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Nederlanders zijn een groot voorstander van legale abortus, maar vinden tevens dat alternatieven meer op tafel 
moeten komen. Uit onderzoek van TNS NIPO, dat woensdag verschijnt, blijkt ook dat mensen behoefte hebben aan 
onafhankelijke hulp bij die helse keuze: het kind houden of laten weghalen.  

De babyboomgeneratie heeft gevochten voor anticonceptie en het `baas in eigen buik'-principe, jongeren hebben daar 
minder mee, ervaren wij | Ellen Giepmans, Fiom 

Zes op de tien Nederlanders vinden dat abortus niet als dé oplossing moet worden aangevoerd door de huisarts of 
abortuskliniek bij een ongewenste zwangerschap. Alternatieven als adoptie of een pleeggezin dienen vaker op tafel te 
komen, zo blijkt uit een peiling van TNS NIPO.  
 
Hoewel bijna drie kwart van de ondervraagden vóór de mogelijkheid van abortus is, zijn ze vooral kritisch als de reden 
ligt in ontevredenheid over het geslacht van het kind, de woonruimte of financiële situatie of omdat mensen de komst 
van een baby niet kunnen combineren met werk.  
 
Als echter het leven van de moeder in gevaar is, de zwangerschap voortkomt uit een verkrachting of de vrucht een 
ernstige medische aandoening heeft of niet levensvatbaar is, is beëindigen van de zwangerschap vanzelfsprekender.  
 
Tienerzwangerschap 
FIOM, een instantie die hulp biedt bij ongewenste zwangerschappen, merkt al langer dat abortus in een negatiever 
daglicht staat, met name onder jonge vrouwen. Zorgelijk, vindt directrice Ellen Giepmans, die wil voorkomen dat het 
taboe op abortus toeneemt.  
 
,,We zien dat het aantal tienerzwangerschappen in 2015 voor het eerst sinds jaren licht toeneemt. Dat sluit aan bij de 
TNS NIPO-peiling, waarin je ziet dat jonge mensen minder positief denken over abortus (66 procent) dan ouderen (74 
procent). De babyboomgeneratie heeft gevochten voor anticonceptie en het 'baas in eigen buik'-principe, jongeren 
hebben daar minder mee, ervaren wij."  
 
'Beetje dom' 
Giepmans wil dat jonge vrouwen abortus wel als optie blijven zien, ondanks meningen van anderen. ,,Jong zwanger 
raken wordt vaak als 'een beetje dom' ervaren. Vrouwen durven er niet over te praten, ook niet over het beëindigen van 
de zwangerschap." Daar weet Anna (23, wil niet met haar echte naam in de krant) alles van. Ze ontdekte 3 jaar geleden 
dat ze zwanger was, 2 maanden na het beëindigen van haar relatie.  
 
,,Ik kon het niet met mijn moeder bespreken en durfde het ook niet met anderen te delen." Ze zag geen andere uitweg 
dan abortus, maar had wel het gevoel dat het 'not done' was. ,,Helemaal als ik keek op online blogs van 
leeftijdsgenoten. Abortus is moord, staat daar bijvoorbeeld."  
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