artikel Meeting multiple

same-donor offspring: psychosocial challenges.

Donorkinderen op zoek naar informatie 
Waarom schrijven donorkinderen zich in in de Fiom KID-DNA 

Databank? Hierin is inzicht verkregen door het analyseren van 

anonieme data van ingeschreven donorkinderen. Uit onze 

factsheet blijkt dat donorkinderen vaak meerdere motieven 

hebben: ze zijn nieuwsgierig, willen graag medische informa-

tie en zijn op zoek naar de donor en vaak ook naar halfbroers 

en -zussen.

Wat wil ik? 
Je kunt zelf kiezen of je wel of geen informatie wilt 
over deze halfbroers of -zussen. Niets is verplicht. 
Als je kiest voor contact dan 
bepaal je samen hoe je dit vorm 
geeft. Bijvoorbeeld: Wil je via de 
mail en/of persoonlijk contact?
Wil je elkaar één op één 
ontmoeten of liever in een groep? 

Hoe ga ik om 
met de groep? 
Het vinden van meerdere halfbroers en -zussen met 
dezelfde donor betekent dat er een groep kan 
ontstaan. In het begin is het nog niet duidelijk hoe 
de groep vorm gaat krijgen. Wil je deel uitmaken van 
een groep? Hoe zou dit zijn? Het kan zijn dat je 
steun ervaart van elkaar of het fijn vindt om in de 
groep ervaringen te delen. Misschien leer je door het 
contact wat meer over jezelf. In een groep kun je 
ook te maken krijgen met groepsdruk, het ontstaan 
van subgroepen, miscommunicatie en/of 
meningsverschillen. Het is belangrijk dat je 
rekening houdt met je eigen grenzen en die van 

"Ik wil erbij 
blijven horen, 
maar het 
investeren 
van tijd is 
lastig."

anderen. Bijvoorbeeld: Wat 
doet het met je als je niet 
wordt uitgenodigd voor een 
verjaardag en anderen wel? 
Hoe ga je om met veel 
berichten in de groepsapp? 
Wat als het contact in 
groepsvorm stopt? 

Meestal doneert een spermadonor meerdere keren. Met zijn donatie 
worden verschillende vrouwen behandeld. Hierdoor kun je halfbroers 
en -zussen hebben die in een ander gezin opgroeien. 

We merken dat dit veel gevoelens en vragen kan oproepen. Om je 
hierop voor te bereiden, staan hier een aantal vragen waar je alvast 
over na kunt denken. Dit kan je helpen bij het plaatsen van je 
gevoelens en het maken van keuzes. 

Wat zijn zij van mij? 
Donorverwant? Halfzus? Halfje? Welke 
woorden gebruik je? In het Nederlands hebben 

we geen passende woorden voor de 
nieuwe verwantschapsrelaties die 
ontstaan door donorconceptie. Zo 
wordt het woord donorkinderen ook 
gebruikt als het gaat over volwassenen. 
En er is geen officieel woord voor half
broers en -zussen met dezelfde donor. 
Wanneer je broers en zussen hebt, groei 
je meestal met elkaar op. Je deelt dan 
vanaf je geboorte het gezinsleven. Een 
groot verschil dus met halfbroers en 
-zussen met dezelfde donor die je

Wat doet het met 
me als ik ze zie? 
Een ontmoeting met halfbroers en -zussen met 
dezelfde donor is voor iedereen anders. Ben je 
vooral nieuwsgierig? Ben je zenuwachtig? Denk van 
tevoren na over wat je van de ontmoeting verwacht. 
Het kan zijn dat jullie in uiterlijk op elkaar lijken. Wat 
zou dat met je doen? Je kunt ook andere overeen
komsten vinden. Misschien hebben jullie dezelfde 
humor, talent, of zitten jullie in dezelfde levensfase. 
Het kan ook zijn dat je niet op elkaar lijkt of dat je 
geen herkenning vindt. Hoe zou dat voor je zijn? 

vaak pas ontmoet als je ouder bent. 
Je deelt nog geen ervaringen. iedereen 
gebruikt eigen woorden voor deze nieuwe 
relaties. Een woord moet voor jou goed 
voelen. Gebruik jij het woord "halfzus"? Het 
kan zijn dat iemand anders liever een ander 
woord gebruikt. 

"Ik zag geen 
gelljkenlssen, daar 
had lk stlekem wel 
een beetje op 
gehoopt." 

"Je hebt ze nog 
noolt eerder gezlen 
en ondertussen heb 
je zoveel overeen
komsten dat je echt 
denkt hoe bestaat 
dlt?" 

Een nieuwe match, 
wat nu? 
Na het vinden van meerdere halfbroers en -zussen 
met dezelfde donor is de kans groot dat er in de 
toekomst nieuwe matches bijkomen. Dit betekent 
dat de verhouding binnen de groep steeds verand
ert. Jouw persoonlijke netwerk wordt steeds groter. 
Je moet elke keer opnieuw keuzes maken. 
Bijvoorbeeld: Wil je 
iedereen ontmoet
en? Wat betekent dit 
voor het contact 
binnen de al besta
ande groep? Hoeveel 
tijd en energie heb je 
om steeds nieuwe 
relaties aan te gaan? 
Hoe ga je om met de 
altijd aanwezige 
onzekerheid en 
veranderingen? 

"Inmiddels vind ik 
het een beetje 
vermoeiend, hoeveel 
gaan het er worden? 
Ik vind het sneu dat 
de nieuwe mensen 
met minder 
enthousiasme 
begroet worden 
dus ik probeer 
iedereen wel een 
beetje te zien."

Hoe is het voor 
mijn omgeving? 
Het nieuws over meerdere halfbroers en -zussen 
met dezelfde donor heeft misschien veranderingen 
in je leven gebracht. Dit zal voor je omgeving ook zo 
zijn. Zij hebben ook hun eigen gevoelens en 
gedachten. Bijvoorbeeld: Hoe is het voor het gezin 
waarin je bent opgegroeid? Hoe is het voor een 

partner en/of kinderen. Hoe verwacht je dat 
zij reageren? En hoe belangrijk zijn deze 
reacties voor jou? 

Kijk voor meer informatie of ondersteuning 
op onze website www.fiom.nl/donorconceptie 

Meer lezen? De informatie uit deze flyer is mede gebaseerd op ons onderzoek naar groepsontmoetingen: lndekeu, A., Bolt, S.H., & Maas, A.J.B.M. (2021). Meeting 
multiple same-donor offspring: psychosocial challenges. Human Fertility, DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14647273.2021.1872804

Donorkinderen op zoek naar informatie

Wat zijn de motieven van 
donorkinderen om zich in 
te schrijven in de Fiom 
KID-DNA Databank?

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

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

Donorkinderen en anonieme 
donoren kunnen via DNA zoeken 
naar elkaar.

donor

Onderzoek onder 
302 donorkinderen 
(data mei 2015-aug 2017)

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

© Fiom 2020

Algemene motieven
(902 keer)

Halfbroers en -zussen motieven** 
(675 keer)  

Spermadonor motieven
(634 keer) 

Medische motieven 
(176 keer) 

“Ik ben nieuwsgierig” 

“Ik heb het recht om te 
weten van wie ik afstam” *

“Ik ben op zoek naar herkenning”

“Ik wil weten wat voor 
iemand de donor is“

“Ik zou graag contact met 
de donor willen”

“Ik heb behoefte aan een 
persoonlijke ontmoeting 
met de donor” 

“Ik wil graag informatie 
over mogelijke halfbroers 
en -zussen”

“Ik heb behoefte aan een  
persoonlijke ontmoeting 
met mogelijke halfbroers  
en -zussen”

Donorverwant? 
Halfzus? Halfje ? 
Welke woorden 

gebruik je?

In het Nederlands hebben we geen passende woorden 
voor de nieuwe verwantschapsrelaties die ontstaan door 
donorconceptie. Zo wordt de term donorkinderen ook 
gebruikt als het gaat over volwassenen. En is er geen 
officiële term voor halfbroers en -zussen met dezelfde 
donor. 

Belangrijkste 
conclusie
Donorkinderen 
met een anonieme 
donor zijn niet 
alleen op zoek naar 
informatie over de 
spermadonor, maar 
hebben ook een sterke 
behoefte aan informatie over 
halfbroers en -zussen. 

Zoeken via (internationale) 
DNA-databanken
In de zoektocht naar halfbroers en -zussen schrijven 
donorkinderen zich steeds vaker in bij internationale 
DNA-databanken. De techniek 
die deze databanken gebruiken 
is meer geschikt om verwant-
schap tussen donorkinderen aan 
te tonen dan de techniek van de 
Fiom KID-DNA Databank.

Informatie over 
halfbroers en 
-zussen
We verwachten dat ook donor-
kinderen met een identificeer-
bare donor behoefte hebben 
aan informatie over halfbroers 
en -zussen. De overheid werkt 
aan een wettelijke regeling om 
contact te realiseren.

16-25 26-45 >45 0-6 13-16 >167-12

38%

58%

4%

26%
15%

10%

48%

“Ik ben op zoek naar 
medische informatie”

“Ik heb medische  
informatie nodig"

“Ik wil graag weten of er 
erfelijke ziektes voorkomen 
in de vaderlijke lijn van 
de familie”

Sinds 2004
Anonieme 
spermadonatie in 
Nederland verboden, 
gegevens vanaf nu 
geregistreerd bij 
Stichting donor-
gegevens kunstmatige 
bevruchting (SDKB). 

Geslacht Leeftijd Leeftijd geïnformeerd over 
ontstaansgeschiedenis

28%

72%

100% 

Aangegeven door: Aangegeven door: 

Motieven inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank
De respondenten gaven allen een combinatie van verschillende motieven om zich in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank. 
De 302 respondenten geven in totaal 2384 motieven. 

89% 

Aangegeven door: 

92% 

Aangegeven door: 

40% 

*Dit motief wordt vaker aangegeven door donorkinderen die op latere leeftijd 
(>17 jaar) zijn geïnformeerd over hun ontstaansgeschiedenis.

**Jongere donorkinderen (16 – 25 jaar) zijn vaker op zoek naar 
informatie over en een ontmoeting met halfbroers en -zussen.

Donorkind

Is je moeder na 1 juni 2004 zwanger geworden met behulp 
van een donor? Dan kun je meer over hem te weten komen. 
Als je wilt, kun je ook een ontmoeting met hem aanvragen. 
In deze folder lees je hoe dat gaat en geven donorkinderen 
tips op basis van hun eigen ervaringen met het ontmoeten 
van de donor.

...en benieuwd  
naar je afkomst?

Meer informatie?
Contact met andere donorkinderen  
en informatie: Stichting Donorkind, 
www.donorkind.nl

Opvragen van donorgegevens bij 
SDKB: www.donorgegevens.nl

Begeleiding bij contact, adviezen  
van hulpverleners van Fiom en  
ervaringen van donorkinderen:  
www.fiom.nl/afstammingsvragen/
donorconceptie/donorkinderen

Binnenkort wordt het Landelijk 
Informatiepunt Donorconceptie 
(LIDOC) gelanceerd, waar alle 
informatie over donorconceptie  
te vinden zal zijn.

Ontmoeting  
met de donor
Dit vertellen donorkinderen  
over de ontmoeting met de donor:

Spannend maar leuk

“Ik vond het best eng, maar de uitkomst
kon niet beter. Hij voldeed aan hoe ik 
hoopte dat hij zou zijn: een normale  
man die mensen had willen helpen.

“Mijn vragen had ik opgeschreven 
om niks te vergeten. Hij heeft overal 
antwoord op gegeven, ook als het  
heel persoonlijk werd.

“Ik voelde direct: dit is een heel vrien
delijke man. Die gaat geen rare vragen 
stellen of rare opmerkingen maken.

Heel anders dan 
verwacht

“Hij heeft een levenshouding 
waarin ik mezelf niet herken, 
omdat ik gewoon heel anders 
ben.

“Hij heeft heel veel verteld, 
maar ik vond het raar dat hij 
niks terugvroeg, bijvoorbeeld 
wat ik gestudeerd had of wat 
voor werk ik deed.

“Hij begon zelf over zijn geneti - 
sche afwijking. Toen ik me daar 
later in ging verdiepen dacht 
ik: oké, dit is wel heel heftig.

“Tijdens ons gesprek kwam er 
van alles op tafel dat voor mij 
erg verrassend was en onver 
wacht. O nee! Blijkbaar had ik 
een heel andere voorstelling 
van hem.

Meteen een klik

“We hadden direct een enorme klik. 
Dat was echt supertof! Heel veel waar
van ik dacht dat ik het van mezelf had, 
heb ik genetisch dus van hem.

“Het ging heel erg vanzelf allemaal, als -
of ik hem al heel lang kende. Heel apart.

“Hoe hij me aankeek en hoe hij 
zichzelf was. Ik voelde me meteen  
op mijn gemak bij hem.

Herkenning

“Alles klopte gewoon. Elke 
eigenschap van mezelf die ik 
niet kon plaatsen, viel op zijn 
plek en het was supergezellig.

“Als je iemand ziet bewegen 
en daarin jezelf herkent, dat is 
maf. Echt. En hij is ook zo’n 
lange dunne.

Spermadonor

Heeft u sperma gedoneerd aan een Nederlandse kliniek en 
is dit na 1 juni 2004 ingezet? Dan kunnen de donorkinderen 
die daaruit geboren zijn vanaf hun zestiende informatie 
over u opvragen. Ze kunnen ook aangeven dat ze contact 
met u willen. In deze folder leest u hoe dit in z’n werk gaat. 
Donoren die dit al hebben meegemaakt delen hun 
ervaringen en zij geven tips.

...en het donorkind  
  wil contact?

Meer informatie?
Vragen, begeleiding bij keuzes,  
contact en eventuele ontmoeting: 
www.fiom.nl/afstammingsvragen 
/donorconceptie/donoren

Stichting Donorkind, belangen
organisatie: www.donorkind.nl

Register van donorgegevens bij 
SDKB: www.donorgegevens.nl

Binnenkort wordt het Landelijk  
Informatiepunt Donorconceptie 
(LIDOC) gelanceerd, waar informatie 
over donorconceptie te vinden zal zijn.

Voorbereiding op 
een ontmoeting

Dit adviseren andere donoren:

  Ga de ontmoeting met een open 
houding tegemoet en bedenk  
dat je beiden heel verschillende 
verwachtingen kunt hebben. 

  Een ontmoeting met een donor
kind kan invloed hebben op uw 
relatie  en gezin. Bespreek met 
hen of, en zo ja hoe, ze betrokken 
willen zijn.

  Er kunnen meerdere donorkinde
ren zijn die contact met u willen; 
het is goed om hier rekening mee 
te houden.

  Loop niet te hard van stapel in het 
contact; gun elkaar de tijd om aan 
de situatie te wennen.

  Veel kinderen vinden het leuk  
als u wat informatie over uzelf 
meeneemt naar een ontmoeting, 
bijvoorbeeld foto’s.

  Lees eens ervaringen van andere 
donoren of wissel ervaringen  
met hen uit. Dit kan via Fiom  
en Stichting Donorkind. 

  Hebt u twijfels of vragen? Dan 
kunt u een gesprek aanvragen 
met een Fiommedewerker die 
ontmoetingen tussen donoren  
en donorkinderen begeleidt. 

FOLDER ’DONORKIND’ 

EN ‘SPERMADONOR’

FACSHEET ‘DONOR-

KINDEREN OP ZOEK NAAR 

INFORMATIE’

FLYER ‘GROEPSONTMOETINGEN 

DONORKINDEREN MET 

DEZELFDE DONOR’ 

https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-informatieve-flyer-groepsontmoetingen-dk.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-motieven-donorkinderen.pdf
https://www.donorconceptie.nl/sites/default/files/2021-04/Folder%20Donorkind%20en%20benieuwd%20naar%20je%20afkomst.pdf
https://www.donorconceptie.nl/sites/default/files/2021-04/Folder%20Spermadonor%20en%20het%20donorkind%20wil%20contact.pdf
https://www.donorconceptie.nl/sites/default/files/2021-04/Folder%20Donorkind%20en%20benieuwd%20naar%20je%20afkomst.pdf
https://www.donorconceptie.nl/
https://www.donorconceptie.nl/sites/default/files/2021-04/Folder%20Spermadonor%20en%20het%20donorkind%20wil%20contact.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-informatieve-flyer-groepsontmoetingen-dk.pdf
https://fiom.nl/sites/default/files/fiom-factsheet-motieven-donorkinderen.pdf
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Zoeken naar familie na adopties uit 
Sri Lanka en Indonesië 
Fiom heeft onderzocht welke factoren invloed hebben op de 

slagingskans van adoptiegerelateerde zoekacties naar biologi-

sche familie in Sri Lanka en Indonesië. Hiervoor hebben we  

63 zoekacties, die we de afgelopen 10 jaar hebben uitge-

voerd, onderzocht. De resultaten hebben we overzichtelijk 

weergegeven in een factsheet en staan weergegeven in de 

scriptie Biological family searches by international adoptees  

A study into the searches for international adoptees from  

Sri Lanka and Indonesia. 

Verstrekken van afstammingsgegevens 
aan een geadopteerde
Geadopteerde personen kunnen bij Fiom een aanvraag indie-

nen voor inzage in het afstandsdossier. Als de afstandsmoeder 

hier geen toestemming voor geeft mag het afstandsdossier 

niet gedeeld worden. In deze gevallen kan de Fiom medewer-

ker wel de afstammingsgegevens uit het afstandsdossier over-

nemen en alléén deze informatie delen met de geadopteerde. 

De afstandsmoeder kan bezwaar aantekenen tegen het delen 

van de afstammingsgegevens als zij hier zwaarwegende  

belangen bij heeft. Fiom medewerkers maken dan een  

belangenafweging tussen het belang van de geadopteerde 

(het recht om te weten van wie je afstamt) en de afstands-

moeder (het recht op privacy). Fiom voert een juridisch 

onderzoek uit om een intern beleidsadvies op te stellen voor 

zaken waarin een afstandsmoeder geen toestemming geeft 

om de afstammingsgegevens vrij te geven aan een geadop-

teerde. Dit doen we middels literatuuronderzoek, jurispruden-

tieonderzoek, interviews met medewerkers en dossieranalyse. 

In 2020 is het onderzoek gestart, het onderzoek wordt in 

2021 afgerond.

Fiom verzorgde scholing en presentaties 
over donorconceptie:  

•  ESHRE (European Society of Human Reproduction and

Embryology) in Leuven.

•  2020 vond in Leuven de ESHRE (European Society of

Human Reproduction and Embryology) Campus Course‘-

Moving on from individual connections to networks:

new challenges in donor conception’.

 Fiom was actief betrokken in de organisatie van deze

Campus Course. Hier waren ruim 100 experts uit 25

landen aanwezig om kennis en ervaringen uit te wisselen

rondom het thema donorconceptie. Twee onderzoekers

van Fiom gaven een lezing tijdens deze Campus Course.

Eén lezing ging over het lopende onderzoek naar

ervaringen van donorkinderen met groepsontmoetingen.

De andere lezing ging in op de counseling in de

verschillende fases van donorconceptie, vanaf counseling

voor de wensouders in de kliniek tot aan de behoefte aan

counseling na een match met biologische verwanten.

 We kijken terug op twee succesvolle dagen waarin we

waardevolle kennis en ervaringen hebben gedeeld met

experts uit verschillende landen.

•  een online symposium over “The complicated relationship

between genetic relatedness, the family, and the state”.

De organisatie ging uit van de Universiteit van Umeå

•  lezing gegeven over donorconceptie voor de Afdeling

Reproductieve Geneeskunde, UZ Gent te Gent (BE).

•  gastcollege over de werkzaamheden van Fiom voor de

Studievereniging Psychologie van Rijksuniversiteit

Groningen.

FACSHEET ‘ZOEKEN 

NAAR FAMILIE NA 

ADOPTIE UIT SRI LANKA 

EN INDONESIË’

https://fiom.nl/sites/default/files/onderzoek-biological-family-searches-by-international-adoptees.pdf
https://fiom.nl/over-fiom/nieuws/factsheet-zoeken-familie-na-adopties-sri-lanka-indonesi%C3%AB
https://fiom.nl/sites/default/files/factsheet-zoeken-naar-familie-in-sri-lanka-indonesie.pdf
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Specialistische  
dienstverlening 

Ondersteuning volwassen 
geadopteerden 
Fiom kreeg in 2020 meer mogelijkheden om volwassen 

geadopteerden ondersteuning te bieden.  

Nederlands en buitenlands geadopteerden maakten gebruik 

van ons nazorgaanbod, bestaande uit 1 tot 5 individuele 

gesprekken met een gespecialiseerde hulpverlener. Veelal 

maakten mensen van deze mogelijkheid gebruik na het in 

contact komen met de biologische familie. Een aantal keren 

verwezen we mensen door naar adoptiespecifieke hulpverle-

ners of lichaamsgerichte therapeuten.

In 2020 ontwikkelde Fiom een programma voor gespreks-

groepen voor volwassen geadopteerden, gericht op onder-

linge steun en (h)erkenning. Een gespreksgroep bestaat uit 

zes deelnemers en twee Fiom gespreksleiders. Vanwege 

COVID-19 hebben we de acht wekelijkse bijeenkomsten 

omgezet naar online bijeenkomsten. Zowel binnen- als 

buitenlands geadopteerden toonden belangstelling en twee 

gespreksgroepen gaan begin 2021 van start.

Dossierbeheer Juzt
Stichting Juzt Jeugdzorg, die o.a. Moederheil en Valkenhorst 

als rechtsvoorganger had, moest haar activiteiten in 2020 

stoppen. Zij hebben de afstandsdossiers van Moederheil en 

Valkenhorst overgedragen aan Fiom. Hiermee stelt Fiom 

afstammingsinformatie voor de betrokken personen veilig.

Zoeken naar familie 
Fiom helpt bij zoekacties naar familie tot en met de twee-

de 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 be-

heer zijn en een vondelingenregister. Fiom is de Nederlandse 

vertegenwoordiger van het internationale netwerk Interna-

tional Social Service en maakt gebruik van dit netwerk voor 

zoekacties in het buitenland.

Verzoeken inzage nationale 
afstandsdossiers

118 begeleide dossierinzagen

145 verzoeken om inzage afstanddossiers

72       inzage familiedossiers
. 

474 
binnenlandse zoekacties gestart 

260
personen gevonden

235
internationale zoekacties gestart 

45 
dossierinzages
interlandelijke

adoptiedossiers

298
inschrijvingen van 

donorkinderen in de 
KID-DNA Databank

56
inschrijvingen van 

donoren in de 
KID-DNA Databank

198
inschrijvingen in 
Contactregister 

Nederlandse kindertehuizen
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10-jarig bestaan van de Fiom KID-DNA
Databank campagne
Op 1 december vierden we het 10-jarig bestaan van de Fiom 

KID-DNA Databank. We lanceerden naar aanleiding van dit 

jubileum een mediacampagne waarin veel ervaringsverhalen 

van donoren en donorkinderen zijn gedeeld.

De media-aandacht gaf een toename aan inschrijvingen in 

de Fiom KID-DNA Databank.

De databank is vooral de laatste jaren hard gegroeid, mede 

doordat donorkinderen en donoren zich gratis in kunnen 

schrijven. In 2010 heeft Fiom samen met het Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de Fiom KID-DNA Databank  

opgericht. Donorkinderen verwekt met een anonieme donor 

en anonieme donoren kunnen aan de hand van DNA aan 

elkaar gematcht worden. Fiom begeleidt donoren en  

donorkinderen in dit proces en bij het eventuele contact. 

Inschrijvingen in 2020

800  donoren
ingeschreven

2000  donorkinderen
ingeschreven

24%   donoren gematcht
met één of meerdere 
donorkinderen

37%    donorkinderen 
gematcht met 
een donor

KID-DNA DATABANK CAMPAGNE 
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Adoptie-
voorzieningen
S

tichting Adoptievoorzieningen is per 1 januari 2020  
juridisch samengegaan met Fiom. Door dit samengaan 
wordt de continuïteit van de uitvoering van de wettelijke 

taken van Adoptievoorzieningen op het gebied van voorlichting, 
voorbereiding én nazorg rond adoptie geborgd in een apart 
programma Adoptievoorzieningen.  

Wat Fiom uniek maakt in het huidige werkveld van ongewenste 
zwangerschap, verwantschapsvragen en afstand en adoptie  
is dat wij een onafhankelijke positie innemen en de wensen, 
rechten en (soms tegenstrijdige) belangen van onze doel- 
groepen respecteren en behartigen. Door de overname van 
Stichting Adoptievoorzieningen is deze positie versterkt.  
Diverse nieuwe initiatieven werden samen ontwikkeld.  
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Voorlichting voorbereiding 
en nazorg

Het programma Adoptievoorzieningen biedt voorlichting, 

voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in 

samenhang aan. In opdracht van het ministerie van Justitie 

en Veiligheid dragen medewerkers zorg voor voorlichting en 

voorbereiding voor aspirant-adoptieouders en bieden zij  

preventieve (opvoedings-) ondersteuning aan adoptieouders 

en geadopteerden. 

Informatie, advies en verwijzing 
Adoptievoorzieningen is ook in 2020 veel gebeld voor  

informatie en advies, vaak door adoptieouders en hun 

netwerk, maar ook regelmatig door volwassen geadopteer-

den. Wanneer intensievere hulp nodig is, kunnen wij verwijzen 

naar adoptiedeskundige hulp in de buurt.

536 informatiepakketten opgevraagd

20 voorlichtingsbijeenkomsten

22  informatiebijeenkomsten 

1  themabijeenkomst:  
‘Geadopteerden vertellen’ voor 
aspirant-adoptieouders

164.502 bezoekers op de website

Covid-19 impact
De COVID-19 pandemie heeft afgelopen jaar een grote 

impact gehad op de komst van het aantal adoptiekinderen 

naar Nederland. Al in het voorjaar sloten diverse landen hun 

grenzen waardoor aspirant-adoptieouders niet meer konden 

afreizen om hun adoptiekind op te halen. Intakes en werkbe-

zoeken werden noodgedwongen opgeschort. Aanvragen van 

aspirant-adoptieouders om voorlichting liepen gewoon door. 

Opgeschorte informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten 

werden in de zomer op dubbele kracht weer aangeboden en 

een deel schoof door naar 2021.

Commissie Onderzoek Interlandelijke 
Adoptie(COIA)
In 2020 liep het onderzoek van de commissie Onderzoek 

Interlandelijke Adoptie (COIA). Het onderzoek richtte zich op 

de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse over-

heid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de 

periode van 1967 tot 1998. Hierbij werd met name gekeken 

naar adopties uit Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en 

Bangladesh. 

Binnen Fiom hebben we tijd genomen voor interne uitwisse-

ling over hoe wij vanuit onze werkervaringen naar het verle-

den en naar de toekomst van interlandelijke adoptie kijken.
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Preventieve nazorg (Handreiking)
Het eerste jaar na aankomst van adoptiekinderen in Nederland 

blijkt cruciaal omdat dan de basis wordt gelegd voor de jaren 

erna. Het op gang brengen en bevorderen van een veilige 

gehechtheidsrelatie in het gezin is dan een belangrijke taak. 

Dit is de fase waarin adoptieouders in hun rol als opvoeder 

van een adoptiekind vaak wel een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Door hen een goede start mee te geven worden 

zij in hun kracht gezet, ook op de langere termijn. In het kader 

van de Handreiking wordt uiterlijk 3 maanden na aankomst 

van het kind in het adoptiegezin het gezin proactief door 

Fiom benaderd.  

De Handreiking wordt gedaan in de vorm van een welkomst-

doos en een telefonisch gesprek om de eerste lichte vorm 

van ondersteuning te bieden. Met deze werkwijze bereiken 

wij 100% van deze gezinnen. Het ministerie van Jusitie en 

Veiligheid is dit jaar akkoord gegaan met het verspreiden van 

de preventieve nazorg over de eerste twee jaar van gezinsvor-

ming, bijvoorbeeld door het herhalen van een telefoontje en 

de gereduceerde ouderbijdrage voor het consult aan huis ook 

in het tweede jaar van gezinsvorming te hanteren. In 2020 zijn 

er 56 welkomstdozen verstuurd en 65 welkomsttelefoontjes 

gepleegd. 

Klantreis adoptieouders
In 2020 hebben we middels een klantreis onderzocht hoe 

we adoptieouders meer op maat kunnen bedienen geduren-

de alle fases van het adoptieproces. Eerste inzichten laten 

bijvoorbeeld zien dat er behoefte is aan een “constante factor” 

in het gehele proces, zoals een coach verbonden aan het 

gezin, die meedenkt, adviseert en waar nodig ook additionele 

hulp kan inzetten of doorverwijzen. De klantreis voor adoptie-

ouders geeft verdere richting en meer onderbouwing aan de 

keuzes die we maken voor de komende jaren voor wat betreft 

onze nazorg dienstverlening voor adoptieouders. De nazorg 

voor volwassen geadopteerden wordt niet gebaseerd op deze 

klantreis. De uitkomsten worden in 2021 verder omgezet in 

een nieuw communicatieplan voor het gehele programma.

Met de uitkomsten van de Klantreis bekijken we in 2021 hoe 

we met hetzelfde budget op andere manieren meer (aspirant) 

adoptieouders en professionals kunnen bereiken met betere 

informatie op maat.

Ondersteuning gezinnen thuis en 
schoolconsulten 
Adoptievoorzieningen biedt nazorg in de vorm van ‘Video 

Interactiebegeleiding’, gericht op trauma en gehechtheid 

(VIB-G). In het eerste jaar na aankomst wordt deze vorm 

van ondersteuning rond de 12% bij alle nieuw aangekomen 

kinderen ingezet. Een VIB-G traject is een uitgebreide vorm 

van preventieve opvoedingsondersteuning bij adoptiegezin-

nen thuis om de interactie tussen ouders en het kind in zijn/ 

haar sociale context te zien. Een VIB-G traject duurt ge-

middeld een jaar en bestaat uit vier opnames thuis, vier keer 

een beeldanalyse en vier keer een nabesprekingen met de 

ouders. Daarnaast bieden de VIB-G medewerkers op aanvraag 

schoolconsulten aan om de pedagogische interventies op 

school zoveel mogelijk in verbinding te laten zijn met die in 

de gezinssituaties. In 2020 werden 80 trajecten afgerond.  

Einde 2020 was er sprake van 109 lopende VIB-G trajecten 

en/of schoolconsulten. 44 gezinnen stonden toen nog op 

een wachtlijst.

Magazine Adoptieouders Online
In 1998 verscheen het eerste Adoptietijdschrift. Er was veel 

interesse in adoptie met rond de 2.000 aanvragers en ruim 

800 adopties per jaar. Het aantal adopties en aanmeldingen is 

sinds die tijd fors gedaald en de kosten van het adoptiemaga-

zine staan staan niet meer in verhouding tot de opbrengsten. 

Na een aantal jaren online te zijn verschenen, is in december 

2020 het laatste magazine uitgebracht. In 2020 heeft een 

oriëntatie op alternatieven plaatsgevonden.

JUNI 2018

J A A R G A N G  3  •  N U M M E R  0 2  •  J U N I  2 0 1 8

V O O R  W I E  B E T R O K K E N  I S  B I J  A F S TA N D  E N  A D O P T I E

Dromen van een GROOT GEZIN

Hoe is het nou met PAULINE?

EARLY LIFE STRESS: rust, rust en nog eens rust

magazine online

THEMA

Dromen 

IN DIT NUMMER

MAGAZINE ‘ADOPTIEOUDERS ONLINE’
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Aanvragen en plaatsingen
Wie een kind wil adopteren, moet bij Fiom een aanvraag voor een beginseltoestemming indienen. Fiom toetst of de 

aanvrager voldoet aan de wettelijke voorwaarden om toegelaten te worden tot de procedure. 

In 2020 werd 352 keer een beginseltoestemming aangevraagd. Dat is iets minder dan in 2019, toen waren er 376 aanvragen. 

In 327 van de 352 gevallen ging het om een verzoek voor een eerste kind. 

Het aantal in Nederland geplaatste adoptiekinderen nam in 2020 sterk af in vergelijking met het jaar ervoor. Er werden  

70 kinderen geplaatst ten opzichte van 145 kinderen in 2019. Vanwege de Covid pandemie konden in 2020 veel minder  

aspirant-adoptieouders afreizen dan gepland om hun adoptiekind op te halen. Vergunninghouders moesten intakes in de 

diverse landen on hold zetten en diverse landen, waaronder China, sloten hun grenzen.

Uit Taiwan kwamen de meeste kinderen (17), gevolgd door Hongarije (12) en Verenigde Staten (12). Het aantal landen van 

waaruit geadopteerd kan worden, neemt nog steeds verder af. In 2020 werd er uit 12 landen geadopteerd, ten opzicht  

van 16 landen in 2019.

Nazorg
In 2020 belden adoptieouders om uiteenlopende adviezen. 

Geconstateerd werd dat er bij enkele gezinnen sprake was 

van oplopende problemen thuis vanwege alle COVID-19 

restricties. Gezinnen wiens kind net was aangekomen, onder-

vonden problemen vanwege de maatregelen rondom sluiting 

van scholen en opvang. Net zoals in 2019 zagen we opnieuw 

een toename in vragen van ouders van pubers. Ook komen 

er meer telefoontjes binnen van geadopteerde ‘jonge bellers’. 

Identiteitsvorming is in deze periode een belangrijke factor. 

De dienstverlening van Fiom is van grote meerwaarde 

doordat er tijdig en laagdrempelig samen naar oplossingen 

gezocht kan worden.

Nazorg in een oogopslag 

65 welkomsttelefoontjes

109  consulten en trajecten thuis/school   

3 nieuwsbrief AdoptieAlert verstuurd 

1.300 abonnees nieuwsbrief 
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Over Fiom 
F

iom is de specialist op gebied van ongewenste 
zwangerschap en afstammingsvragen. We bieden 
informatie en hulp bij vraagstukken omtrent onge-

wenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen 
van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast 
helpt Fiom mensen bij hun zoektocht naar biologische 
familie in binnen- en buitenland.  

    
Fiom beheert de KID-DNA Databank die een match bij 
anoniem donorschap mogelijk maakt. We delen onze 
kennis met professionals via onze website, trainingen 
en advies. Uitgangspunt in ons werk is de keuzevrijheid 
van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op  
afstammingsgegevens. 
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22
informatiebijeenkomsten voor 

aspirant-adoptieouders, 
waarvan 13 in het Nederlands 

en 9 in het Engels 

298
inschrijvingen van 

donorkinderen in de 
KID-DNA Databank

250
leden in de Abortusverwerking 

Facebookgroep

352
beginseltoestemmingen 

getoetst

80
afgeronde VIB-G trajecten

501
aanmeldingen online 

begeleiding bij Abortus-
verwerking, waarvan 

139 in vernieuwde module

56
welkomstdozen verstuurd in 

kader Handreiking

20
voorlichtingsbijeenkomsten 

voor aspirant-adoptieouders, 
waarvan 16 in het Nederlands 

en 4 in het Engels

56
inschrijvingen van donoren in 

de KID-DNA Databank

235
donor-donorkind matches

400+
doorverwijzingen voor 

keuzehulptrajecten

1
bijscholing voor opleiding 
VIB-G aan 4 hulpverleners

1375
leden forum 

Adoptieoudersonline

Fiom 2020 in cijfers

4 
gastlessen over afstand 

ter adoptie aan ziekenhuizen

2 
trainingen keuzehulp 

bij ongewenste zwangerschap 
aan abortusverpleegkundigen

260
personen gevonden 
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Subsidie   4.650.000

Projectinkomsten   952.000

Totaal  € 5.602.000

Baten stichting Fiom 
2020 in €

Lasten stichting Fiom 
2020 in €

Personeelkosten 4.332.000

Afschrijvingen 77.000

Bedrijfskosten 823.000

Projecten  136.000

Resultaat  234.000

Totaal  € 5.602.000

Medewerkers (op 31 december 2020)

60 FTE  verdeeld over

81   medewerkers 

Financiën

81 MEDEWERKERS
(VAST EN TIJDELIJK) 
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Kwaliteitsborging

Fiom is door de Belastingdienst aangewezen als 

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). 

Bekijk de financiële verantwoording over 2020.

Fiom is CRKBO gecertificeerd. Wij voldoen aan de 

Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor  

Kort Beroepsonderwijs. 

Fiom heeft een externe klachtencommissie. In 2020 

zijn er vier 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 

537.979 bezoekers

NIEUWSBRIEVEN 

8.467  abonnees

SOCIAL MEDIA

5.031 volgers

Directie 
Ellen Giepmans, directeur-bestuurder

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

De heer drs. A.J. Schutgens, lid

https://fiom.nl/sites/default/files/financiele-verantwoording-2020-stichting-fiom.pdf
https://www.facebook.com/Fiom.online
https://www.linkedin.com/company/fiom
https://twitter.com/Fiom_online


28

F
IO

M
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 2

0
2

0

Contact

Fiom

Locatie ‘s-Hertogenbosch

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

info@adoptie.nl

Websites

www.fiom.nl

www.tienermoeders.nl

www.adoptie.nl

www.adoptieoudersonline.nl

www.onbedoeldzwanger.info

www.issnetherlands.nl

Colofon

Uitgave: Stichting Fiom, 2021

Vormgeving: Vormix, Maarssen 

Eindredactie: Communicatie Fiom




