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Doel en werkwijze
In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het 
perspectief van meiden zelf. Hun levensverhalen staan centraal. Interviews 
met 46 meiden die voor hun 20ste zwanger raakten, boden inzicht in wat er 
aan de zwangerschap vooraf ging, hoe ze de zwangerschap beleefden, de 
keuze maakten voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap en hoe hun 
leven na het afbreken of uitdragen van de zwangerschap verder ging. Ook 
hebben we vijftien professionals geïnterviewd over hun observaties over 
dezelfde thema’s. Specifiek doel van dit onderzoek was om scenario´s in 
kaart te brengen, ŕoutes´ die voorafgaan aan tienerzwangerschap, om hier 
met preventie beter op aan te kunnen sluiten. Daarnaast levert dit onderzoek 
nieuwe inzichten over de belemmeringen en ondersteuning die meiden ervaren 
bij verwerking van een abortus of het herinrichten van hun leven als jonge 
moeder. In de onderzoeksgroep van 46 meiden zaten 15 meiden die (ook) 
een abortus hadden meegemaakt. De groep was etnisch divers. Vanwege de 
hogere tienerzwangerschapscijfers onder Surinaamse en Antilliaanse meiden, 
is specifieke aandacht besteed in de vertegenwoordiging van deze groep in 
dit onderzoek. Twaalf van de 46 meiden waren van Surinaamse of Antilliaanse 
afkomst, vijf meiden hadden een andere niet-westerse etnische afkomst. 

Wat er aan de zwangerschap vooraf ging: risicofactoren en scenario´s
In de levensverhalen van de meerderheid van de geïnterviewde meiden valt het 
gebrek aan structuur en stabiliteit en de onveiligheid thuis op als risicofactor. 
Conflicten, scheidingen, geweld, verslavingen en psychische problematiek 
van de ouders leiden tot eenzaamheid, gebrek aan hechting en een laag 
zelfbeeld. Schokkende gebeurtenissen in hun jeugd of langdurig gepest 
worden verminderen hun zelfvertrouwen en hun weerbaarheid. Dit leidt tot 
een grotere afhankelijkheid van vriendjes en een vroegere seksuele start dan 
gemiddeld. Veel relaties worden gekenmerkt door ongelijkheid en een vorm 
van geweld: fysiek, emotioneel of seksueel. Vervolgens gaat er van alles mis 
in anticonceptie: meiden krijgen de pil voorgeschreven, zonder dat met hen 
besproken is of dit wel het geschikte middel voor hen is. Veel slikken de pil niet 
goed waardoor ze risico lopen. Hun overtuigingen dat ze niet zomaar zwanger 
zullen worden, maken bij sommige meiden ook dat ze niet zorgvuldig omgaan 
met de pil. En soms kunnen ze de verantwoordelijkheid voor het slikken van de 
pil niet goed aan. Tegelijkertijd zijn er ook meiden met een ander levensverhaal. 
Die opgroeien in een liefdevol gezin, maar tijdens de puberteit psychische 
problemen krijgen of in een ongelijkwaardige relatie terecht komen. Of meiden 
die wel een gelijkwaardige relatie krijgen, maar slordig zijn met anticonceptie.

Risicofactoren
Veel risicofactoren die uit dit onderzoek naar voren komen, komen overeen 
met wat er uit de literatuur bekend is: achtergrondfactoren over de situatie 
thuis, zoals emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld, scheidingen en 
uithuisplaatsing, en contextuele factoren rond de afhankelijkheid van vriendjes 
en percepties over anticonceptie. Uit dit onderzoek komen de volgende nieuwe 
inzichten:
• De beschadiging die sommige meiden oplopen in hun jeugd grijpt diep in op 

hun gevoel van eigenwaarde en hun (seksuele) weerbaarheid naar jongens.
• De individuele factoren uit de literatuur gaan met name over kennis, 

attitudes en zelfeffectiviteit rond anticonceptie. Uit de interviews komen 
daarnaast individuele factoren naar voren die meer gaan over het gehele 
functioneren van het meisje: weinig zelfvertrouwen/laag zelfbeeld, sociaal 
isolement, het meemaken van schokkende gebeurtenissen in hun jeugd 
(pesten, vechtscheiding, overlijden ouder), psychische problemen van het 
meisje en een vroege seksuele start.

• De kwetsbaarheid van meiden in hun relatie met jongens wordt in de 
literatuur niet vaak belicht. Wel wordt leeftijdsverschil benoemd. Uit dit 
onderzoek blijkt daarnaast de emotionele afhankelijkheid van meiden 
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van de jongens waarmee ze een relatie hebben. Vaak was er sprake van 
emotionele en fysieke mishandeling, seksuele dwang en soms zelfs 
gedwongen prostitutie, voorafgaand aan de zwangerschap. 

• Er zijn meiden die de pil niet consequent geslikt hebben en ook niet goed 
wisten hoe belangrijk dit was, ook een aantal dat vertelt dat de pil het door 
het slikken van antibiotica niet goed werkte, of dat ze door de combinatie 
met veel drank en overgeven, te weinig beschermd waren. Alternatieven 
voor de pil zijn nog weinig aangereikt aan deze meiden, bijna niemand 
heeft advies gekregen over welke soort anticonceptie het meest geschikt 
is. Ook na een abortus of bevalling krijgen meiden weinig begeleiding over 
anticonceptie. 

Schema 1. Scenario’s leidend tot tienerzwangerschap

Thuissituatie   Andere gebeurtenissen   Psychosociale   Relationele &   Gedrag leidend  
         ontwikkeling   seksuele ontwikkeling  tot zwangerschap 

  

G 

F 

E 

D 

C 

B 

A 
Warm gezin & veel 
bescherming      

Schokkende 
gebeurtenissen: 
vechtscheiding, 
pesten, zelfmoord 
vriend 

Emotionele 
verwaarlozing 

Seksueel misbruik 

Moeder psychische 
problemen / 
verslaving 
Afwezige vader 

Huiselijk geweld 

Zorg voor jonge broers 
/ zussen 

Uithuisplaatsing 
meisje 

Beperkt weerbaar in 
relaties 

Lage risico-perceptie, 
slordig met AC 

Gemis aan familie 

Eenzaamheid 

Weinig zorg ervaren 

Ongelijke relaties 
oudere /ervarene 
partner 
seksuele dwang 

Ongeplande seks 

Meerdere partners 
risicogedrag (alcohol, 
drugs, onveilige seks) 

Kinderwens 

Lage eigenwaarde 

Psychische 
problemen, angsten, 
depressie Vriendje is toevlucht 

Weinig regie ervaren 

Vroege seksuele start 

Vallen op ‘foute’ 
jongens 

Behoefte aan 
bevestiging van 
jongens 

Geen vaste plek om op 
te groeien 

Alcohol-, drugs-, 
eetverslaving 

Warme nest als basis, toch zwanger
Een klein deel van de onderzoeksgroep heeft een positieve en beschermende 
omgeving in hun jeugd meegemaakt. Ze komen uit een warm gezinsklimaat, 
zijn weerbaar geworden en hebben ervaring opgedaan met gelijkwaardige 
relaties met jongens. In scenario A zien we dat deze meiden toch zwanger 
worden doordat ze het risico op zwangerschap onderschat hebben of 
slordig waren met anticonceptie. Soms ook simpelweg door pech omdat de 
anticonceptie niet werkte. 

Een ander deel van meiden die in een warm gezin opgroeien worden 
geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis (scenario B) waardoor zij 
in een negatieve spiraal belanden. Ze worden eenzaam of krijgen een laag 
zelfbeeld door datgene dat zij hebben meegemaakt. Dit maakt hen beperkt 
weerbaar en gevoelig voor de aandacht en bevestiging van jongens. Zij komen 
hierdoor in ongelijke relaties en krijgen soms ook te maken met seksuele dwang 
en mishandeling. Ondanks de warme band met ouders, hebben zij niet het 
zelfvertrouwen om voor zichzelf op te komen in hun relatie met jongens en in 
het hebben van veilige seks. In sommige gevallen zijn dit ook meiden die van 
huis uit religieus of afgeschermd zijn opgevoed. 

Emotionele verwaarlozing of mishandeling
Ruim de helft van de geïnterviewde meiden heeft geen veilige jeugd gehad. Dit 
is de basis in meerdere scenario’s waarbij verschillende factoren de uitkomst 
bepalen. Scenario C geeft de factoren weer die spelen als meiden in hun jeugd 
te maken krijgen met emotionele verwaarlozing. Veel van deze meiden komen 
in de puberteit in verzet, zoeken bevestiging van jongens en zoeken grenzen op 
met alcohol, drugsgebruik en onveilige seks. Psychische klachten of angsten 

Scenario’s
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dus niet verklaard worden uit 
de route die voorafgaat aan 
de zwangerschap. 
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doorslaggevende conclusies 
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door de verwaarlozing kan bij deze meiden ook een rol spelen in het opzoeken 
van grenzen. Er zijn ook meiden (scenario D) die seksueel misbruikt zijn door 
familieleden. Zij hebben vaak te kampen met psychische klachten, angsten, 
eenzaamheid en lage eigenwaarde. Hierdoor zoeken zij hun toevlucht bij 
vriendjes en belanden zij in ongelijkwaardige relaties en risicosituaties. 

Het gebrek aan liefde en warmte zien we ook terug in de verhalen van meiden 
waarvan de moeder psychische of verslavingsproblemen heeft en de vader 
afwezig is (scenario E). De enige ouder die deze meiden in hun leven hebben is 
niet in staat om hen de warmte en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. 
Zij moeten vaak voor andere kinderen zorgen in het gezin. Het ontbreken van 
warmte en de afwijzing van hun vader zorgt vaak voor een lage eigenwaarde 
en problemen bij deze meiden. Zij zijn weinig weerbaar en zoeken de liefde en 
warmte bij een vriendje. In scenario F komen de verhalen samen van meiden 
die in het gezin te maken krijgen met huiselijk geweld of een onveilige sfeer 
thuis door verslavingsproblemen. Als het echt onhoudbaar wordt, worden 
deze meiden uit huis geplaatst, waardoor zij in een andere omgeving terecht 
komen. Het is lastig voor deze meiden om zich aan te passen aan de nieuwe 
situatie en regels waardoor ze vaak overgeplaatst worden naar andere opvang 
of een gesloten instelling. De meiden ervaren niet alleen een gebrek aan liefde 
maar ook een gebrek aan zeggenschap over hun eigen leven. Dit maakt dat zij 
in verzet komen, weg lopen, drugs en alcohol gebruiken, ruzie schoppen, een 
vroege seksuele start meemaken en te maken krijgen met ‘foute’ jongens en 
soms zelfs met seksuele dwang of gedwongen prostitutie. 

In al deze scenario’s speelt er zoveel in de levens van de meiden dat zij weinig 
bezig zijn met veilige seks of anticonceptie. De persoonlijke problemen werken 
het in de hand dat meiden die wel anticonceptie gebruiken hier slordig mee 
omgaan. Ongepland zwanger worden is voor veel van deze meiden het laatste 
probleem om zich zorgen over te maken. 

Geen vaste plek om op te groeien
Ten slotte is er ook een groep meiden die in hun jeugd te maken hebben gehad 
met veel wisselende woonplekken, verhuizingen en wisselende opvoeders 
(scenario G). Het kan gaan om meiden die in hun eentje geëmigreerd zijn en 
bij familie wonen maar ook om meiden die om andere redenen verschillende 
woonplekken en opvoeders kennen. De verbindende factor bij deze verhalen is 
dat deze meiden zich allemaal eenzaam voelden en een expliciete kinderwens 
hadden. Met een kindje waren ze niet langer alleen en hadden ze liefde en 
iemand die bij hen hoorde. Deze meiden hebben bewust geen anticonceptie 
gebruikt. 

De keuze voor uitdragen of afbreken van de zwangerschap
Voor veel meiden is de zwangerschap erg onverwacht. Daardoor ervaren ze het 
als een grote schok en worden er angstig van. Ze zijn bang voor de reactie van 
hun ouders. Ook roept de onbekendheid van wat hen te wachten staat angst 
op. Meiden voor wie de zwangerschap meteen gewenst is, ervaren een minder 
grote shock, maar zijn soms wel angstig voor de reactie van de omgeving. 

Meiden hebben vaak te kampen met gevoelens van schuld en schaamte omdat 
zij op jonge leeftijd zwanger zijn geworden. Enkele meiden zijn meteen blij met 
hun zwangerschap, maar de meeste meiden voelen zich ambivalent of negatief 
over de zwangerschap.

Weinig meiden krijgen steun bij het maken van de keuze om de zwangerschap 
af te breken of te voldragen. Ze maken de keuze uiteindelijk alleen, ook al wordt 
er wel van veel kanten druk op hen uitgeoefend, in beide richtingen. Slechts 
enkele meiden laten zich echt overhalen tot een bepaalde keuze. De vriendjes 
van de meiden haken vaak snel af omdat zij het niet aan kunnen. De mate 
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van steun van ouders is erg wisselend. Ouders die in eerste instantie negatief 
reageren op de keuze van het meisje, draaien soms na een tijdje weer bij. 

Negatief oordeel over abortus 
Bij de keuze voor het uitdragen of afbreken van de zwangerschap valt op dat 
veel meiden vertellen dat zij abortus geen optie vinden, omdat zij dit zien 
als ‘moord’. Ook vertellen meiden dat ze de behoefte voelen de foetus te 
beschermen. 

Meiden die ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken doen dit omdat 
zij nog zo jong zijn, het niet aankunnen en het gevoel hebben een kind weinig 
te kunnen bieden. Het gepercipieerde negatieve oordeel over abortus in de 
maatschappij maakt dat de route naar een abortus voor meiden die onverwacht 
zwanger zijn, een zware weg is. Het uitdragen van de zwangerschap is dan geen 
positieve keuze voor het moederschap, maar een gevolg van het achterwege 
laten van ingrijpen in de zwangerschap. Geloof speelt hierin een rol, maar de 
opvatting ‘abortus is moord’ is veel breder gangbaar dan alleen onder religieuze 
groepen.

Verwerken van abortus
Abortus is voor veel meiden een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Het 
maken van de keuze voor het afbreken van de zwangerschap is een zware 
verantwoordelijkheid. Sommige meiden voelen zich daar onvoldoende voor 
toegerust en hebben behoefte aan ondersteuning om die keuze te maken. Ook 
in de voorbereiding op en begeleiding rond de abortus hebben meiden behoefte 
aan ondersteuning om hun gevoelens te kunnen uiten en te verwerken wat er 
gebeurt. 

Het stigma op abortus en de angst voor negatieve oordelen in hun omgeving 
maakt dat veel meiden zwijgen over hun ervaring. Hun eenzaamheid hierin 
belemmert de verwerking van de abortus. Online hulpverlening werkt voor 
sommige meiden, maar voor anderen is face to face contact nodig om hun 
ervaringen te kunnen verwerken. In de betekenis die meiden na een aantal 
jaar geven aan de abortus spelen verschillende elementen een rol: (1) de 
mate van keuze die ze ervaren hebben; (2) het ontstaan en verloop van latere 
zwangerschappen; (3) de ontwikkeling van de relatie met de jongen waar ze 
zwanger van waren en (4) de mate van begrip die ze hebben voor de positie 
waarin ze toen zaten. 

Leven als jonge moeder
Ook voor de meiden die gekozen hebben om de zwangerschap uit te dragen, 
is het geen gemakkelijk traject geweest. Tijdens de zwangerschap moeten 
meiden ook plotseling veel praktische zaken regelen. Na de geboorte van het 
kind blijven er obstakels zoals huisvesting, inkomen en hun opleiding. Ook is 
de sociale steun aan de meiden wisselend, bij meiden die uit een warm gezin 
komen, helpen de ouders meteen mee. 

Meiden die geen goede band met hun ouders hebben, krijgen in deze periode 
veel minder steun. Ondanks alle stress overheerst bij veel meiden de liefde voor 
hun kind, waardoor ze de kracht vinden om er wat van te maken. Veel meiden 
moeten hun kindje opvoeden zonder de steun van hun vriend. In enkele gevallen 
is er wel steun van de partner en pakken zij de draad samen op als gezin. Veel 
ouders draaien na de eerste shock bij en steunen hun dochter en kleinkind. 

Sommige meiden moeten het helemaal alleen rooien. Achteraf geven veel 
meiden aan dat het zwaar was om zo jong moeder te worden en zij er dingen 
voor hebben moeten laten, maar ook dat zij er veel voor terug hebben gekregen. 
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Veerkracht
Ook al hebben sommige meiden veel ellende achter de rug, hun veerkracht is 
opvallend. En vaak draagt zwangerschap/moederschap ertoe bij dat meiden 
beter voor zichzelf gaan zorgen (niet meer automutileren of verslaafd zijn, weg 
gaan bij mishandelende partner) en minder psychische klachten hebben. In die 
zin kan een tienerzwangerschap ook een positief keerpunt in haar leven zijn. 
Dit geldt voor jonge moeders, maar ook voor meiden die het besluit voor een 
abortus nemen tegen de wens van hun sociale omgeving en hierdoor meer 
regie nemen over hun leven. 

Voor toekomstige plannen is het ook belangrijk hoe de veerkracht van meiden 
ondersteund kan worden en hoe de sociale en professionele omgeving 
hun strategieën kan ondersteunen. Dit kan zowel gaan om praktische hulp, 
bijvoorbeeld bij het regelen van kinderopvang en een eigen huis, als om sociale 
aspecten als het faciliteren van lotgenotencontact en morele zaken zoals het 
agenderen van de sociale oordelen over abortus en tienerzwangerschap.
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1.  De jeugdzorg-keten zou meer aandacht moeten besteden aan de 
beschadiging van eigenwaarde en weerbaarheid van meiden door een 
onveilig/instabiel thuis

Uit dit onderzoek komt naar voren dat meiden die emotioneel verwaarloosd 
zijn, huiselijk of seksueel geweld meemaken of uit huis geplaatst zijn, vaak in 
hun psychosociale ontwikkeling beschadigd worden, wat hen kwetsbaar maakt 
voor tienerzwangerschap. Door in de jeugdzorg-keten van onderwijs, JGZ, 
opvoedingsondersteuners, ambulante en intramurale jeugdzorg meer aandacht 
te besteden aan deze meiden en hun weerbaarheid in relaties met jongens kan 
hun weerbaarheid vergroot worden. Dit geldt zowel voor meiden die uit huis 
geplaatst zijn als voor meiden die met ambulante jeugdzorg te maken krijgen 
na een situatie van huiselijk geweld of andere problemen thuis. Bovendien kan 
zo voorkomen worden dat intergenerationele overdracht plaatsvindt, van de 
patronen van emotionele verwaarlozing of huiselijk geweld naar de kinderen van 
deze jonge moeders. 

2.  Afhankelijkheid in relaties beter signaleren
Veel tienerzwangerschappen ontstaan in ongelijke relaties tussen meiden en 
jongens, waar ook sprake is van seksuele dwang of geweld. Het signaleren 
van deze ongelijke relaties en het weerbaar maken/uit het isolement halen 
van meiden door bijvoorbeeld zorg advies teams van het MBO kan helpen om 
ongeplande tienerzwangerschappen (en emotionele schade bij deze meiden) te 
voorkomen. Ook zouden gerichte signalering en trainingen van jongens die over 
de schreef gaan, eraan kunnen bijdragen dat ze minder misbruik maken van 
kwetsbare meiden. 

3.  Betere voorlichting over anticonceptie 
Veel meiden uit de onderzoeksgroep hebben geen begeleiding gehad bij het 
kiezen van anticonceptie. Vaak is vanzelfsprekend de pil voorgeschreven, 
terwijl de pil voor veel van hen niet het meest geschikte middel is. Huisartsen 
en praktijkondersteuners kunnen een grotere rol spelen in het vinden van een 
anticonceptiemiddel dat past bij het meisje en haar situatie. Farmaceuten 
en apothekers kunnen een rol vervullen in goede voorlichting over gebruik en 
mogelijke gebruikersfouten bij anticonceptie, zoals informatie over effectiviteit 
bij antibiotica, wat te doen na overgeven of diarree, en wijzen op risico’s. 
Verloskundigen en abortusartsen hebben de taak om voor te lichten over 
anticonceptiemiddelen na een bevalling of een abortus. Dit staat weliswaar 
in de richtlijn en professionals geven aan dat abortusartsen deze taak zeer 
serieus nemen, maar het is de vraag of de timing van dit advies aanslaat: of 
het meisje er op dat moment oren naar heeft. Een oproep via een mail of sms 
op een later moment zou een aanvulling kunnen zijn. Ook geven abortusartsen 
aan dat de vergoeding van sommige (langdurige) anticonceptiemiddelen een 
probleem zijn. Hier ligt wel een belangrijke kans om een tweede ongeplande 
zwangerschap te voorkomen. 

4.  Seksuele vorming op scholen
Seksuele vorming moet aandacht besteden aan weerbaarheid, voorbereiding 
van seksueel contact, lage risicoperceptie rond zwangerschap, 
gebruikersfouten en dilemma’s/zorgen als je toch zwanger raakt. Specifiek 
zou voorlichting ook in moeten gaan op kinderwens in de toekomst en hoe 
(wenselijk) het is om jong zwanger te zijn. Zodat meiden en jongens weten 
welk risico ze lopen wanneer ze onveilige seks hebben. Er is goed materiaal 
voor seksuele vorming beschikbaar, maar het is heel wisselend hoe scholen 
invulling geven aan seksuele vorming. Belangrijk is daarom de implementatie 
van de beschikbare interventies zodat scholen hier duurzaam mee gaan 
werken en steeds nieuwe groepen jongeren bereiken. De scenario’s die 
uit dit onderzoek naar voren komen, bieden aanknopingspunten voor het 
aanpassen van preventiematerialen daar waar noodzakelijk. Omdat de 
levensverhalen van de meiden op een aantal punten wezenlijk verschillen, is 

De meiden die voor dit 
onderzoek geïnterviewd zijn, 
hebben ervaring met een 
zwangerschap tot vijf jaar 
geleden. Dit betekent dat 
er sinds hun ervaring met 
begeleiding door professionals 
ook al vernieuwing doorgevoerd 
kan zijn. Waar we van deze 
vernieuwing op de hoogte 
zijn, hebben we deze in de 
aanbevelingen meegenomen. 
Het kan dus zijn dat een 
beroepsgroep sindsdien 
stappen heeft gezet, die bij ons 
nog onbekend zijn. 

De aanbevelingen zijn 
opgesteld in samenwerking 
met vertegenwoordigers 
van de meest relevante 
beroepsgroepen: huisartsen, 
abortusartsen, verloskundigen, 
GGD artsen, Sense, moederkind 
opvang en begeleiding, Fiom en 
Siriz. 

Aanbevelingen
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het voor de herkenbaarheid van de verhalen en films die gebruikt worden en 
dus voor de effectiviteit van interventies van groot belang dat de scenario’s 
meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van lesmaterialen en ander 
preventiemateriaal. 

5.  Seksuele vorming door ouders
Ouders moeten gemotiveerd worden om niet alleen met meisjes over risico’s 
praten, zoals nu veelal het geval is, maar ook met jongens. Bovendien zouden 
ouders niet alleen over risico’s moeten praten, maar ook over positieve 
seksualiteit en relaties. De rol van ouders bij seksuele opvoeding moet 
breed ingezet worden: het belang van een goede relatie met je kind, tijdig 
bespreekbaar maken van thema’s, aandacht voor relaties, gelijkwaardigheid 
en respect van jongens voor meisjes, ondersteuning positief zelfbeeld, 
uitdragen positieve attitude ten aanzien van anticonceptie, ondersteunen 
bij anticonceptiegebruik en waar je heen kan voor hulp en advies. Er 
zijn diverse materialen voor ouders ontwikkeld (www.uwkindenseks.nl, 
opvoedondersteuningscursussen) die meer ruchtbaarheid zouden moeten 
krijgen. Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat veel meisjes een 
warm gezinsklimaat ontberen. En dit vormt een beschermende factor voor 
tienerzwangerschap. De complexe gezinnen waaruit veel van de beschreven 
meisjes komen zijn echter niet zo eenvoudig te beïnvloeden met interventies 
van buiten, waarbij het veranderen van het opvoedklimaat ook een erg lastig 
doel is. Een directe aanpak gericht op de meiden via school of hulpverlening is 
in deze situaties wenselijk. Indien mogelijk worden de ouders daarbij betrokken.

6.  Betere begeleiding voor en na een abortus
Uit dit onderzoek komt naar voren dat meiden vaak niet goed weten wat 
hen te wachten staat bij een abortus en te weinig begeleiding krijgen bij de 
voorbereiding en verwerking. De begeleiding van de keuze en de abortus vindt 
plaats door huisarts, Fiom, Siriz, lokale professionals en abortuskliniek. Ook 
is er online keuzehulp beschikbaar, via Fiom. De behoefte aan psychologische 
hulp na de ingreep zou standaard door de huisarts gevraagd kunnen worden 
bij controle na abortus. De leidraad rond ongewenste zwangerschap die door 
de NHG expertgroep SeksHAG samen met Fiom is opgesteld voor huisartsen 
rondom de ondersteuning van de besluitvorming bij ongewenste zwangerschap 
zou geïmplementeerd moeten worden en de status moeten krijgen van een 
richtlijn van de NHG. Tijdens de nacontrole bij de huisarts zou de psychosociale 
problematiek meer aandacht moeten krijgen, dat geldt ook voor verloskundigen 
die tieners bij bevalling begeleiden. Professionals wijzen erop dat voorkomen 
moet worden dat meiden zich niet bij de huisarts melden omdat ze zelf thuis 
als nacontrole een zwangerschapstest doen. Fiom biedt online hulpverlening 
aan voor het verwerken van een abortus, waarbij cliënten begeleid worden 
door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. Deze hulp is gratis, anoniem 
en laagdrempelig. Professionals/abortusartsen moeten standaard wijzen 
op mogelijkheid tot begeleiding bij verwerking. Wellicht kunnen Sense 
verpleegkundigen in de toekomst een rol spelen bij face to face hulpverlening 
bij Abortusverwerking.

7.  Meer begrip en acceptatie van abortus
Het ervaren negatieve oordeel van mensen om meiden heen over abortus 
belemmert het delen van de ervaring en daarmee de verwerking van abortus. 
Dit vraagt aandacht om het zwijgen hierover te doorbreken en mensen te laten 
zien voor welke keuze deze meiden staan. Ook in voorlichting aan jongeren is 
aandacht nodig voor de bespreekbaarheid van abortus zonder waardeoordeel.

8.  Lotgenotencontact stimuleren
De ervaring van de professionals leert dat lotgenoten contact voor jonge 
moeders en meiden die een abortus hebben gehad belangrijk is. Jonge 
moeders komen ver van hun leeftijdsgenoten zonder kinderen af te 
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staan en kunnen geïsoleerd raken. Jonge moeders hebben veel baat bij 
lotgenotencontact in de vorm van bijeenkomsten of inloopochtenden waar 
ze hun kind mee naartoe kunnen nemen. De lotgenotencontactplaatsen 
voor jonge moeders en vaders zouden meer ruchtbaarheid moeten krijgen 
en door professionals aan jonge ouders aanbevolen moeten worden. 
Fiom heeft op de website www.tienermoeders.nl de mogelijkheid voor 
organisaties om hun aanbod zichtbaar te maken onder het kopje ‘hulp in de 
buurt’. Lotgenotencontact tussen tienermoeders kan ook via chat en forum 
op tienermoeders.nl.
Meiden die een abortus gehad hebben, krijgen weinig steun omdat het vaak 
een geheim is en taboe om hierover te spreken. Er zijn geen groepen waar hulp 
geboden wordt na abortus. Het verdient aanbeveling online lotgenotencontact 
te organiseren. Fiom begint met een pilot voor lotgenotencontact viaeen 
besloten Facebookgroep. 

9.  Meer ondersteuning voor tienermoeders
Het herinrichten van het leven als jonge moeder vraagt veel op allerlei fronten. 
Jonge moeders geven aan dat goede voorlichting over wat je te wachten 
staat na de bevalling al tijdens de zwangerschap erg welkom zou zijn, als 
voorbereiding op het verzorgen van een kind en het inrichten van je leven met 
een kind. Ook professionals pleiten voor betere voorzieningen voor meiden die 
ervoor hebben gekozen om de zwangerschap uit te dragen. Er is te weinig steun 
op het gebied van financiën, huisvesting en onderwijs. Meiden zouden meer 
gestimuleerd en gesteund moeten worden in het volgen of afmaken van een 
opleiding. Hiervoor zijn voorzieningen nodig zoals verlof, flexibele schooltijden 
en meer financiële ondersteuning. 
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