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Ter inleiding
Ruim twee decennia na de oprichting van het cRZ, drong de vraag zich op naar een
descriptieve analyse van de geschiedenis van het cRZ ter situering van de organisatie voor
nieuwe medewerkers alsook voor externe partners en geïnteresseerden. Deze status
quaestionis past binnen het interne proces van visieontwikkeling zoals opgestart in 2010. Deze
herbronning en zoektocht naar een duidelijkere profilering - die vorig jaar gestalte kreeg in de
naamverandering en restyling van de organsisatie - botste op de vraag waar het cRZ vandaan
komt, in welke context het ontstaan is, welke ‘erfenis’ we nog meenemen (vb. de externe
perceptie op onze werking), waarom bepaalde inhoudelijke evoluties hebben plaats gevonden
en keuzes al of niet werden gemaakt, … . Deze vragen zijn belangrijk omdat het niet alleen
interessant is om te kijken van waar we komen, maar ook om meer helder te krijgen waar we
naar toe willen in de (nabije) toekomst.
In deze nota komen enkele cruciale momenten en beslissingen van de afgelopen 20 jaar van
het toenmalige cRZ aan bod. Eerder dan een chronologisch overzicht te geven, werd gekozen
voor een thematische aanpak en komen achtereenvolgens de oprichtingsjaren (1989-1991), de
formulering van de visie doorheen de jaren en ten slotte de ontwikkeling van de thema’s aan
bod.
Deze nota werd opgesteld op basis van het archief van cRZ: verslagen van Dagelijks Bestuur,
Raad van Bestuur, statuten en jaarverslagen.

Ellen Van Stichel, mei 2013
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OPRICHTING: 1989-1991
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Ontstaan van de wet
Al in 1971 werd een eerste wetsvoorstel ingediend om het strafwetboek met betrekking tot
zwangerschapsafbreking te wijzigen. Zeker 1973 betekende een keerpunt bij de publieke
opinie in het denken rond abortus. De arrestatie van Dr. Willy Peers en vooral de publieke
consternatie hieromtrent, maken duidelijk dat clandestiene abortussen in vraag gesteld
worden. De roep naar een legalisering of althans depenalisering klinkt. Tussen 1971 en 1988
werden 30 wetsvoorstellen ingediend, maar geen enkel voorstel geraakte door beide Kamers.
In 1986-1987 buigt de Verenigde Commissie Justitie en Volksgezondheid zich over een
wetsvoorstel. Dat werd door Lallemand en Herman-Michielsens ingediend in de senaat, maar
kon niet meer voor het einde van het werkjaar in het parlement besproken worden. Op 19
april 1988 werd opnieuw een voorstel van wet ingediend in de Senaat en op 6 november 1989
werd het aan het Parlement voorgelegd. Enkele maanden later, op 3 april 1990, wordt de wet
goedgekeurd, terwijl koning Boudewijn zich ‘in de onmogelijkheid bevindt te regeren’ en dus
de wet niet ondertekent.

Context
Interne evoluties binnen het katholieke middenveld
Binnen het katholieke middenveld ontstaat in de loop van 1989 onder impuls van professor
Marcel Renaer (UZ, Gynaecologie) een denkproces over de oprichting van een vereniging met
als doel ‘vanuit principiële overtuiging dat elk menselijk leven beschermd moet worden vanaf
de geboorte:


Hulp bieden aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn



Preventief optreden ten aanzien van ongewenste zwangerschappen, onder meer door acties in scholen



Ondersteunen van personen en instellingen die vanuit dezelfde overtuiging werkzaam zijn in
consultatiebureau’s, centra voor maatschappelijk werk, …’1

1

Nota van Jef Snaet, 16.10.1989.
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Tijdens de vergadering van 14 oktober 1989 verklaren betrokken christelijke middenveld
organisaties (KAV, KVLV, CMBV, BB, LCM, NRGP en de bisdommen) zich ‘principieel bereid om
de oprichting van dergelijke vereniging te steunen’ en mandateren zij een vertegenwoordiger
voor de oprichting en het bestuur ervan.2 De stichting van een organisatie – voorlopig Stichting
Renaer gedoopt – rond ‘alternatieven voor abortus’ was op komst…
Aangezien binnen de samenleving reeds Centra voor Levens- en Gezinsvragen (CLG’s) bestaan,
stelt zich de vraag of een afzonderlijke organisatie nodig en opportuun is. Ten aanzien van
ACW en LCM die pleiten voor het inpassen in het bestaande kader, beklemtoont professor
Renaer dat hij wil werken ‘binnen zeer strikte normen, omwille van de zaak zelf en omwille van
de organisaties die het initiatief steunen. De eigen identiteit van het initiatief is heel
belangrijk.’3 Gezien de ideologische variëteit binnen deze centra wordt een verankering hierin
dan ook verworpen.
Een andere belangrijke bezorgdheid is hoe de concrete opvang, begeleiding en ondersteuning
van ongewenst zwangere vrouwen vorm zal krijgen. Vooral de drie vrouwenorganisaties
baseren hun engagement en steun hierop.4 Daarom wordt ook meteen gekozen voor een
regionale werking, zodat er op een ‘drempelverlagende’ manier kan gewerkt worden.5 De
concrete invulling hiervan zou in een latere fase vorm krijgen.
Intussen vinden ook ontmoetingen plaats om de verschillende standpunten binnen de zuil naar
aanleiding van de aankomende abortuswet op elkaar af te stemmen. Centraal idee was dat
zwangerschapsafbreking wettelijk werd ingeperkt en alles zou gedaan worden om een
ongewenste zwangerschap te voorkomen en een ‘kindvriendelijke beschaving’ te realiseren.
Daarom werd op politiek vlak gekozen voor de ‘strategie van het minste kwaad’, met als gevolg
het ‘zo veel mogelijk bijsturen en verfijnen van de bepalingen inzake indicatie, procedure en
toetsing.’ Wat de coördinatie van de verschillende initiatieven van hulpverlening en
2

LCM, Caritas en ACW reageren in de beginperiode eerder afwachtend, zij het louter omwille van
financiële redenen: een nieuwe organisatie zonder toezegging van subsidies was volgens hen geen lang
leven beschoren. In april 1990 zegden zij wel hun steun toe.
Aan Rector Roger Dillemans (d.d. 06.11.1989) werd gevraagd of de KU Leuven een huis of burelen zou
kunnen ter beschikking stellen, ‘best niet in een gebouw dat onmiddellijk met de Katholieke (zijn
onderstreping) Universiteit geïdentificeerd wordt, dit teneinde de ‘drempel’ zo laag mogelijk te houden.’
3
Nota van Jef Snaet, 01.12.1989.
4
Dagelijks Bestuur, 31.01.1991.
5
Cf. de nota ‘Opvangstructuur voor ongewenst zwangere vrouwen’ van Lieve Dams, stichtend lid
afgevaardigd vanuit KVLV, waarin het idee geformuleerd wordt om regionale medewerkers van de eigen
organisatie in te schakelen in de CLG’s, op voorwaarde dat zij hun eigen profiel mogen ontwikkelen.
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begeleiding betreft, wordt gekozen voor ‘kanalisering van het goede’. Er wordt opgemerkt dat
deze coördinatie noch uit de politieke wereld, noch van de bisschoppen dient te komen. Maar
de oprichting van een dergelijke cel, in de vorm van een vzw, is nodig.6
Hoewel ontstaan vanuit het katholieke middenveld, was het nooit de bedoeling – noch van de
initiatiefnemers, noch van de kerkelijke overheid (bij monde van Kardinaal Danneels) – om een
zogenaamde bisschoppelijke executieve te worden. Wel waren er gesprekken ter toelichting
en informatieverstrekking, maar ‘onze verhouding tegenover de kerkelijke hiërarchie is er geen
van afhankelijkheid. We zijn geen kerkelijke organisatie. We willen wel werken binnen de kerk,
in een goede verstandhouding met de hiërarchie. We willen de kerkelijke overheid open
informeren over onze standpunten en acties.’7
Externe factoren
In de aanloop van de abortus wet kwam het Ministerie van Welzijn en Gezin op 28 maart 1990
met een nota over de ramingen van abortuscijfers:


tussen 1978-1982: 13000-15000 abortussen



53% van de vrouwen zijn gehuwd, maar beschouwen hun gezin als voltooid



39% van de vrouwen zijn ongehuwd, waarvan 35% tienerzwangerschappen (jonger dan 20)



6% van de vrouwen zijn gescheiden of weduwe

De roep om iets te doen aan deze clandestiene abortussen klinkt, maar tegelijkertijd leeft er
een maatschappelijke consensus over het feit dat abortus zo veel mogelijk dient vermeden te
worden: ‘maatschappelijk is er een algemene consensus dat abortus dient voorkomen te
worden door een efficiënt beleid ter preventie van ongeplande zwangerschappen door een
gericht aantal maatregelen ter opheffing van obstakels voor het uitdragen van de
zwangerschap.’8 Gemeenschapsminister voor Welzijn en Gezin Jan Lenssens nam daarom
6

Vergadering van de Nationale Raad voor Gezinspastoraal, 8.02.1990.
Dagelijks Bestuur, 18.03.1991. Zie ook bijlage bij Dagelijks Bestuur, 23.05.1991: verslag van het
gesprek met Kardinaal Danneels.
8
Zie ook de nota van het Ministerie voor Volksgezondheid (20.12.1989): ‘Abortus provocatus wordt in
geen van de parlementaire en andere discours als een anti-conceptiemiddel gezien; het is voor iedereen
een mislukking en een nederlaag. (…) Dezelfde discours zijn unaniem om te stellen dat abortus
provocatus een traumatische ervaring is die best voorkomen zou worden.’ Hieruit werd de nood aan
een ‘voorkomingsbeleid’ en ‘bijstandsbeleid’ beklemtoond.
7

7

volgende concrete maatregelen ‘ter voorkoming van ongewenste zwangerschap en
begeleiding van vrouwen die ongewenst zwanger zijn’. (1) De werking van de Centra voor
Levens- en Gezinsvragen versterken die ‘een bijzondere rol’ hebben in de voorlichting en
begeleiding inzake geboorteregeling en anticonceptie alsook begeleiding van vrouwen die zich
in een noodsituatie bevinden omwille van hun zwangerschap.9 Deze centra moeten daartoe
samenwerken met andere centra en voorzieningen. (2) Nood aan vorming van de
hulpverleners die deze begeleiding zullen doen, zowel op het vlak van relationele en seksuele
vorming als op het vlak van zwangerschapsproblemen. (3) Ondersteuning door extra personeel
voor opvangmogelijkheden van moeders na een ongeplande zwangerschap.
Ten aanzien van de vrouw die een zwangerschapsafbreking overweegt, wijst men op haar
‘recht op voorlichting, begeleiding en morele, psychosociale en materiële hulp met respect
voor haar autonomie en keuze.’
Om deze maatregelen te realiseren wordt vanuit de katholieke zuil hiervoor op 5 november
1990 het Vormingscentrum voor Consulenten vzw (VCC) opgericht, met onder meer de taak de
‘opleidings-, vormings- en bijscholingsprogramma’s te organiseren voor teamleden werkzaam
in de Centra voor Levens- en Gezinsvragen’. Reeds in 1989 was duidelijk dat Centra voor
Levens- en Gezinsvragen en het toekomstige cRZ zeer nauw verbonden zijn. Zo aarzelt Minister
Lenssens over een extra subsidiëring voor een nieuwe organisatie, maar waar samenwerking
voor de oprichters een mogelijkheid was, stelt hij het als voorwaarde. Subsidies voor opvang
en begeleiding van zwangere vrouwen zouden niet beschikbaar worden gesteld, maar behoort
tot de taak van de CLG’s die hiervoor meer geld en meer deskundige begeleiders zouden
krijgen. Thans, indien het ingekleed wordt als een vormingsorgaan voor de hulpverleners van
de CLG’s is er misschien wel subsidie mogelijk. Nog dikwijls zou cRZ op deze politieke muur
stoten omwille van de nauwe nevenwerking tussen beide organe. In het begin zijn de CLG’s
overigens ook geen voorstander van deze nieuwe organisatie.10

Oprichting cRZ: verloop en missie
Op 3 april 1990 (toevallig of niet dezelfde datum als de parlementaire stemming van de
abortuswet) zou de stichtingsvergadering plaatsvinden. Maar door de precaire financiële
9

Nota van het Ministerie voor Volksgezondheid, 28.03.1990.
Cf. nota van Jef Snaet, 11.04.1990.

10
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situatie, blijft het bij een bespreking van het voorontwerp van de statuten van de vzw
‘Centrum voor Studie, Vorming en Begeleiding van Zwangerschapsproblemen’ – later
‘Vormings- en studiecentrum van Zwangerschapsproblematiek’ geworden.
Uit de statuten blijken volgende inhoudelijke elementen:
Context


Vraag naar een kindvriendelijk maatschappelijk klimaat



‘Vanuit de christelijke traditie en doorheen de christelijke organisaties is er steeds naar gestreefd de zwakke
mens te beschermen. In het kader van dit thema gaat het hier zowel om de zwangere vrouw als om het kind
dat zij draagt. Beiden dienen te kunnen rekenen op de steun van al diegenen die ernaar streven om de
diepste waarde van het menselijk leven te verdedigen.’ (mijn cursivering)



Nood aan preventie van ongewenste zwangerschappen; aan maatregelen om ruimte te scheppen voor het
kind en aan opvang- en onthaalstructuren voor vrouwen

Doelstellingen


Opinievorming en sensibilisering doorheen waardenverheldering
o



Met als belangrijkste waarden: vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit
 De organisatie beoogt de ‘waardenhiërarchie te beïnvloeden in de lijn
van het menselijk wenselijke’, vanuit een ‘fundamentele’ optie voor de
zwakke mens, in casu ‘het appel dat uitgaat van het ongeboren kind
en van de vrouw in een dramatisch gewetensconflict.’

Initiatieven om de rechten van het kind, voor en na de geboorte, zoveel mogelijk te garanderen
o

o

Preventie:
 preventie van ongewenste zwangerschappen, met
als
drie
doelgroepen de gehuwde, alleenstaande of jongere vrouwen
Kindvriendelijke samenleving bevorderen
 garanderen van de rechten van het kind, voor en na de geboorte,
binnen de ruimte van een stabiele man-vrouwrelatie
 door politieke lobbying in functie van kindvriendelijke maatregelen
(inzake opvang, kinderbijslag, …)
 door bijstand van zwangere vrouwen (pleiten voor aanpassing van de
adoptieregeling, opvangtehuizen en onthaalgezinnen te steunen, …)

9



Vorming en bijscholing
o Onderzoek naar de fundamenten van de christelijke antropologische visie om
van daaruit te komen tot ‘waardenverheldering en – vorming’.
o In functie van onderwijsmiddens, hulpverleners, vormingsbewegingen voor
volwassenen, gezondheidsvoorzieningen, gehandicapten en hun familieleden



Oriënterende opvang
o



Documentatie, informatie en advisering
o



Telefonische bereikbaarheid verzekeren via een groen nummer (eerste opvang
en doorverwijzen naar andere initiatieven indien wenselijk)

In functie van vorming en bijscholing alsook netwerk van verschillende
diensten en initiatieven bloot te leggen

Facultatieve doelstellingen
o

Servicecenter uitbouwen voor rechtstreekse hulpverlening

Uiteindelijk wordt op 3 oktober 1990 de ‘Stichting Prof. M. Renaer. Centrum voor studie en
begeleiding van relatievorming en zwangerschapsproblemen’ (S.P.R.) opgericht in het
Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Vanaf 1 januari 1991 neemt Trees Dehaene, toenmalig
voorzitter van de Nationale Raad voor Gezinpastoraal, de coördinatie op zich.11
Omwille van het feit dat de naam ‘weerstand oproept’, ‘zeer conservatief’ klinkt12, te lang is en
prof. Renaer buiten Leuven niet zo bekend was13, werd enkele maanden later een
naamsverandering doorgevoerd, met een voorstel van de vrouwenvereniging: het Staatsblad
van 13 juni 1991 bevestigd de organisatie als centrum voor Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen (cRZ).
11

Dit werd mogelijk gemaakt door financiële overeenkomst met VCC en NSKO, meer bepaald door een
project van 6 maanden rond handleidingen voor onderwijs over relatievorming en seksualiteit.
12
Dagelijks Bestuur, 06.12.90.
13
Algemene Vergadering, 07.03.91.
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Externe profilering
In publicaties en folders stelt cRZ zich als volgt voor:
‘Op initiatief van verschillende christelijke organisaties werd op 3 oktober 1990
de VZW ‘centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen’ (cRZ)
opgericht. De stichtende leden zijn afgevaardigden van de drie christelijke
vrouwenbewegingen – CMBV, KAV, KVLV, van verschillende sociale
organisaties ACW, BB, CM en NCMV, van diverse geledingen van de KU Leuven
(het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, de Gezinswetenschappelijke
Informatie, Documentatie en Serviceverlening, het Instituut voor Familiale en
Seksuologische Wetenschappen), van Caritas Catholica Vlaanderen, van het
Vlaams Secretariaat voor Katholiek Onderwijs, van de Nationale Raad voor
Gezinspastoraal en enkele personen ten individuele titel.
De vereniging heeft tot doel initiatieven te ondernemen of te ondersteunen in
verband met waardensensibilisering – relatievorming en zinvolle
seksualiteitsbeleving
–
begeleidingsalternatieven
bij
ongewenste
zwangerschap.’
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MISSIE DOORHEEN DE JAREN

Doorheen de jaren blijven een aantal zaken van deze oorspronkelijke missie en doelstellingen
bewaard, terwijl andere zaken evolueren en nieuwe thema’s hun intrede doen. Vooral de
verhouding tussen expertiseopbouw en concrete hulpverlening is een vraag die blijft hangen: is
cRZ een denkcentrum, expertisecentrum of begeleidingscentrum?
Ook komt de vraag naar de christelijke inspiratie af en toe naar boven.

12

Vanaf 1996
Hoewel in publicaties nog steeds bovenvernoemde omschrijving staat, merken we in de
jaarverslagen een andere formuleringen op.
Vanaf 1996 lezen we als inleiding op het voorliggend jaarverslag:
‘Het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ) richt zich
sinds zijn ontstaan op de zeer brede preventie van abortus. Toen op 3 mei
1990 abortus in België gelegaliseerd werd, waren zowel voor- als
tegenstanders het erover eens dat abortus nooit een goede oplossing is en
zoveel mogelijk dient voorkomen te worden. Na de publicatie in augustus 1996
van het rapport door de commissie ter evaluatie van de wet, werd deze visie
over alle politieke partijen en levensbeschouwingen heen opnieuw bevestigd.
De concrete manier waarop het centrum preventie invult, wordt duidelijk aan
de hand van dit jaarverslag.’
In 1997 klinkt het:
‘Het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ) werkt
rond de preventie van abortus vanuit verschillende invalshoeken. …’
Hoewel het voorkomen van ongeplande zwangerschap van bij het ontstaan van cRZ de
belangrijkste drijfveer was, valt de nuance in de omschrijving en de explicitering van deze
nadruk niet te ontkennen.

Vanaf 1999: Overleg- en studieplatform
In het jaarverslag van 1999 lezen we hoe cRZ een ‘overleg- en studieplatform’ wil zijn,
in functie van het maatschappelijke debat dat te gepolariseerd is, met het risico at de
vrouw het gevoel heeft er alleen voor te staan.

13

‘Het cRZ is een overleg- en studieplatform dat een bijdrage wil leveren tot het
maatschappelijk denken omtrent ongewenste zwangerschap en abortus. Het
cRZ gaat in dit verband uit van een genuanceerde benadering die de
polarisering wil overstijgen. Een samenleving waarin abortus gelegaliseerd is,
heeft de opdracht er ook voor te zorgen dat abortus in de publieke opinie niet
als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Volgens de wet is het de vrouw die
beslist of ze de ongeplande of ongewenste zwangerschap uitdraagt of
afbreekt. Het garanderen van haar vrijheid kan voor de omgeving van de
vrouw echter een excuus worden voor onverschilligheid. Veel vrouwen ervaren
een grote eenzaamheid wanneer zij hun beslissing nemen en daarna. Naast
meer algemene sensibiliseringsinitiatieven neemt het cRZ initiatieven rond de
verschillende deelaspecten: seksuele en relationele vorming, gewenste en
ongewenste zwangerschap, abortus en post-abortusbeleving en een eigen
hulpverleningsaanbod op de nulde lijn.’14
Het jaarverslag van 2000 schrijft hierover:
‘Het cRZ is een overleg- en studiecentrum in verband met zwangerschap,
relatievorming en postabortusbeleving. Het cRZ verricht studies, zorgt voor
vormingsmateriaal, verzamelt achtergrondinformatie, geeft bijscholing en
sensibiliseert in verband met deze verschillende werkdomeinen. cRZ heeft ook
een eigen laagdrempelig hulpaanbod: Sifra, luistertelefoon bij ongeplande
zwangerschap; Jong en moeder, praatgroep voor tienermoeders; Keria,
groepsbegeleiding voor vrouwen na abortus.’15

2001 - 2002: Denkcentrum
‘Het cRZ groeide geleidelijk uit tot een dynamisch denkcentrum met aandacht voor
ongeplande zwangerschap en abortus, de beleving van een zwangerschap: een vroegtijdige,
ongelegen, gecontroleerde, afgebroken, afgedwongen zwangerschap… en hoe die
zwangerschap zich verhoudt tot de kinderwens, seksualiteit en relatie. Hierbij legden we
bewust het accent op de vrouwelijke kant van de beleving. Mannen en vrouwen beleven een
zwangerschap nu eenmaal anders. De eigen benadering als denkcentrum stimuleerde ons tot
14
15

Jaarverslag 1999, 3.
Jaarverslag 2000, 3.
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nieuwe inzichten en initiatieven voor het hulpaanbod. (…) Het cRZ is ontstaan als een overlegen studiecentrum m.b.t. zwangerschap, relatievorming en postabortus. De resultaten van
overleg en studie worden gebundeld in publicaties en vormingsmateriaal. De ontwikkelde
inzichten staan telkens ook nadrukkelijk ten dienste van het eigen hulpaanbod en geven het
nieuwe impulsen.’16
In 2002 wordt het idee van denkcentrum bevestigd en zien we voor de eerste keer de term
‘keuzes’ opduiken inzake zwangerschap.
‘Het cRZ legt als denkcentrum de vinger aan de pols van belangrijke
maatschappelijke evoluties in het denken over en het omgaan met relatie,
vruchtbaarheid, seksualiteit en zwangerschap en de soms verscheurende
keuzes die daarbij horen. Het cRZ wil de reflectie over deze keerpunten in het
leven verdiepen.’17

2003: Christelijk?
In 2003 vindt er naar aanleiding van de nieuwe wet op de vzw’s een intern gesprek plaats rond
de christelijke identiteit van cRZ. Is het nog opportuun deze inspiratie te behouden, zoals
vermeld in de statuten, of zou een uitdrukkelijk benoemen ervan weggelaten moeten worden,
als een gelegenheid om ‘opening’ te creëren naar ‘latere samenwerking met andere
levensbeschouwingen.’ Conclusie: de verwijzing wordt ‘best’ behouden. Er is immers ‘geen
reden om onze oorsprong niet te vermelden. De ledenorganisaties die cRZ hebben opgericht
wensen deze vermelding te behouden. Het is niet onze bedoeling om een kleurloos, neutraal
centrum te worden. Samenwerking met initiatieven van een andere levensbeschouwing is niet
in tegenspraak met het behouden van de eigen oorspronkelijke levensbeschouwelijke
uitgangspunten’18, zo stelt het Dagelijks Bestuur.

16

Jaarverslag 2001, voorwoord/1.
Jaarverslag, 2002, 1.
18
Dagelijks Bestuur, 9.10.03.
17
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2005-2006: vragen inzake de betekenis van de ’R’
Enkele jaren later rijst de vraag naar de inhoud van de naam, omdat in de concrete praktijk
(aanbod van vorming, publicaties, etc.) het aspect van relatievorming wat op de achtergrond
geraakt is. ‘Verschillende organisaties in Vlaanderen werken reeds rond seksuele en relationele
vorming. Het cRZ concentreert zich dan ook bewust steeds meer op de domeinen die te maken
hebben met zwangerschap en de moeilijke keuze die daar vaak mee gepaard gaan.’19 Ondanks
deze duidelijkere focus, komt het nog niet tot een naamsverandering hoewel het idee wel
circuleert.

2008: meer aandacht voor hulpverlening
Tot nog toe lag de nadruk op het ‘functioneren als kenniscentrum’, waardoor het ‘hulpaanbod’
beperkt bleef. ‘Uiteraard werd dit mee bepaald door de mogelijkheden die de
personeelsbezetting toelaten. Op dit ogenblik lijkt deze piste best bijgestuurd te worden. Het
zou het cRZ ten goede komen indien we kunnen streven naar een evenwichtiger opdeling
kennisopbouw en hulpverlening.’20 Dit heeft het voordeel dat de specificiteit van de eigen
werking, alsook het eigen profiel duidelijker wordt. Het past ook in de vraag van de Vlaamse
overheid en het voldoet aan de arbeidsbehoeften van sommige stafmedewerkers.
Concreet worden volgende pistes onderzocht:


Beslissingsgesprekken bij ongeplande zwangerschap bekend maken, maar ‘niet concurrentiële positie met de
abortuscentra en dus een andere invalshoek verduidelijken.’



Begeleidingsgesprekken na prenatale diagnose aanbieden.



Op welke manier kunnen we ingeschakeld worden bij individuele begeleiding van tienermeisjes?
Mogelijkheden zijn: een sociale kaart uitwerken, een therapeutennetwerk, intervisie met dit netwerk
organiseren, … .



Onlinehulpverlening, eventueel mogelijk met vrijwilligers?

19
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Nood aan nieuwe naam, restyling, etc. omwille van ‘interne en externe moeilijkheden in het formuleren van
de missie’ alsook dat de ’R’ niet meer tot de kernopdracht van cRZ behoort…



De missie moet getuigen van een evenwicht tussen kennis en hulpverlening/counselingen,



met een focus op het geheel van zwangerschapsproblemen.

2009: kennis- en hulpverleningscentrum inzake
zwangerschapsproblemen
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van 2008 en het streven naar een beter
evenwicht tussen expertise en hulpverlening omschreef cRZ zichzelf in het jaarverslag van
2009 als volgt:
‘De vzw cRZ is een Vlaams kennis- en hulpverleningscentrum op het gebied
van zwangerschapsproblemen. Het cRZ wisselt haar expertise uit met andere
(internationale) organisaties en biedt hulp bij een aantal specifieke
levensvragen en beslissingen die te maken hebben met een gecompliceerde
zwangerschap: ongeplande zwangerschap, verwerking na abortus,
tienerzwangerschap en prenatale diagnose. Het cRZ houdt zich bezig met
preventie en expertise-overdracht en richt zich tot professionelen die met de
doelgroepen werken (onderwijs, CLB, Algemeen Welzijnswerk, ziekenhuizen,
Kind en Gezin,...). Het cRZ organiseert vorming, geeft advies aan
intermediairen en verzorgt publicaties (in eigen beheer) voor intermediairen
en voor een ruimer publiek. Het cRZ werkt als gespecialiseerde partner bij
ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, prenatale diagnose en
verwerking na abortus samen met collega-instellingen om ervoor te zorgen dat
de belangen van hulpvragers beter gewaarborgd worden. Het cRZ begeleidt
studenten bij opdrachten en eindverhandelingen in verband met de
werkdomeinen. Het cRZ als hulpverleningscentrum concentreert zich op hulp
bij besluitvorming en nazorg na een beslissing in verband met een
gecompliceerde zwangerschap. Daarnaast vervult het cRZ ook een rol als
‘vraagbaak’ voor advies en als ‘wegwijzer’ in de psychosociale hulpverlening.’21
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2010-2011: Expertisecentrum inzake kwaliteitsvol
beslissingsproces
Een volgende belangrijke stap in het intern reflectieproces is 2010 waarin cRZ de eigen
opdracht duidelijk situeert op het vlak van het stimuleren van een kwaliteitsvol
beslissingsproces bij zwangerschapskeuzes. Een element wat doorheen de jaren wat minder
expliciet in haar opdracht opgenomen werd, wordt tevens uitdrukkelijk op de agenda
geplaatst: de maatschappelijke rol van het centrum.
‘De vzw cRZ is een expertisecentrum voor Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad
met een aanbod voor vrouwen die door hun zwangerschap geconfronteerd
worden met het nemen of verwerken van een moeilijke beslissing én voor de
professionelen (intermediairen) die met deze vrouwen in aanraking komen.
Concreet richten wij ons momenteel op 4 domeinen: ongeplande
zwangerschap, postabortus, tienerzwangerschap en prenatale diagnose. Onze
focus is het optimaliseren van een kwaliteitsvol beslissingsproces met het oog
op een weloverwogen beslissing en/of op een zo goed mogelijke verwerking
van de beslissing. Daarnaast beoogt het cRZ een stem te zijn in het
maatschappelijke debat die via informatie en sensibilisering moeilijke thema’s
bespreekbaar wil maken. Op die manier kan onze expertise het beleid ook mee
vorm geven.
Het cRZ realiseert haar opdracht door:


22
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 voor vrouwen (en hun partner) om hen te ondersteunen om de
genomen beslissing te helpen verwerken inzake postabortus,
tienermama’s/-ouders, prenatale diagnose.


Een aanbod voor intermediairen
Het aanbod voor intermediairen die met de hierboven beschreven groepen in
aanraking komen via onderwijs en/of hulpverlening omvat vorming, coaching,
intervisie, consulting, studiedagen en publicaties.
cRZ beschikt hiertoe over een team van professionele medewerkers die
expertise verwerven door het opvolgen van (inter)nationale literatuur en
onderzoek, door begeleiding van studenten en door het contact met de
doelgroepen via activiteiten van hulpverlening.
Concreet krijgt deze opdracht gestalte in volgende activiteiten:
 een goed vormingsaanbod voor intermediairen rond de verschillende
thema’s;
 het opbouwen en ontsluiten van expertise in het vakgebied. Als
expertisecentrum is cRZ op verschillende manieren betrokken bij
onderzoek en werkt daartoe samen met KU Leuven en hogescholen;
 het aanbieden van waardevolle publicaties, essentiële instrumenten
om expertise te ontsluiten.’22

In 2011 wordt deze visie nog verder beklemtoond. Een nieuw accent is tevens ook de
aandacht voor de hele omgeving van de (jonge) vrouw in kwestie: de partner, maar ook de
ouders, broers/zussen, …
‘cRZ (centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen) is een
kennis- en ervaringscentrum met een hulpaanbod voor meisjes/vrouwen en
hun omgeving die door hun zwangerschap geconfronteerd worden met het
nemen of verwerken van een moeilijke beslissing én voor de hulpverleners die
met deze meisjes of vrouwen in contact komen. cRZ beoogt
zwangerschapsbeleving aan de oppervlakte te brengen en de kwaliteit rond
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het nemen van en leven met beslissingen inzake zwangerschap te stimuleren.
Daarnaast beogen we een stem te zijn in het maatschappelijke debat door via
informatie en sensibilisering de moeilijke thema’s rond zwangerschapskeuzes
bespreekbaar te maken. Op die manier kan onze expertise en ervaring het
beleid ook mee vorm geven.
 cRZ-Aanbod voor hulpverleners
Het aanbod voor hulpverleners omvat vorming, coaching,
intervisie,
consulting, studiedagen en publicaties. cRZ beschikt hiertoe over een team van
professionele medewerkers die expertise verwerven door het opvolgen van
(inter)nationale literatuur en onderzoek, door begeleiding van studenten en
door het contact met de doelgroepen via een eigen hulpaanbod.

 cRZ-Hulpaanbod
cRZ heeft een aanbod voor zwangere meisjes en/of vrouwen en hun sociale
omgeving die een beslissings- of verwerkingsproces doormaken in verband
met hun zwangerschap. Bij de begeleiding van enerzijds het nemen van een
beslissing over het verloop van hun zwangerschap of anderzijds bij het
verwerken van die beslissing, staat de beleving centraal. De relationele context
van de betrokkene (inclusief het perspectief van het ongeboren kind) krijgt
hierbij expliciet aandacht. Tevens kunnen de partner, ouders of andere
vertrouwenspersonen actief betrokken worden in de begeleiding of hun eigen
hulpvraag stellen.’23

2012: cRZ wordt ‘Fara, luister- en informatiepunt rond
zwangerschapskeuzes’
Reeds enkele jaren drong de nood aan een naamsverandering en duidelijkere profilering zich
op. In 2012 is het dan zover: na een audit van communicatiebureau Link Inc. en een intern
visieontwikkelingstraject wordt cRZ omgedoopt tot Fara, luister- en informatiepunt rond
zwangerschapsbeleving. De naamsverandering maakt de specificiteit van de werking duidelijk:
niet zozeer preventie van ongeplande zwangerschap, dan wel van hulp bij
zwangerschapskeuzes wordt haar kernopdracht. Relationele en seksuele vorming beschouwt
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het centrum niet langer als haar taak. De naam verwijst overigens naar het feit dat de
organisatie niet in deze of gene richting wil duwen – wat haar vroeger wel eens toegeschreven
werd – maar met de vrouw of koppel in kwestie de verschillende opties wil ‘belichten’ en
verkennen om te kijken wat voor hen in hun specifieke situatie de juiste beslissing kan zijn.
Met een nieuwe naam en website trekt Fara de kaart van de hulpvragers: de website dient als
onlineinstrument voor het beslissingsproces van haar doelpubliek. Ook blijft de aandacht voor
de ondersteuning en vorming van de hulpverleners een kernopdracht.

22

THEMA’S EN AANBOD

Waar het centrum begon met een focus op de brede preventie van ongeplande zwangerschap,
werd snel duidelijk dat de term ‘zwangerschapsproblemen’ in haar naam breder is dan dit
thema. Daarom specialiseerde cRZ zich doorheen de geschiedenis in verschillende thema’s die
ook zelf evolueerden. Telkens wordt daarom hier de visie op een bepaald thema toegelicht,
alsook de concrete uitwerking ervan in termen van publicaties en studiedagen, aanbod voor
professionelen en hulpaanbod.
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Algemeen
Enkele thema’s die als dusdanig nooit echt uitgegroeid zijn tot een domein, maar wel
inhoudelijke accenten legden zijn:

Ruimte voor het onverwachte
Sinds 1995 een belangrijk aandachtspunt zoals blijkt uit de publicatie van Trees Dehaene,
Ruimte voor het onverwachte: Een weg naar zinvol leven (Lannoo, 1996) met sinds 1999 ook
aandacht voor de controledrang, beheersbaarheid en geloof in de maakbaarheid van de
vruchtbaarheid.

Zwangerschap, maakbaarheid en vruchtbaarheid
Op 29 november 1999 werd een studiedag georganiseerd met als titel Zwanger in een
maakbare wereld rond stress bij fertiliteitsbehandelingen, mogelijkheden en grenzen van
geassissteerde reproductie, ethiek, beleving en begeleiding van prenatale diagnose en
afbreking. In 2000 verscheen het verslagboek Onzeker zwanger: vruchtbaarheidscontrole en
prenatale diagnose (Davidsfonds, 2000). Tevens verscheen een publicatie rond maakbaarheid
en zwangerschap van Trees Dehaene Moeder worden vandaag: een confrontatie met vele
vragen in Mensen Onderweg (1999) nr. 6. In 2005 en 2006 werden twee forumdagen
georganiseerd rond vruchtbaarheid, resulterend in het verslagboek Vruchtbaarheid:
uitdagingen voor de 21ste eeuw (Johan Van Bussel, cRZ, 2006).

Zwangerschapsbeleving
Dit thema is duidelijker aanwezig vanaf 1998 en wordt vaak vertaald naar beleving in
confrontatie met de maakbaarheid (cf. supra).24 In 2002 vindt een avondsymposium plaats
Psychologische processen tijdens zwangerschap, bevalling en postpartum, onder andere met
de Britse professor Raphael-Leff. Een meer uitgesproken visie rond zwangerschapsbeleving in
24
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het algemeen volgt in 2004: ‘De beeldvorming rond zwangerschap en moederschap is in onze
westerse maatschappij geromantiseerd: vooral de mooie kanten ervan krijgen aandacht. Door
deze eenzijdige benadering is er maatschappelijk weinig of geen ruimte voor ambivalente
gevoelens met betrekking tot zwangerschap of moederschap. Zwangere vrouwen of moeders
worstelen daardoor – meestal alleen – met hun eigen ambivalenties. Omdat deze
maatschappelijk niet erkend zijn, kunnen de meesten ze niet goed plaatsen. Het cRZ vraagt
aandacht voor de complexe beleving van zwangerschap.’ Vandaar ook de keuze voor de
publicatie van het boek Het geluk zwanger te zijn (Lannoo, 2006).25
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Relatievorming (1991-2005)
Vooral in de beginjaren was dit een belangrijk thema, zowel inhoudelijk (omwille van de
klemtoon op preventie) als pragmatisch (omdat cRZ zich hiermee makkelijk kon inschrijven in
bestaande organisaties zoals het NSKO en dus op projectbasis subsidies kon aanvragen).26

Visie
In tegenstelling tot een ‘vreesethiek’, pleit cRZ voor een ‘positieve visie op seksualiteit’ vanuit
een ‘waarachtige liefdesethiek’.27 Enkele waarden die deze visie onderbouwen zijn ‘de liefde
voor het leven; de waardering en het respect voor het lichamelijke; het respect voor de
anderen welke ook hun fysieke kenmerken of hun seksuele oriëntaties zijn; … .’ cRZ wil deze
visie vanuit een ‘christelijk geïnspireerde antropologische visie op man-zijn en vrouw-zijn, op
vaderschap en moederschap, op de waarde van het willen hebben en het opvoeden van
kinderen’ ter sprake brengen in de ‘postmoderne tijd’ gekenmerkt door ‘waardenverwarring’.
Aandacht voor (de ondersteuning van) het gezin behoort ook tot dit thema van relatievorming.

Concreet
In het kader van de missie van cRZ ligt de focus op algemene relationele en seksuele vorming,
die zich zowel naar scholen als naar het brede publiek richt. Alle initiatieven die genomen
werden ter sensibilisering van het maatschappelijke debat opsommen, zou ons te ver leiden.
We beperken ons hier tot enkele grootse projecten ten aanzien van de directe hulpvragers of
hulpverleners zelf, waaruit een grote betrokkenheid op de meest kwetsbaren blijkt.
De publicatie Liefde leren: Relationele en seksuele opvoeding op school (Licap, 1992) was het
resultaat van dit eerste project van Trees Dehaene, ter ondersteuning van relationele en
seksuele vorming in scholen (1991).
Vanuit het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht werkt Johan Corthouts een jaar later
aan een project voor vorming van Medisch School Toezicht-equipes rond relatievorming en
26
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preventie van ongewenste zwangerschap en geeft ook lezingen in die functie voor cRZ (1992).
Dit project resulteert in de werkmap Relatievorming en seksualiteitsbeleving: een werkmap
voor MST-equipes (cRZ, 1992).
In 1993 publiceert cRZ het document Opvoeders gevraagd.
In 1995 start een project rond het ontwikkelen van vormingsmateriaal over
relatiebekwaamheid en seksualiteitsbeleving ten behoeve van voorzieningen bijzondere
jeugdzorg, resulterend in de publicatie Seks ter sprake… over relationele en seksuele vorming in
voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand: waarom, wat en hoe? (Paul Enzlin, cRZ-publicatie,
Leuven, 1996). Deze publicatie werd in 2002 hervormd tot een nieuw vormingsprogramma
Relaties en seksualiteit in residentiële voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg.
Het project Als relaties niet vanzelf gaan… rond de bevordering van relatiekwaliteit bij
kansarme jonge ouders resulteert in een gelijknamige publicatie ter ondersteuning van
bestaande kansarmenwerkingen (Paul Enzlin en Katrien Ruytjens, cRZ-publicatie, 1997).
In 2001 vond de thematentoonstelling Turning Points plaats waarin jonge kunstenaars via
moderne kunst de thema’s van relaties, de confrontatie met seksualiteit, vruchtbaarheid en
zwangerschap in beeld brachten, met aansluitend workshops en rondleidingen.

Externe publicaties



T. Dehaene, Jongeren en relatie, is opvoeding nog wel mogelijk?, Katern in Mensen Onderweg
(1992) nr. 176.



P. Deleu P., J. Bulckens, T. Dehaene, S. Lamberigts en M.-T. Van Heeteren-Hogenhuis, In liefde wonen,
samen door het leven (Alterio, 1994).



T. Dehaene, Seksualiteit jong en minder jong, in Mensen onderweg (1995) nr. 3, 14-16.



T. Dehaene, Het christelijk huwelijk, een verbond, in Rondom Gezin (1995) nr. 1, 25-40.



T. Dehaene, De tijd die je aan je roos besteed hebt, in Vrouw en Wereld (1995) nr. 6, 30- 31.



T. Dehaene, Gezin als leef- en geloofsgemeenschap, in Aggiornamento (1995) nr. 2, 129- 133.
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T. Dehaene, Gezin als eenheid verdient ondersteuning, in Familie- en gezinsbeleid



(Themanummer van Christen Democratische Verkenningen, 1996) nr. 7/8, 365-370.



T. Dehaene, Kinderen en bestaanszekerheid, in VVJG-Journaal (1996) nr. 9, 2-5.



T. Dehaene, Op elke vraag een antwoord? Een ethische kijk op het omgaan met hulpvragen, in
Tijdschrift voor welzijnswerk (1996) nr. 200, 25-31.



T. Dehaene, Jongeren uitdagen tot een eigen waardeschaal, in Vlaams Congres voor Preventieve
Gezondheidszorg (Kluwer, 1997), 392-404.



T. Dehaene, Gezin en zingeving, in Welzijnszorg en Zingeving (1997) nr. 1, 43-54.



K. Ruytjens & K. Seynaeve, Seksualiteit? Ja, en dan? In ID 4 (1999) nr. 13.



K. Ruytjens, Mijn stiefzus en halfbroer. Verschillende manieren om samen te wonen, in ID



4 (1999) nr. 13.



T. Dehaene, Gezin in meervoud, in Mensen onderweg, (1999) nr. 5.



T. Dehaene, Relationele en seksuele opvoeding op school, Katern in Tijdschrift voor welzijnswerk
(2000) 24/228.



T. Dehaene, Voor duurzaamheid is liefde niet genoeg, in Mensen Onderweg (2000) nr. 4.



T. Dehaene, Als partners samen oud worden, in Mensen Onderweg (2000) nr. 4.



T. Dehaene, Visietekst relationele en seksuele opvoeding op school, Katern in Tijdschrift voor
Welzijnswerk 24 (2000) nr. 228.



J. van Bussel, Opvoeders en de aandacht voor relationele en seksuele vorming, in



Tijdschrift voor Welzijnswerk 28 (2002) nr. 57, 32-37.



A. Verhoeven en A. Laurent (ed.), De ‘v’ van (Licap, 2005).
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Ongeplande zwangerschap (1990-heden)
Vanzelfsprekend behoort ongeplande zwangerschap van bij de oprichting van cRZ tot een van
haar kernthema’s en dat is tot op heden het geval. Vooraleer in te gaan op het concrete
aanbod, willen we graag enkele elementen van de ontwikkelde visie hieromtrent weergeven.
Visie: enkele aandachtspunten
cRZ pleit voor aandacht voor het ongeboren leven én voor de vrouw en de moeilijke
omstandigheden waarin zij zich mogelijks bevindt:
‘Wanneer we zeggen dat het leven van bij de conceptie kansen moet krijgen om zich te
ontplooien, mag dit ons niet doof of blind maken voor de moeilijke situatie waarin dit
leven soms verwacht wordt. Wie opkomt voor het beginnende leven, moet ook zorg
dragen voor de moeder die dit leven draagt (en eventueel de vader). Veel ongewenste
zwangerschappen zijn niet meer zo uitzichtloos wanneer ze niet alleen moeten gedragen
worden. cRZ wil de vrouw in nood oriënteren naar diensten die al haar vragen
beluisteren, ook de vragen die niet onmiddellijk worden uitgesproken. Dit betekent dat
verwezen wordt naar diensten die aanvaarden dat ze abortus overweegt, maar die ook
de onderlinge twijfels aan bod laten komen, het ongeboren kind aanwezig stellen en
andere perspectieven openen.’28
Het centrum benadrukt tevens de ‘gemeenschap’pelijke verantwoordelijkheid en wil op die
manier het debat verruimen:
‘Het is in een tijd waar alle accent gelegd wordt op beheersing van de natuur en
zelfbepaling van het eigen leven, belangrijk om bewust te blijven of opnieuw bewust te
worden van de verantwoordelijkheid die we als gemeenschap hebben ten aanzien van
elkaar. In probleemsituaties als deze opgeroepen door een ongewenste zwangerschap
of een prenatale diagnose van een handicap, is het niet voldoende de vrouw en het paar
te confronteren met de vraag van het al of niet opnemen van het kind. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenschap om er plaats voor te maken.
Onder andere moet dan bijvoorbeeld bewust gemaakt worden dat opkomen voor het
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beginnende leven betekent dat men niet langer de vrouw of het meisje dat dit leven
draagt met de vinger kan wijzen, maar ze moet bijstaan in die moeilijke situatie.’29
Het idee van ruimte voor het onverwachte ontspruit naar aanleiding van het Evaluatierapport
van de commissie in 1994 waaruit bleek dat 36% van de vrouwen aangeeft dat de nood ‘vooral
slaat op het onvermogen om te gaan met onverwachte situaties. … Deze vaststelling ligt in het
verlengde van de ruimere onmacht in onze samenleving om met ongeplande, onverwachte
situaties om te gaan. Er is een mentaliteit ontstaan die deze situaties doet ontwijken, vluchten
of ongedaan maken.’30 Vandaar de aandacht voor deze thematiek omdat deze tendens ook
gevolgen heeft voor hoe men met ongeplande zwangerschap omgaat.

Aanbod: preventie en opvang
Het hulpaanbod inzake ongeplande zwangerschap vertaalt zich als de preventie ervan
enerzijds (behorende tot het domein van relatievorming, cf. supra) en ondersteunde opvang
van ongepland zwangere vrouwen anderzijds.
Reeds vroeg wordt de vraag gesteld naar de ‘wenselijkheid van een opvangnet met
medewerking van vrijwilligers’, eventueel in samenwerking met vrouwenbewegingen.31 Enkele
weken later rijst het idee van ‘mantelzorg’32 voor vrouwen, ‘een opvangnet met medewerking
van vrijwilligsters (vrouwen die kunnen luisteren en steun bieden, die hulp bij administratieve
problemen aanbieden, contact nemen met ouders en/of school, onthaalgezinnen)’,
complementair aan andere diensten.33 Om voor dit aanbod een bepaald profiel of eigenheid te
profileren werd de nota ‘Begeleiding bij ongewenste zwangerschap’ opgesteld (1991).
De christelijke visie toont zich in de keuze voor een welbepaalde vorm van begeleiding bij
ongewenste zwangerschap: 34
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Bij het ‘abortusbegeleidingsmodel’ wordt de abortusvraag doorgelicht vanuit het standpunt
van de vrouw, wiens uitgangsvraag een abortus is. Rol van de hulpverlener bestaat er dan in
om uit te maken of dit een eigen vraag is of een vraag onder druk



Bij de begeleiding van een ongewenste zwangerschap wordt er mee rekening gehouden dat in
die situatie altijd minstens twee hulpvragers zijn. Dit is de keuze van cRZ, om op die manier
ook – ‘hoe groot ook de nood van de vrouw’ – een ‘stem te geven aan het kind’. Aanduiden
van de ethische draagwijdte van haar beslissing is dan ook niet voldoende.

Binnen deze begeleiding van de ongeplande zwangerschap, gaat cRZ uit van een
open benadering van de vrouw, in het ‘spanningsveld tussen verkondiging van
de overtuiging en het nabij-zijn om perspectief te geven.’35 Met als doelpubliek
vrouwen én hun omgeving, 36 ligt het doel van deze omkadering en begeleiding
te komen tot een ‘gewetensbeslissing’, een ‘weloverwogen beslissing’.37 Een
weloverwogen beslissing impliceert dat het perspectief verruimd wordt: ‘De
beslissing die zij neemt moet er een kunnen zijn waar ze zoveel als mogelijk
geholpen wordt haar beperkte blik te openen op wat ze door de crisissituatie
niet ziet.’38 Het conflict waarmee zij worstelt, wordt ernstig genomen zonder de
beslissing in deze of gene richting te duwen. Wel wordt de vrouw uitgedaagd.
Vragen als ‘welke betekenis geeft zij aan de zwangerschap?’ en ‘wat betekent
het dat de zwangerschap ongewenst is?’ kunnen haar helpen de verschillende
situationele en belevingsaspecten onder ogen te zien.
De oorspronkelijke doelstelling van deze opvang was breder dan mantelzorg,
maar door de beperkte personeelsbezetting dreigde het hiertoe beperkt te
worden. Van meet af aan was het de bedoeling om ook het ruimere veld te
bestrijken waar gewerkt wordt rond opinievorming, aan een mens- en
maatschappijbeeld, aan sensibilisering over relaties en seksualiteit. Zonder deze
brede doelstelling kan het meer afgelijnde doel van preventie van ongeplande
zwangerschap en opvang van daarbij betrokken personen niet gerealiseerd
worden. Deze bredere context werd noodzakelijk geacht om niet vast te lopen in
de polarisering tussen ‘pro
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Voorbereiding gesprek kardinaal Danneels, 27.01.1995.
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Sneuveltekst naar aanleiding van Evaluatierapport 1996 (Dagelijks Bestuur,
06.11.1996). Wel interessant om op te merken dat dit aspect in de officiële nota zoals
opgetekend in het jaarverslag staat:
‘In een samenleving die de strafbaarheid van abortus opheft, wordt abortus vrij vlug als
evidente oplossing beschouwd. Dit wijst op de noodzaak om het perspectief van het
behoud van de zwangerschap als mogelijkheid evenzeer aanwezig te stellen en vooral
mogelijk te maken.’
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life’ en ‘pro choice.’39 In de concrete uitwerking40 was het zeker niet de bedoeling om de
bestaande hulpverlening te willen vervangen. Belangrijk was vooral om nabij, dichtbij te zijn in
een hulpverlening van de nulde lijn. Voor de professionele en vrijwillige hulpverleners was het
van belang te stellen dat zij niet ‘verantwoordelijk zijn voor de beslissing, wel voor de
beslissingsmogelijkheid’.41
Gezien de maatschappelijke context en delicate materie van ongeplande zwangerschap, stelde
zich de vraag hoe om te gaan met het verzoek naar informatie over het abortuscentrum: het
adres wel of niet geven? ‘Veel vrijwilligsters hebben gewetensproblemen als een vrouw vraagt
naar het adres van een abortuskliniek. Enerzijds wensen zij op geen enkele manier mee te
werken aan een abortus. Maar het geven van een adres is reeds een vorm van medewerking.
Anderzijds vraagt de vertrouwensrelatie dat men geen gekende informatie achterhoudt. Er is
ook een verschil in kwaliteit van abortuscentra. Men wil ook niet de mogelijkheid afsnijden om
mensen te begeleiden na een abortus. Maar dat lukt beter als men er op geen enkele manier
heeft aan meegewerkt.’42 Tegelijkertijd respecteert men het ook dat sommige vrijwilligsters in
bepaalde omstandigheden het opportuun vinden deze informatie wel te geven. Bovendien:
‘Indien iemand kiest voor abortus dan is het goed te weten dat de opvang in het ene centrum
beter is dan in het andere.’43 Gedurende enkele jaren poneert cRZ het volgende: ‘de visie op
abortus en op de waarde van het ongeboren leven niet samen valt met de visie op begeleiding
en op wat belangrijk is in de begeleiding. Het respect voor de vrijheid en de eigen beslissing
van elke betrokkene komt voor de visie op het recht op leven. De gevolgen van onze basisoptie
in verband met begeleiding moet operationeel worden in de wijze waarop de vrijwilligsters
werken. Als we daar niet in lukken hebben we een imagoprobleem, namelijk dat we in de
feiten niet doen wat we zeggen dat we willen doen. De tegenspraak tussen onze opties en de
feiten maken dat we nu tegenover sommige externe organisaties en potentiële partners als
ongeloofwaardig overkomen.’44 Met andere woorden: indien cRZ meent een beslissingsproces
te begeleiden waarin de betrokkenen in vrijheid een keuze kunnen maken, dient ook deze
informatie beschikbaar te zijn indien zij er naar vragen.
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Concreet
In 1992 al start een luistertelefoon waarop mensen in alle anonimiteit hun verhaal kunnen
doen bij daarvoor opgeleide en ondersteunde vrijwilligers (vanaf 1994 Sifra genoemd). Deze
telefoonlijn had een drievoudige doelstelling:
1.
2.
3.

‘De drempel tot het vragen van hulp verlagen zodat vrouwen (paren) de hulpvraag
niet nodeloos uitstellen, hetgeen de tijdsdruk verhoogt;
De groep vrouwen bereiken die niet in de hulpverlening terechtkomen, maar wel
druk ondervinden vanuit de grote tolerantie ten aanzien van abortus;
Vrouwen die verdere begeleiding nodig hebben in verband met de beslissing en/of
i.v.m. een onderliggende problematiek verwijzen naar geëigende hulp.’45

Per provincie komen de vrijwilligers samen voor inter- en supervisie over de telefonische
begeleiding. Ter ondersteuning van de vrijwilligsters, verscheen vanaf 1997 het
driemaandelijkse tijdschrift Sifra-contact, waarin telkens een werktekst opgenomen werd
(bijvoorbeeld rond het zich verzoenen met onmacht, of eenzaamheid bij zwangerschap).
Verdere ontwikkelingen: vanaf 2002 wordt Sifra omgedoopt tot de cRZ-luistertelefoon (op
aanraden om geen andere namen dan cRZ te gebruiken) en in mei 2003 komt er één
vrijwilligersploeg voor heel Vlaanderen. In 2013 wordt de Luistertelefoon stopgezet en wordt
de taak overgenomen in de dagdagelijkse werking van Fara via de Farafoon.
Daarnaast wordt ook concrete ‘mantelzorg’ aangeboden via de ‘goede buurvrouw’46 met als
doelstelling: (1) ‘De bestaande hulpverlening versterken door het aanbieden van de nodige
ondersteuning wanneer deze in de natuurlijke omgeving van de vrouw (tijdelijk) ontbreekt; (2)
De inschakeling van vrijwilligers laat toe andere uren en andere vormen van beschikbaarheid
te realiseren.’
Deze mantelzorg werd uitgebouwd door een provinciale werking van cRZ-medewerkers, met
ondersteuning van een stuurgroep van organisaties en diensten per provincie.
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Besprekingsnota inzake de aanvraag tot erkenning in het kader van het decreet op het
vrijwilligerswerk, 05.09.1994.
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Idem.
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In 1998 werd om tegemoet te komen aan een toenemende vraag rond sensibiliserende
vorming voor het onderwijs de lesmap voor secundair onderwijs Omgaan met ongewenste
zwangerschap en abortus ontwikkeld en verspreid.
Ook werd in datzelfde jaar een scenario uitgewerkt voor een video Kinderen van het verlangen,
omtrent de complexiteit van ongewenste zwangerschap.
Ongepland zwangere vrouwen kunnen ook individueel bij cRZ-medewerkers terecht om hen te
begeleiden in hun beslissingsproces bij een ongeplande zwangerschap. Tot 2012 werden deze
besluitvormingsgesprekken niet gepromoot, om niet in het vaarwater te komen van andere
professionele organisaties zoals de abortuscentra die bij wet verplicht zijn deze gesprekken te
voeren en CLG’s. Ze werden enkel gevoerd ad hoc en op vraag van cliënten die hun weg naar
cRZ vonden. In 2012 werd echter beslist dat gezien de unieke positie en visie van cRZ/Fara in
het hulpverleningslandschap inzake zwangerschapskeuzes deze gesprekken gepromoot
kunnen worden als een aanvullende hulpverlening naast bestaande initiatieven.
Ter ondersteuning van de vrijwilligers werd in 1996 een visietekst geschreven over de
begeleiding van een ongepland zwangere vrouw, getiteld Ethische reflecties omtrent de
hulpverlening bij ongewenste zwangerschap (cRZ-document, 1996). Direct gericht aan de
hulpvragers zelf verscheen in 1997 een eerste versie van Ongewenst zwanger, wat nu? (1997)
die in 2005 geüpdatet werd in de brochure Ongepland zwanger (2005).

Externe publicaties



T. Dehaene, In blijde verwachting? Katern in Welzijnwerkkroniek (1993) nr. 165.



T. Dehaene, Adoptie van de andere kant bekeken, in Mensen onderweg (1994) nr. 8.



T. Dehaene, Pleegzorg tussen gisteren en morgen, in Mensen Onderweg (1995) nr. 5.



C. Devogelaere, Christelijke hulpverlening bij (on)gewenste zwangerschap, in Tijdschrift voor
welzijnszorg en christelijke zingeving (1995) nr. 3, 3-12.



C. Devogelaere, De vrouw achter de cijfers, in Informatieblad VWVJ (1997) nr. 3, 52-56.



C. Devogelaere, Omgaan met een ongewenste zwangerschap in het kader van medisch
schooltoezicht, in Informatieblad VWVJ (1997) nr. 3, 58-60.



T. Dehaene, Als een kind een plaats vraagt, verschenen in maart 1997 in Daco, Kerkplein,
Ministrando en Pastoralia.
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K. Ruytjens, Beleving en begeleiding van ongeplande zwangerschap, in VLOV (1998) nr. 2, 43-44.



A. Verhoeven, Ongewenst zwanger? Sifra luistert, in Caleidoscoop (1998) nr. 4, 55-56.



K. Volders, Ongewenst zwanger? Spreek erover met een vrijwilligster, in Pluspunt (1998) nr. 24,
9-10.
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(Post)abortus (1994-heden)
Visie
Enkele jaren na de abortuswet, groeit binnen cRZ het besef dat door sommige vrouwen met
verwerkingsproblemen kampen, maar in de hulpverlening soms in de kou dreigen te blijven
staan. ‘De meeste vrouwen hebben het na een abortus een tijd moeilijk maar verwerken het
gebeuren en integreren het in hun leven. Een kleine groep vrouwen heeft gedurende langere
tijd (ernstige) problemen of wordt later – vaak naar aanleiding van een of andere gebeurtenis
– geconfronteerd met hun niet verwerkte gevoelens. … het zogenaamde
postabortussyndroom. … Deze vrouwen vallen vooralsnog vaak tussen de mazen van het
hulpverlenersnet of ze zoeken hulp omwille van klachten die noch zijzelf noch de
hulpverleners met de abortus verbinden (depressie, chronische pijn, relationele problemen,
sociale vervreemding).’47 Tegelijkertijd komen deze verwerkingsproblemen makkelijker ter
sprake. ‘Sedert de legalisering van abortus kunnen verwerkingsproblemen gemakkelijker ter
sprake komen. Naast de psychologische verwerking worden ook vragen van meer existentiële
aard gesteld. Deze krijgen echter niet steeds de nodige ruimte, omdat veel hulpverleners geen
vorming hadden om hiermee om te gaan. Zowel vanuit de hulpverlening als vanwege de
vrouwen die een abortus ondergingen komen herhaaldelijk vragen om aan deze leemte iets te
doen.’48 Daarom neemt cRZ in 1994 het initiatief om via een denkgroep van externe en interne
experten na te denken over een aanbod voor vrouwen na een abortus alsook voor
hulpverleners49 (door sensibilisering in verband met de ontreddering op existentieel vlak en
duiding van de nood aan rituelen, als concrete handvatten ten behoeve van pastorale
begeleiders, priesters en hulpverleners). Centraal in de begeleiding is de aandacht voor de
lichamelijke en psychosociale aspecten in de verwerking maar ook voor de relationele en
existentiële betekenissen.

Concreet
Ter voorbereiding van de introductie van dit thema in sensibiliserings- en vormingswerk naar
de hulpverleners toe en de ontwikkeling van een hulpaanbod naar de vrouwen, wordt de
47

Jaarverslag 2004, 14.
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49
Secretariaatsverslag, 11.09.1995.
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opstart van een werkgroep met deskundigen hieromtrent, zoals vermeld in 1994, effectief
opgestart in 1995. Langzaamaan ontplooien zich op basis van dit interne studie- en denkwerk
van dan af activiteiten hieromtrent, zowel voor hulpverleners als in de vorm van een
hulpaanbod voor hulpvragers.
Voor de hulpverleners kan onder andere verwezen worden naar de studiedag in 1994 Abortus
als beschavingsfenomeen (28 april 1994) (in samenwerking met het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht), resulterend in de publicatie: Bodifee G. et al., Abortus na de wet
(Davidsfonds, 1995). Op deze studiedag kwam zowel een hulpverleners-, als een juridisch,
filosofisch en ethisch perspectief aan bod. Enkele jaren later, in 1997 meerbepaald, vond de
studiedag Zwangerschap uitgewist? Over beleving en begeleiding na abortus plaats voor
hulpverleners en pastorale begeleiders met onder andere M. Riemslagh, P. Igodt en Roger
Burggraeve, resulterend in de gelijknamige publicatie (Davidsfonds, 1998). Ook in 2001 was
abortus een centraal thema van een cRZ-studiedag: Begeleiding na abortus: ervaringen
theoretisch gekaderd. De expertise van cRZ-medewerkers hieromtrent werd gepubliceerd in
M. Riemslagh en Bea Vanmechelen, Abortus voorgoed voorbij? Een hulpverleningsmodel
(LannooCampus, 2003).
Ter bewustmaking van het grote publiek vond in 1997 een tentoonstelling plaats Verzoening
na abortus in samenwerking met Clair vanden Abbeele en gedichten van Joanna Van der Zee
(1997). Ook de video-opname Ga met mij waar niemand komt waarin vrouwen getuigen over
wat de abortus in hun leven betekende, had tot doel een bredere bewustwording rond de
thematiek te creëren. Hierin getuigen zowel vrouwen die verwerkingsproblemen hadden, als
zij die deze op onproblematische manier verwerkt hadden.
Voor de hulpvragers wordt in 1995 concreet gestart met Keria, de groepsbegeleiding50: ‘KERIA
verwijst naar een Joods rouwritueel (Ker’iah). Na een overlijden of een ander zwaar verlies
maakt men scheuren in zijn kleren, als teken van verlies en pijn. Gedurende de hele
rouwperiode blijven die scheuren zichtbaar. Uiteindelijk worden de scheuren wel hersteld,
maar nooit helemaal: er blijft een ‘litteken’ achter; het leven blijft 'getekend' door wat er
gebeurde. De rouwperiode wordt feestelijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Via de
maaltijd herneemt men de solidariteit met anderen en erkent men dat het leven verder gaat
en de moeite waard is… Keria is geen eindpunt, maar een keerpunt.’ Hoewel cRZ overtuigd is
50

Jaarverslag 1998, 14. (Dagelijks Bestuur, 13.03.1995).
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van de meerwaarde van een groepsbegeleiding – zoals ook aangetoond door internationale
onderzoeken – biedt cRZ ook individuele begeleiding aan, zodat vrouwen kunnen kiezen wat
zij wensen. Daarnaast ontwikkelde cRZ de brochure Vrouwen verwerken abortus: Achtergrond
en getuigenissen (2005), ter ondersteuning van deze doelgroep. Ook de mannen worden niet
uit het oog verloren,51 hoewel het niet evident blijkt inhoudelijke expertise op te bouwen,
noch om hen daadwerkelijk via een hulpaanbod te bereiken.

Externe publicaties


T. Dehaene, Zwangerschap uitgewist?, Katern in Tijdschrift voor Welzijnswerk (1996) nr. 194.



K. Ruytjens, Verzoening na abortus, psychosociale begeleiding en het gebruik van rituelen na
abortus (onuitgegeven licentiaatsthesis Godsdienstwetenschappen, 1997).



K. Ruytjens, Verzoening na abortus, in Rondom Gezin (1998), 34-46.



T. Dehaene, M. Riemslagh en K. Ruytjens, Hulpverlening na abortus: Reflecties over de
begeleidingsgroep Keria, Katern in Tijdschrift voor Welzijnswerk 23 (1999) nr. 221.



M. Riemslagh, Begeleiding na abortus: een kerkelijke opgave?, in Pastoralia (2001) nr. 1.



M. Riemslagh, Vrouwen na abortus: onze begeleidingservaring met Keria in een theoretisch
kader, in Hospitalia (2002) nr. 1.



M. Riemslagh, Wanneer abortus doodgezwegen wordt, in Mensen onderweg (2002) nr. 9.



M. Riemslagh, Vrouwen na abortus: begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader, in
Tijdschrift voor Welzijnswerk 2 (2002) nr. 243.



K. Ruytjens, Ethiek van de weg, in Areopaag: Tijdschrift voor theologisch geschoolden



(2002).



M. Riemslagh, Leven in een gebroken bestaan… en de toekomst roept!, in Tijdschrift voor
Geestelijk Leven 60 (2004) nr. 3, 239-248.



M. Riemslagh, Abortus en schuldgevoelens: Psychodrama maakt toegankelijk en hanteerbaar, in
Psyche: Tijdschrift van de VVGG 18 (2006) nr. 3.



Vanmechelen B., Abortus voorgoed voorbij?, in Tijdschrift voor vroedvrouwen (2007).



Vanmechelen B., Abortus: een kans tot groei, in Tijdschrift voor Psychologie (2008).

 Riemslagh M. en Vanmechelen B.,, Abortion from an existential point of view: The Impact of
abortion on the life of women, in ICPCC, Schatz in irdenen Gefässen (Lit-verlag, 2008).
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Tienerzwangerschap (1998 – heden)
Algemeen
Door de focus op relatievorming – via de insteek van preventie van ongeplande zwangerschap,
ook bij jongeren, zit de bezorgdheid voor jongeren als het ware ‘ingebakken’ in cRZ. Ook de
specifieke problematiek van tienerzwangerschap is niet afwezig. Er was reeds vrij snel een
bewustzijn van de problematiek (cf. infra), maar dit wordt pas geconcretiseerd naar aanleiding
van de aankoop van het themanummer van Family Relations, over tienermoeders: ‘Opzet naar
de toekomst: begeleiding van moeder-kind relatie bij jonge moeders.’52
Vanaf 1998 verschijnt het thema uitdrukkelijker op de agenda53: ‘Het cRZ schenkt speciale
aandacht aan tienermoeders en tienerzwangeren in ons land. Zwangere tieners lopen immers
een groter risico op psychische problemen, armoede, relationele problemen, enz. De
problemen waarmee deze meisjes vaak te kampen hebben, hebben vaak echter meer te
maken met hun sociale situatie dan met hun ‘jonge leeftijd’. We willen werken aan een betere
beeldvorming en aan een betere relationele opvoeding en ondersteuning van deze meisjes én
jongens om zo een aantal risico’s te vermijden.’ cRZ wil ook ‘een signaal geven aan de
hulpverlening’.

Concreet
Reeds in 1995 kwam een eerste vraag om mee te werken aan een reportage rond
tienermoeders. 54 De vraag naar vorming en informatie hieromtrent nam alleen maar toe.
Doorheen de tijd bleek dat naast relatievorming ook vorming rond ongeplande zwangerschap
en abortus bij tieners meer ter sprake kwam, dus werden hierover vormingen ontwikkeld (cf.
de lesmap Ongeplande zwangerschap en abortus, supra). Dit resulteerde ook in materiaal ter
ondersteuning van het onderwijs, zoals de lesmap Tienerzwangerschap, de brochures Een
leerling is zwanger (2000), Tienerzwangerschap, hoe en waarom? (2000), Jong en moeder
(2000), Tienerzwangerschap in de jeugdzorg (2002). In deze reeks verscheen in 2007 ten slotte
Zwangerschapswens bij tieners.
52
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Naast deze publicaties werden op vraag van CLB’s sinds 2002 ook vormingen op maat voor de
onderwijssector voorzien over de begeleiding van tienerzwangerschap. In 2002 werden twee
video’s gemonteerd met betrekking tot tienerzwangerschap: één met getuigenissen van
tienermoeders en één met getuigenissen van tieners die voor abortus kozen. In de
aangeboden vormingen werden deze video’s gedurende enkele jaren gebruikt. In 2008 werden
in het kader van het filmproject van de website Bobolino.be vijf filmpjes gemaakt rond het
zoeken naar professionele hulp, lotgenotencontact, ontmoeting, kinderopvang en
thuissituatie. In 2003 en 2007 vond er een studiedag plaats rond het thema
tienerzwangerschap.
Ten aanzien van de tienermoeders zelf, werd in 1999 het project ‘Tienermoeders' ingediend
bij de Koning Boudewijnstichting binnen hun projectoproep 'Eénoudergezinnen 1999'.
Bedoeling was om nu ook de doelgroep zelf meer rechtstreeks te bereiken en op die manier
ondersteuning te bieden aan jonge moeders (±16 tot ±21). ‘Door middel van de praatgroep
willen we het isolement en de uitzonderingspositie waarin deze meisjes zich mogelijk
bevinden, doorbreken en overbruggen. Bij het Nederlandse FIOM55 heeft men al jarenlang erg
positieve ervaring met dergelijke praatgroepen. Meisjes die op jonge leeftijd moeder worden
hebben het niet makkelijk in de huidige maatschappelijke context. Bovendien kunnen ze zich
in een uitzonderingspositie bevinden omwille van verschillende redenen (veranderd contact
met gezinsleden, leeftijdsgenoten, veranderd toekomstperspectief…). Met de praatgroep
willen we vooral preventief werken. Als jong éénoudergezin kunnen ze te maken krijgen met
problemen (die vaak niets te maken hebben met het jong moeder worden op zich maar wel
met de context) en op die manier kunnen ze in een negatieve spiraal worden meegesleurd. Die
negatieve spiraal proberen we te doorbreken door de ondersteuning in de praatgroep. In de
gespreksgroepen voor jonge moeders kunnen jonge (aanstaande) moeders ervaringen
uitwisselen i.v.m. de leuke en minder leuke kanten van het jong moeder zijn of worden. De
volgende thema’s zullen aan bod komen: zelfbeeld, zwangerschap, opvoeding, relatie met de
(ex) partner, rechten en plichten, toekomst, … eigen inbreng van de groep.’56
Concreet werd de Jong & Moederwerking opgestart via lokale praatgroepen voor jonge
moeders vanaf 2000. Vanaf 2001 werden deze praatgroepen omgevormd en gebundeld tot de
55

FIOM = Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind. FIOM wordt gebruikt als
roepnaam. De organisatie behandelt veel meer thema’s dan ongeplande zwangerschap, maar werkt ook
rond postabortus, adoptie, pleegzorg, etc.
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Jong & Moederweekends, maar jaarlijks vinden ook een aantal dagactiviteiten plaats. Vanaf
2003 is er uitdrukkelijke aandacht voor tienervaders en in navolging van de brochure Jong en
moeder voor zowel hulpverleners als hulpvragers werd de brochure Tienervaders in 2004
gepubliceerd. Op basis van belevingsinterviews verscheen in 2011 ten slotte het boek 17 en
zwanger: van puber naar volwassene in 9 maanden? (door Katleen Alen en Ellen Van Stichel,
Lannoo) dat de beleving van tienermeisjes en –jongens gedurende de verschillende fasen van
de zwangerschap beschrijft.

Externe publicaties



K. Ruytjens, Jong en moeder, Katern in Tijdschrift voor welzijnswerk (2000).



K. Ruytjens, Tienerzwangerschappen, in Rondom Gezin (2000).



T. Dehaene, Als tienermeisjes moeder worden, in Mensen Onderweg (2002) nr. 1.



B. Vanmechelen, Jong & Moeder voor jonge mama’s, in Sociaal Welzijnsmagazine 23 (2002) nr.
9.



K. Ruytjens en M. De Wilde, Zwangerschap in bijzondere jeugdbijstand: begeleiding en beleid in
praktijk, in Tijdschrift voor welzijnswerk 26 (2002) nr. 248.



K. Ruytjens, E. Heirbout en N. Standaert, Beleving van tienerzwangerschap, in Rep en roer



(2004), 21-32.



R. Borms
en
K.
Ruytjens,
Een
zwangere
in Handboek leerlingenbegeleiding 2 (2004), 33-56.



M. De Wilde en S. Plessers, Moeder en nog leerplichtig, in Handboek leerlingenbegeleiding 2



(2005).



M. De Wilde, Tienerzwangerschap: soms ongepland, maar lang niet altijd, in Caleidoscoop



19 (2007) nr. 5, 10-14.



M. De Wilde, Geplande tienerzwangerschap, in Handboek leerlingenbegeleiding.



M. De Wilde, Tienerzwangerschappen in cijfers van 1996 -2005, in Tijdschrift voor sociologie



29 (2008) nr. 1, 89-103.



M. De Wilde, Recente evoluties in de perceptie van tienerouderschap, in Tijdschrift voor
seksuologie 32 (2008) nr. 3, 151-160.



K. Alen en K. Vansantvoet, Zwanger als tiener: kwetsbaar en krachtig, in Welwijs 22 (2011), nr. 4.
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Prenatale diagnose (1998-heden)
Reeds van in het begin is er aandacht voor de mogelijkheid en vraagstelling die prenatale
diagnose stelt, maar dit wordt niet vertaald naar de concrete werking. In 1998 volgt er een
duidelijke ‘problematisering’57 van de thematiek: ‘Een gewone zwangerschap wordt door de
huidige mogelijkheden van prenatale diagnostiek steeds meer wat men zou kunnen noemen
een ‘voorwaardelijke zwangerschap’. Pas wanneer alles in orde lijkt te zijn met de baby-opkomst gaan de toekomstige ouders zich hechten. (…) Prenatale diagnostiek is een nieuw
gegeven voor vrouwen die nu zwanger zijn. De mogelijkheden van prenatale diagnose zijn
spectaculair toegenomen. Aanstaande ouders kunnen de resultaten van het onderzoek sneller
en met meer zekerheid dan vroeger het geval was te weten komen. Dit stelt de ouders soms
ook ongevraagd voor een dilemma.Voor het medisch personeel is het testen vaak een
evidentie geworden. Zij staan er vaak te weinig bij stil hoe ouders het prenatale testen en het
beslissingsproces waarmee ze geconfronteerd worden beleven. Het cRZ wil in dit verband ook
sensibiliserend werken.’

Visie
Waar prenatale screening en diagnose eerst enkel werd aangeboden aan vrouwen vanaf 35
jaar, als gevolg van een verhoogd risico op een afwijking omwille van de leeftijd, neemt
prenatale screening toe en wordt het langzaamaan gestandaardiseerd. Gezien deze
ontwikkeling kan een centrum als cRZ niet achter blijven om ook deze thematiek mee op te
nemen in haar werking en beleid. De focus moet liggen op de beleving van de zwangerschap in
confrontatie met deze keuzes alsook de nood aan een goede begeleiding van de vrouw of het
koppel in kwestie. ‘De ontwikkelingen inzake vruchtbaarheidsbeheersing en het medischtechnisch opvolgen van een zwangerschap is niet meer te stuiten. Elk ziekenhuis, elke arts
biedt een zwangere vrouw een waaier aan controletesten aan. Het cRZ pleit voor het
ontwikkelen van een gevoeligheid bij artsen en verplegend personeel voor de beleving van het
koppel wanneer ze dit soort testen aanbieden. Bijzondere aandacht is aangewezen als een
koppel geconfronteerd wordt met een positieve diagnose.’58

57
58

Jaarverslag 1998, 9-10.
Jaarverslag 1999, 10.
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Ook in 2003 wordt deze visie nogmaals herhaald: ‘Prenatale screening in gelijk welke vorm
wordt routine in bijna elke gynaecologische praktijk in België. Meer en meer mensen worden
geconfronteerd met prenatale resultaten en bijhorende keuzes. Precieze cijfers ontbreken. Het
cRZ krijgt telefonische vragen van ouders die na een uitslag van tripletest of screening niet
helemaal begrijpen wat er aan de hand is. Anderzijds krijgt het cRZ via het aanbod van
groepsbegeleiding na abortus ook aanvragen van koppels die een zwangerschapsafbreking na
prenatale diagnose meemaakten. Deze ervaringen, uitgebreid literatuuronderzoek en
grootschalig onderzoek in Groot-Brittanië leert ons dat: (1) stress voor deze koppels aanzienlijk
afneemt wanneer zij voldoende informatie krijgen en (2) een goede begeleiding van het
beslissingsproces helpt bij het omgaan met de gevolgen van de beslissing, zowel in het geval
van zwangerschapsafbreking als bij behoud van het kind. Ouders hebben het recht om op basis
van objectieve en begrijpelijke informatie keuzes te maken over het al dan niet deelnemen aan
prenatale screening en – indien (het risico op) een foetale afwijking wordt vastgesteld – een
eigen beslissing te nemen over (verdere testen en) het vervolg van de zwangerschap. Om die
beslissing te kunnen nemen, hebben zij nood aan bevattelijke en herhaalde informatie en
zorgvuldige aandacht voor hun complexe beleving.’59
De hele thematiek roept de vraag op naar de rol van counselor in het beslissingsproces bij het
hele traject van prenatale screening en diagnose, die cRZ als volgt invult: ‘Wanneer ouders
voor deze hartverscheurende keuze staan, gaan hulpverleners er vaak van uit dat men hen op
niet-directieve wijze moet steunen: enkel de objectieve feiten geven en dan zullen de ouders
wel zélf beslissen. Toch is het een illusie om te denken dat je mensen niet beïnvloedt door
louter info te geven. Informatie is nooit waardenvrij en bovendien kleuren de woordkeuze en
de niet-verbale communicatie zeer sterk de manier waarop bijvoorbeeld wordt gesproken over
een gehandicapt kind. Niet-directiviteit in strikte zin is dus onmogelijk. Niet-directiviteit is
echter ook niet wenselijk. Een zogenaamd neutrale houding laat mensen aan hun lot over.
Vaak stellen ouders hun arts letterlijke de vraag: 'Wat zou u zelf doen?'. Zo lang de arts niet
beweert dat hij of zij de waarheid in pacht heeft, kan hij of zij, vanuit de ervaring en analogie
met andere situaties, eerlijke antwoorden proberen te geven op de vragen van ouders. Echte
beslissingsondersteuning impliceert een betrokken en eerlijke houding.’60

59
60

Jaarverslag 2003, 11.
Jaarverslag 2005, 15.
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Concreet
Kenmerkend voor cRZ ontplooit dit domein zich op twee niveaus: voor de hulpverleners en
voor de hulpvragers.
Ten aanzien van de hulpverleners werd een eerste initiatief genomen in 1999, wanneer een
lespakket ontwikkeld en aangeboden werd rond Belevingsaspecten van prenatale diagnose,
bedoeld voor hogeschoolopleidingen Vroedkunde en wordt tevens vorming gegeven rond de
thema’s van prenatale diagnose en maakbaarheid. Voor de rest blijft het – op de activiteiten
rond vruchtbaarheid en maakbaarheid na, die op een bepaalde manier het thema van
prenatale diagnose in de werking binnenbrengen (cf. supra) – stil op dit domein.
Ter verdere ondersteuning van hulpverleners en sensibilisering rond dit thema, werden in het
recente verleden twee grootschalige onderzoeken gehouden. In het kader van een empirisch
onderzoeksproject werd via een enquête de praktijk van prenatale screening van het
syndroom van Down en neurale-buiseffecten in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad onderzocht
in 2007. Bedoeling was een aanzet te zijn om de discussie over hoe de professionele
zorgcontext rond prenatale screening en diagnostiek geoptimaliseerd kan worden. De
onderzoeken werden gebundeld en gepresenteerd in een intern onderzoeksrapport dat in
2008 verscheen.
In 2009 ontstond het idee om een interdisciplinaire Werkgroep Prenatale Diagnose op te
richten, die zich richt tot professionele hulpverleners die werken binnen de context van
(zwangerschapsafbreking
na)
prenatale
diagnose
in
Vlaamse
ziekenhuizen
((hoofd)vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychologen en pastores). Vanuit individuele
vragen voor inter- en supervisie van hulpverleners, bleek de nood aan structurele
ondersteuning en zorg, ondersteuning die zich toespitst op de ethische en emotionele
problemen die het werk met zich mee kunnen brengen. Dit initiatief heeft een tweevoudige
functie. Enerzijds is het de bedoeling om alle professionele hulpverleners (psychologen,
vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, …) die vaak eenzaam binnen dit domein hun weg
moeten zoeken, te ondersteunen door hen samen te brengen en vanuit de onderlinge
uitwisseling elkaar (professioneel en emotioneel) te versterken. Anderzijds is het de bedoeling
om een netwerk zichtbaar te maken van deze professionele hulpverleners die verspreid zijn in
Vlaanderen. Het inventariseren van kanalen waar potentiële hulpvragers terecht kunnen, is
ons inziens iets waar heden veel nood aan is. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om
eventuele vragen die bij ons terecht komen, indien nodig, correct te kunnen doorverwijzen.
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Als een verdere stap in de expertiseontwikkeling hieromtrent werd in 2010-2011 een project
van de Koning Boudewijnstichting uitgevoerd, getiteld Optimalisatie van de zorg voor (de
psychologische adaptatie van) ouders na een zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek.
Bedoeling was om de continuïteit van de zorg voor ouders na een zwangerschapsafbreking na
prenataal onderzoek te onderzoeken, vanuit de vraag of zij op elk moment in dit proces op de
nodige ondersteuning kunnen rekenen. De resultaten van de enquête bij de betrokken
hulpverleners werden gepresenteerd op de studiedag Gebroken verwachting van 19 november
2011. Ook alle professionelen betrokken bij de psychosociale begeleiding van deze ouders én
de ouders zelf werden aan het woord gelaten om hun bijdrage in dit proces toe te lichten.
Om hulpverleners te ondersteunen in hun rol van counselor werd in 2010 de brochure
Counseling bij prenatale testen: ouders helpen beslissen – Een gids voor professionelen
uitgegeven (door Sindy Helsen en Ellen Van Stichel) met zowel achtergrondinformatie als
handige tips en tricks.
Wat betreft de hulpvragers, kan onder meer verwezen worden naar de opstart van een
netwerk met lotgenoten. Vanuit de overtuiging dat lotgenotencontact belangrijk is voor de
eigen verwerking, werd in 2003-2004 werk gemaakt van een ‘netwerk gesprek via
contactkoppels’ die kozen voor een afbreking na prenatale diagnose. Ook de denkpiste voor
het ontwikkelen van een hulpaanbod voor ouders die kiezen voor behoud wordt in het
jaarverslag vermeld, maar niet verder uitgewerkt. Enkele jaren later wordt dit initiatief
vervangen door een samenwerking met de zelfhulpgroep Cozapo (Contactgroep
Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek).
Verder werd in 2004 de Infolijn Prenatale Diagnose in samenwerking met de Centra voor
Menselijke Erfelijkheid opgericht ter extra ondersteuning van (toekomstige) ouders in het
beslissingsproces. Hier kunnen zij terecht voor vragen over prenatale testen, testresultaten en
bijhorende beslissingen. Het kan ook een extra kanaal om het gesprek met een deskundige
zoals de huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw te faciliteren.
In 2007 publiceerde cRZ verder de brochure Wat na een prenatale diagnose? Brochure voor
ouders voor (toekomstige) ouders rond prenatale diagnose (door A. Verhoeven).
Gezien het beslissingsproces rond het verdere verloop van de zwangerschap na een prenatale
diagnose voornamelijk in een medische context verloopt, leek het ons als externe organisatie
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niet aangewezen hier specifieke gesprekken rond aan te bieden. Toekomstige ouders werden
immers door een ruim netwerk van hulpverleners in de ziekenhuizen omringd om hen hierin te
begeleiden. Maar toch kwamen vrouwen en koppels ook bij cRZ terecht en merkten we een
zinvolle meerwaarde waardoor we ook dit soort gesprekken op vraag bleven doen. Wat cRZ
wel actief promoot sinds 2009 zijn de begeleidingsgesprekken na een zwangerschapsafbreking
na een prenatale diagnose.
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Ethiek en visie
Ethiek loopt als een rode draad doorheen de visies van de werking.
Een greep uit de belangrijkste elementen:


De nood aan sensibilisering en vorming komt voort uit een eenzijdig mensbeeld, waarbij de
vrijheid van de vrouw als prioritair en haast zaligmakend gezien wordt. Tolerantie zou dan
betekenen dat alles gelijk is.61 Alternatief: personalistische mensbeeld, waar vrijheid naast
verantwoordelijkheid en solidariteit staat



 Nood aan ‘waardenverheldering’ als antwoord op waarden-verschuiving



Cf. De publicatie van Trees Dehaene, Pleidooi voor open boodschappen, in Tijdschrift voor
welzijnswerk, nr. 179 (1994).



Totaliteit van het perspectief van de vrouw



Aandacht voor de omgeving



Idee van groei-ethiek, zowel in relationele en seksuele vorming als in het beslissingsproces rond
ongeplande zwangerschap: keuze voor abortus kan een vrouw ook sterker maken en doen
groeien.



Het idee dat een keuze voor abortus een morele keuze kan zijn, in tegenstelling tot de tendens
tot deculpabilisering die paternalistisch is.



Beslissing aan de vrouw laten, hoeft niet te betekenen neutraal te zijn! Betrokkenheid



en nabijheid zijn cruciaal!



Idee van zorgethiek (vooral aanwezig sinds 2003) als interessante bron voor het denken rond
zwangerschapsproblemen



Focus op menselijke waardigheid, resulterend in de vraag ‘wat is het meest menselijk wenselijke
in deze concrete situatie’?



Gemeenschappelijke taak (dubbele betekenis: als gemeenschap en samen): ethische
vraagstelling brengt ik – jij – samenleving in beeld.



Zorg voor de zwakkere, en dat zijn ze beiden in dit geval, resulterend in een



meervoudige partijdigheid in plaats van simplistische keuze voor het kind of de vrouw.

Het laatste decennium groeide eerst de vraag naar meer externe profilering van die eigen
aanpak en visie die duidelijk aanwezig was (met het idee om een studiedag en publicatie
hierrond te maken, cf. DB 22.05.03), maar later werd deze eigen specificiteit in vraag gesteld:
wat is nu precies de visie en missie van cRZ (cf. RvB, 2008)?
61

Cf. Dagelijks Bestuur, 06.11.1996, ‘Sneuveltekst naar aanleiding van het Evaluatierapport 1996’.
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Het hele proces voorafgaand aan de naamsverandering van cRZ naar Fara heeft het mogelijk
gemaakt om deze vraag exacter te beantwoorden en op die manier een duidelijker profiel aan
te meten. De nieuwe visie- en missietekst helpt Fara om naar buitenstaanders (hulpverleners
en hulpvragers) beter te expliciteren waar de organisatie voor staat. Tevens dient deze als
toetssteen voor de hele organisatie, gaande van het ontwikkelen van een visie op ‘wat goede
zorg is bij zwangerschapskeuzes’ en wat de implicaties zijn voor ons hulpaanbod, ons
vormingsbeleid en onze maatschappelijke standpunten tot en met het afbakenen van het
werkveld van de organisatie.

50

Bestuur
Voorzitter


1990-1993: E.H. Kanunnik Emiel Janssen



1993-2001: Zr. dr. Carine Devogelaere



2001-heden: Prof. dr. Bernard Spitz

Coördinatie


Trees Dehaene (+): 1 januari 1991-2007



Els Leuris: 2007-2010



Lieve Vanhoofstadt: januari 2010-heden (als afgevaardigd bestuurder)

51

BIJLAGEN

52

1 – Visie op relatievorming in de context van preventie van
ongeplande zwangerschap

53

2 – Verantwoording van enkele opties inzake hulpverlening en
sensibilisering (Dagelijks Bestuur, 22.09.1997)

54

3 – Visie in functie van opties: 1999

55

4 – Verantwoording bestaansreden Sifra

56

