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Het is meer dan 50 jaar geleden dat de eerste 
abortuskliniek in Nederland haar deuren opende. Er 
was toen nog geen abortuswet, die kwam pas in 1984. 
Het is dus nog helemaal niet zo lang geleden dat 
abortus ‘legaal’ werd. Tussen aanhalingstekens, want 
in feite is het nog steeds niet legaal. Abortus staat 
namelijk nog altijd in het Wetboek van Strafrecht. 
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Jenneke van Ditzhuijzen houdt zich sinds 
2009 beroepsmatig bezig met het onder-
werp ongewenste zwangerschap en abor-

tus (en met seksuele en psychische gezondheid 
en seksualiteit in bredere zin, trouwens). Niet 
als arts of hulpverlener, maar als onderzoeker. 
Voor Vlam Magazine brengt ze wat nuance in de 
abortusdiscussie. Het is niet zo zwart-wit als we 
onlangs in de media zagen, zoals in de campag-
ne Week van het Leven. “Elke ongewenst zwan-
gere heeft haar eigen verhaal”, schrijft Jenneke. 
Door beeld en taal rond zwangerschappen te 
‘verschattigen’ krijgen we een verkeerd beeld 
van de werkelijkheid.

Crimineel?
In de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) staan 
voorschriften die met een vergunningstelsel 
worden gehandhaafd. Zo moet een daartoe be-
voegd arts vaststellen of de zwangere in kwestie 
zelfstandig en weloverwogen tot een besluit is 
gekomen. Dit betekent dat zwangeren alleen 
voor een abortus terecht kunnen bij bepaalde 
klinieken en ziekenhuizen. Uit de laatste eva-
luatie blijkt dat de Wafz in de praktijk goed 
functioneert1. Maar de boodschap die blijft han-
gen is dat het afbreken van een zwangerschap 

eigenlijk iets crimineels zou zijn, dat de over-
heid alleen onder bepaalde voorwaarden toe-
staat. Dat past ook bij het werkwoord ‘plegen’, 
dat vaak in de taal rond abortus wordt ge-
bruikt. De Wafz is in het leven geroepen om het 
ongeboren leven te beschermen en tegelijker-
tijd hulp te bieden aan ongewenst zwangeren. 
Dit klinkt alsof er verschillende belangen wor-
den afgewogen om tot een ethisch compromis 
te komen. Maar dat is niet mogelijk, omdat de 
uitkomst geen middenweg kent: het is óf abor-
tus óf uitdragen. Tenzij je ‘beschermen van het 
ongeboren leven’ ruim opvat en daar ook ‘be-
schermen tegen ongewenst geboren worden’ 
onder laat vallen, zijn de twee belangen in strijd 
met elkaar. Maar wie kan dan bepalen of deze 
afweging juist gemaakt is? Geen wet of richt-
lijn kan ervoor zorgen dat met zekerheid recht 
wordt gedaan aan alle perspectieven. Maar een 
foetus is fysiek verbonden aan de zwangere en 
kan niet leven zonder haar2. Er is uiteindelijk 
maar één persoon die kan bepalen of de zwan-
gerschap wordt uitgedragen of afgebroken, en 
dat is de persoon die ongewenst zwanger is. 

Baas in eigen buik, maar hóé dan?
De zwangere beslist. Dat klinkt lekker krachtig 
en ‘baas-in-eigen-buik’-achtig. Alleen, zo voelt 
dat op het moment zelf vaak niet, wanneer je 
ongewenst zwanger bent. Hoewel ongewenst 
zwangeren veel kracht kunnen ontlenen aan 
de ervaring van regie wanneer ze volmondig 
voor abortus of juist voor het behouden van 
de zwangerschap kiezen, is het eerste moment 
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meestal kwetsbaar. Bij het zien van de posi-
tieve zwangerschapstest gaan er vaak allerlei 
verschillende emoties door hen heen. Velen er-
varen paniek (help!), boosheid (ik wil dit niet!), 
en soms ook iets van blijheid (yes, ik kan dus 
zwanger worden!). Sommige vrouwen verzet-
ten zich intern heel sterk tegen het idee dat ze 
een keuze moeten maken. Ze willen de tijd te-
rugdraaien, ze willen niet kiezen, en hopen op 
een miskraam. Soms steken ze het hoofd nog 
even in het zand, en doen ze alsof er niets aan 
de hand is. En veel, heel veel vrouwen voelen 
zich gruwelijk stom. Dat heeft enerzijds te ma-
ken met de aard van de keuze. De uitkomst – 
abortus of uitdragen – is hartstikke zwart-wit, 
terwijl je gevoel vaak een rijkgeschakeerd kleu-
renpatroon kent. Je kunt geen recht doen aan 
álle gedachten en emoties, je zult moeten bepa-
len wat voor jou écht belangrijk is. Anderzijds, 
en dat is minstens zo belangrijk, heeft dit ook 
te maken met de ideeën die we hebben over 
zwangerschap en hoe het ‘hoort te zijn’, met 
normen en waarden dus. Daarover straks meer. 
Oké, dus het ontdekken van een ongewenste 
zwangerschap is vaak niet zo’n baas-in-eigen-
buik-moment. En toch kunnen ongewenst 
zwangeren heel goed zelf beslissen. Voor de 
meerderheid van de vrouwen die voor afbreken 
van de zwangerschap kiezen is het vrij snel dui-
delijk dat er een abortus moet komen, omdat de 
zwangerschap echt heel erg ongewenst is op dat 
moment. Veel mensen denken hierbij meteen 
aan voorbeelden van jonge tieners, verkrach-
te vrouwen, of medische redenen. Gelukkig 

zijn dit zeer zeldzame situaties. Wat veel vaker 
voorkomt, is dat vrouwen met een gezin den-
ken ‘nee, nóg eentje, dat trekken we echt niet 
nu’. Ze zijn bijvoorbeeld net van hun laatste 
kind bevallen, en voelen dat hun lichaam niet 
klaar is voor een volgende zwangerschap. Nog 
een kind, dat trekt een wissel op de relatie, die 
nu al zwaar onder druk staat nu alle aandacht 
naar de jonge kinderen gaat. Ze redden het nu 
nét, met werk, huis, geld. Of ze hebben een kind 
dat extra aandacht vraagt, en willen dat kind 
niet tekortdoen. De relatie is soms ook niet zo 
leuk meer. In dit soort gevallen is een keuze 
voor abortus vaak uit behoud van lijf, relatie, 
gezin. Deze moeders weten vaak ook heel goed 
wat het is om blij te zijn met een zwangerschap, 
en dat zijn ze nu niet. Er komt geen moment 
waarop ze denken ‘ach, dit kind erbij, dat red-
den wij wel’. Dat maakt het voor deze vrouwen 
vaak heel duidelijk dat de zwangerschap echt 
ongewenst is. Ze willen dan ook vaak graag snel 
geholpen worden in de kliniek. Even voor het 
plaatje: dit is dus niet een minderheid. Ruim de 
helft van de abortuscliënten heeft al kinderen, 
driekwart is boven de 25 jaar, ongeveer de helft 
zelfs boven de 30 jaar en 90% neemt al een be-
slissing als ze net ‘over tijd’ zijn3.  
Maar er zijn ook zeker ongewenst zwangeren die 
behoorlijk twijfelen (ongeveer een derde4). Dat 
betekent niet dat ze niet achter een keuze kun-
nen staan, maar wel dat ze soms meer tijd nodig 
hebben om een afweging te maken. Ze willen 
bijvoorbeeld wel heel erg graag kinderen, maar 
het komt te vroeg (of soms te laat, als ze jaren 
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geprobeerd hebben om kinderen te krijgen). Of 
het is wel de juiste leeftijd, maar de relatie voelt 
toch niet goed. In ons onderzoek vonden wij dat 
vrouwen die heel erg twijfelden vaak ook ande-
re woorden gebruiken dan vrouwen die weinig 
twijfelden. Ze spraken bijvoorbeeld vaker over 
‘een kindje’ of ‘een baby’. Tegelijk vonden ze het 
soms lastig om de verantwoordelijkheid te ne-
men voor de beslissing, ze zeiden bijvoorbeeld 
dat ze ‘niet echt een keuze’ hadden, dat ‘het 
niet anders kon’. Ze hadden vaker een negatief 
beeld van abortus als iets dat ze ‘eigenlijk nooit’ 
zouden doen. Toch zeiden ook deze vrouwen 
uiteindelijk dat ze achter hun beslissing staan. 
En wat ook opvallend was: of ongewenst zwan-
geren die veel twijfelden nu voor abortus kozen 
of voor uitdragen van de zwangerschap, het be-
sluitvormingsproces van deze twijfelaars zag er 
hetzelfde uit.5 
Of vrouwen nu twijfelen of niet, het is ontzet-
tend belangrijk dat zij ervaren dat zij zelf re-
gie hebben, dat zij inderdaad zelf de ‘baas’ zijn 
in hun lichaam en hun verdere leven – met 
of zonder kind. Verreweg de meeste vrouwen 
staan uiteindelijk achter hun beslissing, en 
spijt komt weinig voor. Wanneer spijt wél voor-
komt, is er meestal sprake geweest van druk, 
drang of dwang van anderen die er een belang 
bij of oordeel over hadden. 

Iedereen een verhaal
Als onderzoeker heb ik veel vrouwen herhaal-
delijk geïnterviewd, in de jaren na een abortus. 
En ik heb me natuurlijk ingelezen, klinieken 

bezocht, en met diverse professionals gespro-
ken. En als je je zo intensief met het onderwerp 
bezighoudt, komt het ook wel eens in je privéle-
ven naar je toe. Inmiddels heb ik ook voor meer-
dere vrouwen in mijn omgeving gefungeerd als 
klankbord tijdens hun keuzeproces. De belang-
rijkste les die ik heb geleerd is dat elke onge-
wenst zwangere haar eigen verhaal heeft, en 
dat veel (voor)oordelen zo hardnekkig zijn dat 
ze in de taal van haar verhaal verankerd zitten. 
Ik zeg bewust ‘verhaal’, want de woorden die ge-
bruikt worden zijn veelzeggend over hoe men 
denkt over abortus, en soms gaan verhalen ook 
een beetje een eigen leven leiden. Persoonlijke 
ervaringen zijn meestal niet geconstrueerd of 
nep. Maar het is niet vreemd als mensen na 
verloop van tijd het verhaal toch een iets an-
dere kleur geven, omdat dat beter past bij hun 
zelfbeeld als ‘goed mens’. Een voorbeeld is de 
vrouw die voor abortus koos omdat zij niet ze-
ker was van haar gevoelens voor haar partner, 
maar later voor een andere invulling koos: ze 
wilde een abortus om zijn kinderen niet het ge-
voel te geven dat zij werden afgedankt voor een 
nieuw gezin. Ze zou geen andere keuze maken, 
maar maakte het verhaal wel ‘vriendelijker’, 
omdat ze uiteindelijk toch bij die partner bleef. 
We moeten allemaal leven met ons zelfbeeld, 
en het is voor veel mensen lastig om zich te 
vereenzelvigen met iemand die beslist dat een 
leven er niet komt. Want wie houdt er nu niet 
van het prille leven?

Veel vrouwen vinden het belangrijk om een 
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goed verhaal te hebben, vinden dat ze ‘objec-
tief sterke redenen’ moeten hebben voor een 
abortus. Een keuze voor abortus lijkt voor velen 
iets te zijn waarvoor zij zich moeten verant-
woorden. We vinden het ook ‘onethisch’ als een 
vrouw bewust risico loopt op ongewenste zwan-
gerschap. Hoe vaak heb ik wel niet zinsnedes 
gehoord als: “abortus moet natuurlijk kunnen, 
maar ik heb toch moeite met vrouwen die voor 
abortus kiezen omdat het net niet goed uit-
komt, omdat ze op vakantie willen of zo.” Het 
lijkt erop dat veel mensen vinden dat we heel 
zorgvuldig moeten omspringen met ongeboren 
leven als het er eenmaal is. Een morning-after-
pil ‘kan gebeuren’ maar een abortuspil na die-
zelfde vrijpartij twee weken later, is ‘heftig’. De 
wetenschap dat er een vruchtje is, al is het nog 
maar een paar millimeter groot, maakt kenne-
lijk een wereld van verschil. Ineens is het niet 
meer alleen jouw lichaam waar je over beslist, 
en dat geeft het zwaarte. Ik begrijp het ethische 
dilemma, en tegelijk: dit is ook iets dat sterk 
onderhevig is aan culturele normen en waar-
den, en veranderlijk over tijd. 

De invloed van beeld en woord 
Het lijkt erop dat de taal en de beelden die we 

gebruiken, er fl ink toe doen in hoe we over 
abortus en ongewenste zwangerschap denken 
en spreken. Hier spelen organisaties als De 
Week van het Leven ook op in. Zij gebruiken 
plastic foetussen om mensen te confronteren 
met de ‘moord’ die abortus zou zijn. Alleen, 
het plastic foetusje is een compleet incorrecte 
weergave: het is veel groter, meer roze, men-
selijker, en schattiger dan het er in werkelijk-
heid uitziet bij een gemiddelde abortus bij 6 à 
7 weken zwangerschap. De woorden pro-life en 
pro-choice klinken beide heel erg activistisch 
en tegelijk positief, want hoe kun je nou tegen 
het leven zijn, of tegen keuzevrijheid? Maar het 
woord life wordt geassocieerd met de anti-abor-
tusbeweging, en het woord choice met de Dolle 
Mina’s. Veel pro-lifers zijn helemaal niet zo 
‘pro-life’ wanneer het op de doodstraf aankomt, 
bijvoorbeeld. Het woord ‘leven’ lijkt gekaapt te 
zijn door de anti-abortusbeweging. Dat cre-
eert verdeeldheid en polariseert. Het helpt ook 
niet bij het ervaren van schuld en schaamte. 
Maar het verschattigen van taal en beeld rond 
zwangerschap is echt niet alleen voorbehou-
den aan de Mars voor het Leven. Waarschijnlijk 
zijn we de vrucht eerder als losse entiteit gaan 
zien, doordat we nu meer techniek hebben om 
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de vroege zwangerschap zichtbaar te maken.  
Waar vorige generaties het moesten doen met 
de professionele handen en de stethoscoop van 
de vroedvrouw als indicatie voor de gezondheid 
van de zwangerschap, worden nu steeds vroe-
ger pret-echo’s gemaakt van ‘de baby’. Het zou 
zomaar kunnen dat dit bijdraagt aan hoe wij 
denken over het beginnende leven. 

Taboe of stigma?
Er wordt soms gezegd dat jongeren van nu weer 
behoudender aan het worden zijn, wat betreft 
abortus. Dat het taboe op abortus weer sterker 
aan het worden is. Is dat wel zo? Het laatste 
woord is hierover nog niet gesproken, volgens 
mij. Uit onderzoek blijkt dat de houding ten 
opzichte van abortus sinds de tachtiger jaren 
steeds positiever of ‘permissiever’ is geworden, 
en dat jongeren van nu weer heel lichtelijk 
behoudender aan het worden zijn, maar nog 
steeds een stuk toleranter dan in de jaren tach-
tig6. We zien ook dat de leeftijd van de eerste 
keer dat mensen penetratieseks hebben, over 
de jaren opschuift (naar 18,6 jaar in 2017 7), maar 
het zou ook kunnen dat dat komt omdat jon-
geren van nu wat meer tijd nemen om uit te 
zoeken wat ze nu wel en niet met seks willen, 
of omdat ze minder alcohol drinken, of om-
dat contact steeds meer digitaal verloopt. Uit 
datzelfde onderzoek van Rutgers blijkt in ieder 
geval dat het thema abortus nog steeds niet 
heel makkelijk bespreekbaar is. Meer dan de 
helft van de respondenten die een abortus had 
praat er niet makkelijk over en bijna de helft 

schaamt zich ervoor. Hoewel het in dit onder-
zoek om een kleine groep jongeren gaat die een 
abortus meemaakte, en er dus ook een aan- 
zienlijke groep is die zich niet schaamtde geeft 
het wel aan dat jongeren er nog steeds niet 
graag over praten. Maar is dat ooit wel anders 
geweest?
Aan de ene kant denk ik soms dat we te snel 
roepen dat iets een taboe is. Niet iedereen heeft 
zin om privéaangelegenheden zoals een on-
gewenste zwangerschap met de buitenwereld 
te delen. Al helemaal niet als je het een inge-
wikkelde beslissing vond, en je niet zeker weet 
hoe je er zelf in staat. Praten over een abortus 
kan óók negatieve gevolgen hebben, wanneer 
de omgeving stigmatiserend of negatief is.8 Er 
zijn ook vrouwen die het niet met hun partner 
delen (in mijn promotieonderzoek was dit 13% 
van de vrouwen). Een reden die vaak gegeven 
wordt, is dat ze zich niet wilden laten beïnvloe-
den in hun keuze. Het is niet gek dat je gevoelig 
bent voor de belangen, oordelen en gevoelens 
van je naasten. Helemaal prima dus, als je het 
daarom voor jezelf wilt houden. 
Maar wanneer mensen niet praten over een 
abortus, terwijl ze het wel zouden wíllen delen, 
is dat wel tekenend voor hoe we ervoor staan 
als maatschappij. Uit onderzoek in de VS blijkt 
dat twee derde van de onderzochte vrouwen 
denkt dat mensen op hen neerkijken wanneer 
ze zouden weten dat ze een abortus hebben la-
ten uitvoeren.9 Uit mijn eigen onderzoek bleek 
dat 20% van de mensen die niet mee wilden 
doen aan het onderzoek, hiervoor kozen omdat 
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ze bang waren dat iemand er dan achter zou 
komen dat ze een abortus hadden meege-
maakt. En geheimhouding of zwijgen over een 
gestigmatiseerde gebeurtenis kan negatieve ge-
zondheidsgevolgen hebben, blijkt dan weer uit 
ander onderzoek.10

‘Oh, wat dom van mij’
Veel vrouwen praten er niet over omdat ze zich 
dom, schuldig, of veroordeeld voelen. Ook hier 
heb ik gezien dat het hierbij echt niet alleen 
over vrouwen gaat die bijvoorbeeld vanwege 
hun geloof moeite hebben met abortus. Ik heb 
ontzettend vaak gehoord dat vrouwen zich dom 
voelden over het feit dat ze geen anticonceptie 
hadden gebruikt, of niet hadden geëist dat er 
met condoom gesekst werd. Opvallend genoeg 

ontbreekt vaak de man in het verhaal: wie is 
er nou stom geweest? Mannen worden er min-
der op aangekeken, en veel vrouwen zoeken 
toch als eerste de schuld bij zichzelf, want een 
slimme meid is goed voorbereid. En dat hoor je 
ook weer terug in de woorden die we gebruiken 
voor zwangerschappen die we niet willen. Die 
zwangerschappen zijn ‘onbedoeld’, ‘ongepland’, 
of ‘ongewenst’. Dat veronderstelt dat we vinden 
dat we zwanger worden eigenlijk heel rationeel 
en doelbewust moeten plannen. Een zwanger-
schap hoort immers ‘bedoeld’ te zijn. En als je 
niet zwanger wilt worden, dan zorg je ervoor dat 
dat niet gebeurt. Toch? 
Zo planmatig is de reproductieve realiteit alleen 
niet. Ten eerste: meer dan de helft van de vrou-
wen die voor een abortus kiest, gebruiktewél 
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anticonceptie, maar er is ergens iets misgegaan. 
Ten tweede: fi jne anticonceptie vinden is niet 
altijd eenvoudig. Condooms, daar stoppen veel 
mannen helaas na verloop van tijd mee. En 
dan is het ook nog zo dat sommige anticon-
ceptiemiddelen duur zijn. Hoewel een abortus 
voor Nederlanders wordt vergoed uit een spe-
ciaal potje, is dat voor anticonceptie niet zo. 
Anticonceptie zou betaalbaar genoeg zijn vol-
gens onze overheid, maar ik hoor in interviews 
regelmatig dat kosten wel degelijk een barrière 
vormen voor gebruik van anticonceptie. Ten 
derde: in the heat of the moment wordt niet al-
tijd door beide partijen aan het risico op zwan-
gerschap gedacht. De bezwangeraars blijven 
vaak akelig uit beeld, terwijl zij hun zaad toch 
echt zelf loosden. We kunnen heel wat plannen 
en bedoelen in het leven, maar het loopt wel-
eens anders. Wie weleens penis-in-vagina-seks 
heeft, loopt nu eenmaal risico op zwangerschap. 
Het kan dus écht iedereen overkomen. En toch, 
ontzettend veel mensen voelen zich dom en 
schuldig, ‘dat ze het zover hebben laten komen’. 
Dit schuldgevoel zit kennelijk heel diep. 

‘Erg hè, dat ik die abortus eigenlijk al verge-
ten ben’
Het verhaal dat abortus ‘veilig, legaal en zeld-
zaam’ moet zijn, kan het stigma op abortus 
ook bevorderen: we houden hiermee het idee 
in stand dat abortus te allen tijde voorkomen 
moet worden, en dus iets is waar wij ons in-
capabel over moeten voelen. Ook zeggen dat 
kiezen voor abortus een ‘ongeloofl ijk moeilij-
ke beslissing is’, is niet altijd behulpzaam. We 
zeggen het vaak plichtmatig om maar aan te 
geven dat we ‘er heus niet lichtvaardig over 
denken’. Ik maak me hier zelf ook weleens 
schuldig aan. Het beeld dat de keuze ondraag-
lijk is, is alleen heel vaak niet in overeenstem-
ming met de realiteit. Denk aan die moeder 
met haar drie kinderen, die haar relatie op de 
klippen ziet lopen als er een vierde komt. Of 
aan die student, bij wie het condoom afgleed 
en de morning-afterpil niet genomen kon 
worden. Een vroege abortus is medisch gezien 
zeer veilig, en psychisch ook. Waarom hou-
den we dan met zijn allen het beeld in stand 
dat het iets verschrikkelijks is? Voor mij per-
soonlijk geldt dat ik de vrouwen voor wie het 
vreselijk is niet tekort wil doen, hen zich niet 
ongezien wil laten voelen. Maar tegelijk wil ik 
graag een lans breken voor de mensen voor 
wie het helemaal geen ‘ongeloofl ijk moeilijke 
keuze’ is, want dat is de meerderheid. Ook hele 
lieve goedbedoelende preventiemedewerkers, 
keuzehulpbegeleiders of onderzoekers kun-
nen dus met hun woordkeuzes zelf bijdragen 
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aan het stigma. Helaas, de boodschap wordt er 
niet eenvoudiger op. 
Voor mijn onderzoek kwam ik nogal eens jaren 
na een abortus bij vrouwen thuis, en zeiden ze 
tegen mij: “Weet je, totdat jij belde, heb ik er 
eigenlijk niet meer aan gedacht. Erg hè?” Deze 
reactie heb ik veel gehoord. Vrouwen vinden 
het blijkbaar ‘erg’, of ze denken dat een ander 
(in dit geval, een onderzoeker) het ‘erg’ zal vin-
den of in elk geval een oordeel zal hebben over 
het gegeven dat de abortus geen rol meer speelt 
in hun leven. Ze lijken het idee te hebben dat 
ze eronder zouden moeten lijden. Verhalen in 
vrouwenbladen en andere media gaan ook vaak 
over vrouwen die erg hebben geleden, en bij-
voorbeeld enorme spijt hebben van een abor-
tus. Ik ben zelf ook een aantal keer gevraagd om 
als onderzoeker even met wat feiten te komen, 
voor in het kleine kadertje ‘feiten’. Ik begrijp 
het, ‘gewone’ abortusverhalen zijn niet zo me-
diageniek als heftige spijtverhalen. En iedere 
vrouw heeft haar eigen verhaal. Er zijn dus ook 
zeker ‘heftige’ verhalen. Maar: de cijfers zeggen 
iets anders over hoeveel ‘psychisch leed’ na een 
abortus eigenlijk voorkomt. Daarom hieronder 
nog even de feiten op een rij. 

Heeft een abortus psychische gevolgen? 
Niemand gaat voor haar lol naar de abortus- 
kliniek. Vrouwen ervaren vaak veel wisselende 
emoties en omschrijven het soms als een roller-
coaster, met name het proces voorafgaand aan 
de abortus. De ongewenste zwangerschap is over 
het algemeen veel heftiger dan de abortus zelf. 

Wanneer het achter de rug is, overheerst voor 
de meesten het gevoel van opluchting, soms ge-
mengd met verdriet. Dit kan allemaal horen bij 
een gezond proces van verwerking. Maar krijg je 
nu blijvend psychische problemen van een abor-
tus? Het korte antwoord is nee, wetenschappelijk 
onderzoek wijst daar niet op. Een abortus mee-
maken verhoogt het risico op veelvoorkomen-
de psychische aandoeningen niet. Wel zag ik in 
mijn onderzoek dat relatief veel vrouwen in de 
abortuskliniek al eerder psychische aandoenin-
gen hadden gehad. Maar ook voor deze vrouwen 
gold dat ze op lange termijn geen verhoogd risico 
op terugkeer van die aandoeningen hadden. Er 
is dus geen reden om vrouwen te waarschuwen 
voor bijvoorbeeld een depressie. Wél denk ik dat 
het fijn kan zijn voor vrouwen die eerder psychi-
sche problemen hadden, of bijvoorbeeld ervaring 
hebben gehad met seksueel geweld, om wat ex-
tra aandacht, steun en tijd te krijgen rond de be-
handeling als zij dat wensen. Zodat het voor hen 
niet te snel gaat, dat ze voelen dat ze de controle 
behouden. Maar dit zou moeten verlopen op aan-
geven van de ongewenst zwangere. 

Zelf kunnen kiezen
Als vrouwen ongewenst zwanger zijn, gaan ze 
vaak hun huidige leven overdenken: ben ik wel 
gelukkig, kan ik een kind een leven bieden, wil 
ik wel met deze partner mijn leven delen? Voor 
sommige vrouwen is het kiezen voor een abor-
tus, of juist voor het uitdragen van een zwan-
gerschap, een aanzet tot het kiezen voor zich-
zelf. Vrouwen halen hier kracht uit, ervaren 
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regie. Het kan dus ook echt een positieve boost 
zijn, vooral als vrouwen voor die tijd moeilijk 
voor zichzelf kozen. Wanneer we denken aan 
hoe het voor de ongewenst zwangere zal uitpak-
ken op termijn, is het ontzettend belangrijk dat 
vrouwen zelfstandig een keuze kunnen maken 
die zo goed mogelijk past bij ze, en zich daarbij 
niet gehinderd voelen door druk of oordelen van 
anderen (welke kant dat oordeel ook op gaat). 
Het lijkt nu vanzelfsprekend dat ongewenst 
zwangeren überhaupt kúnnen kiezen. Maar het 
is nog helemaal niet zo lang ‘legaal’. Wanneer 
abortus niet is toegestaan, zien we dat vrou-
wen meer overgaan tot andere manieren om 
de zwangerschap te beëindigen. Met alle risico’s 
van dien. Er gaan alleen al in de VS 23.000 vrou-
wen per jaar dood aan complicaties van een zo-
genoemde unsafe abortion, en 2 tot 7 miljoen 
vrouwen in de VS lopen blijvende schade op ten 
gevolge hiervan. Maar er worden ook weleens 
vrouwen weggestuurd bij de abortuskliniek, 
omdat ze bijvoorbeeld te ver zwanger zijn, en die 
kunnen dan eigenlijk niet anders dan de zwan-
gerschap uitdragen. In Nederland komt dit nu 
nog relatief weinig voor, maar in sommige an-
dere landen is dat wel anders. Wanneer vrou-
wen een abortus willen maar deze niet krijgen, 

heeft dat allerlei ongewenste gevolgen. In de 
Amerikaanse Turnaway studie11 werden vrou-
wen gevolgd die geen abortus kregen, omdat 
ze net te lang zwanger waren. Hieruit bleek dat 
vrouwen die geen abortus mochten, het later 
vele jaren financieel zwaarder hadden, in con-
tact bleven met gewelddadige partners, vaker 
alleenstaand ouder bleven, minder hechting 
vertoonden met het kind, en dat hun kinderen 
zich minder goed ontwikkelden dan gewenste 
kinderen die bij vrouwen geboren werden na-
dat zij een abortus hadden. 

Het is een thema dat gepaard gaat met mis-
schien nog wel meer schaamte en taboe dan 
abortus: het uitdragen van een ongewenste 
zwangerschap. We denken dat veel ongewens-
te zwangerschappen na verloop van tijd toch 
gewenst worden, maar eigenlijk weten we dat 
helemaal niet zo goed. Wij doen nu onderzoek 
naar de effecten van ongewenste zwangerschap 
op vrouwen, mannen en kinderen, waarbij we 
in het bijzonder naar eigen regie, de rol van de 
partner, en sociale steun kijken.12 Want niet ie-
dere ongewenste zwangerschap hoeft negatieve 
gevolgen te hebben.

Stigmatisering van ongewenste zwangerschap en abortus … wat doe je eraan?
Bewuster omgaan met taalgebruik rond abortus en zwangerschap kan geen kwaad. Abortus en ongewenste 
zwangerschap zouden ook meer genormaliseerd kunnen worden binnen de maatschappelijke discussie. Dat 
kan ‘in het groot’ door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen, en abortusklinieken en verzekerde 
zorg rond reproductieve gezondheid dichter bij elkaar te brengen. Maar het kan ook door het steunen van 
acties die mensen aanmoedigen te spreken over hun abortus, en hierin de variatie in ervaringen te laten 
horen. Initiatieven als Open Over Abortus van het Humanistisch Verbond zijn hier een goed voorbeeld van. De 
stem van vrouwen zou meer betrokken moeten worden bij abortuswetgeving en beleid. In het voorjaar van 
2022 komt het Humanistisch Verbond in samenwerking met partners met Ava, een initiatief om de stem van 
vrouwen rond abortus en anticonceptie structureel te vertegenwoordigen. 
Kijk op Avahelpt.nl
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