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Aantal hulpvragen Fara verleent hulp via Top 5 thema’s Fara voor 
professionals 

  

 
1. Ongeplande zwangerschap 
2. Tienerzwangerschap en jong 

ouderschap 
3. Abortus(verwerking) 
4. Anticonceptie 
5. Andere (o.a. miskraam, fertiliteit, 

ongewild kinderloos, real care 
baby…) 
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Fara voor hulpvragers 

Fara werd gecontacteerd door 464 hulpvragers, die in totaal 477 hulpvragen stelden. We stellen vast 

dat we voornamelijk gecontacteerd worden door vrouwen en door professionals. Vragen van 

personen uit de omgeving van de betrokken vrouw (bv. partner, ouder, vriend) krijgen we ook, maar 

slechts in mindere mate.  

Uit bijgevoegde grafiek blijkt dat meer dan de helft van de hulpvragers voldoende is verder geholpen 

met 1 contact. Bijna 30% onder hen is geholpen met 2 à 5 interventies. Een kleine minderheid heeft 

nood aan 6 of meer ondersteunde interventies. Hieruit kunnen we afleiden dat het gebruik van de 

Farafoon, Faramail en Farachat als eerstelijnshulpverlening zijn doel bereikt.   

Wanneer we het totale aantal hulpvragen in 2017 vergelijken met de cijfers van het jaar voordien, dan bemerken we een stijging met toch wel meer dan 100 

hulpvragen. Deze stijging tekent zich zowel bij de hulpvragen gesteld door hulpvragers (+74) als door professionals (+31) af.  
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Mogelijks is de toename van het aantal hulpvragen een gevolg van de lancering van de vernieuwde Fara website op 22 mei 2017. Met de nieuwe website 

hebben we ingezet op een grotere toegankelijk en vindbaarheid van het Fara aanbod. Wanneer we de periode voor (= 1 januari 2017 – 21 mei 2017) met de 

periode na (= 22 mei 2017 – 31 december 2017) de lancering vergelijken, dan bemerken we proportioneel gezien een stijging van het aantal hulpvragen en 

het aantal interventies.  

Verhoudingsgewijs bemerken we een toename in het aantal 

hulpvragen. Voor de lancering van de vernieuwde website 

kregen we gemiddeld 34 hulpvragen per maand, na de 

lancering gemiddeld 44. Ook het aantal interventies nam 

verhoudingsgewijs toe na de lancering (484 voor t.o.v. 949 

na). 

Wanneer we de cijfers nauwkeuriger bestuderen, dan kunnen 

we vaststellen dat het grootste effect toe te schrijven is aan 

een toename in het aantal eerste hulpvragen dat gesteld 

wordt via de Farachat en via Olark (de mogelijkheid om via de 

website een berichtje achter te laten wanneer de chat niet 

beschikbaar is). Hieruit volgt bijgevolg ook een opvallende 

toename in het aantal effectieve chatgesprekken dat we 

voeren tijdens de chatpermanentie (19 voor de lancering van 

de nieuwe website en 96 erna). We kunnen dus besluiten dat 

de nieuwe website met bijhorende chatfunctie toegankelijk 

en laagdrempelig is. 

Wanneer hulpvragers voor een eerste keer contact opnemen met Fara, dan blijkt dat zij dit het vaakst via telefoon of via email doen. Na de eerste contactname 

zien we dat we vooral via email en telefoon verdere opvolging doen. Ter vergelijking met vorig jaar, zijn het aantal interventies via mail en chat beduidend 

toegenomen, te wijten aan de vernieuwde website met verhoogde zichtbaarheid van de chatfunctie. Het aantal telefooninterventies en gesprekken op Fara 

zijn ongeveer constant gebleven.  
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De meest voorkomende thema’s waarrond hulpvragers ons contacteerden in 2017zijn: 

1. Ongeplande zwangerschap 

2. Abortus(verwerking) 

3. Tienerzwangerschap en jong ouderschap 

4. Anticonceptie 

5. Andere (o.a. miskraam, fertiliteit, ongewild kinderloos, real care baby…) 

Deze thematische verdeling loopt in grote lijn gelijk met de verdeling in 2016.  
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1Andere: o.a. fertiliteit, zwangerschapsstress, ongewild kinderloos, donorschap, … 

Wanneer we onderzoeken wat precies de noden zijn van de hulpvragers die ons voor een eerste keer contacteren, dan valt op dat we in bijna de helft van de 

gevallen informeren. Dit kan erg breed zijn, van bv. informatie rond de Fara werking, de abortusprocedure, tienerzwangerschap, de ontlening van de real care 

baby,…. In tweede en derde instantie bieden we een luisterend oor of ondersteuning bij het beslissingsproces rond bijvoorbeeld een ongeplande 

zwangerschap.   

Het is interessant om te bekijken wat de noden zijn van een hulpvrager rond een bepaald thema. Zo blijkt dat we bij een vraag rond abortus(verwerking), 

voornamelijk informeren of ondersteunen in het verwerkingsproces. Bij de hulpvragen rond ongeplande zwangerschap, bieden we in de helft van de gevallen 

ondersteuning in het keuzeproces. Wat betreft het thema anticonceptie spelen we, logischerwijs, vooral een informatieve rol (vb. informatie rond werking 

anticonceptie). Ook bij de hulpvragen rond tienerzwangerschap en jong ouderschap informeren we in de helft van de gevallen.  
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We moeten bij het lezen van deze cijfers wel in het achterhoofd houden dat het niet altijd evident is om in een woord te omschrijven welke ondersteuning 

we nu precies geboden hebben aan de hulpvrager. In de loop van een begeleiding kan de hulpvraag wijzigen of kan er een bijkomende behoefte geuit worden 

(vb. van een eerste informatie vraag, naar behoefte aan een luisterend oor of ondersteuning bij het keuzeproces).  

Fara voor professionals 

Fara bereikte dit jaar in totaal ruim 500 professionals. Bijna 250 onder hen namen deel aan een Fara-activiteit (Fara vormingsaanbod, Netwerkdag 

tienerzwangerschap/jong ouderschap, intervisie avond verwijsnetwerk, Fara-vormingen in open aanbod, lerende netwerken etc.). Van alle Fara activiteiten 

hebben we echter geen exacte cijfers, ruim 250 is een ruwe (onder)schatting. Meer dan 100 professionals contacteerden ons met een informatieve vraag, 

een vraag naar samenwerking of vraag naar een Fara bijdrage (een lezing, workshop, voorstelling van Fara werking op team,…).  

  

Ongeveer 170 professionals contacteerden Fara i.v.m. een cliënt. We gaven hen voornamelijk 

informatie of boden een vorm van intervisie.  

 

De regio van deze laatste groep professionals is in ongeveer 12% van de 

gevallen onbekend. Opvallend is dat we naast Vlaams-Brabant, 

voornamelijk professionals uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen 

bereiken. Mogelijks werpt onze netwerkingen in deze regio’s 

(samenwerking met Lejo vzw Gent, actieve betrokkenheid aan 

verschillende perinatale netwerken Panza, kwetsbaar zwanger Gent) 

zijn vruchten af. Uit deze gegevens kunnen we verder opmaken dat we 

moeten blijven inzetten op de bekendmaking van Fara in West-

Vlaanderen en Limburg (bereik momenteel respectievelijk 7% en 9%).  

Wel is het belangrijk om te benadrukken dat deze kaart mogelijks een vertekend beeld geeft aangezien ze enkel rekening houdt met de contacten die we 

met andere hulpverleners hebben in het kader van een hulpvraag (al dan niet gekoppeld aan een cliënt). Wat betreft de regio van professionals die 

deelnemen aan een Fara vorming of activiteit beschikken we niet altijd over de juiste gegevens en deze zijn dus ook niet opgenomen in deze berekening.  
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Fara voor studenten  

 

Bijna 100 studenten stelden ons in 2017 een vraag, dit zijn er beduidend meer dan in 2016. Deze groep bestaat 

hoofdzakelijk uit bachelor studenten en studenten uit het secundair onderwijs.  
Het overgrote deel heeft een informatieve vraag (voornamelijk rond het thema tienerzwangerschap en jong en 

kwetsbaar ouderschap), is op zoek naar een getuigenis of wil graag langskomen om Fara medewerker te 

interviewen. Helaas we met de beschikbaarheid in team niet op alle vragen ingaan.  

 

 

We verwijzen hen wel door naar de brochure “Tienerzwangerschap onder de 

loep, een gids voor professionals en studenten” en naar de informatie speciaal 

opgenomen voor studenten opgenomen op onze website 

(https://www.fara.be/fara-voor-professionals/fara-voor-studenten).  

In 2017 hebben we ook verschillende open vormingen georganiseerd speciaal 

opengesteld voor bachelor en masterstudenten rond de Fara thema’s (o.a. 

tienerzwangerschap en ongeplande zwangerschap). Ook organiseerden we een 

algemene Fara infosessie waarop een brede groep van studenten welkom was. 

In totaal namen ongeveer 50 studenten deel aan deze vormingen. 
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