


 
 
FEITEN EN CIJFERS OVER ABORTUS IN BELGIE  



Vragen over abortus 

Is abortus legaal? 

Tot wanneer kan ik mijn zwangerschap onderbreken? 

Welke methode is het best voor mij? 

Zal ik daarna nog zwanger kunnen worden? 



Geschiedenis van abortus in België 

VZA 3/04/1990 

<12w 

Speciaal centrum met voorlichtingsdiens 

Noodsituatie 

6d bedenktijd 

>12 w 

Gevaar kind/moeder 

Ziekenhuis 

2e arts 

Abortuspil 26/05/2000 







Gebruik van anticonceptie 

91 % van de seksueel actieve vrouwen 

verklaart contraceptie te gebruiken.  

Toch worden er jaarlijks 1 miljoen noodpillen 

verkocht en gebeuren er bijna 20 000 VZA 



 



 

49% onveilig 

=20 000 000 

8 500 000 problemen 

47 000 doden 

 



 

VZA VERBODEN 

Andorra 

Ierland 

Liechtenstein 

Malta 

Monaco 

Poland 



Aantal abortussen in België 
Aantal Abortussen: 19 421/j 

½ is kinderloos 

Gemiddelde leeftijd: 27,3j 



Abortuscijfer: aantal abortussen per 1000 

vrouwen (15-44j)    = 9,28 

 

Abortusratio: aantal abortussen per 100 

zwangerschappen   =13,42% 

Laagste van Europa 

Overrepresentatie van allochtone vrouwen 

40% 

Socio-eco/opleiding/cultuur/VZA=CC 



Knelpunten bij keuze van 

migranten voor contraceptie 

 Precaire situatie 

 Dominante positie man 

 Taal en kennis gebrek 

 (Over)Leven in hier en nu 

 Ambivalentie tegenover seks: taboe, 

innemen pil= herinnering aan wat je niet 

mag doen 

 Rol vrouw als moeder 

Overrepresentatie van allochtone vrouwen 

40% 

Socio-eco/opleiding/cultuur/VZA=CC 



Voorbehoedsmiddelengebruik voor 

ongewenste zwangerschap 

 

GEEN CC 

Eerst gewenst 

Onvruchtbaar 

Veranderen methode 

Scheiding 

Neveneffecten 

Cultureel 

60% wel 



Ingeroepen noodsituaties 

 

52% 

25% 



Vacuümaspiratie of abortuspil? 

2009:  

 83% van alle ingrepen via vacuümaspiratie 

 88% zonder dagopname 

 70% plaatselijke verdoving 

 80% in centra   

 0,71% verwikkelingen 

 



Medische abortus:  

Mifegyne + Cytotec (tot 9 w) 

Mifepristone (Mifegyne/ RU-486) 

Blokkeert de progesteron receptoren 



Misoprostol ( Cytotec) 

Prostaglandine E1 analoog 

Contractie van uterus en expulsie van 

zwangerschap 

Oraal, sublinguaal, buccaal, vaginaal  (off 

label use) 



Chirurgische abortus: 
vacuümaspiratie (tot 14 w) 
 



Stap 1 

PRE / eerste consultatie 
Onthaal medewerkster: 

Dossier opmaken 

Info over huidige zwangerschap 

Reden voor onderbreking 

Info methodes/ latere contraceptie 

Arts: 
Anamnese 

Contra-indicaties ( absoluut/relatief/psy) 

Dateren zwangerschap ( echo) 

Beslissing over methode 

Wet smear indien vacuüm 

Co-consultatie 



Stap 2 

Vacuüm:  

Dag 6: komen halen van Misoprostol 

Dag 7: ingreep 

Abortuspil: 

Dag 5: inname op centrum van Mifepristone 

(5% expulsie) 

Dag 7: inname Misoprostol en expulsie in 

centrum 

PIJNCONTROLE 

COCOONING 

Rhogam 



Stap 3 

Controle na 2-3 weken 

Na 1 w indien geen expulsie 

Navragen symptomen 

Controle echo/HCG 

Contraceptie 

Psychologische problemen 

 



Groupe Santé Josaphat - Bruxelles 

 
 Verschil tussen 

   abortuscentrum 

   en planning 

familial 





Cijfers Groupe Santé Josaphat  

totaal aantal VZA: 208 in 2014 

Riziv :172  (83%) 

F1:15 ( 9%) 

F1+F2:157 ( 91%) 
Vacuüm: 80 (51%) 

Pil: 77 (49%) 

Niet Riziv: 36( 17%) 

‘F1’: 7 (20%) 

‘F1+F2’: 29 (80%) 
Vacuüm:17 ( 58%) 

Pil: 12 ( 42%) 



Totaal aantal abortussen 



Verdeling aanvragen 

abortus 



Culturele afkomst van 

medische patiënten 



Nationaliteit van medische 

patiënten 



Cultuur en religie 

Cultuur en religie 

34 32 29 31 21 30 



Cultuur en religie 

 Judaïsme: < 40 d heeft vrucht nog geen 
ziel, elk leven is even belangrijk, rabijn 
geeft raad 

 Islam: < 40 d , einddoel is welzijn van de 
familie 

 Christendom: ziel vanaf conceptie 

 Protestanten: koppel beslist 

 Orthodoxen: ziel vanaf conceptie maar 
leven moeder primeert 



Knelpunten/Valkuilen 

 Stigma abortus nog zeer aanwezig in 

België 

 Werken met tolken: wie? privacy? kosten? 

vorming? 

 Weg vinden binnen gezondheidszorg 

 Hoe klachten worden gepresenteerd 

 Vrouwen zijn zich niet bewust van 

functioneren lichaam 

 



 Mythen 

 Eigen waarden opdringen 

 Positie van vrouw binnen cultuur 

 Gender biased sex selective abortion 

 

Knelpunten/Valkuilen 



Wat indien je moest kiezen? 

Jong meisje, zwanger bij eerste contact 

Moeder van 2 gehandicapte kinderen 

Grootmoeder met spiraaltje 

Verkrachting/incest/geweld 

Buitenechtelijke relatie 

4e vraag voor abortus op rij 

Illegaal verblijf 

… 



Meeneem boodschap 

 Gratis toegang tot 

anticonceptiemiddelen en abortus 

 Betere info over correct gebruik 

 Abortus uit het strafboek 

 Verlenging van toegestane termijn, 

afschaffen van  6 d bedenktijd 

 Blijven vechten tegen stigma 

 Rol van partner bij abortus 



Informatie 

 www.luna.be 

 www.loveattitude.be 

 www.planningfamilial.net 

 www.planningsfps.be 

 www.gacepha.be 

 

http://www.luna.be/
http://www.loveattitude.be/
http://www.planningfamilial.net/
http://www.planningsfps.be/
http://www.gacepha.be/


Le corps du délit 

http://www.youtube.com/watch?v=kZBa1Wz9

soo 




