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D
e roze wolk blijft
weleens uit bij een
ongeplande zwan-
gerschap, een tie-
nerzwangerschap,
relatieproblemen of

wanneer een afwijking bij het onge-
boren kind wordt vastgesteld. Som-
mige koppels of alleenstaande vrou-
wen kiezen ervoor de zwangerschap
te laten afbreken. Een beslissing die
niemand lichtzinnig neemt, verzeke-
ren hulpverleners vanuit het werk-
veld. “En precies daarom kunnen
vrouwen én mannen er later moei-

lijke gevoelens bij hebben”, zegt
Katleen Alen van Fara, luister- en
 informatiepunt omtrent zwanger-
schapskeuzes. 

Verborgen tranen
Als de abortus een weloverwogen

beslissing was, nemen na de ingreep
een opgelucht gevoel en vertrouwen
in de toekomst vaak de bovenhand.
Toch kunnen ook gevoelens van
verdriet, schuld, schaamte of boos-
heid opduiken. ‘Maar je stond toch
achter de abortus?’, reageert de
omgeving soms niet-begrijpend.

“Terwijl moeilijke gevoelens alleen
al kunnen voortvloeien uit het feit
dat je überhaupt hebt moeten kie-
zen”, zegt Alen. “Het voelde mis-
schien aan als ‘onder tijdsdruk
moeten kiezen tussen slecht en
slechter’ – zoals velen in die situatie
het omschrijven. Bij Fara willen we
de keuze voor abortus problematise-
ren noch minimaliseren. We willen
niemand moeilijke gevoelens aan-
praten. Maar wie er wél mee
kampt, bieden we graag een luiste-
rend oor, steun en begeleiding.”

Gevoelens van verdriet na een
abortus zijn eenvoudig te verklaren
omdat er ook echt een verlies is. Hóé
je dat verlies voor jezelf omschrijft
(‘mijn zorgeloosheid’, ‘mijn relatie
zoals voorheen’, ‘mijn vruchtje’, ‘mijn
kindje’, ‘een stukje van mezelf’... )
geeft vaak al enigszins aan hoe moeilijk
je het ermee hebt. En zoals bij elk
verlies kun je dan in meer of mindere
mate rouwgevoelens ervaren. “Maar
anders dan bij een ‘gewoon’ verlies
heb je er actief aan meegewerkt, wat
ook schuldgevoelens kan voeden”,
merkt Alen op. “Daarbij komt nog dat
je de omgeving misschien nooit hebt
ingelicht of hebt voorgehouden dat je
een miskraam had. Leven met een

‘geheim’ of een ‘leugen’ en om die
reden moeilijke gevoelens voor jezelf
moeten houden, kan erg zwaar gaan
wegen.”

Opflakkeringen
Zoals na elk verlies kun je, korte

tijd of jaren later, opflakkeringen
van verdriet beleven – ook als je je
verlies een plaats hebt kunnen
geven. Mogelijke triggers zijn een
babybezoek, de ‘verjaardag’ van de
abortusingreep of van de destijds
uitgerekende bevallingsdatum, of de
vraag hoe vaak je al zwanger was. 

Het gelukkige gevoel bij een
nieuwe maar wél gewenste zwanger-
schap of een ontluikende kinder-
wens kan worden getemperd. ‘Mag
ik me dit nog wel gunnen?’, vragen
mensen zich weleens af. Alen reikt
een steunende gedachte aan: “Nie-
mand heeft er baat bij als je jezelf
‘straft’ door niet meer zwanger te
worden.” 

Vooral vrouwen hebben weleens
de neiging om de verantwoordelijk-
heid van de keuze die werd
gemaakt volledig bij zichzelf te
leggen. Niet verwonderlijk, want
juridisch gezien kan alleen de
zwangere vrouw zelf voor de abor-

tus tekenen. “Maar in de praktijk
gaat het vaak om een gezamenlijke
keuze en dus ook een gedeelde
verantwoordelijkheid”, zegt Alen.
“De meeste vrouwen betrekken
hun partner of andere naasten bij
hun keuze en houden ook het
belang van hun kinderen en het
ongeboren kind voor ogen. Daar
voldoende bij stilstaan, kan helpen
om wat milder voor jezelf te kun-
nen zijn.”

Bril van toen
Anderen kampen na de abortus

niet alleen met moeilijke gevoelens
maar hebben ook spijt van hun
keuze. Of ze worstelen met ernstige
twijfels: hadden ze het kind mis-
schien toch kunnen houden, bij-
voorbeeld? “Blik dan terug naar de
context van toen”, adviseert Alen.
“Bij je keuze kon je alleen rekening
houden met wat je op dat moment
wist en voelde. Misschien had je
relatieproblemen, miste je sociale
steun om andere opties bespreek-
baar te maken, zat je in een moeilijke
levenssituatie, had je nog geen of
een al vervulde kinderwens... Dat
obstakels om het kind te houden
met de tijd zouden verdwijnen of
afzwakken, kon je op dat moment
niet weten.” 

Een andere steunende gedachte:
“Door te kiezen ben je wel degelijk
iets verloren maar heb je anderzijds
ook iets willen redden. Je relatie
bijvoorbeeld of kansen voor je
andere kinderen. Probeer dat dan
voor ogen te houden en ernaar te
leven.” Door de terugblik gaan
mensen soms ook beseffen dat ze iets
aan zichzelf willen veranderen. Dat
ze bij moeilijke beslissingen meer
voor zichzelf willen opkomen of
meer emoties willen toelaten bij-
voorbeeld. “Ook het streven naar
die verandering kan helpen om weer
beter in het leven te staan of nog als
mens te groeien.”

“Praten helpt in elk geval om
beter met moeilijke gevoelens te
kunnen omgaan”, besluit Alen. “En
als dat niet – of nog niet – met een
naaste kan, of als je behalve naasten
ook graag een hulpverlener of
lotgenoten spreekt, dan kun je
terecht bij organisaties als Fara.
Vaak volstaan enkele ondersteu-
nende gesprekken om weer grip op
je leven te krijgen én een hoopvol
toekomstperspectief te vinden.” b
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Gemengde
gevoelens 
na abortus 
Na een abortusingreep kunnen opluchting en moeilijke
gevoelens hand in hand gaan. Dat is begrijpelijk, ook als je je
keuze voor abortus niet betreurt.— Door An Swerts
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“Kiezen is verliezen
maar ook: 

iets willen redden.”

“De suikerspiegel van
diabetespatiënten moet zoveel
mogelijk zakken. Dat kan in
veel gevallen met andere
standaardmaatregelen. Mijn
advies luidt steevast: beweeg
veel. Ten tweede: eet minder
als je overgewicht hebt. We
eten doorgaans te veel
eiwitten, verzadigd vet en
geraffineerde suikers. En ten
derde: kies voor een gezonde,
evenwichtige voeding, type
mediterrane keuken. Blijft je
bloedsuikerspiegel ondanks
deze tips hoog, dan zijn er
medicijnen nodig.”

Chantal Matthieu,
endocrinologe
UZ Leuven

Bodytalk 60, september
2011

“Elke dag bouw je 1 à 2% van
je spieren af en weer opmet
nieuwe eiwitten. Na 2 à 3
maanden ziet je arm er nog
hetzelfde uit, maar de spieren
zijn ondertussen volledig
vernieuwd. En dat mechanisme
verzwakt niet met de leeftijd.”

Luc van Loon
professor in de
bewegingsfysiologie en –
voeding, Universiteit
Maastricht, Nederland

Bodytalk 98,  juni 2015 


