
Contact

Sandra Rombaut, sociaal werker
sandra.rombaut@azjanportaels.be

T 02 257 54 52

werkdagen tussen 
9u en 16u30

blok C, 4e verdieping

voorlichtingsdienst 
zwangerschaps- 
afbreking



Volgende organisaties bieden bijko-
mende informatie op vlak van een 
eventuele zwangerschapsafbreking.

 � Abortuscentrum Sjerp-Dilemma 
(VUB) 
Triomflaan 1, 1050 Brussel 
T 02 629 23 40 
www.vub.ac.be/sjerp/sjerpdilem-
ma.html

 � Fara vzw  
Luister- en informatiepunt rond 
zwangerschapskeuzes  
Geldenaaksebaan 277, 3001 
Heverlee 
T 016 38 69 50 
www.faranet.be

 � Sensoa 
Vlaamse expertisecentrum sek-
suele gezondheid en HIV 
www.sensoa.be

 � Tele-Onthaal 
Telefonische en online hulpver-
lening bij levensmoeilijkheden 
(24u/24u, 7/7) 
T 106 
www.tele-onthaal.be  
chatten kan ook

Wanneer u aan een mogelijke zwanger-
schapsafbreking denkt, wordt u na consultatie 
bij uw gynaecoloog, waar zekerheid omtrent 
uw zwangerschapssituatie werd vastgesteld, 
doorverwezen voor een gesprek met de Voor-
lichtingsdienst in het AZ Jan Portaels. Dit 
voorlichtingsgesprek is wettelijk verplicht.

Voorlichtingsdienst
Voorlichtingsgesprek 
Het doel van dit gesprek bestaat erin u afdoend 
te informeren en te ondersteunen om u in staat 
te stellen een weloverwogen beslissing te ne-
men. Er wordt stilgestaan bij uw gevoelens 
en zorgen bij het ongepland en/of ongewenst 
zwanger zijn. 

Het is nooit de intentie u te sturen in een of an-
dere richting. Wij bieden u enkel begeleiding 
tijdens uw beslissingsproces waarbij begrip, 
vertrouwen, tijd en ruimte belangrijk zijn.

U bepaalt tevens zelf of u alleen komt naar het 
voorlichtingsgesprek of in het bijzijn van uw 
partner of een andere persoon.

Tijdstip gesprek
De zwangerschapsafbreking kan ten vroegste 
zes dagen na de eerste consultatie bij de gy-
naecoloog plaatsvinden. Dit is een strikte be-
denktijd die wettelijk wordt opgelegd. 

Het uitvoeren van een abortus kan tot en met 
de twaalfde week vanaf de bevruchting te tel-

len. Concreet betekent dit dat het eerste voor-
lichtingsgesprek vóór het einde van de elfde 
zwangerschapsweek moet plaatsvinden. 

Indien u een mogelijke zwangerschapsafbre-
king overweegt, raden wij u dan ook aan zo 
snel mogelijk een afspraak met de sociaal wer-
ker van de Voorlichtingsdienst telefonisch vast 
te leggen.

Nazorggesprek
Ook na de zwangerschapsafbreking bieden wij 
u de mogelijkheid om opnieuw langs te komen 
bij de Voorlichtingsdienst voor een nazorgge-
sprek.

Multidisciplinaire bena-
dering
U kan met al uw vragen en bedenkingen te allen 
tijde terecht bij uw behandelend gynaecoloog. 
Maar ook de sociaal werker van de Voorlich-
tingsdienst en indien gewenst de psycholoog 
verbonden aan de Voorlichtingsdienst, staan 
klaar om u te begeleiden.


