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In Nederland hebben ongewenst zwangere vrouwen de vrijheid om een weloverwogen keuze te 
maken. Zij hebben de keuze om de zwangerschap uit te dragen en het kind zelf op te voeden,  te 
kiezen voor pleegplaatsing of afstand doen ter adoptie. Of zij kunnen besluiten tot het afbreken van 
de zwangerschap. Per jaar vinden er ongeveer 30.000 abortusbehandelingen plaats, waarbij het bij 1 

op de 3 behandelingen gaat om een herhaalde abortus. Deze vrouwen komen meerdere malen in de 

situatie terecht waarbij zij ongewenst zwanger raken en kiezen voor een abortus.  

Om inzicht te krijgen in hoe de preventie van herhaalde ongewenste zwangerschap én abortus kan 

worden verbeterd, is het van belang om te weten onder welke omstandigheden een herhaalde 

ongewenste zwangerschap en keuze voor abortus ontstaan.  

Fiom is de specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en heeft als kennisorganisatie een 

directe link met de praktijk. Dit biedt ons de mogelijkheid om praktijk en kennis aan elkaar te 

verbinden. Op het gebied van abortus hebben we direct contact met de doelgroep via de online 

module Abortusverwerking. Tot de groep vrouwen die van deze module gebruik maakt, behoren ook 

vrouwen die ervaring hebben met meerdere abortussen.  

In dit onderzoek hebben we bij deze vrouwen opgehaald hoe zij over herhaalde abortus denken. Dit 

kwalitatieve onderzoek is niet representatief voor de hele doelgroep vrouwen die ervaring hebben 

met meerdere abortussen, maar levert wel vernieuwende inzichten over herhaalde abortus op. Deze 

inzichten vertalen zich naar aanbevelingen voor het verbeteren van de preventie van een herhaalde 

ongewenste zwangerschap en daarmee een herhaalde abortus.  

Met dank aan de vrouwen die hun verhaal met ons wilden delen. Hierdoor levert dit onderzoek 

uniek materiaal op waarmee we praktijk en kennis nog beter met elkaar kunnen verbinden.   

Ellen Giepmans 

directeur – bestuurder Fiom 



   

 

 

 

 

 

In dit onderzoeksverslag staan de bevindingen van een verkennend onderzoek onder vrouwen die 

meerdere keren een abortus hebben gehad en psychosociale klachten ervaren die zij relateren aan 

de abortus. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het bij een derde van alle abortussen in 

Nederland gaat om een zogenaamde 'herhaalde' abortus (IGZ, 2017). Preventie van herhaalde 

ongewenste zwangerschappen zou het aantal abortussen in Nederland aanzienlijk kunnen laten 

dalen. 

 

De ideeën die deze vrouwen hebben over een abortus en over de preventie van ongewenste 

zwangerschappen zijn bestudeerd door de persoonlijke verhalen van vijf vrouwen te analyseren. 

Daarnaast zijn de intakeformulieren geanalyseerd van 70 vrouwen die ervaringen hebben met 2 of 

meer abortussen die zich hebben aangemeld bij de online module Abortusverwerking van Fiom.  

 

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de overwegingen van vrouwen die opnieuw voor abortus 

kiezen en hun anticonceptiekeuze. De resultaten van het onderzoek kunnen ingezet worden om 

verbeterpunten op te stellen om vrouwen beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen van een 

herhaalde ongewenste zwangerschap en daarnaast om de begeleiding van Fiom beter af te stemmen 

op de behoefte van deze vrouwen. 

 

 

 

• Alle vruchtbare vrouwen, inclusief vrouwen die dit onvoorstelbaar vinden, kunnen meerdere 

keren in een situatie komen waarin zij abortus serieus overwegen. Hoofdstuk: 3 en 4 

• De situaties waarin de keuze voor een abortus worden overwogen zijn complex en divers. 

De vrouwen in dit onderzoek bevinden zich meerdere keren in een situatie waarin zij zichzelf 

niet in staat achten om de zwangerschap te voldragen en het kind zelf op te voeden. 

Hoofdstuk: 3 en 4 

 

• Bij de vijf vrouwen in dit onderzoek kwam de eerste ongeplande zwangerschap tot stand op 

relatief jonge leeftijd, door seks zonder anticonceptiegebruik of door inconsequent 

anticonceptiegebruik. Hoofdstuk: 3 

 

• Bij de meeste vrouwen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek heeft de keuze voor de 

herhaalde abortus grotere gevolgen voor hun psychosociaal welzijn dan de keuze voor de 

eerste abortus. Hoofdstuk 3 en 4 

   

• Waar op jonge leeftijd de partners een marginale rol spelen in het keuzeproces rondom de 

ongeplande zwangerschap, soms zelfs niet op de hoogte zijn, is hun rol op oudere leeftijd 

groter of zelfs bepalend. Hoofdstuk 4 



   

 

 

 

 

 

 

• De vijf vrouwen zijn na de eerste abortus goed geïnformeerd en op de hoogte van 

anticonceptiemiddelen, maar raken desondanks opnieuw ongewenst zwanger. Factoren die 

hieraan hebben bijdragen zijn: 

 

o Na de eerste abortus veranderen de vrouwen in dit onderzoek bewust van 

anticonceptie, maar als de tijd verloopt gebruiken ze steeds minder betrouwbare - of 

inconsequenter - anticonceptiemethoden. Hoofdstuk: 3 en 4 

 

o Bij de keuze voor anticonceptie speelt bij de vrouwen in dit onderzoek de 

persoonlijke beleving van anticonceptie een belangrijke rol. Hoofdstuk: 3, 4 en 5 

 

o Daarnaast tonen de bevindingen dat het vinden van effectieve anticonceptie bij een 

aantal vrouwen een worsteling kan zijn. Hoofdstuk: 3, 4 en 5 

 

o Om een nieuwe ongewenste zwangerschap te voorkomen hadden de respondenten 

op bepaalde momenten in hun leven een andere, meer persoonlijk passende keuze 

moeten maken over anticonceptie. Begeleiding hierbij zou wenselijk zijn geweest. 

Hoofdstuk: 5 

 

o De anticonceptievoorlichting in een abortuskliniek sluit niet aan bij iedere vrouw. De 

reden die hiervoor gegeven wordt is dat vrouwen in het keuzeproces bij een 

ongewenste zwangerschap en rondom de abortusbehandeling niet ook nog in staat 

zijn om een weloverwogen keuze te maken over anticonceptie. Hoofdstuk: 5 

 

o Een aantal vrouwen in ons onderzoek geeft aan dat ze na de abortus geen ruimte 

hebben gehad voor bewustwording van hun gevoel. Hoofdstuk: 5 

 

o Het gebrek aan bewustwording van hun gevoel na de abortus kan ervoor zorgen dat 

vrouwen minder actief en/of minder effectief een ongeplande zwangerschap 

proberen te voorkomen. Hoofdstuk: 5 

 

• De vijf vrouwen kijken na de tweede abortus zeer kritisch naar hun anticonceptiegebruik en 

zijn vastbesloten om niet nog een keer ongewenst zwanger te worden. Hoofdstuk 4 

 

 



   

 

 

 

 

Dit onderzoek laat zien dat alle vruchtbare vrouwen, inclusief vrouwen die dit onvoorstelbaar vinden, 

in een situatie kunnen komen waarin zij abortus serieus overwegen. Het is aan te bevelen dat 

preventie van herhaalde ongewenste zwangerschappen zich niet alleen richt op de kennis over 

anticonceptie, maar dat er tevens aandacht wordt besteed aan het proces en de context waarin 

nieuwe anticonceptiekeuzes worden gemaakt. De bevindingen in dit onderzoek laten zien dat 

vrouwen met psychosociale klachten na een abortus in een eerder stadium na de eerste abortus 

behoefte hadden aan begeleiding bij bewustwording en zelfreflectie. Wij raden de volgende 

aandachtspunten aan bij het opstellen van verbeterpunten ter preventie van herhaalde ongewenste 

zwangerschappen:  

 

• Aanvullend op de voorlichting in de abortuskliniek of het ziekenhuis persoonlijke 

anticonceptiebegeleiding na een eerste abortus op meerdere momenten of levensfases, 

bijvoorbeeld door een huisarts. 

  

• Zwaartepunt leggen bij vrouwen die relatief jong (onder de 20 jaar) kiezen voor een abortus. 

 

• Na een abortus dient naast kennisoverdracht over anticonceptie, ook aandacht te zijn voor 

bewustwording en zelfreflectie.  

 

• Bij anticonceptiecounseling na een abortus door medisch personeel in het ziekenhuis, in de 

abortuskliniek of door een huisarts, is het aan te raden om aandacht te hebben voor de 

persoonlijke beleving van anticonceptie en de worsteling met anticonceptie die vrouwen 

kunnen ervaren. 

 

• Toegang tot psychosociale begeleiding na een abortus beschikbaar en laagdrempelig maken, 

bijvoorbeeld door middel van de online hulp bij abortusverwerking. 

 

 

Samenvattend wijzen de resultaten van dit onderzoek erop dat psychosociale begeleiding na een 

abortus zou kunnen bijdragen aan de preventie van een herhaalde ongewenste zwangerschap. Het is 

aan te bevelen dat bewustwording en zelfreflectie een belangrijke rol spelen in deze begeleiding, 

zoals de bewustwording van wat het persoonlijk betekent om een ongewenste zwangerschap mee te 

maken en de afstemming van anticonceptiemethoden op de behoeften en beleving van de vrouwen 

in meerdere fases in hun leven.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Eind december 2016 verklaart minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat ze geschrokken is 

van het aantal abortussen in Nederland (Beverdam & De Jong, 2016). In Nederland vinden jaarlijks 

zo’n 30.000 abortussen plaats. In vergelijking met andere landen is het abortuscijfer relatief laag. 

Tevens laat het de afgelopen jaren geen opvallende veranderingen zien (IGZ, 2017; IGZ, 2018).  

 

Waar echter winst te behalen valt, is het aantal zogenaamde 'herhaalde abortussen' (Van Teeffelen, 

2016). Hiermee wordt gedoeld op een abortus bij een vrouw die eerder een abortus heeft gehad. Bij 

één op de drie abortussen, is daar sprake van (Loeber, 2013; Loeber et al. 2017; Picavet et al., 2013; 

IGZ, 2017). Bijna een kwart van de vrouwen heeft eerder één abortus ondergaan, de overige 

vrouwen hebben ervaring met twee of meer abortussen (IGZ, 2017; IGZ, 2018).   

 

Fiom wil inzicht krijgen in de factoren die eraan bijdragen dat vrouwen meerdere keren voor een 

abortus kiezen. Het eenzijdige beeld dat (herhaalde) abortus zou gaan om een verkapte vorm van 

anticonceptie wordt daarbij genuanceerd (Van Teeffelen, 2016). In dit onderzoek wordt de 

beeldvorming bestudeerd over een abortus en de preventie van een ongewenste zwangerschap van 

vrouwen die meerdere keren een abortus hebben meegemaakt en psychosociale klachten ervaren. 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om verbeterpunten op te stellen voor de preventie 

van herhaalde ongewenste zwangerschappen die Fiom kan inzetten om: 

 

1. De online begeleiding van vrouwen die een abortus overwegen en/of die een abortus 

hebben gehad, te verbeteren. 

2. Bestaande interventies aan te scherpen op het gebied van secundaire preventie. 

3. Een nieuwe interventie te ontwikkelen.  

 

 

 

De dienstverlening van Fiom op het gebied van ongewenste zwangerschap richt zich ten eerste op de 

begeleiding bij het maken van een weloverwogen keuze als een vrouw ongepland zwanger is. In dit 

onderzoeksverslag wordt de term “ongepland” gebruikt voor een onverwachte/onbedoelde 

zwangerschap en vervolgens wordt het onderscheid gemaakt of deze zwangerschap “ongewenst” is, 

dat wil zeggen ongepland en niet gewild, of “gewenst”, dat wil zeggen ongepland maar wel welkom. 

Er zijn vier keuzemogelijkheden bij een ongeplande zwangerschap: het kind zelf opvoeden, 

pleegzorg, afstand ter adoptie of een abortus. Elk van deze keuzes kunnen ingrijpende gevolgen 

hebben voor zowel de toekomst van de vrouw als die van het kind. Daarnaast richt Fiom zich op de 

begeleiding van vrouwen die psychosociale klachten ervaren na een abortus. Een recent onderzoek 

laat zien dat vrouwen die een abortus meemaken vaker een geschiedenis met psychische problemen 

hebben dan vrouwen die geen abortus meemaken (Van Ditzhuijzen et al., 2017). Het onderzoek vond 

geen verband tussen het meemaken van een abortus en de ontwikkeling van een psychische 

aandoening. Dit wil echter niet zeggen dat vrouwen, in subjectieve zin, geen last kunnen 

ondervinden van hun ervaring (Van Ditzhuijzen et al., 2017). Fiom biedt gratis online begeleiding aan 



   

 

 

 

 

vrouwen vanaf 16 jaar die in Nederland wonen en psychosociale klachten ervaren naar aanleiding 

van een abortus. Uit gebruikersgegevens van 2015-2016 (n=573) van deze module 

Abortusverwerking (module ABV) blijkt dat vrouwen die vaker een abortus hebben gehad 

vertegenwoordigd zijn met 12.2% (n=70). Fiom wil onderzoeken hoe het komt dat deze vrouwen 

meerdere malen ongewenst zwanger raken en wat hun overwegingen zijn om voor een abortus te 

kiezen in de context van eventuele klachten die zij ervaren van een eerdere abortus.  

 

  

Zwangerschappen kunnen voorkomen worden door effectief gebruik van voorbehoedsmiddelen. Het 

blijkt dat het anticonceptiegebruik van abortuscliënten significant verschilt met dat van vrouwen die 

nog nooit een abortus hebben gehad. Abortuscliënten gebruiken vaker de pil, condoom of geen 

anticonceptie en minder vaak een IUD (intra uterine device) of een sterilisatie (Hehenkamp & Wijsen, 

2016). Na een eerste of een tweede abortus passen de meeste vrouwen hun anticonceptie gebruik 

effectief aan. Een klein deel van de vrouwen komt terug voor een derde abortus of meer. Opvallend 

is dat vrouwen met vier of meer abortussen nog steeds de pil, een condoom of geen anticonceptie 

gebruiken, ondanks dat dit herhaalde malen heeft geleid tot een ongewenste zwangerschap (Loeber, 

2013).   

 

Verschillende onderzoekers stellen dat ongewenste zwangerschappen samenhangen met geen of 

verkeerd anticonceptiegebruik. Het falen van anticonceptie relateren ze aan bepaalde socio-

demografische kenmerken, zoals een jonge leeftijd of een migrantenachtergrond, die vrouwen 

kwetsbaarder maken voor het falen van anticonceptie (Aerts & Verhoeven 2015; Picavet, 2016). 

Vrouwen met een herhaalde abortus hebben vaker een migrantenachtergrond (in het bijzonder uit 

het Caribisch gebied of Sub-Sahara Afrika), een lage sociaal-economische status of een laag 

opleidingsniveau, een hogere leeftijd en al kinderen (Loeber & Muntinga, 2017; Picavet et al., 2013; 

Picavet, 2016). Loeber & Muntinga (2017) hebben vrouwen met een herhaalde abortus nader 

onderzocht en leggen een verband tussen hun culturele ideeën over seksuele gezondheid en het 

lichaam. Daarnaast spelen de houding van de partner, de angst voor bijwerkingen van 

voorbehoedsmiddelen, en financiële motieven een rol om geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken.   

 

 

Vrouwen die voor abortus hebben gekozen, geven aan behoefte te hebben aan begeleiding en advies 

om ongewenste zwangerschappen te voorkomen (Loeber & Muntinga, 2017). Deze behoefte is 

significant groter bij vrouwen die twee of meer abortussen hebben gehad dan bij vrouwen met één 

abortus. Zij blijken echter vaak geen aansluiting te vinden bij de reguliere hulpverlening. Redenen die 

de vrouwen hiervoor opgeven is dat ze nooit naar de huisarts gaan of negatieve ervaringen hebben 

met het advies van diezelfde huisarts. Een andere belangrijke reden is dat ze een voorkeur hebben 

om een antwoord op hun vragen zelf op internet te zoeken of liever familie en vrienden consulteren 

over het gebruik van anticonceptie. Ook wordt informatie van een ervaringsdeskundige soms meer 

gewaardeerd dan die van een medische professional (Loeber & Muntinga, 2017).   



   

 

 

 

 

 

 

Om vrouwen beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen van een herhaalde ongewenste 

zwangerschap en daarnaast onze begeleiding beter af te kunnen stemmen op de behoefte van deze 

vrouwen, wordt de volgende centrale vraag gesteld:  

 

Welke ideeën hebben vrouwen die meerdere keren een abortus hebben gehad over een abortus én 

over de preventie van ongewenste zwangerschappen? 

 

Daarbij worden de volgende deelvragen gehanteerd:  

 

A. Wat zijn de socio-demografische kenmerken van de vrouwen met een herhaalde abortus die de 

online module Abortusverwerkingsmodule van Fiom hebben gevolgd (n=70)? 

 

B. Hoe denken vrouwen die ervaring hebben met meerdere abortussen over een abortus?   

 

• Hoe dachten ze voor en na de eerste ongewenste zwangerschap over een abortus?  

• Hoe hebben zij de abortussen ervaren?  

• Welke abortus gerelateerde klachten ervaren ze of hebben ze ervaren?  

 

C. Hoe denken vrouwen die vaker voor een abortus hebben gekozen over de preventie van een 

zwangerschap?  

 

• Hoe dachten ze voor en na de abortussen over de preventie van een zwangerschap?  

• Wat zijn volgens hen de omstandigheden waarin ze meerdere keren ongewenst zwanger zijn 

geweest?  

• Welke informatie of begeleiding hebben ze gekregen na de eerste abortus? Wat hebben ze 

hierin gemist?  

• Wat voor begeleiding of ondersteuning hebben ze nodig om een herhaalde ongewenste 

zwangerschap te voorkomen?   

 

 

In dit exploratieve onderzoek worden de ervaringen bestudeerd van vrouwen die meerdere keren 

een abortus hebben gehad, daar psychosociale klachten van ondervinden en die de online module 

Abortusverwerking van Fiom hebben gevolgd. Hoe verhoudt het gegeven dat zij klachten ervaren, 

zich tot hun herhaalde keuze voor een abortus? De module Abortusverwerking biedt ons toegang tot 

een specifieke groep vrouwen die waarschijnlijk via andere wegen moeilijk te benaderen zijn. Het 

taboe om te praten over een abortus lijkt immers te groeien in Nederland (Rutgers en Soa Aids, 

2017). Voor de kwalitatieve interviews zijn de vrouwen geselecteerd die zich in 2015 of 2016 hebben 

aangemeld en daarbij aangaven vaker een abortus te hebben gehad. Er is bewust gekozen om geen 



   

 

 

 

 

vrouwen te benaderen die zich in 2017 bij de module ABV hebben aangemeld, omdat zij nog in het 

begeleidingstraject kunnen zitten.   

 

De respondenten zijn geselecteerd op basis van hun bereidheid om mee te werken aan het 

onderzoek en hun potentiële bijdrage aan de dataverzameling en analyse (theoretische 

steekproeftrekking). De selectie is gebaseerd op de volgende criteria:  

 

• Vrouwen die zich in 2015 of 2016 hebben aangemeld voor de module ABV (n=573)  

• én die hebben aangegeven al vaker een abortus te hebben gehad (n=70)   

• én die hebben aangegeven dat ze benaderd mochten worden voor wetenschappelijk 

onderzoek (n=42)   

• én die in Nederland wonen (n=41)  

 

De selectie van de respondenten geeft geen representatief beeld van alle vrouwen met herhaalde 

abortus. Alleen vrouwen die in Nederland wonen en de Nederlandse taal voldoende beheersen 

kunnen deelnemen aan de module ABV. Vrouwen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen 

of minder goed de weg naar de online hulp van Fiom kunnen vinden, worden hierdoor niet in ons 

onderzoek meegenomen. Daarnaast zijn alleen vrouwen bereikt die psychosociale klachten ervaren 

die ze relateren aan de abortus(sen). Ze hebben de online module Abortusverwerking van Fiom 

gevolgd. Daarnaast kunnen de vrouwen die openstaan voor een interview afwijken van de vrouwen 

die hier niet voor openstaan. Het was opvallend dat vier vrouwen een hbo-opleiding hadden gevolgd 

en 1 de havo had afgerond. Tijdens de interviews bleek dat ze goed op zichzelf konden reflecteren. 

De representativiteit van de vijf vrouwen is laag voor de gehele groep vrouwen met een herhaalde 

abortus in Nederland. Hun verhalen worden gebruikt om de verscheidenheid aan ervaringen weer te 

geven en inzicht te verschaffen in complexiteit van de omstandigheden waarin een herhaalde 

abortus tot stand kan komen. 

 

De respondenten zijn benaderd per email. De geïnteresseerde vrouwen konden zich per e-mail of 

telefoon aanmelden voor deelname aan een interview bij een onderzoeker van Fiom. Vervolgens 

werd er telefonisch contact met hen gelegd en kregen ze via e-mail een informatiebrief en een 

toestemmingsformulier toegestuurd. In totaal reageerden acht vrouwen op onze oproep. Drie 

vrouwen hebben niet deelgenomen aan het onderzoek, omdat ze zich bedachten of ziek waren. 

Uiteindelijk zijn vijf vrouwen geïnterviewd. De interviews duurden 1,5 tot 2,5 uur en vonden plaats 

bij de vrouwen thuis. Als dank kregen de respondenten een VVV-bon ter waarde van 15 euro.  

 

 

In hoofdstuk 2 wordt de doelgroep in kaart gebracht door middel van een kwantitatieve analyse van 

de gebruikersgegevens van de module ABV. Sinds oktober 2014 vullen de deelnemers van de online 

hulpmodule een intakeformulier in. In drie jaar tijd (oktober 2014 tot oktober 2017) zijn 771 

ingevulde intakeformulieren ontvangen. De intake behandelt socio-demografische kenmerken van de 

gebruiker en daarnaast vragen over de thema's abortus, psychosociale klachten en de verwachtingen 



   

 

 

 

 

van het begeleidingstraject. Statische analyses zijn uitgevoerd met behulp van het statistisch 

softwareprogramma SPSS versie 24.   

 

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit vijf semigestructureerde diepte-interviews. De diepte- 

interviews stelden de onderzoekers in staat om een gevoelig onderwerp te bespreken. Tijdens de 

interviews konden zij doorvragen en de informatie, die de vrouwen gaven, beter in een context 

plaatsen. Ze werkten met een topiclijst waarin de onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd naar 

concrete open interviewvragen. De vraaggesprekken hadden een open karakter, wat ruimte bood 

om nieuwe onderwerpen/thema’s aan te snijden.  

 

De interviews zijn met instemming van de respondent opgenomen en op een later tijdstip verbatim 

uitgewerkt. De data is ingevoerd in het computerprogramma MAXQDA, software ter ondersteuning 

van het maken van de kwalitatieve analyse.   

 

Het analyseproces bestond uit drie stappen. Het begon met open coderen. Dit betekent dat in eerste 

instantie codes zijn gevormd op basis van alle data met een brede blik en met aandacht voor de 

perspectieven van de respondenten en hun woordgebruik (Spradley, 1979; Boeije 2014). De 

volgende stap was het axiaal coderen. Hierbij ging de onderzoeker nog een keer door de data heen 

en probeerde relevante fragmenten te vinden die hielpen de onderzoeksvragen te beantwoorden en 

die zij kon koppelen aan de topics van de topiclijst. Deze fragmenten werden gecodeerd met een 

trefwoord. De derde analytische stap was het selectief coderen, waarbij werd gezocht naar de 

onderlinge verbanden tussen de codes. In totaal werd 14 categorieën geïdentificeerd (de 

tussenkoppen in de hoofdstukken 3-5) die inzicht gaven in de onderzoekssituatie. Vervolgens werden 

deze categorieën zo volledig mogelijk uitgewerkt. De categorieën zijn gebruikt om de interpretatie 

van de onderzoeksresultaten over te kunnen brengen en toe te lichten (Van Meijl et al., 2016).  

 

In hoofdstuk twee tot en met vijf worden de resultaten van het onderzoek beschreven op basis van 

een doelgroep analyse (hoofdstuk 2) en de analyse van de vijf interviews (hoofdstuk 3 t/m 5). Ter 

verduidelijking en ter illustratie zijn letterlijke citaten uit de interviews gebruikt. In de conclusie volgt 

een overzicht van de bevindingen en aanbevelingen voor de richting van vervolgonderzoek. 

 

De vijf verhalen van de vrouwen die zijn geïnterviewd staan tussen de hoofdstukken in. Ze geven 

weer hoe de verschillende aspecten uit de analyses met elkaar kunnen samenhangen binnen één 

verhaal. Ter bescherming van hun privacy hebben de deelnemers een schuilnaam gekregen en zijn 

gegevens die terug te leiden zijn naar hen persoonlijk weggelaten. Zij hebben ter controle vóór 

publicatie het onderzoeksrapport ingezien.  



   

 

 

 

 

Het verhaal van Monique (31) 

Monique woont in een kleine studio aan een drukke vierbaans weg. Ze heeft een zwarte kat die tijdens het 

interview naast haar gaat liggen op de bank. Ze straalt zelfvertrouwen uit, maar ook verdriet en kwetsbaarheid. 

Ze start haar verhaal met de woorden "Het was destijds niet helemaal mijn keuze", een gebeurtenis die later 

grote gevolgen blijkt te hebben.  

Als puber heeft ze veel last van haar ongesteldheid en wil ze eigenlijk aan de pil. Ze mag dit echter niet van haar 

moeder, die vindt het niet nodig en dan gebeurt het niet. Ze omschrijft zichzelf als een braaf meisje, ze houdt 

zich aan afspraken en komt op tijd thuis. Ze vindt het niet prettig om iets stiekems te doen. Het geeft haar 

vertrouwen om te luisteren naar anderen.  

Op 17-jarige leeftijd ontmoet ze een jongen met wie ze seks heeft. Ze gebruiken condooms. In haar 

achterhoofd zit het verhaal van haar moeder, die voordat zij werd geboren vier keer een miskraam had en keer 

op keer vertelt dat zwanger zijn niet vanzelfsprekend is. "Zwanger dat ben je echt niet zomaar", aldus haar 

moeder. En dan komt het moment waarop ze één keer geen condoom gebruiken. De daaropvolgende 

zwangerschap komt volledig onverwachts. Vanaf het moment dat ze haar moeder vertelt dat ze zwanger is, 

raakt ze volledig de zeggenschap kwijt over haar lichaam en geest. In de dagen erna regelt haar moeder een 

abortus en wijkt daarbij niet van haar zijde. In gesprekken met de huisarts en het ziekenhuis voert haar moeder 

het woord. Monique heeft het gevoel dat niemand naar haar luistert, naar wat zij wil en dat ze niet gehoord 

wordt. Ze voelt zich machteloos en ondergaat gelaten de abortus.  

In de periode na de abortus gaat de zwangerschap thuis de doofpot in. Met vrienden praat ze er oppervlakkig 

over. Ze krijgt wel toestemming van haar moeder om aan de pil te gaan. Ze voelt zich eenzaam en in de steek 

gelaten. Ze heeft altijd haar best gedaan en vindt geen steun op het moment dat ze haar ouders zo hard nodig 

heeft. Haar levenshouding verandert van goed luisterend en altijd maar proberen om het mensen naar hun zin 

te maken in "Waarom zou ik überhaupt nog mijn best gaan doen als het uiteindelijk toch niet uitmaakt". Op 

haar 19e verlaat ze het ouderlijk huis, gaat feesten en steeds meer drank en drugs gebruiken.  

Mede door het overslaan van nachten en het drank- en drugsgebruik vergeet ze de pil zeer regelmatig. Op haar 

26ste besluit ze een afspraak te maken bij de huisarts om een spiraal te laten zetten. Ze is vaker niet nuchter 

dan wel en ziet in dat het verstandiger is om van anticonceptiemiddel te wisselen. Ze heeft op dat moment 

geen relatie en stopt alvast met de pil. En dan komt er een nacht dat ze zo onder invloed is, dat ze de volgende 

ochtend wakker wordt naast een kennis en zich niet kan herinneren wat er die nacht is gebeurd. Ze laat het 

voor wat het is, totdat ze negen dagen overtijd is. Ze had zich altijd zo voorgenomen dat als het nog een keer 

zou gebeuren ze de zwangerschap zou voldragen. Maar nu ze voor het voldongen feit van een nieuwe 

zwangerschap staat, twijfelt ze. Ze deelt het met de kennis en wil dit keer een eigen besluit nemen. Hij geeft 

haar die ruimte. Ze kiest uiteindelijk voor een abortus omdat ze beseft wat voor "chemische bende" ze in haar 

lichaam heeft gestopt. Ze weet dat ze geen relatie met die kennis wil opbouwen, omdat ze haar levensstijl en 

haar woonruimte niet geschikt vindt voor een kind. Daarnaast denkt ze dat ze niet in staat is een kind alleen op 

te voeden en heeft ze niet de financiële middelen. De abortus die volgt is een zeer nare ervaring, zowel fysiek: 

twee dagen lang met veel pijn en uiteindelijk het ondergaan van een spoedcurettage; als mentaal, door een 

veroordelende arts, die toen ze veel pijn had zegt: "Ja, volgende keer maar voorkomen hè!" 

Deze tweede zwangerschap schudt haar wakker, ze denkt: "Waar ben je nu mee bezig?!?" Ze zoekt psychische 

hulp, wordt zich bewust van de grote impact van het feit dat ze bij de eerste abortus geen eigen keuze kon 

maken. Ze ervaart psychosociale klachten, vermijdt situaties met kinderen, kan haar gedachten niet loslaten, 

herbeleeft de ervaring telkens weer en ze ervaart depressieve-, schuld- en schaamtegevoelens. De psychische 

begeleiding helpt haar om haar ervaringen en gevoelens beter te kunnen plaatsen en langzaamaan krijgt ze 

haar leven beter op de rit, en zegt ze overtuigd: "Als het nu nog een keer gebeurt dan is het omdat ik blij ben." 



   

 

 

 

 

 
In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de socio-demografische kenmerken van de groep 
vrouwen (n=70) die de online module Abortusverwerking (ABV) bij Fiom hebben gevolgd in 2015 en 
2016 én die hebben aangegeven meerdere keren een abortus te hebben gehad.  
 
 

 

In 2015 en 2016 hebben 573 vrouwen deelgenomen aan de online module Abortusverwerking, zie 
grafiek 2.1.1 voor de verdeling van deelnemers per maand.  
 
 
Grafiek 2.1.1: Aantal ingevulde intakeformulieren online module Abortusverwerking 2015-2016 
 

 
 
 
 

 

Gemiddeld één op de tien vrouwen die zich aanmeldt voor de module ABV, heeft ervaring met 
meerdere abortussen (n=70). Dit aantal ligt lager dan de landelijke aantallen (gemiddeld één op de 
drie, IGZ, 2018). De vrouwen hebben ervaring met 2 abortussen (n=59), 3 abortussen (n=8), 4 
abortussen (n=2) of 5 abortussen (n=1). Zie tabel 2.1.1 voor een vergelijking percentages aantal 
abortussen tussen de landelijke aantallen en de deelnemers in de module ABV. 
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Tabel 2.1.1  Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen, in percentages van behandelde 
vrouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen met herhaalde abortus, die zich inschrijven voor de module 
Abortusverwerking, is 29 jaar met een standaarddeviatie van 7.9. De jongste vrouw in deze groep is 
17 jaar en de oudste is 55 jaar oud. De meerderheid van de vrouwen met een herhaalde abortus 
heeft een partner (84.3%). Bijna de helft van de vrouwen heeft kinderen (45.7%), en ongeveer een 
derde (28.6%) geeft aan een religieuze achtergrond of andere levensvisie te hebben. In de 
intakeformulieren is niet gevraagd naar opleidingsniveau of etniciteit waardoor hier geen verdere 
informatie over gegeven kan worden.  
 
De helft van de vrouwen met een herhaalde abortus (52.9%) is woonachtig in Noord-Holland of Zuid-
Holland. De andere helft van de vrouwen woont in de andere provincies van Nederland en vier 
vrouwen wonen in België. Zie grafiek 2.1.2 voor een spreiding van de vrouwen over de verschillende 
regio’s. 
 
 
Grafiek 2.1.2: Vrouwen met een herhaalde abortus per regio 
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De gemiddelde zwangerschapsduur op het moment van de abortus of overtijdbehandeling, was 7 
weken. De hulpvraag van de vrouwen bestaat uit de behoefte aan begeleiding zodat zij beter leren 
omgaan met gevoelens, zoals verdriet, schuld, spijt, somberheid, eenzaamheid en woede. Ze geven 
aan dat deze gevoelens hun dagelijkse leven en functioneren beïnvloeden. Daarnaast wijzen de 
vrouwen op het ontbreken van steun binnen hun relatie. Verder geven ze aan het moeilijk vinden om 
over de abortus met anderen te praten. Een kwart van de vrouwen (25.7%) geeft aan dat ze gebruik 
maakt van nog andere hulpverlening. Het gemiddelde cijfer dat de vrouwen aan hun klachten 
toeschrijven is een 7.9 (op een schaal van 1 tot 10) met een SD van 1.5. 
 

  



   

 

 

 

 

Het verhaal van Inge (45) 

Inge woont met haar man en twee dochters op de derde verdieping van een oud herenhuis. Ze is altijd outgoing en extravert 

geweest en heeft verschillende partners gehad. Ze worstelt om financieel rond te komen en een balans in het leven te vinden 

tussen het moederschap, werk, tijd voor vriendschappen en haar relatie. 

 

Inge wordt op haar 19e ongepland zwanger. Ze heeft op dat moment eigenlijk twee vriendjes en weet niet precies van wie 

ze zwanger is. Om een zwangerschap te voorkomen, gebruikt ze alleen condooms. Deze gebruikt ze inconsequent, ze zegt: 

“Maar niet altijd, of het ging mis ofzo, het was niet zo waterdicht”. Ze schrikt erg van het feit dat ze zwanger is, ze heeft het  

niet verwacht. Maar ze weet meteen dat ze het niet wil. Ze vindt zichzelf te jong en vindt dat ze zich niet in een situatie 

bevindt om een kind op te voeden. Ze onderneemt direct stappen om een abortus te realiseren. Ze deelt haar besluit met 

één van de twee vriendjes en hij staat achter haar beslissing. De andere jongen vertelt ze pas na de abortus dat ze zwanger 

is geweest. 

 

Achteraf gezien, is ze blij dat ze niet op haar 19e al moeder is geworden. Ze vindt het een heftige beslissing en de abortus 

zelf maakt veel indruk op haar. Ze is niet onder narcose: “En dan hoor je pfuhhhh pfuhhhh, dat ze het wegzuigen denk ik, je 

maakt het helemaal mee”. Verder heeft de abortus niet zo veel met haar gedaan, omdat: “Ik voelde me niet zo verbonden 

met een kind of het idee van een kind, ik leefde zo in een andere fase.” 

 

Na de abortus volgt een periode waarin ze even de pil gebruikt, maar dat bevalt niet. Ze houdt er niet van om iets in haar 

lichaam te stoppen. Ze gebruikt meestal condooms en verder geen anticonceptiemiddelen. Ze zegt: “Ja wel regelmatig 

condooms maar af en toe ook niet. Toch voor het zingen de kerk uitgaan en dat soort dingen, toch heel onverstandig”. Even 

probeert ze de NuvaRing, waarmee ze na twee maanden stopt, ze wordt er misselijk van en heeft het idee dat “het niet met 

mijn lichaam klopte”. Dan krijgt ze een langdurige relatie waarin ze altijd condooms gebruiken. Met haar huidige partner wil 

ze kinderen en samen krijgen ze twee dochters, op 37- en 40-jarige leeftijd.  

 

Na de geboorte van haar tweede dochter gaat ze haar vruchtbare periodes bijhouden en op die momenten heeft ze geen 

seks. Ze schrikt erg als haar berekening niet blijkt te kloppen en ze op haar 41e opnieuw zwanger is. Ze heeft samen met 

haar partner het gevoel dat ze een derde kind niet gaan redden. Ze hebben nooit drie kinderen gewild. Ze vinden het met 

twee kinderen al moeilijk genoeg om alles rond te krijgen, organisatorisch, financieel, mentaal en relationeel. Ze besluiten 

om de zwangerschap niet door te zetten. In de abortuskliniek wordt ze overvallen door de vraag of ze tijdens de abortus 

een spiraal wil laten zetten. Ze hebben het financieel erg krap, dat is mede een reden voor de abortus, en de spiraal kost 

meer geld in de abortuskliniek dan bij de huisarts. Ze raakt ervan in de war, ze kan er niet rustig over nadenken omdat de 

abortus in gang gezet wordt. Ze zegt dat ze het niet wil, maar na de toediening van de medicatie, zegt ze “ah doe het anders 

toch maar wel”. Ze is blij dat haar partner op dat moment benadrukt dat ze het niet wil. Ze vindt het moment waarop deze 

vraag gesteld wordt niet goed en wordt er nog steeds emotioneel van als ze eraan denkt. Na de abortus laat ze een 

koperspiraal plaatsen bij haar huisarts.  

 

Ze krijgt van de tweede abortus niks mee door de narcose, ze zegt: “Het is heel gek eigenlijk, alsof je voor controle naar de 

tandarts gaat. Ik weet wel dat ik tegen mijn vriend zei, Jezus, als je het op deze manier meemaakt als je jong bent dan ga je 

misschien wel licht over abortus denken, je gaat liggen, je bent weg en je wordt teruggereden en je krijgt er niets van mee.” 

 

Inge ervaart de begeleiding na haar abortus als onvoldoende. Ze zegt: “Eigenlijk zou je gewoon een serie van gesprekken 

moeten hebben met een therapeut voor en na je abortus, omdat het zo heftig is.” Ze zegt dat ze na die tweede abortus 

haar gevoelens een tijd heeft weggestopt en dat die toen heel heftig terugkwamen: “Het overkwam me daarna echt, en ik 

kan me voorstellen dat mensen daar depressief van kunnen worden of in paniek raken, want ik voelde echt die paniek”. Ze 

voelt pijn en twijfels en kan deze gevoelens geen plek geven. Ze vindt het moeilijk om gezinnen met drie kinderen te zien, 

op die momenten denkt ze “Had ik het maar wel gedaan, misschien kan het nu niet meer door mijn leeftijd”. Ze benadrukt 

de zwaarte die ze heeft ervaren om een keuze te maken: “De traumatische ervaring dat je een heftige beslissing neemt en 

de verwerking ervan”.  

 



   

 

 

 

 

 

Vóór hun eerste ongeplande zwangerschap keuren de vijf vrouwen het idee van een abortus niet af. 

Hanneke zegt: “Ik was vrij neutraal, ik was niet een tegenstander, en dat ben ik nog steeds niet. Ik 

respecteer iedereen die in de situatie komt, je weet nooit waar je in terecht komt.” Inge vindt het 

goed dat de mogelijkheid voor abortus bestaat maar dat je wel moet proberen het te voorkomen: ”Ik 

dacht heel zwaar over een abortus, dat was iets dat je moet willen voorkomen, maar als het gebeurt 

en je bent niet in staat om een kind op te voeden dan moet de mogelijkheid er wel zijn.” Kim vond 

dat als ze zich in goede omstandigheden zou bevinden (werk, inkomen en een partner) dat ze dan 

gewoon voor een kind zou moeten gaan. 

Karin en Monique hadden niet verwacht dat ze zelf ooit in een situatie zouden komen waarin ze voor 

een abortus zouden kiezen. Karin verwoordt dit als volgt: “Toen ik jong was wist ik zeker dat ik nooit 

een abortus zou doen, ik stond er niet afkeurend tegenover maar ik wist zeker dat ik dat nooit zou 

doen. Uiteindelijk ben ik iemand geworden die dat drie keer heeft gedaan en dat had ik al helemaal 

niet verwacht. Ik had me wel kunnen indenken dat het me één keer zou overkomen, maar drie keer, 

nee.”  

 

De vijf vrouwen waren voor het eerst zwanger op een leeftijd waarop zij vonden dat ze nog erg jong 

waren om zwanger te zijn (tussen de 16 en 23 jaar). Kim verwoordt dat ze zelf nog een kind was: “Ik 

was 16 en toen zei ik ook gelijk tegen de huisarts, ik ben zelf nog een kind, ik wil helemaal geen kind.” 

Monique wijst op het feit dat ze nog geen zelfstandige beslissingen mocht nemen van haar ouders. 

Karin zegt dat ze niet goed wist wat een zwangerschap betekende: “Ik had totaal geen idee wat een 

baby en het moederschap inhielden”. Hanneke had op haar 23e ook het gevoel dat ze mentaal nog te 

jong was, omdat ze door ziekte een deel van haar jeugd had gemist. Ilse benadrukt dat ze geen 

tienermoeder wilde worden: “Zwanger zijn op jonge leeftijd was echt een no go”. 

 

 

De eerste zwangerschap kwam bij de vrouwen tot stand door seks zonder anticonceptiegebruik of 

door inconsequent anticonceptiegebruik. Monique wilde aan de pil, maar mocht dit niet van haar 

ouders en gebruikte condooms, op één keer na. Inge was nonchalant in het gebruik van condooms, 

ze deed het niet altijd en soms scheurde het condoom en dan nam ze geen andere maatregelen. 

Hanneke gebruikte geen anticonceptie omdat ze dacht dat ze niet zo vruchtbaar was vanwege de 

medische behandelingen die ze in haar jeugd had ondergaan. Karin slikte de pil, maar als ze deze 

vergat dan gebruikte ze geen condooms ter compensatie. Bij Kim scheurde het condoom op vakantie 



   

 

 

 

 

en ze nam geen morning after pil omdat ze dacht dat je die alleen direct de volgende ochtend kunt 

innemen en de apotheek daarnaast op zondag gesloten was.  

 

De vrouwen schatten de kans zeer laag in dat ze door één keer onbeschermde seks zwanger zouden 

kunnen worden. Dit blijkt ook uit de reacties op hun zwangerschap, zoals Hanneke verwoordt: “Nee 

dat kan toch niet, dat kon ook niet, zo vaak zien we elkaar niet, nou ja, ik was in shock.” En Inge zegt: 

“Het was echt vreselijk, echt een ramp, het was wel heel erg schrikken, het was ook heel erg 

onverwacht”.  

 

 

Karin’s eerste zwangerschap is ongepland maar niet ongewenst en ze besluit de zwangerschap te 

voldragen. De overwegingen van de vier vrouwen, die een abortus op jonge leeftijd hebben gehad, 

verschillen. Monique heeft geen stem in de keuze voor een abortus; haar moeder heeft dit bepaald. 

Inge, Hanneke en Kim vinden zichzelf nog te jong om een kind op te voeden. Ze gaan nog naar school 

of studeren, wonen thuis, hebben geen inkomen en denken dat ze de verantwoording voor een kind 

niet kunnen dragen. De vrouwen overwegen de opties “afstand ter adoptie” of pleegzorg niet of 

nauwelijks. 

 

 

Inge, Hanneke en Kim staan nog steeds volledig achter hun keuze om op jonge leeftijd een abortus te 

ondergaan. Kim zegt: “Ik was echt superblij dat de abortuskliniek bestond en dat het kon, ik stond er 

helemaal achter”. Hanneke beoordeelt het ook als een goede beslissing: “De eerste (abortus) is 

eigenlijk klaar, die is afgesloten, dat is een goede beslissing geweest voor de toekomst, daar kijk ik 

positief op terug, dat is goed geweest.” Inge heeft er nooit spijt van gehad: “Ik heb nooit spijt gehad, 

nooit twijfels gehad en achteraf ben ik ook wel heel blij dat ik ook geen kind heb gehad toen ik 

negentien was.” 

 

Voor Monique ligt het anders, de opgelegde abortus heeft grote invloed gehad op haar 

levenshouding en de beslissingen die zij in de periode na de abortus heeft genomen. Voor Karin heeft 

de ongeplande zwangerschap eveneens veel gevolgen gehad voor de verdere loop van haar leven. 

 

 

Karin verandert niets in haar anticonceptiegebruik na de geboorte van haar zoon. De andere 

vrouwen hebben allen iets veranderd in hun anticonceptiegebruik na de eerste abortus. De 

resultaten van dit onderzoek laten zien dat de vrouwen op meerdere momenten in hun leven 

veranderen van anticonceptie keuze. Deze veranderingen worden dus allereerst in gang gezet door 

de abortus, maar ook na de abortus wisselen ze van anticonceptie door bijwerkingen die ze ervaren 

van de anticonceptiemiddelen en/of het hebben van een vaste partner, en/of door een kinderwens.  

 



   

 

 

 

 

Monique, Inge en Kim beginnen na de abortus met de pil. Monique vergeet de pil echter zo vaak dat 

ze besluit om een spiraal te nemen. Voordat ze de spiraal laat plaatsen, stopt ze met de pil en 

gebruikt daarna tijdelijk geen anticonceptie. Inge gebruikt een korte periode de pil en probeert 

daarna kort de NuvaRing en gebruikt uiteindelijk alleen condooms of “voor het zingen de kerk 

uitgaan”. Kim stopt met de pil en heeft daarna gedurende tien jaar een Mirena spiraal. Nadat de 

spiraal is verwijderd, gebruikt ze een kalender om haar vruchtbare periodes bij te houden en gebruikt 

- op die dagen - condooms. 

 

Hanneke neemt na de abortus een Mirena spiraal, krijgt een infectie, waarna ze een nieuwe spiraal 

laat plaatsen waarvan ze veel pijnklachten ervaart. Daarna probeert ze verschillende pillen, die bij 

haar lust verlagend werken. Uiteindelijk houdt ze een kalender bij, controleert dit met ovulatietesten 

en gebruikt - in haar vruchtbare periodes - condooms.  

 

Het is opvallend dat de vrouwen na de eerste abortus bewust veranderen van anticonceptie, maar 

als de tijd verloopt kiezen de vrouwen voor steeds minder betrouwbare of een inconsequenter 

gebruik van anticonceptiemethoden. 

  

  

 



   

 

 

 

 

Het verhaal van Hanneke (29) 

Hanneke woont, samen met haar 2-jarige zoontje en partner, in een modern ingerichte twee-onder-een-kapwoning. Op het 

moment van het interview is ze een paar maanden zwanger. Ze komt open en toegankelijk over. Ze hoopt dat andere 

vrouwen van haar ervaringen kunnen leren, omdat het iedereen kan overkomen. 

 

Als Hanneke 17 jaar is, wordt ze behandeld met radio en chemotherapie vanwege een Hodgkin lymfoom. Er wordt haar 

verteld dat de kans dat ze zwanger kan worden niet heel groot is en dat ze waarschijnlijk de hulp van IVF nodig gaat hebben 

in de toekomst. Drie jaar lang staat haar leven in het teken van Hodgkin. 

 

Op haar 23e is ze een week overtijd en denkt ze dat dit misschien het begin van de overgang is. Ze blijkt echter zwanger te 

zijn van haar nieuwe vriend, die ze pas twee maanden kent: “Nou ik was in shock. Ik dacht direct dit kan niet, dit is 

ondenkbaar, dit is niet haalbaar in geen enkel opzicht.” Ze studeert nog, hij is veel van huis voor zijn werk en beiden zijn 

thuiswonend. Ze is bovenal psychisch nog niet toe aan een kind, heeft het idee dat ze eindelijk haar leven weer een beetje 

op de rit krijgt na de lange ziekteperiode: “Ik dacht nu ga ik eindelijk alles doen zoals het eigenlijk hoort. Nu ben ik eindelijk 

normaal, zoals iedereen, en dan gebeurt dit. Ik heb geen huis, heb een kind eigenlijk niet zoveel te bieden. Het moet niet de 

verantwoordelijkheid van mijn ouders worden, die hebben al veel meegemaakt toen ik ziek was.” 

 

Ze wacht een tijd om de abortus in gang te zetten: “Ik had zoiets van ik wacht wel even want heel veel mensen krijgen een 

miskraam en misschien krijg ik die ook wel.” Ze is bang om een stempel te krijgen: “Ik wacht gewoon, dan hoef ik me 

nergens te melden en komt het ook nergens in mijn dossier te staan.” De abortus vindt uiteindelijk plaats als ze tien weken 

zwanger is. 

 

Hanneke probeert verschillende anticonceptiemiddelen uit, maar heeft veel last van bijwerkingen. Ze laat een spiraal 

plaatsen na de eerste abortus die verwijderd moet worden vanwege een infectie. Van de nieuw geplaatste spiraal ervaart 

ze veel pijnklachten. Daarna probeert ze twee verschillende pillen, maar die werken bij haar lust verlagend. Die NuvaRing 

en de prikpil wil ze niet proberen, dat lijkt haar helemaal niks. Ze besluit om haar menstruatiecyclus bij te houden en dit te 

gebruiken als anticonceptiemethode. Eens in het half jaar haalt ze een ovulatietest om te controleren of de uitslag strookt 

met haar kalender. Condooms vindt ze niet zo romantisch, maar gebruiken ze wel in haar vruchtbare periodes. 

 

Na de abortus pakt ze de draad van het leven weer op. Haar liefdesrelatie bloeit op, ze gaan samen op vakantie, verbouwen 

een koophuis en trouwen. Een maand na de bruiloft, op haar 25e, herkent ze de symptomen van een nieuwe zwangerschap: 

“Ik had heel veel vertrouwen in de methode, en ja dat viel een beetje rauw op mijn dak”. Ze hebben veel geld geïnvesteerd 

in het huis en het huwelijk en ze is bang door haar zwangerschap haar baan kwijt te raken. Ook denkt ze het kind niet alles 

te kunnen geven wat het verdient. En weer lukt het haar niet om een knoop door te hakken en wacht ze af. Ze houdt niet 

van grote veranderingen en is bang voor wat er gaat gebeuren. Ze kan niet meer slapen, is erg onrustig. Ze zegt: “Ja het was 

heel groot, en zoiets wat zo onzeker was. Ik was gewoon doodsbang”. Als ze vijftien weken zwanger is, besluit ze toch om 

de zwangerschap af te breken. 

 

Het is een andere ervaring vergeleken met de eerste abortus. Zowel fysiek (de hormonen in haar lichaam, het bloedverlies, 

de stuwing in haar borsten) als mentaal (huilbuien, meer schaamtegevoelens en twijfels). “Had ik het toch niet moeten 

laten doen, ik heb niet alles gedaan wat er in zit, misschien hadden we het wel moeten proberen, het was ook een mens 

eigenlijk.” Ze zoekt psychische hulp om haar gevoelens beter een plek te kunnen geven: “We konden het niet terugdraaien 

dus we moesten vrede krijgen met het besluit dat we hadden genomen.”  

 

Een jaar na de abortus besluiten ze om gepland zwanger te worden, als ze bevalt dan denkt ze: “O wat erg eigenlijk dat ik 

dat heb gedaan, het is het mooiste wat ik ooit heb gezien en hij is helemaal van mij”. 

  



   

 

 

 

 

 

 

De ideeën over de abortus van de geïnterviewde vrouwen veranderen na de abortus in die zin dat ze 

zich meer realiseren dat abortus iets is dat iedereen kan overkomen, wat het betekent dat abortus in 

Nederland legaal is, en hoe je een ongewenste zwangerschap kunt voorkomen.  

Kim, Karin en Monique hadden eigenlijk nooit verwacht dat ze überhaupt één keer voor een abortus 

zouden kiezen, laat staan meerdere keren. Monique is na de eerste abortus vastbesloten dat ze een 

volgende keer niet voor een abortus zou kiezen: “Als het me ooit nog een keer overkomt dan niet 

weer dit. Dat had ik een soort van met mezelf afgesproken.” 

Na de eerste abortus dacht Kim “Dit moet niet nog een keer gebeuren”. Bij haar groeide het besef 

van wat het in Nederland betekent om voor een abortus te kunnen kiezen. Ze zegt: “Ik ben 

ontzettend dankbaar dat je dit “gewoon” kunt doen, en dat het professioneel en hygiënisch gebeurt, 

en dat het ook nog eens gratis is, maar wees daar dan dankbaar voor en ben je daar bewust van en 

zorg ervoor dat het niet nog een keer gebeurt. Het is niet zomaar iets, het is geen anticonceptiepil, 

het is echt een stadium daarna.”  

Karin werd zich na de eerste abortus meer bewust dat anticonceptie haar eigen verantwoordelijkheid 

is, ze zegt: “Na de eerste abortus is mijn idee over een abortus niet veranderd, in die zin, als iemand 

het doet dan heeft ie daar een goede reden voor. Ik ben wel gaan denken dat verantwoordelijkheid 

van anticonceptie bij jezelf ligt, daar ben je zelf bij. Ik zeg niet het is stom als je het niet doet, want 

ook daar zijn weer redenen voor.” 

 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de vrouwen in de beginperiode na de abortus hun 

anticonceptie hebben aangepast.  Naarmate de tijd verstrijkt kiezen ze echter voor een minder 

betrouwbare of inconsequenter gebruik van anticonceptie. Hierdoor volgt bij alle vrouwen opnieuw 

een ongeplande zwangerschap. Drie vrouwen hebben in totaal twee ongeplande zwangerschappen 

die zij laten beëindigen met een abortus. De andere twee vrouwen hebben meer dan twee 

ongeplande zwangerschappen. Zij kiezen bij sommige zwangerschappen voor een abortus en bij 

andere voor het voldragen van de zwangerschap. In Figuur 4.2.1 vind je de tijdlijn van de 

zwangerschappen van de vijf vrouwen. 

 

  



   

 

 

 

 

Figuur 4.2.1   Tijdlijn zwangerschappen 
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De nieuwe ongewenste zwangerschap is voor alle vrouwen beladen. Karin is boos en legt de 

verantwoordelijkheid bij zichzelf: “Als het één keer gebeurt dan kun je zeggen het overkomt me, 

maar als het twee keer gebeurt dan is het wel echt je eigen schuld”. Als Hanneke in de abortuskliniek 

zit, denkt ze: “Hoe stom kun je zijn, je weet hoe het werkt en je weet hoe je het kunt voorkomen en 

nu zit je weer hier.” 

 

Inge en Kim worden ongewenst zwanger ná het voldragen van twee geplande zwangerschappen en 

besluiten om de ongeplande zwangerschap te beëindigen met een abortus op het moment waarop 

ze twee jonge kinderen hebben. Ze ervaren het moederschap als zwaar, zowel mentaal, relationeel, 

financieel als organisatorisch. Inge heeft nooit een derde kind gewenst en Kim is bang dat ze haar 

andere kinderen niet genoeg aandacht kan geven. Op het moment dat Karin voor de tweede en 

derde keer ongewenst zwanger wordt, heeft ze ook een jong kind. In haar overweging om in beide 

gevallen voor een abortus te kiezen speelt mee dat ze haar zoon wil beschermen. Ze heeft net haar 

leven op de rit en weet niet of ze twee kinderen genoeg te bieden heeft.  

 

Waar op jonge leeftijd de partners een marginale rol spelen in het keuzeproces rondom de 

ongeplande zwangerschap, soms zelfs niet op de hoogte zijn, is hun rol op oudere leeftijd groter of 

zelfs bepalend. De derde abortus van Karin wordt mede gestuurd door haar partner die het absoluut 

niet wil houden en van plan is de relatie te verbreken als ze de zwangerschap doorzet. Karin ziet er 
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tegenop om weer alleenstaand moeder te zijn, woonruimte te moeten zoeken en het financieel 

alleen te moeten redden. Bij de tweede abortus van Kim is haar partner ook vastbesloten dat hij 

geen derde kind wil, Kim twijfelt. Inge is bang dat haar vriend de verantwoordelijkheid voor een 

derde kind niet kan dragen, haar partner neemt een neutraal standpunt in, maar de zorgen om hem 

zijn een belangrijke reden waarom Inge kiest voor een abortus. 

 

Monique en Hanneke hebben geen kinderen als ze de keuze maken voor een tweede abortus. 

Monique bevindt zich in een situatie waarin ze geen kind wil opvoeden door haar drank- en 

drugsgebruik, onstabiele relatie, gebrek aan financiële middelen en geschikte woonruimte. Hanneke 

heeft grote twijfels, ze zegt over de keuze voor een tweede abortus: “Een kat in het nauw maakt 

gekke sprongen”. Ze heeft angst voor de toekomst, kan niet tegen de onzekerheid over haar baan en 

het gebrek aan financiën na de verbouwing van een koophuis en haar huwelijk. 

 

 

Alle respondenten kijken na de tweede abortus zeer kritisch naar hun anticonceptiegebruik en zijn 

vastbesloten niet nog een keer ongewenst zwanger te worden. 

 

Monique, Karin en Inge laten na de tweede abortus een (koper)spiraal plaatsen. Monique zegt: “Hij 

zit er nu bijna vijf jaar in, maar daarna gaat er gewoon weer een andere in hoor!” Karin laat de spiraal 

echter na vier jaar verwijderen, ze zegt: “Ik wilde überhaupt geen troep meer in mijn lichaam. Ik 

dacht mijn baarmoeder is eigenlijk constant aan het vechten tegen iets wat er niet in hoort.” Op dat 

moment twijfelt ze of ze kinderen wil en besluit met haar partner om “voor het zingen de kerk uit te 

gaan.” Na de derde abortus is ze vastbesloten voortaan altijd condooms te gebruiken, ze zegt: “Ik 

wilde gaan zeggen ik weet zeker dat ik vanaf nu altijd anticonceptie ga gebruiken maar dat weet ik 

helemaal niet, dat kan ik wel heel hard roepen, maar de ervaring leert dat dit niet zo is.” 

 

Hanneke past haar anticonceptiemethode niet aan na de tweede abortus. Ze heeft nog steeds 

vertrouwen in het bijhouden van haar vruchtbare kalender. Ze weet dat de keer dat ze zwanger is 

geraakt, dat ze toen eigenlijk een condoom had moeten gebruiken, het was “kantje boord”, zegt ze. 

Na de herhaalde abortus gebruikt ze deze methode nog ongeveer een half jaar totdat ze met haar 

partner besluit om gepland voor een zwangerschap te gaan. 

 

Kim besluit na de abortus weer de pil te gaan slikken. Ze stopt hier na een tijd weer mee, omdat ze 

bang is om de pil te vergeten en zwanger te worden. Ze probeert de Implanon, die na drie maanden 

verwijderd wordt omdat deze irriteert in haar arm. Dat was twee maanden geleden, ze weet nu niet 

zo goed meer wat ze moet doen, ze heeft al zoveel verschillende anticonceptiemiddelen geprobeerd 

en nog steeds geen passend middel gevonden. Ze wil óf voor een derde gaan en als haar vriend dit 

niet wil dan hoopt ze dat hij zich laat steriliseren. 

 

 



   

 

 

 

 

De vrouwen, die zijn geïnterviewd, hebben/hadden psychosociale klachten die ze relateren aan de 

abortussen, zoals het worstelen met de volgende gevoelens: schuld, spijt, twijfels, schaamte, zorgen, 

paniek, eenzaamheid, negatief zelfbeeld en depressieve gevoelens. Hierdoor ontstaan klachten zoals 

huilbuien, concentratieproblemen (bijvoorbeeld: moeite om een gesprek te volgen), obsessieve 

gedachten (bijvoorbeeld: terugkerende herinneringen en het opnieuw beleven), en vermijdend 

gedrag (bijvoorbeeld: het uit de weg gaan van kinderen). Ze zoeken hulp middels de online module 

Abortusverwerking van Fiom. 

 Inge, Hanneke en Kim geven aan dat de klachten pas zijn ontstaan na de herhaalde 

abortus(sen). Inge denkt dat het samenhangt met haar leeftijd en het beeld dat ze heeft gevormd 

over de foetus. Ze zegt: “Toen ik negentien was, is het nooit een kind voor mij geworden en nu 

omdat ik veel ouder ben en sowieso geen kinderen meer kan krijgen, wordt het opeens veel 

werkelijker en wordt het toch echt een mens in mijn gedachten.” Kim en Inge geven beide aan dat ze 

moeite hebben met het feit, hoewel ze een vrijwillige keuze hebben gemaakt, ze nooit 100% achter 

hun keuze voor de herhaalde abortus hebben gestaan.  

 Eerder onderzoek van Fiom heeft aangetoond dat vrouwen die onder druk voor abortus 

kiezen meer psychosociale klachten ervaren. Dit effect is nog sterker als de vrouw zich gedwongen 

heeft gevoeld om voor abortus te kiezen (Van der Heij, 2017). Bij Monique en Karin was er sprake 

van een keuze onder dwang. Bij Monique was er de druk die haar moeder op haar uitoefende en bij 

Karin de druk van haar partner. Karin zegt: “Die abortus is eigenlijk puur een beslissing geweest op 

rede en niet op gevoel, ja als ik toen echt naar mijn gevoel had geluisterd dan had ik het wel 

gehouden.”  

 

 

  



   

 

 

 

 

Het verhaal van Karin (36) 

Karin woont in een kleine studio samen met haar 15-jarige zoon. In de smalle gang staat een 1-persoons matras 

tegen de muur waarop haar zoon 's avonds slaapt. Ze oogt vriendelijk en zacht, tijdens het gesprek is ze 

meerdere keren geëmotioneerd maar steeds in staat om te blijven praten.  

Karin is al jong seksueel actief en daarom vanaf haar 13e aan de pil. In het begin van haar vaste relaties - en 

met wisselende contacten - gebruikt ze naast de pil ook condooms. Ze is goed op hoogte in welke situaties de 

pil niet betrouwbaar is. Ze weet ook dat ze de pil weleens vergeet en dat je op die momenten beter condooms 

kunt gebruiken. Dit doet ze echter niet, als ze de pil vergeet slikt ze er twee tegelijkertijd. Op 20-jarige leeftijd 

wordt ze ongepland maar niet ongewenst zwanger. Ze is erg blij en "vol verwachting in verwachting" en bevalt 

op 21-jarige leeftijd van een zoon. Haar grote roze wolk wordt al snel donkerder. Een half jaar na de geboorte 

gaat haar relatie over en het leven als alleenstaande moeder, zonder diploma en met een uitkering, valt haar 

zwaar. Als ze weer gaat werken, maakt ze lange dagen. Ze komt pas rond halfzeven met haar zoontje van de 

kinderopvang thuis en hij valt dan vaak – omdat het eigenlijk al te laat voor hem is - tijdens het eten in slaap. Ze 

denkt op die momenten “Zo hoort het niet te zijn”. 

Als haar zoontje drie jaar is, wordt ze opnieuw zwanger van haar ex. Ze is dit keer niet blij, ze weet wat het 

alleenstaande moederschap inhoudt. Ze is zich meer bewust van de verantwoordelijkheid die je draagt voor 

een kind en besluit dat het niet haalbaar is de zwangerschap te voldragen. Ze is net een leven en een toekomst 

aan het opbouwen voor zichzelf en haar zoon en ze wil niet weer “een tijd uit de running zijn”. Ze is daarnaast 

bang dat ze twee kinderen te weinig te bieden heeft, en vindt dat je een kind niet alleen kunt voeden met 

liefde. Ze weet niet zeker of ze twee kinderen klaar kan maken voor het leven. Ze is daarnaast bang voor het 

stigma tienermoeder. Ze heeft het gevoel dat anderen haar veroordelen en ze heeft negatieve ervaringen met 

hulpverleners die haar potenties niet zagen en haar niet serieus namen. 

Als vriendinnen haar na de abortus vragen hoe het met haar gaat, zegt ze: “Ik sta er helemaal achter!” Ze staat 

er ook achter, maar beseft pas later dat het gevoeliger ligt dan ze wil toegeven: “Het was gewoon ratio en 

doorgaan”. Ze wil niet kwetsbaar en gevoelig zijn en heeft daar ook geen ruimte voor. In die periode stopt ze 

met de pil, omdat ze wil weten wie ze is zonder hormonen. Ze wordt een half jaar na de abortus opnieuw 

zwanger door onbeschermde seks met haar ex: “Ik was boos op mezelf, ik vond het zo dom en heb daarna een 

spiraal laten plaatsen”. Ze besluit wederom te kiezen voor een abortus. Naast dezelfde overwegingen als bij de 

eerste abortus speelt nu mee dat er een andere vrouw op dat moment ook zwanger is van haar ex.   

Zes jaar na de tweede abortus is de spiraal verwijderd en twijfelt ze - samen met haar nieuwe partner - of ze 

een kind willen. Voor het zingen de kerk uitgaan, is hun methode om het lot de beslissing te laten nemen. In 

2014, net nadat ze samen hebben besloten om niet meer voor een kind te gaan, blijkt ze zwanger te zijn. Ze 

twijfelt of ze het kind wil houden. Ze voelt zich mentaal niet sterk, ze heeft net een zware depressie gehad, is 

aan het opbouwen en heeft geen vaste baan. Haar partner is vastbesloten, hij wil dat ze de zwangerschap 

afbreekt. Hij vindt zichzelf te oud voor kinderen. Als ze de zwangerschap doorzet dan zal hij de relatie 

verbreken. Ze ziet er tegenop een alleenstaande moeder te worden van een baby én een puber en is bang dat 

ze er dan niet genoeg kan zijn voor haar zoon. Daarnaast heeft ze de financiële middelen niet en wilt ze niet 

meer bij haar ouders gaan wonen. Ze twijfelt tot vlak voor de abortus, en denkt: “Ik kan nu weg, ik kan nu 

weg”, maar doet dit niet. 

Karin heeft vooral spijt van de laatste abortus. Spijt voor haar zoon die ze een broertje of zusje had willen 

geven, spijt omdat ze de abortussen had kunnen voorkomen, schuldgevoelens naar het “mensje in wording”, 

naar zichzelf en naar haar zoon. Ze kan de eerste twee abortussen veel beter relativeren als een verstandelijke 

beslissing, maar ze twijfelt of de laatste abortus de juiste keuze was.  

  



   

 

 

 

 

Vóór de eerste abortus ontbrak het bij een aantal van de respondenten aan goede voorlichting over 

anticonceptie, zowel op school als in de opvoeding. De focus van ons onderzoek ligt echter in de 

preventie van een herhaalde ongewenste zwangerschap. In dit hoofdstuk staan de factoren die deels 

kunnen verklaren waarom de vrouwen opnieuw ongepland zwanger zijn geworden ondanks hun 

gedegen kennis over anticonceptiemiddelen en methoden. 

 

 

Zoals in paragraaf 4.2 is te lezen, belanden de vrouwen na de eerste abortus opnieuw in een 

onvoorziene situatie waarin ze ongewenst zwanger raken en zichzelf niet in staat voelen om (nog) 

een kind op te voeden. De keuze voor de herhaalde abortus komt tot stand in een nieuwe context, in 

vergelijking met de situatie waarin zij zich bevonden ten tijde van de eerste abortus. Dit kan zowel op 

relationeel, emotioneel, als financieel gebied zijn. Desalniettemin is de uitkomst hetzelfde en kiezen 

ze er opnieuw voor om de zwangerschap af te breken. 

 

Ondanks dat de vrouwen na de eerste abortus goed op de hoogte zijn van anticonceptiemethoden, is 

de aanpassing van hun anticonceptie tijdelijk van aard. Na de abortus wisselen ze meerdere keren 

van anticonceptie door bijvoorbeeld bijwerkingen die ze ervaren van de anticonceptiemiddelen, het 

hebben van een vaste partner, of door een sluimerende kinderwens. Daarnaast speelt de 

persoonlijke beleving van anticonceptie een rol en laten meerdere vrouwen in dit onderzoek zien 

hoe zij worstelen met het vinden van geschikte anticonceptie.  Zij worden hierin slechts op één 

duidelijk afgebakend moment na de abortus begeleid en dat is in de abortuskliniek. Ook op latere 

momenten in hun leven zou begeleiding bij de keuze voor anticonceptie wenselijk zijn. 

 

De respondenten geven aan dat rondom de abortus in de abortuskliniek óf in het ziekenhuis het 

thema anticonceptie ter sprake is gekomen. Een aantal vrouwen plaatst hier echter kanttekeningen 

bij. Hanneke zegt dat - op het moment dat anticonceptie ter sprake kwam in de abortuskliniek - ze 

niet ontvankelijk was voor informatie over dit onderwerp. Ze zegt: “Op dat moment denk je hou toch 

op man, denk je dat ik nu bezig ben met seks terwijl ik hier zo zit, ik heb het al verpest.” 

 

Kim beleefde de sfeer in de abortuskliniek als amicaal en ze is bang dat door deze sfeer vrouwen 

abortus kunnen gaan zien als anticonceptie in plaats van een laatste redmiddel: “In zo’n kliniek is het 

allemaal hartstikke luchtig en amicaal, pilletje, routinewerk, hupsakee volgende, uitslapen en je kan 

weer naar huis, klaar. Een abortus is geen anticonceptiemiddel, dat zou ik echt misplaatst vinden. Het 



   

 

 

 

 

is een laatste redmiddel als het niet anders kan, maar het moet geen gewoon middel worden en dat 

gevoel kreeg ik een beetje in de kliniek.”  

 

Inge heeft in de kliniek het gevoel dat ze niet helemaal open kan zijn, ze zegt: “Ze waren wel zacht, 

maar het blijft een ziekenhuissfeer. Je bent één van de velen; het voelde een beetje als een 

nummertje. Ze zijn niet onaardig, maar ik had niet het gevoel van hier kan ik mijn hele leven kwijt, ik 

kan hier open zijn over mijn gevoel.” 

 

Monique had in het ziekenhuis te maken met een veroordelende arts die, toen ze heel veel pijn had, 

de opmerking maakte: “Volgende keer maar voorkomen hè”. Ze wijst op het feit dat ze op dat 

moment, in die situatie, niet sterk genoeg was om voor zichzelf op te komen. 

 

Een vergelijkbaar punt maakt Inge. Op het moment dat ze lag te wachten, voordat ze aan de beurt 

was voor de abortus, werd de vraag gesteld of ze tijdens de behandeling een spiraal wilde laten 

plaatsen. Ze voelde zich overrompeld en geïntimideerd; ze wilde eigenlijk bezig zijn met de abortus 

terwijl ze daar zo lag. Ze voelde zich onzeker en in de war, kon niet helder nadenken over de 

financiële of fysieke gevolgen van een spiraal. Ze had het financieel krap en het zetten van de spiraal 

zou duurder zijn in de abortuskliniek dan bij de huisarts. Ze gaf aan dat ze het niet wilde, maar als 

eenmaal de narcose is toegediend, zegt ze in de roes van de narcose: “Ah doe anders toch maar 

wel”. Haar vriend benadrukte echter dat ze het niet wil en dat het door de narcose komt dat ze haar 

besluit terugdraaide. Een paar weken later laat ze bij de huisarts alsnog een spiraal zetten. Ze kijkt 

zeer negatief terug op deze ervaring in de abortuskliniek, ze vindt dat ze niet in een situatie was 

waarin ze een weloverwogen besluit kon nemen over anticonceptie. 

 

De respondenten die geïnterviewd zijn in dit onderzoek ervaren psychosociale klachten naar 

aanleiding van de abortus(sen). Zij hebben één of meerdere abortus(sen) ervaren als een ingrijpende 

beslissing en gebeurtenis. Inge geeft aan dat ze het feit dat je de keuze maakt voor een abortus heeft 

ervaren als een traumatische beslissing. Ze zegt dat zij behoefte had aan psychische begeleiding en 

ze denkt dat dit voor meer vrouwen kan gelden: “Eigenlijk zou je gewoon een serie van gesprekken 

moeten hebben met een therapeut voor en na je abortus omdat het zo’n heftige beslissing is.” 

Een terugkerend thema in de verhalen van de vrouwen is dat doordat de abortus een onomkeerbaar 

besluit is, zij na de abortus geen ruimte laten voor hun gevoel. Karin zegt: “Ik heb er eigenlijk niet zo 

veel over gesproken, er waren een aantal vriendinnen op de hoogte, maar als die ernaar vroegen dan 

zei ik altijd, ik sta er helemaal achter! Ik stond ook helemaal achter die beslissing, maar ik denk wel 

dat het gevoeliger ligt voor mij dan ik aangaf. Ik had geen ruimte voor mijn gevoel, dus het was 

gewoon ratio en doorgaan.” 

De bevindingen in dit onderzoek laten een verband zien tussen de blokkade van de bewustwording 

en gevoelens na de abortus en het bewust omgaan met het voorkomen van een ongewenste 

zwangerschap. Karin geeft aan dat ze denkt dat als er na haar eerste abortus meer ruimte was 

geweest voor haar gevoel, ze misschien bewuster een ongewenste zwangerschap zou hebben 

voorkomen: “Wat ik heb gedaan was gewoon het wegstoppen van mijn gevoel. Ik denk dat als ik het 



   

 

 

 

 

abortusverwerkingsprogramma na mijn eerste abortus had gevolgd, of misschien wel na de tweede, 

dat ik me meer bewust was geweest van het effect dat de abortus op me had en de schuldgevoelens 

en het verdriet, dan had dat misschien wel ervoor gezorgd dat ik nog meer mijn best had gedaan om 

het nog een keer te voorkomen. Want het is wel heel goed voor bewustwording en reflectie op het 

effect van een abortus.” 

Een vergelijkbare ervaring heeft Inge: Ik heb het even weggestopt en daarna kwam het heel heftig 

terug. Als ik eerder hulp had gekregen dan was het denk ik niet zo heftig teruggekomen. Dan had ik 

het een plek kunnen geven. Het overkwam me echt en ik kan me voorstellen dat mensen depressief 

kunnen worden of in paniek raken, want ik voelde echt die paniek. Het was geen paniekaanval maar 

als je gevoelig daarvoor bent, dan denk ik dat dit kan gebeuren.” 

Hanneke geeft aan dat er ook bij haar pas later ruimte kwam voor haar gevoel: “Het is niet zo luchtig 

als je denkt voordat je het hebt ondergaan. Je denkt dat doe ik wel even maar daarna krijg je een 

dreun en denk je wat heb ik eigenlijk gedaan. In de weg erna toe en op het moment zelf dan zit je 

denk ik in een roes of dan ben je gewoon bezig met een keuze te maken door de tijdslimiet. En op 

een bepaald moment gaat het inzinken van ja wat heb ik eigenlijk gedaan?” 

Monique geeft aan dat ze het moeilijk vond om haar gevoelens te uiten: “Ik praat makkelijk met 

mensen maar echt mijn gevoelens uiten dat deed ik niet. Abortus is ook iets waar mensen toch wel 

een mening over hebben. Er mag best wel wat meer aandacht komen voor hoe het werkelijk is qua 

gevoelsleven binnenin.” Na de tweede abortus zoekt Monique psychische hulp. Ze heeft jarenlang 

geworsteld met het feit dat de eerste abortus niet haar eigen keuze is geweest. Ze denkt dat als ze in 

het traject na die eerste abortus psychische begeleiding had gekregen dat ze dan wellicht andere 

keuzes in haar leven had gemaakt. 

  



   

 

 

 

 

Het verhaal van Kim (33) 

Kim woont in een kleine tussenwoning in een relatief oude nieuwbouwwijk. In de gang hangt een grote foto van 

twee kleine kinderen, een jongen en een meisje. Kim weet wat ze wil en is perfectionistisch ingesteld. Ze heeft 

een fijne jeugd gehad en wil dat haar kinderen helemaal niets te kort komt, vooral in liefde en aandacht. Ze 

wordt in totaal drie keer ongepland zwanger. 

Kim is 16 jaar als op vakantie in Frankrijk het condoom scheurt in het weekend. De apotheek is gesloten en ze 

denkt dat je de morning after pil alleen direct de ochtend erna kunt innemen. Na de vakantie blijkt ze zwanger 

te zijn. Ze weet meteen dat ze dit niet wil. Ze wil zo snel mogelijk een abortus omdat ze wil dat “het nog niet zo 

ver gevorderd is”. Ze is boos over de wettelijke bedenktijd en zegt tegen de huisarts: “Waarom moet je nog 

langer wachten, dat is toch zielig”. 

Na de abortus gaat ze aan de pil, maar ze vindt het vervelend om hormonen binnen te krijgen. Ze stopt met de 

pil en heeft gedurende tien jaar een Mirena spiraal. Eind 2011 laat ze de spiraal verwijderen omdat ze vaak last 

van buikpijn heeft en haar vriend de spiraal voelt tijdens het vrijen. Ze denkt te weten wat haar vruchtbare 

dagen zijn en gebruikt dan condooms. Ze wordt echter al snel ongepland maar niet ongewenst zwanger. Ze is 

28 jaar als met 20 weken de foetus overlijdt in haar buik en de bevalling opgewekt moet worden. Het is een 

ingrijpende gebeurtenis en het verdriet is groot. Ze gaan op vakantie om het te verwerken en besluiten geen 

anticonceptie meer te gebruiken omdat ze nu echt voor kinderen willen gaan. De zwangerschap die kort 

daarop volgt, eindigt in een miskraam. Een paar maanden later is ze opnieuw zwanger en bevalt ze op 29-jarige 

leeftijd van haar zoon.  

Na de geboorte van haar zoon besluit ze om geen pil te slikken omdat ze bang is dat de pil de borstvoeding zal 

beïnvloeden. Ze denkt bovendien dat ze door de borstvoeding geen eisprong heeft en gebruikt daarom soms 

wel een condoom en soms niet. Als haar zoontje vier maanden is, wordt ze opnieuw ongepland zwanger. Ze 

voldraagt de zwangerschap en bevalt van een dochter. 

Het moederschap valt haar zwaar: “ik raakte mezelf kwijt, omdat het zo zwaar is, ik wilde hen alles geven en 

moest daar veel voor opofferen, de kinderen gingen boven alles en daar ging het goed mee, maar het ging een 

tijd niet zo goed met mij”.  

Na de geboorte van haar dochter gebruikt ze eerst consequent condooms en na vijf maanden begint ze met 

minipil. Ze wil niet te lang de pil slikken vanwege de hormonen en neemt een koperspiraal. Binnen een jaar 

verzakt de koperspiraal echter en wordt deze verwijderd. Ze wil geen koperspiraal meer vanwege de heftige 

menstruaties die ze tijdens de koperspiraal ervaart. Ze besluit om een pessarium te gebruiken en dit bevalt 

haar goed. In haar onvruchtbare periodes gebruikt ze het pessarium echter niet. Het gaat maar een paar 

maanden goed en ze raakt opnieuw ongepland zwanger. 

Haar vriend is vastbesloten; hij wil dat ze een abortus ondergaat. Kim twijfelt, ze zegt: “Ik weet hoe pittig het is 

geweest, toen zij zo klein waren, dus toen dacht ik wel van, ja ik weet niet of ik dat trek, we hebben het ook 

qua relatie heel pittig gehad en het ging net weer een beetje beter”. Ze heeft ook twijfels of ze het financieel 

gaan redden en hoe ze kunnen organiseren met de opvang. Ze twijfelt of ze nog meer gebroken nachten 

aankunnen en of ze de kinderen nog wel genoeg aandacht kunnen geven. Ze kiest ervoor om de zwangerschap 

af te breken. Ze denkt dat de psychosociale klachten, die ze ervaart na de abortus, mede veroorzaakt worden 

door het feit dat ze niet 100% achter de beslissing stond. Normaal gesproken gaat ze ergens volledig voor en 

vindt het moeilijk te accepteren dat ze dit niet kon. 

Na de abortus besluit ze weer de pil te gaan slikken. Ze stopt er na een tijd mee omdat ze bang is dat ze de pil 

vergeet en ze vindt de hormonen vervelend. Ze probeert een Implanon, maar deze irriteert in haar arm en laat 

ze verwijderen na drie maanden. Dat was twee maanden geleden. Ze zegt: “Ik ben een beetje anticonceptie 

moe, ik heb bijna alles geprobeerd, dus voor mij is het of we gaan nu voor een derde of ik hoop dat mijn vriend 

zich laat steriliseren.  



   

 

 

 

 

 

In dit onderzoeksverslag staan de bevindingen van een verkennend onderzoek onder vrouwen die 

meerdere keren een abortus hebben gehad en psychosociale klachten ervaren die zij relateren aan 

de abortus. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het bij een derde van alle abortussen in 

Nederland gaat om een zogenaamde 'herhaalde' abortus (IGZ, 2017). Preventie van herhaalde 

ongewenste zwangerschappen zou het aantal abortussen in Nederland aanzienlijk kunnen laten 

dalen. 

 

De ideeën die deze vrouwen hebben over een abortus en over de preventie van ongewenste 

zwangerschappen zijn bestudeerd door de persoonlijke verhalen van vijf vrouwen te analyseren. 

Daarnaast zijn de intakeformulieren geanalyseerd van 70 vrouwen die ervaring hebben met 2 of 

meer abortussen die zich hebben aangemeld bij de online module Abortusverwerking (ABV) van 

Fiom.  

 

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de overwegingen van vrouwen die opnieuw voor abortus 

kiezen en hun anticonceptiekeuze. De resultaten van het onderzoek kunnen ingezet worden om 

verbeterpunten op te stellen om vrouwen beter te kunnen ondersteunen bij het voorkomen van een 

herhaalde ongewenste zwangerschap en daarnaast om de begeleiding van Fiom beter af te stemmen 

op de behoefte van deze vrouwen. 

  

Dit onderzoek laat zien dat alle vruchtbare vrouwen, inclusief vrouwen die dit onvoorstelbaar vinden, 

in één of zelfs meerdere situaties kunnen komen waarin zij abortus serieus overwegen. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat vrouwen met een herhaalde abortus vaker een migrantenachtergrond 

hebben, een lage sociaal-economische status of een laag opleidingsniveau, een hogere leeftijd en al 

kinderen (Loeber & Muntinga, 2017; Picavet et al., 2013; Picavet, 2016). De vijf geïnterviewde 

vrouwen wijken deels af van deze patronen, zij zijn relatief hoog opgeleid en hebben geen 

migrantenachtergrond. Bij de interpretatie van de resultaten is het goed om te beseffen dat de 

respondenten in dit onderzoek dus niet representatief zijn voor alle vrouwen die een herhaalde 

abortus hebben gehad in Nederland, vanwege het feit dat zij allen psychosociale klachten 

hebben/hadden, Nederlands spreken en de weg naar de online hulpverlening hebben gevonden. De 

respondenten zijn mogelijk ook niet representatief voor de meerderheid van de deelnemers aan de 

module Abortusverwerking vanwege het feit dat ze bereid waren mee te werken aan het interview. 

Hun verhalen worden gebruikt om de verscheidenheid aan ervaringen weer te geven en inzicht te 

verschaffen in complexiteit van de omstandigheden waarin een herhaalde abortus tot stand kan 

komen. 

 

Het aantal herhaalde abortussen binnen de vrouwen die zich aanmelden voor de module ABV 

(gemiddeld één op de tien vrouwen) ligt lager dan de landelijke aantallen (gemiddeld één op de drie, 



   

 

 

 

 

IGZ, 2018). Er zijn een aantal overeenkomsten met de landelijke getallen. De gemiddelde leeftijd van 

de vrouwen met herhaalde abortus, die zich inschrijven voor de module Abortusverwerking, is ook 

hoger (gemiddeld 29 jaar). Daarnaast heeft de meerderheid een partner en ongeveer de helft van de 

vrouwen heeft kinderen.  

 

De vrouwen in dit onderzoek hebben/hadden psychosociale klachten die samenhangen met de 

abortussen, zoals het worstelen met de volgende gevoelens: schuld, spijt, twijfels, schaamte, zorgen, 

paniek, eenzaamheid, negatief zelfbeeld en depressieve gevoelens. Hierdoor ontstaan klachten zoals 

huilbuien, concentratieproblemen, obsessieve gedachten en vermijdend gedrag. De vrouwen uit dit 

onderzoek hebben hulp gezocht middels de online module Abortusverwerking van Fiom. Bij de 

meeste vrouwen die zijn geïnterviewd heeft de keuze voor de herhaalde abortus grotere gevolgen 

voor hun psychosociaal welzijn dan de keuze voor de eerste abortus.  

 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de situaties waarin de keuze voor een abortus wordt 

overwogen complex en divers zijn. De vrouwen in dit onderzoek bevinden zich meerdere keren in 

een situatie waarin zij zichzelf niet in staat achten om de zwangerschap te voldragen en het kind zelf 

op te voeden. De context waarin de keuze voor de eerste abortus wordt gemaakt verschilt echter van 

de context van de herhaalde abortus. Bij de vijf vrouwen uit ons onderzoek komt de eerste 

ongeplande zwangerschap tot stand op relatief jonge leeftijd door seks zonder anticonceptiegebruik 

of door inconsequent anticonceptiegebruik.  Vier vrouwen besluiten om de zwangerschap af te 

breken en één vrouw wordt op jonge leeftijd moeder. Bij één vrouw is de abortus geen vrijwillige 

keuze, de andere drie vrouwen kiezen vrijwillig voor een abortus omdat ze zichzelf nog te jong 

vinden om een kind op te voeden. Ze gaan nog naar school of studeren, wonen thuis, hebben geen 

inkomen en denken dat ze de verantwoording voor een kind niet kunnen dragen. Deze drie vrouwen 

kijken positief terug op dit besluit, ze staan er nog steeds volledig achter.  

 

Eerder onderzoek van Fiom heeft aangetoond dat vrouwen die onder druk voor abortus kiezen meer 

psychosociale klachten ervaren. Dit effect is nog sterker als de vrouw zich gedwongen heeft gevoeld 

om voor abortus te kiezen (Van der Heij, 2017). Het effect van een keuze onder druk is ook terug te 

zien in de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast blijkt dat waar op jonge leeftijd de partners een 

marginale rol spelen in het keuzeproces rondom de ongeplande zwangerschap, soms zelfs niet op de 

hoogte zijn, is hun rol bij de herhaalde abortus, dus op oudere leeftijd van de vrouwen, groter of zelfs 

bepalend. 

 

De vijf vrouwen kijken na de tweede abortus zeer kritisch naar hun anticonceptiegebruik en zijn 

vastbesloten om niet nog een keer ongewenst zwanger te worden. Desondanks wordt één van de 

geïnterviewde vrouwen opnieuw ongewenst zwanger. Bij de landelijke cijfers over herhaalde abortus 

heeft 12.3% van de vrouwen meer dan twee abortussen (IGZ, 2018), in de module ABV is dit 

percentage lager (1.9%). 

 

De ideeën over abortus van de geïnterviewde vrouwen veranderen na de abortus, in die zin dat ze 

zich meer realiseren dat abortus iets is dat iedereen kan overkomen, wat het betekent dat abortus in 

Nederland legaal is, en hoe je een ongewenste zwangerschap kunt voorkomen. De vijf vrouwen zijn 

na de eerste abortus goed geïnformeerd en op de hoogte van anticonceptiemiddelen, maar raken 



   

 

 

 

 

desondanks nogmaals ongepland zwanger. Factoren die hieraan kunnen hebben bijgedragen zijn hun 

anticonceptiekeuzes (1) , anticonceptiebegeleiding (2) , en een blokkade van hun gevoel (3).  

 

Ten eerste laten de resultaten van dit onderzoek zien dat de vrouwen op meerdere momenten in 

hun leven veranderen van anticonceptie keuze. Deze veranderingen worden in gang gezet door de 

abortus, maar ook na de abortus wisselen ze van anticonceptie door bijwerkingen die ze ervaren van 

de anticonceptiemiddelen en/of het hebben van een vaste partner, en/of door een kinderwens.  

Daarnaast speelt de persoonlijke beleving van anticonceptie een rol en laten meerdere vrouwen in 

dit onderzoek zien hoe zij worstelen met het vinden van geschikte anticonceptie. Het is opvallend dat 

de vrouwen na de eerste abortus bewust veranderen van anticonceptie, maar als de tijd verloopt, 

gebruiken de vrouwen steeds minder betrouwbare - of inconsequenter - anticonceptiemethoden. 

Om een nieuwe ongewenste zwangerschap te voorkomen hadden de respondenten op bepaalde 

momenten in hun leven een andere, meer persoonlijk passende keuze moeten maken over 

anticonceptie. Begeleiding hierbij zou wenselijk zijn geweest. 

 

De tweede factor die kan bijdragen aan het feit dat de vrouwen nogmaals ongewenst zwanger 

worden, is anticonceptiebegeleiding. Er is er maar één duidelijk moment waarop deze vrouwen 

directe begeleiding krijgen bij hun anticonceptiekeuze en dat is in de abortuskliniek of in het 

ziekenhuis. Een aantal vrouwen uit dit onderzoek geeft aan dat de anticonceptievoorlichting in een 

abortuskliniek niet aansluit bij iedere vrouw. De reden die hiervoor gegeven wordt is dat vrouwen in 

het keuzeproces bij een ongewenste zwangerschap en rondom de abortusbehandeling niet ook nog 

in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken over anticonceptie.  

 

De derde factor die kan bijdragen aan het feit dat de vrouwen opnieuw ongewenst zwanger raken, 

ondanks dat ze zich na hun abortus voornemen om niet nog een keer een abortus mee te maken, is 

dat sommige vrouwen na de abortus geen ruimte laten voor de bewustwording van hun gevoel. Uit 

dit onderzoek blijkt dat het gebrek aan bewustwording van hun gevoel na de abortus op de langere 

termijn ervoor kan zorgen dat vrouwen minder actief en/of minder effectief een ongeplande 

zwangerschap proberen te voorkomen. Als dit wordt gezien in het licht van de uitkomsten van het 

recente onderzoek van Van Ditzhuijzen et al. (2017), waarin blijkt dat vrouwen die een abortus 

meemaken vaker een geschiedenis hebben met psychische problemen dan vrouwen die geen 

abortus meemaken, dan zou het waardevol zijn als de toegang tot psychosociale begeleiding na een 

abortus beschikbaar is en de toegang laagdrempelig. 

 

Het is aan te bevelen dat preventie van herhaalde ongewenste zwangerschappen zich niet alleen 

richt op de kennis over anticonceptie, maar dat er tevens aandacht wordt besteed aan het proces en 

de context waarin nieuwe anticonceptiekeuzes worden gemaakt. De bevindingen in dit onderzoek 

laten zien dat vrouwen met psychosociale klachten na een abortus in een eerder stadium na de 

eerste abortus behoefte hadden aan begeleiding bij bewustwording en zelfreflectie. Wij raden de 

volgende aandachtspunten aan bij het opstellen van verbeterpunten ter preventie van herhaalde 

ongewenste zwangerschappen:  

 



   

 

 

 

 

• Aanvullend op de voorlichting in de abortuskliniek of het ziekenhuis persoonlijke 

anticonceptiebegeleiding na een eerste abortus op meerdere momenten of levensfases, 

bijvoorbeeld door een huisarts. 

  

• Zwaartepunt leggen bij vrouwen die relatief jong (onder de 20 jaar) kiezen voor een abortus. 

 

• Na een abortus dient naast kennisoverdracht over anticonceptie, ook aandacht te zijn voor 

bewustwording en zelfreflectie.  

 

• Bij anticonceptiecounseling na een abortus door medisch personeel in het ziekenhuis, in de 

abortuskliniek of door een huisarts, is het aan te raden om aandacht te hebben voor de 

persoonlijke beleving van anticonceptie en de worsteling met anticonceptie die vrouwen 

kunnen ervaren. 

 

• Toegang tot psychosociale begeleiding na een abortus beschikbaar en laagdrempelig maken, 

bijvoorbeeld door middel van de online hulp bij abortusverwerking. 

 

 

Samenvattend wijzen de resultaten van dit onderzoek erop dat psychosociale begeleiding na een 

abortus zou kunnen bijdragen aan de preventie van een herhaalde ongewenste zwangerschap. Het is 

aan te bevelen dat bewustwording en zelfreflectie een belangrijke rol spelen in deze begeleiding, 

zoals de bewustwording van wat het persoonlijk betekent om een ongewenste zwangerschap mee te 

maken en de afstemming van anticonceptiemethoden op de behoeften en beleving van de vrouwen 

in meerdere fases in hun leven.  
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