Feiten over
abortus
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Doel
Inzicht geven over de situatie van abortus in Nederland. Het biedt achtergrond
informatie bij het opstellen van de preek of de bespreking van de onderwerpen.

Hoeveel?
Aantal abortussen per jaar in Nederland

31.364

Abortuscijfer
(aantal zwangerschapsafbrekingen
per 1.000 vrouwen 15-45 jaar)

8,9

Abortusratio
(aantal zwangerschapsafbrekingen
per 1.000 levendgeborenen)

169,2

Abortussen bij tieners

2.355

Abortus op basis van resultaten
prenatale diagnostiek

7,0%

Per dag worden er ongeveer 500 baby’s geboren in Nederland. Dat zouden er
zo’n 580 kunnen zijn wanneer niet één op de zeven zwangerschappen in Neder
land vroegtijdig zou worden afgebroken. Wereldwijd wordt zelfs één op de vier
ongeboren kinderen geaborteerd. In totaal betekent dit voor Nederland ruim
dertigduizend abortussen per jaar. Dat komt neer op één abortus per 17 minuten,
ofwel 5 of 6 keer wordt tijdens de duur van een kerkdienst ongeboren menselijk
leven gedood.
De meeste zwangerschappen worden afgebroken bij vrouwen tussen 25 en 35
jaar.
Bij 7,0% van de zwangerschapsafbrekingen vormt de resultaten van prenatale
diagnostiek reden voor abortus. Abortus om medische redenen bij het kind lijkt
daarom een uitzonderingssituatie. De overige ruim 93% betreft dus gezonde kin
deren, dan wel kinderen waarvan geen medische diagnose bekend is. De reden
voor een abortus wordt dan ook wel een sociale reden genoemd.
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Redenen voor abortus (niet uitputtend)

Genoemd (%)

Belangrijkst (%)

1. Financiën
2. Geen kinderwens
3. Geen energie

46,7
31,8
26,7

11,6
7,1
10,1

4. Geen goede woonruimte
5. Te jong
6. Compleet gezin

26,3
25,1
23,9

1,0
7,6
11,6

7. Opleiding
8. Risico gezondheidsproblemen bij baby
9. Te korte relatie

23,1
16,5
16,5

5,6
5,6
<5

10. Verbroken relatie

16,1

5,1

Redenen voor abortus (niet uitputtend)

Genoemd (%)

Belangrijkst (%)

11. Nog niet getrouwd
12. Gevaar voor eigen gezondheid
13. Geen partner

12,9
11,4
10,6

<5
10,7
<5

Overzicht sociale redenen abortus (uit Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap 2015)

In verreweg de meeste gevallen kiezen vrouwen en meisjes voor een abortus van
wege sociaal-economische redenen. De meest genoemde en belangrijkste reden
is ‘financiën’. Dit wordt genoemd in bijna de helft van het aantal abortussen.
Daarop volgt ‘geen kinderwens’. Verder wordt als belangrijkste redenen aange
voerd: ‘het gezin is compleet’, ‘geen energie’ en ‘te korte relatie’. Verdere meest
genoemde redenen (niet noodzakelijk ook de belangrijkste reden): ‘geen geschik
te woonruimte’, ‘te jong’, ‘opleiding’ en ‘partner wil zwangerschap niet’.
Hierbij moet altijd bedacht worden dat de praktijk altijd een complexiteit aan
meerdere redenen laat zien.
Wanneer vrouwen kiezen voor een abortus is dat vaak omdat zij geen perspectief
zien. Door een combinatie van meerdere redenen die hierboven genoemd wor
den, zien zij geen uitweg. Geen perspectief om een leven te leiden, samen met
een kindje. Afbreking van de zwangerschap is de beste optie, ‘anders heb ik mijn
kind toch geen goed leven te bieden?’
Rond een abortus speelt altijd de afweging tussen de vrijheid van de vrouw aan
de ene kant en de beschermwaardigheid van het ongeboren kind aan de andere
kant. Wat in een abortuskliniek gebeurt, is ten hemel schreiend. Dat vinden ten
diepste ook de mensen die er werken. Waarom gaan ze er dan toch mee door?
Omdat ze vinden dat er een fundamentele waarde tegenover staat die zwaarder
weegt: het recht, de vrijheid van de vrouw om zelf te kiezen. Er is vrijwel niemand
onder de voorstanders van abortus die diep in zijn hart het weghalen van een
ongeboren kind vergelijkt met het weghalen van een wrat. Nee, men ziet het eer
der als een tragische keus. Een keuze tussen twee goede zaken die niet allebei
tegelijkertijd te realiseren zijn: het leven van het kind en de vrijheid van de vrouw.
In dat geval telt het laatste het zwaarst. In de discussie over abortus moet het
daarom ook gaan over de vraag hoe belangrijk vrijheid nu eigenlijk werkelijk is.
Weegt dat op tegen de waarde van het ongeboren kind?

Gevolgen
Sommige vrouwen ervaren na een abortus positieve gevoelens als opluchting en
bevrijding. Vele vrouwen krijgen echter – vroeg of laat - te maken met negatieve
gevoelens en gevolgen. De negatieve psychosociale gevolgen zijn onder te verde
len in vijf categorieën:
1.

2.

Stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, depressiviteit, gevoelens van ver
lies, angst voor afwijzing, twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid en een
afname in zelfwaardering;
Ernstige (psychiatrische) problemen als klinische depressie, klinische angst
en Posttraumatische stressstoornis (PTSS);
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3.
4.
5.

Relationele en seksuele problemen;
Lichamelijke klachten, slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alco
holgebruik en gebrek aan energie;
Specifieke abortusgerelateerde problemen zoals fantaseren over de foetus
en fobische reacties op kinderen of zwangere vrouwen.
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