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Opmerking:

Het activiteitnplan 2010, is op verzoek van mevrour van uw dienst, rechtstreeks naar haar verzonden.
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VOORWOORD

2009 was voor ons een belangrijk jaar. Door extra subsidies hebben we ons reguliere aanbod kunnen
aanvullen met (ver)nieuwe(nde) activiteiten. Hiermee hebben we voor 2010 een bredere basis voor
onze Organisatie kunnen leggen waardoor we nog beter in staat zijn om flexibel in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen. In dit activiteitenplan 2010 vindt u dus naast ons regulier aanbod
een aantal nieuwe activiteiten. Per aandachtsgebied geven we aan wat deze activiteiten (inclusief
begroting) zijn, hoe de maatschappelijke ontwikkelingen verlopen en wat onze ambitie tot 2015 is.
Hiermee hopen wij u een duidelijk beeld te schetsen van wat u in 2010 van de Fiom kunt verwachten!

LANDELIJK WERKEN

Het versterken van onze landelijke positie, maar tegelijkertijd ook op regionaal en lokaal niveau
werken, heeft ook in 2010 onze prioriteit. Komend jaar zullen we daarom vanuit meerdere locaties
werken. In Almere, Lelystad en Zeeland komen extra steunpunten. Daarnaast opereren we als
gespecialiseerde gesprekspartner in regionale netwerken zodat ook daar onze expertise kan worden
gebruikt. Dit geldt natuurlijk ook voor onze samenwerking met de vier grootstedelijke Fiom-bureaus.
Door deze in 2010 verder te intensiveren, kunnen we gebruikmaken van elkaars kennis en expertise.

DIGITALISERING

Met de extra subsidiegelden kunnen we onze doelgroepen digitaal bereiken. In 2009 zijn we aan de
slag gegaan met e-mailen en chatten via de websites www.tienermoeders.nl en www.fiom.nI. Dit
vraagt de nodige flexibiliteit van de medewerkers maar door hun enthousiaste inzet kunnen we
hiermee verder in 2010 en worden we een laagdrempelige Organisatie die door iedereen in het hele
land goed te bereiken is.

Die bereikbaarheid geldt ook voor onze intermediairs. Met de opzet van Fiomedia, met daarin onder
meer een kennisbank, willen we onze kennis en expertise delen met regionale en lokale organisaties.
Dit vinden we belangrijk omdat goede hulpverlening aan onze doelgroepen voor ons centraal staat. Dit
is ook de leidraad geweest voor het opzeffen van een infoportaal voor gemeenten. Zij hebben vanuit
de Wmo de verantwoordelijkheid voor een lokaal en laagdrempelig hulpaanbod aan tienerouders.
Vanuit onze strategische en coördinerende positie dragen we onze kennis en expertise via het
infoportaal over. Digitalisering vindt ook plaats op een van onze andere aandachtsterreinen:
adoptie(na)zorg. Samen met de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) beheren we
www.adoptievragen.nl; een landelijk expertisecentrum voor adoptie(na)zorg.

MENS CENTRAAL

Bij al deze ontwikkelingen staat de mens centraal. Zeker nu vinden wij het van groot belang dat we
oog houden voor de kwetsbare mens in onze samenleving om er juist voor te zorgen dat deze niet
buiten deze samenleving komt te staan. De mens centraal ook wat betreft onze eigen medewerkers.
Want in de zorg- en welzijnssector zijn de professionals het kapitaal. In 2010 nemen we onze
organisatiestructuur onder de loep zodat deze met gemak en op een verantwoorde manier de
razendsnelle ontwikkelingen kan volgen. Op die manier kunnen we voor onze cliënten maar ook voor
de landelijke overheid en onze partners in het veld een slagvaardige, landelijk opererende
gespecialiseerde partner blijven.

mevrouw C.P.M. van Kessel,
algemeen directeur.
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1. De Fiom: landelijke coördinatie, lokale ondersteuning

De Fiom is gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening bij (on)bedoelde zwangerschap,
tienerouderschap, zwangerschapsverlies, ongewenste kinderloosheid, adoptie(na)zorg en
(inter)nationale zoekacties.
Hierbij richt de Fiom zich op twee soorten doelgroepen: de intermediairs en de cliënten.

De ‘Fiom-problematiek’ is vaak onomkeerbaar, kwantitatief niet groot maar kwalitatief zeer van belang.
De mensen die ermee te maken krijgen, dragen de gevolgen een leven lang met zich mee.
Gespecialiseerde hulpverlening biedt hen de mogelijkheid te leren omgaan met hun problematiek en
het heft weer in eigen hand te nemen.

Lokale ondersteuning bijvoorbeeld bij de opbouw van Centra voor Jeugd en Gezin en de Centra voor
Seksuele Gezondheid (Sense).

1.1 Het werk van de Fiom op hoofdlijnen

(ON)BEDOELDE ZWANGERSCHAP

Een onbedoelde zwangerschap hoeft niet altijd ongewenst te zijn. Terwijl een bedoelde zwangerschap
mensen voor het dilemma kan plaatsen om deze zwangerschap wel of niet uit te dragen wanneer
bijvoorbeeld omstandigheden zijn veranderd (beëindiging relatie, na prenatale diagnostiek).
Het is niet altijd even gemakkelijk om in korte tijd tot een zorgvuldig besluit te komen over het al dan
niet uitdragen van de zwangerschap. Bij een onbedoelde zwangerschap zijn er vier gelijkwaardige
keuzes waaruit mensen een keuze moeten maken. De Fiom begeleidt mensen om zelf die beslissing
te nemen, waarmee ze verder kunnen in hun leven.

Vier gelijkwaardige keuzes
Bij een onbedoelde zwangerschap heeft de vrouw, en haar eventuele partner, vier opties:
• ZELF OPVOEDEN

Bij deze keuze speelt de Fiom op zich geen begeleidende rol na de besluitvorming. Een
uitzondering wordt gemaakt voor aanstaande ouder(s) in een kwetsbare situatie. Het gaat dan
met name om tienermoeders en -vaders tot en met 23 jaar die begeleiding nodig hebben om
vorm te geven aan een ingrijpende wijziging in hun jonge leven. Zij hebben vaak meer
problemen. Geen huisvesting, geen inkomen en een onafgemaakte opleiding. Zij zitten midden in
hun eigen ontwikkeling en moeten dan een kind opvoeden. Dat kan leiden tot isolement en
depressief gedrag, dat ook weer tot gedragsproblemen kan leiden bij de kinderen.
Tienervaders en de ouders van de tieners zijn betrokken partijen die geconfronteerd worden met
een ingrijpende wijziging en daardoor specifieke vragen kunnen hebben. Ook zij kunnen hiervoor
bij de Fiom terecht.

• ABORTUS

Het regeerakkoord van het huidige kabinet en de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap
roepen veel discussie op over de besluitvorming bij een onbedoelde zwangerschap. Voor de
Fiom staat voorop dat de vrouw met haar beslissing moet kunnen leven, wat ze ook besluit. De
meeste vrouwen die besluiten tot een abortus twijfelen niet. Uit de jarenlange praktijk blijkt dat
vrouwen (en hun eventuele partners) hulp nodig hebben bij het maken van zo’n belangrijke keuze
in hun leven. Ook de verwerking van een abortus heeft vaak tijd en begeleiding nodig. De Fiom
begeleidt vrouwen (en hun partners) bij het nemen van een weloverwogen besluit en de gevolgen
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daarvan. Aan het verwerken van verlies en rouw, zo leert de ervaring, moet niet voorbijgegaan
worden, noch bij vrouwen noch bij betrokken partners, vanwege het effect op hun welzijn.

• AFSTAND DOEN VAN EEN KIND

Door haar ervaring weet de Fiom niet alleen wat het nu betekent voor degene die afstand doet
van een kind, maar ook wat er vele jaren later gebeurt met de afstandsouder, de adoptieouders
en het geadopteerde kind, als een kind uiteindelijk op zoek gaat naar haar/zijn biologische
ouders. De Fiom weet dat het leven niet gewoon doorgaat als afstand is gedaan. Deze keuze
gaat gepaard met verlies en rouw en dit moet een plek krijgen in het leven van zowel de
afstandsouders als de geadopteerde.

• PLEEGPLAATSING

Het aantal vrouwen dat er uiteindelijk voor kiest om haar kind af te staan, loopt de laatste jaren
terug omdat een langdurige plaatsing van het kind in een pleeggezin een goed alternatief lijkt.
Een groeiende groep afstandsouders, vooral moeders, heeft de wens contact met het kind te
houden ondanks dat zij niet de dagelijkse zorg op zich kunnen nemen. Bij een pleegplaatsing
blijft de mogelijkheid van contact tussen ouders en kind bestaan. De Fiom ondersteunt de
vrouwen met hun partner, bij de contacten met Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg en biedt hulp bij
de psychosociale gevolgen die een plaatsing in een pleeggezin voor hen heeft.

ZWANGERSCHAPS VERLIES

Mensen ervaren het samenvallen van geboorte en dood, als de meest ingrijpende gebeurtenis in hun
leven. Meestal zijn ouders in staat om samen met ondersteuning van familie en vrienden dit verlies te
verwerken. Soms is dit niet het geval en heeft het verlies zon impact dat men niet voldoende in staat
is om psychisch, lichamelijk en/of sociaal te kunnen functioneren. Het blijkt in de praktijk dat het
contact met de arts, verpleegkundige of omgeving soms onvoldoende is. In dit geval zal de
maatschappelijk werker van de Fiom samen met de cliënt onderzoeken wat nodig is om met het
verlies om te gaan. Gezien de ervaring met de thema’s verlies, rouw en verwerking op het terrein van
reproductieve gezondheid, behoort dit tot onze deskundigheid.

ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID

Dat een zwangerschap niet gewoon is, is voor mensen die graag kinderen willen en ze niet kunnen
krijgen een zware last. Thema’s als verlies, rouw en zingeving staan dan centraal.
Ook voor hen heeft de Fiom jarenlange specialistische kennis in huis en biedt hen psychosociale
hulpverlening om een keuze te maken die bij hun leven past bij het wel of niet doorgaan met
(ingrijpende) medische behandelingen of de verwerking wanneer de medische mogelijkheden uitgeput
zijn/men er niet aan wil beginnen.

ADOPTIEDRIEHOEK EN ADOPTIE(NA)ZORG

Er bestaat een onverbrekelijke band tussen afstandsouders, adoptieouders en geadopteerde
kinderen. Zij zijn met elkaar verbonden in de zogenoemde adoptiedriehoek. De belangen van deze
drie partijen lopen lang niet altijd parallel. De Fiom-afdeling International Social Service (ISS) beschikt
over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk om biologische ouders/kinderen op te sporen. De Fiom
begeleidt daarnaast de psychosociale kant van het zoekproces en de eventuele ontmoeting. Het doel
hiervan is dat de partijen elkaar leren accepteren en respecteren zodat eenieder verder kan met
haar/zijn leven. Een ontmoeting is de start van hernieuwd contact. Op dat moment begint het ‘echte
werk’: het opbouwen van een relatie.

Specifieke aandacht voor geadopteerden
Geadopteerde kinderen hebben tijdens hun opvoeding vaak meer specifieke aandacht nodig. Hierbij
kan gedacht worden aan identiteitsproblemen die iedere puber wel heeft maar die bij geadopteerde
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kinderen een extra dimensie krijgen. Zij hebben immers te maken met een dubbele loyaliteit naar hun
biologische ouders en hun adoptieouders.

1.2 Uitgangspunten binnen het Fiom-werk

LANDELIJKE COÖRDINATIE

De Fiom heeft door haar rol in netwerkontwikkeling en landelijk gespreide praktijkervaring
‘voeisprieten voor heel Nederland. De ervaringen met psychosociale hulpverlening worden gebruikt
om zo vroeg mogelijk signalen op te sporen die verbeteringen kunnen bewerkstelligen. Samen met
andere partijen worden deze in de vorm van geïndiceerde preventieve interventies uitgewerkt en in de
vorm van expertiseoverdracht, consultatie en advies bekendgemaakt bij andere organisaties. Uit
ervaring is gebleken dat een ketenaanpak daarbij de beste resultaten boekt. De Fiom reserveert in
haar activiteitenplan naast het reguliere werk altijd ruimte voor innovatieve activiteiten.

INNOVATIE

De Fiom houdt regelmatig haar reguliere activiteiten tegen het licht om te kijken of haar aanbod nog
goed aansluit bij de vraag van haar cliënten. Hierbij gaat het om de primaire doelgroepen voor het
hulpverlenings- en preventieaanbod en om de strategische doelgroepen, de intermediairs. Daarnaast
vragen maatschappelijke en beleidsontwikkelingen om nieuwe of bijgestelde activiteiten. In onze
exploratieve activiteiten maken wij hiervoor ruimte.

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

Maatschappelijke ontwikkelingen dienen zich aan en daar reageert de Fiom weer op met haar
aanbod. Technologische mogelijkheden zoals prenatale diagnostiek in een steeds eerder stadium,
zorgen ervoor dat mensen met nog meer en andere keuzemogelijkheden te maken krijgen. Deze
keuzemogelijkheden kunnen negatieve psychosociale gevolgen met zich meebrengen waarmee men
moet leren leven.

NETWERKONTWIKKELING

Het ontwikkelen en onderhouden van netwerken op basis van onze signaalgevoeligheid spelen op alle
aandachtsgebieden. Het is zo vanzelfsprekend voor het werk van de Fiom, dat we het in dit
activiteitenplan niet in alle hoofdstukken apart aan de orde laten komen. Alleen daar waar nieuwe
ontwikkelingen daarom vragen, wordt erop ingegaan.

DESKUN DIG HEI DS BE VORDERING

(Semi)professionals zoals (huis)artsen, verloskundigen, medewerkers van VETO1 die raakvlakken
hebben met ons werk, worden regelmatig door ons benaderd voor deskundigheids-bevordering. Ook
worden wij door hen gevraagd. Belangrijk is immers dat zij weten wat de Fiom doet, dat zij de
problematiek kunnen signaleren, zodat zij hun cliënten gericht kunnen doorverwijzen. Daar waar
mogelijkheden zijn om ons scholingsaanbod te laten accrediteren, zullen we daar gebruik van maken.
Ongeveer 1 0.000 (semi)professionals worden jaarlijks bereikt door voorlichting over het aanbod van
de Fiom.

DE CLIËNT CENTRAAL

In het werk van de Fiom staat de cliënt vanzelfsprekend centraal. Zo heeft de cliënt een stem in
belangrijke veranderingen in de Organisatie en het beleid van de Fiom en de kwaliteitszorg. Dit
gebeurt onder andere in de cliëntenraad. Wanneer in de media gesproken wordt over cliënten, geeft
de Fiom er de voorkeur aan dat cliënten ook zelf aan het woord kunnen komen. Hiervoor is de

voorlichting in Eigen Taal en Cultuur.
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cliëntenpool in het leven geroepen. Omdat het belangrijk is dat ons aanbod goed blijft aansluiten op
de vraag, wordt het aanbod regelmatig gemonitord en geëvalueerd en kent de Fiom een doorlopend
cliënttevredenheidsonderzoek. Uiteraard is er ook een klachten- en privacyreglement voor
medewerkers en cliënten.

MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID

Bij afstand doen van een kind is nadrukkelijk gesproken over de levenslange verbondenheid tussen
de partijen, maar ook bij de andere, hiervoor genoemde onderwerpen is gebleken dat het gaat om
partijen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kenmerkend voor hulpverleners van de Fiom is
dat zij tegelijkertijd rekening houden met de belangen van meerdere partijen, ook al zijn die niet altijd
samen aanwezig in de spreekkamer. Meerzijdige partijdigheid is hierbij het uitgangspunt.

FIOME DIA

Mede door extra financiering van het ministerie van VWS voor tienermoederprojecten, heeft de Fiom
een snelle ontwikkeling doorgemaakt op digitaal terrein. Deze (technische) ontwikkelingen komen
samen in Fiomedia.
Fiomedia is een digitaal platform dat bestaat uit de volgende elementen:
- Kennisbank (met alle Fiom-basiskennis).
- Intranet.
- Basisinteractie door middel van Chatlijn: een e-mail- en chatprogramma.
- Prikbord/forum.
- Ontwikkeling: strategische beleidslijnen, projecten.
- Informatie voor externen, bijvoorbeeld in de vorm van een portaal voor gemeenten of

www.adoptievragen.nl.

Via websites (o.a. www.fiom.nl, www.tienermoeders.nl en www.adoptievragen.nl) heeft de doelgroep
toegang tot informatie over Fiom-thema’s. Door e-mail- en chatmogelijkheden kunnen zij op een
laagdrempelige manier in contact komen met Fiom-medewerkers. Het landelijk bereik van het Fiom
aanbod wordt hierdoor vergroot.

De kennisbank is gevuld met Fiom-basiskennis, in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik. Per
doelgroep wordt bekeken welke stukken ook voor externen opgesteld gaan worden. Deze informatie
wordt gepresenteerd op een informatieportaal.

SEKSUEEL EN HUISELIJK GEWELD

Hoewel de activiteiten op seksueel geweld en huiselijk geweld zijn afgebouwd, blijft de Fiom op haar
vaste aandachtsgebieden toch een signalerende taak behouden.
Cliënten die zwanger zijn geraakt door incest, blijven welkom bij de Fiom. De Fiom weet uit haar
jarenlange praktijk hoe zwaar een zwangerschap door seksueel geweld het leven belast. Zwanger
door incest is een onderwerp dat door bijvoorbeeld huisartsen, het Algemeen Maatschappelijk Werk
en verloskundigen weinig herkend en erkend wordt. Deze beroepsgroepen hebben nog te weinig
handvatten om dit te kunnen signaleren. Dit vraagt om specialistische kennis die de Fiom heeft.

DI VE RS ITEITBE LEID

Diversiteitbeleid is niet gebonden aan een doelgroep of een thema. De Fiom geeft in haar werk
praktische uitvoering aan sekse, culturele achtergrond, levensfase en dergelijke wanneer deze voor
een individu van belang zijn. Extra aandacht gaat uit naar allochtone groepen. Toch zal soms speciale
aandacht nodig zijn voor een bepaalde etnische doelgroep.
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PR & COMMUNICATIE

Om zowel haar cliënten als intermediairs goed te informeren over het aanbod van de Fiom, zal in
2010 een aantal folders worden vernieuwd of nieuw worden uitgebracht. De onderwerpen zullen
vooral de aandachtsgebieden (on)bedoelde zwangerschap en adoptie(na)zorg betreffen.
De naamsbekendheid van de Fiom vergroten we onder andere door het volop onder de aandacht
brengen van onze onderwerpen onder de media. We zullen artikelen laten plaatsen in diverse
publieks- en vakbladen. Telkens zal één onderwerp aan bod komen, waarbij we gebruik zullen maken
van ervaringsverhalen van deelnemers uit onze cliëntenpool.
Vanzelfsprekend werken we mee aan verzoeken van tv, radio en geschreven media om onze
standpunten te verduidelijken over de onderwerpen die de Fiom aangaan.

TOT SLOT

De Fiom richt zich dus op strategische doelgroepen zoals intermediairs en organisaties die (zijdelings)
met onze doelgroep te maken hebben. Daarnaast is en blijft de zorg van de Fiom specialistische
begeleiding bieden aan cliënten (primaire doelgroepen) om zelf keuzes te maken waarmee ze zo snel
mogelijk (weer) op eigen benen kunnen staan. Dit doet de Fiom door gebruik te maken van de eigen
kracht en verantwoordelijkheid van cliënten en het recht om zelf te beschikken over lijf en leden. En
altijd zijn de besluiten die genomen worden een weerspiegeling van de tijd waarin ze spelen.

9
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2. (On)bedoelde zwangerschap (OBZ) en de bevordering van de seksuele
gezondheid

2.1 De taak van de Fiom
De Fiom biedt psychosociale hulpverlening aan mensen die begeleiding willen bij levensvragen of
dilemma’s rondom zwangerschap. De hulpverlening is gericht op het nemen van een zorgvuldig
besluit dat past bij hun leven.
Bij een onbedoelde zwangerschap kan men besluiten het kind zelf op te voeden; tot een abortus; tot
langdurige pleegplaatsing of tot afstand doen van het kind. De Fiom is laagdrempelig en ruimt meteen
tijd in voor zorgvuldige begeleiding. Voor de begeleiding van meisjes jonger dan 16 jaar die hun
ouders niet bij de besluitvorming willen of kunnen betrekken, zijn in een beschreven richtlijn extra
aandachtspunten opgenomen.

Eén van de psychische aspecten van seksuele gezondheid bij reproductie die een grote impact
hebben op het leven van betrokkenen, is de verwerking van het afbreken of verliezen van een
(on)bedoelde zwangerschap. Verdriet, rouw en acceptatie zijn hier de leidende thema’s. Het aanbod
van de Fiom is dan gericht op nazorg bij (on)bedoelde zwangerschap.

Vanuit de hulpverleningstaak haalt de Fiom de expertise om strategische lijnen uit te zetten. Zo heeft
de Fiom ook een taak in de preventie van onbedoelde zwangerschap bij de hoogrisicogroepen die tot
haar doelgroepen behoren. Dit gebeurt samen met andere partijen waarbij de Fiom haar specialis
tische kennis inzet.

De Fiom biedt vanuit haar specifieke expertise (semi)professionals op haar terrein deskundigheids
bevordering aan. Samenwerking met eerstelijnscentra op het brede terrein van seksuele gezondheid
is dagelijkse praktijk. De Fiom is voor hen de gespecialiseerde partner naar wie verwezen kan
worden.

AMBITIE

Als gespecialiseerd partner op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap heeft de Fiom de ambitie
om een laagdrempelige voorziening te zijn voor intermediairs en mensen die kortdurende
professionele hulpverlening nodig hebben bij het nemen van een zorgvuldig besluit bij (on)bedoelde
zwangerschap en zo nodig bij de verwerking van het genomen besluit. De Fiom zorgt ervoor dat haar
aanbod telkens wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen.
Als landelijke organisatie is de Fiom een spil in de kennisnetwerken die gevoed worden uit de (zowel
nationale- als internationale) praktijk en die inzichten uit onderzoek bruikbaar maken voor de praktijk.

2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Uit de seksuele gezondheidsmonitor2van de Rutgers Nisso Groep (RNG) blijkt dat van alle
zwangerschappen die in 2008 zijn voorgekomen, 20% ongepland was. Falend anticonceptiegebruik
lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Het gaat daarbij vaak om een ongewenste zwangerschap:
bijna een op deze zes vrouwen en ruim een op de tien mannen heeft dit ooit meegemaakt.
Bijna 8% van de vrouwen heeft ooit een zwangerschap laten afbreken. Per jaar gaat het om bijna
29.000 vrouwen3.

2 Rutgers Nisso Groep, Seksuele gezondheidsmonhtor in Nederland 2009. RNG, Utrecht 2009.
Zie www.ig.nl: landelijke abortusregistratie.
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Uit zowel de Gezondheidsmonitor 2009 als uit de abortuscijfers blijkt dat Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen vaker een abortus hebben laten doen dan overige groepen.
Dat deze groepen tot de risicogroep voor een ongewenste zwangerschap behoren, blijkt ook uit het
feit dat zij meer onbedoelde zwangerschappen rapporteren dan andere herkomstgroepen.
Uit de Gezondheidsmonitor van de RNG komt verder naar voren dat vrouwen meer negatieve
gevolgen van het afbreken van een ongewenste zwangerschap rapporteren dan mannen (58% versus
37%). Dit zijn met name tijdelijke lichamelijke en emotionele klachten. Bijna 1 op de 5 vrouwen zegt
blijvende emotionele klachten te houden. Uit het onderzoek blijkt dat blijvende problemen bij mannen
vooral emotioneel van aard zijn (7%) of het betreft relatieproblemen (6%). Dit zien wij ook terug in
onze praktijk: 12 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen is achteraf niet tevreden over
hun beslissing.

AFSTAND TER ADOPTtE

De laatste jaren is het aantal vrouwen (en mannen) dat er uiteindelijk voor kiest haar kind ter adoptie
af te staan constant. Gemiddeld gaat het om 20 officiële afstandszaken en om ongeveer 80
voornemens tot afstand. De mogelijkheid om afstand ter adoptie te doen, komt in het
besluitvormingstraject meestal pas aan de orde als de termijn waarbinnen een abortus mogelijk is,
verstreken is. Betrokkenen zien om verschillende redenen geen mogelijkheid om hun kind zelf op te
voeden. Het gaat vaak om complexe situaties waarbij sprake is van een samenloop met andere
problematiek, zoals jonge meisjes in asielzoekerscentra of illegaliteit.
Wanneer de abortustermijn is verstreken, heeft langdurige plaatsing in een pleeggezin voor een aantal
vrouwen de voorkeur boven afstand ter adoptie omdat dan niet definitief alle (Juridische) banden
worden verbroken. De Fiom ziet geen aanleiding dat de omvang en de complexiteit van de
(voornemens tot) afstandszaken de komende jaren gaat veranderen. Het aantal cliënten dat zich met
een voornemen tot afstand ter adoptie bij de Fiom meldt, zal licht stijgen doordat op meer
verschillende locaties gewerkt gaat worden. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor hulpverlening
toegankelijker.

RLIES

Aan alle zwangere vrouwen wordt structureel echoscopisch onderzoek (SEO) aangeboden. De
screening vindt meestal plaats rond de 20e week van de zwangerschap. Hoewel nekplooimeting, een
vlokkentest of een echo betrokkenen gerust kan stellen over de gezondheid van het embryo, kan het
ook leiden tot ongerustheid en het nemen van lastige besluiten: wel of niet gebruikmaken van
prenatale screening, vervolgens wel of geen prenatale diagnostiek en uiteindelijk over het wel/niet
afbreken van de zwangerschap bij een bepaalde uitslag. Zorgvuldige besluitvorming is ook hierbij van
belang.
SEO zou leiden tot daling van de totale perinatale sterfte (>28 weken zwangerschapsduur). In
Nederland gaat het om 1 .400-1 .500 baby’s per jaar die rond de geboorte sterven oftewel tussen 7 en
7,5 per 1 .000 geboortes. Bij neonatale sterfte gaat het om 4 per 1 .000 Ievendgeborenen, ofwel 800
baby’s die per jaar in hun eerste levensmaand overlijden. Nederland behoort hierdoor tot de Europese
middenmoot.

De Fiom biedt professionele hulp aan mensen die begeleiding nodig hebben na een
zwangerschapsverlies, door abortus of door een miskraam. Verlies, rouw en verwerking zijn hier de
belangrijkste thema’s.

http://www.knov.nh/home/3OVerloskunde/31 Perinatale registratie/31 Landelijke invoering perinatale auditf
Cijfers_overperinatale_sterfte_in_Nederland/
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23 Beleidsontwikkelingen
De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende beleidsontwikkelingen geïnitieerd. Het resultaat
hiervan krijgt steeds duidelijkere vorm.

CENTRA VOOR SEKSUELE GEZONDHEID

De afgelopen jaren zijn overal in het land Centra voor Seksuele Gezondheid (Sense) opgericht. De
Centra zijn nog volop in ontwikkeling en het aanbod is nog niet overal bij de doelgroep bekend.
In april 2009 is de nieuwe Sensewebsite gelanceerd (www.sense.info) waaraan de Fiom rondom haar
onderwerpen ook een bijdrage heeft geleverd. De site wordt veel bezocht en zal er toe bijdragen dat
Sense een bekender begrip wordt onder jongeren.
Landelijk is de Fiom betrokken bij de scholing over onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld die
gegeven wordt aan verpleegkundigen en artsen die opgeleid worden voor het Sense- spreekuur.

ISLAMITISCHE MEIDEN EN SEKSUALITEIT

De Fiom en de Stichting Meander bereiden in 2009 een project voor gericht op het bespreekbaar
maken van seksualiteit bij islamitische meiden in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, met een Turkse, een
Marokkaanse of een vluchtelingenachtergrond. Bij dit project worden ook de moeders van deze
meiden betrokken. De uitvoering van het project zal in 2010 als eerste in de regio Leiden/Zuid-Holland
Noord starten, in nauwe samenwerking met de GGD/Sense. Er zal aangesloten worden bij de
bestaande netwerken van de betreffende islamitische vrouwen/moeders. Wanneer de aanpak die in
dit project ontwikkeld wordt aanslaat, zal de kennis overgedragen worden aan genoemde netwerken
en de reguliere instellingen, die zich bezighouden met jongeren en seksualiteit, zoals GGD/Sense. In
het project zal gebruikgemaakt worden van al eerder verworven kennis van onder andere de Rutgers
Nisso Groep. Voor het project zal aanvullende financiering gezocht worden bij het ministerie van
VWS, de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland Noord en (regionale) fondsen. De aanleiding tot
dit project ligt onder andere in de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction naar de houding van
Nederland ten aanzien van tienerouderschap, dat in 2008 in opdracht van de Fiom is uitgevoerd. Uit
dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagden niet of verkeerd gebruik van
voorbehoedsmiddelen als meest voorkomende oorzaak van tienerouderschap benoemt. Ook denken
velen dat de oorzaak ligt bij gebrek aan of verkeerde voorlichting.

Andere vervolgacties op het onderzoek van Motivaction zijn:
• het op de overleg- en werkagenda van de Fiom met de (coördinerende) GGD in de verschillende

regio’s plaatsen en houden van de aandacht op allochtone meiden op scholen en bij Sense;
• het plaatsen van artikelen over seksualiteit in magazines die veel door allochtone

meiden/jongeren worden gelezen;
• het aanbrengen van een voorziening op de tienermoederssite waardoor het aandeel allochtone

meiden aan het bezoek aan de site bijgehouden kan worden.

WET AFBREKING ZWANGERSCHAP

De bespreking van de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) in de Tweede Kamer
(voorjaar 2008) heeft niet geleid tot wetswijzigingen, maar tot een wijziging in het besluit. Het Besluit
afbreking zwangerschap wordt zodanig aangepast dat klinieken en ziekenhuizen voortaan de duur
van de zwangerschap moeten vaststellen. De huidige praktijk van de flexibele bedenktermijnen bij de
overtijdbehandeling wordt voortgezet5.

De Fiom pleit er al sinds de evaluatie van de Waz (2005) voor om als verwijzer in de wet te worden
opgenomen. Dit houdt in dat de verplichte bedenktijd van 5 dagen ook ingaat wanneer een vrouw haar
voornemen tot abortus met een maatschappelijk werker van de Fiom heeft besproken. Sociale

httpJ/www.minvws.nl/nieuwsberichten!pn/2OO9Iakkoord-wijziginn-besIu1-afbr.aso.
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factoren die voor de vrouw van belang zijn, staan bij de Fiom al decennia lang centraal tijdens
besluitvormingsgesprekken. Nu het ernaar uitziet dat de wet niet gewijzigd gaat worden, wil de Fiom
als verwijzer opgenomen worden in het besluit Waz.

ONDERZOEKEN ZONruIW

Via ZonMw heeft het ministerie van VWS de RNG in 2006 de opdracht gegeven om onderzoek te
doen naar de rol die de hulpverlening kan spelen bij het voorkômen van negatieve psychosociale
gevolgen na een abortus. Dit onderzoek heeft in haar oorspronkelijke vorm geen doorgang kunnen
vinden. Wel is een verslag6gemaakt van de resultaten van de voorbereidende literatuurinventarisatie,
de protocol- en richtlijneninventarisatie binnen organisaties die zich bezighouden met psychosociale
begeleiding bij besluitvorming van abortuscliënten en diepte-interviews met medewerkers van deze
organisaties. Hieruit komt onder andere naar voren dat alle betrokkenen het eens zijn over de
basisgedachte dat goede besluitvorming de basis is van goede verwerking. Goede besluitvorming
vraagt in een aantal gevallen om counseling. Opgemerkt wordt ook dat de samenwerking tussen
kliniek en huisarts enerzijds en maatschappelijk werk (met name de Fiom) anderzijds in een aantal
plaatsen verbeterd kan worden. De Fiom geeft hieraan extra aandacht. Via uitbreiding van het digitale
aanbod (e-mail en chat) wil de Fiom haar bereikbaarheid vergroten waardoor beter kan worden
verwezen.

Het ministerie van VWS heeft ZonMw gevraagd een kwalitatief onderzoek te laten uitvoeren onder
vrouwen die voor het afbreken van hun zwangerschap hebben gekozen, of die hun keuze hebben
overwogen, gericht op het verhelderen van de besluitvorming omtrent die keuze. ZonMw heeft
verschillende organisaties gevraagd om een voorstel in te dienen.
De Universiteit Utrecht heeft van ZonMw de opdracht gekregen om te onderzoeken of vrouwen die
een abortus ondergaan een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen. Niet
alleen ten tijde van de abortus maar ook geruime tijd voor en geruime tijd na de abortus. Het betreft
een longitudinaal onderzoek waarvan de resultaten in 2016 worden verwacht.

STUURGROEP ZWANGERSCHAP EN GEOORFE7

Het babysterftecijfer is in Nederland relatief hoog, in vergelijking met andere EU-landen. Het ministerie
van VWS wil de babysterfte verlagen door de zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren.
Dit betekent een betere kwaliteit en Organisatie van de verloskundige zorg en kraamzorg. Om dit te
realiseren, heeft het ministerie een externe stuurgroep ‘zwangerschap en geboorte’ ingesteld. Deze
stuurgroep heeft opdracht gekregen om voor 1 januari 2010 een geïntegreerd advies aan de minister
uit te brengen. De Fiom volgt de voortgang van de stuurgroep en zal dit vertalen naar verbeteringen in
haar praktijk.

PREVENTIE((- .‘ ZWANGERSCHAP

Als het gaat om de preventie van (on)bedoelde zwangerschap dan hebben met name de GGD’en een
belangrijke rol. Een aantal GGD’en is dan ook betrokken bij het ontwikkelen van lespakketten voor het
onderwijs. ZonMw financiert preventieprojecten die bijdragen aan de seksuele gezondheid van de
jeugd. Ook financiert zij de herziening van het lespakket ‘Lang leve de liefde’. Daar waar het gaat om
(on)bedoelcle zwangerschap en tienerouderschap, wordt de Fiom geraadpleegd als deskundige.
Voor 2009 heeft de Fiom van het ministerie van VWS extra gelden ontvangen om het lespakket
‘Zwanger... en dan?’ aan te laten sluiten bij de herziening van ‘Lang leve de liefde’ (seksuele en
relationele vorming). In 2009 vindt een needsassement plaats en worden de programmadoelen voor
‘Zwanger... en dan?’ herzien, waarna in 2010 de interventie verder vorm krijgt. Eind 2011 is
‘Zwanger... en dan?’ geheel herzien en sluit het aan bij de nieuwe ‘Lang leve de liefde’.

6 Zaagsma, M., L. van Lee, . wijsen (2009). Psychosociaal welzijn van abortuscllentes: de rol van de hulpverlening. RNG,
Utrecht.
http:I/www. minvws.nI/ciossiers/zwangerschap-en-geboorte/.
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Daar waar mogelijk zal de Fiom met haar specialistische kennis aansluiten op of een bijdrage leveren
aan initiatieven van anderen zoals De Week van de Liefde’8.

EMANCIPATIENOTA 2008-2011

In 2010 wordt nog steeds gewerkt aan de doelstellingen uit de emancipatienota 2008-20 1 1. Hierin is
als subdoelstelling binnen de hoofddoelstelling ‘Seksuele en relationele vorming van meisjes en
jongens en het vergroten van hun weerbaarheid tegen (seksueel) geweld’, het voorkomen van
tienerzwangerschappen opgenomen. Tienerzwangerschappen zijn reden tot zorg omdat jong
moederschap specifieke problemen met zich meebrengt. Voor de aanpak wordt in de emancipatienota
vooral herhaald wat in het regeerakkoord staat beschreven. De Fiom pleit ervoor om in de tweede
helft van de uitvoeringsperiode meer aandacht te besteden aan de rol van de man en aan preventie
van en hulpverlening na seksueel geweld.

CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

Op steeds meer plaatsen krijgen de Centra voor Jeugd en Gezin vorm. Zij richten zich op kinderen
van ‘min 9 maanden’ t/m 23 jaar en hun ouders. Voor zover de medewerkers ermee geconfronteerd
worden, kunnen zij vragen over ‘Fiom-onderwerpen - (on)bedoelde zwangerschap,
zwangerschapsverlies (miskraam, perinatale sterfte, afbreking na prenatale diagnostiek),
adoptie(na)zorg en zoekacties - naar de Fiom doorverwijzen.

2A Het aanbod: ambities voor 2010 en een venster op 2015

2.41 Besluitvorming en nazorg (on)bedoelde zwangerschap: het kind zelf opvoeden,
abortus, afstand ter adoptie of langdurige pleegzorg

BESLUITVORMING

De hulpverlening bij (on)bedoelde zwangerschap richt zich op alle cliënten die hulp vragen bij
besluitvorming (en begeleiding bij het genomen besluit). Extra aandacht is er voor zwangere tieners,
jonger dan 1 6 jaar die hun ouders niet willen informeren. Overigens is er niet altijd zicht op de
uiteindelijke keuze die wordt gemaakt. Het gaat ons om de zorgvuldigheid waarmee mensen zelf een
besluit nemen.

AMBITIE VOOR 2010

Door een investering in het aanbod via e-mail en chat en doordat het face-to-face-aanbod op meer
1 locaties beschikbaar komt, verwachten we in 2010 ongeveer 1 .535 hulpverleningstrajecten gericht op

besluitvorming onbedoelde zwangerschap. Dit is inclusief hulp bij besluitvorming na prenatale
screening en diagnostiek.
De Fiom verwacht daarnaast dat 90 vrouwen (en mannen of andere betrokkenen) zich melden met
een voornemen tot afstand doen ter adoptie. Ongeveer 25 van hen zullen naar verwachting ook
daadwerkelijk afstand doen.
Wij gaan ervan uit dat we nog lang niet alle mensen die onbedoeld zwanger zijn, bereiken.

1 Wij koersen dus nog steeds aan op een stijging van het aantal hulpverleningstrajecten.

Venster op 2015
Op basis van de uitkomsten van nu lopende onderzoeken hebben wij een beter zicht op de omvang
van onze doelgroep en gaan wij deze doelgroep gerichter benaderen door te werken op meerdere
locaties (steunpunten). Hierdoor stijgt het aantal hulpverleningstrajecten.

8 De Week van de Liefde is een preventief en educatief proiect voor iongeren, over liefde, relaties en seksuele gezondheid dat
wordt gecoördineerd door Soa Aids Nederland (SANL) en wordt georganiseerd door onder andere de GGD.
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Er zal meer bekendheid worden gegeven aan het aanbod voor vrouwen en mannen die psychosociale
hulpverlening nodig hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet
zwanger willen worden. Ook hierbij gaat het om een onomkeerbaar besluit. Dilemma’s hangen samen
met bijvoorbeeld een sterke zwangerschapswens, het ontbreken van een geschikte partner en het al
dan niet gebruikmaken van de verschillende technische mogelijkheden (spermadonatie, invriezen
eicellen, etc.). De Fiom zet in 2010 in op 50 hulpverleningstrajecten.

NAZORG

Verlies en rouw bij levensvragen rond reproductie zijn thema’s waarop bij de Fiom veel expertise is
opgedaan. In 2009 wordt met extra subsidie een digitaal aanbod ontwikkeld voor cliënten met
problemen na abortus.

itie voor 2010
Inclusief online begeleiding bereikt de Fiom 250 vrouwen (en hun partners) in verband met
verwerkingsproblemen na abortus.

Venster op 2015
Iedereen die hulp zoekt bij de verwerking van een abortus, weet dat zij bij de Fiom terechtkan.
Naar verwachting zal de groep vrouwen die problemen krijgt met de verwerking van een abortus
afnemen. Dit als gevolg van meer aandacht/begeleiding op maat bij het nemen van een zorgvuldig
besluit.

2.4.2 Zwangerschapsverlies
De problemen waarmee mensen geconfronteerd worden, hangen af van het soort verlies. Cliënten die
hulp zoeken na een miskraam hebben weinig gemeenschappelijks met iemand waarvan het kind net
na de geboorte is overleden. Het wordt voor de Fiom steeds duidelijker dat een gezamenlijk
groepsaanbod dan ook niet aansluit bij de behoeften (te weinig lotgenotencontact).
Wel komen de thema’s verlies en rouw in ieder aanbod aan de orde. Ook blijkt uit de registratie dat
het aanbod meer tijd vraagt dan in eerste instantie werd aangenomen.

Ambitie voor 2010
Ingezet wordt op de uitvoering van 145 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen waardoor
een aanzet tot het verwerken van het verlies is gerealiseerd. De cliënt kan het verwerkingsproces op
eigen kracht voortzetten.

Venster op 2015
De Fiom is een vanzelfsprekende ketenpartner die met haar aanbod bijdraagt aan het voorkomen van
ernstige psychosociale problemen bij vrouwen of paren als gevolg van zwangerschapsverlies.

2.4.3 Zwanger door seksueel geweld
Cliënten die zwanger zijn geraakt door seksueel geweld kunnen bij de Fiom terecht, ondanks dat de
Fiom haar aanbod rond hulpverlening na seksueel geweld heeft afgebouwd. Het kan immers gaan om
een onbedoelde zwangerschap waarover een besluit moet worden genomen of over het verwerken
van deze ervaring. Vooral tijdens het begeleiden van deze verwerkingsprocessen kan de Fiom haar
expertise op het terrein van seksueel geweld nog inzetten. Voorwaarde voor deelname is wel dat de
vrouw de ervaring van het misbruik al voor een groot gedeelte verwerkt heeft. De ervaring van de
zwangerschap staat centraal.
Hoe deze problematiek gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt kan worden, is beschreven in een
brochure. Deze wordt in 2010 onder de aandacht gebracht van intermediairs.
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NAZORG TIENERMOEDERS

Het aanbod en de ambitie op het gebied van nazorg tienermoeders komt in hoofdstuk 5 aan de orde;
de nazorg aan afstandsouders in hoofdstuk 6.

2.4.4 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

INFORMATIE, CONSULTATIE EN SIGNALERING

Ambitie voor 2010
Naar verwachting zullen in 2010 ongeveer 1 .500 verzoeken om informatie en consultatievragen van
(potentiële) cliënten en intermediairs zijn beantwoord. Dit aantal stijgt ten opzichte van 2009 door de
verbeterde vindbaarheid van de website en het instellen van een landelijk telefoonnummer.

Venster op 2015
Het aantal verzoeken is stabiel ten opzichte van het aantal verzoeken in 2010.

FIOME DIA

Een belangrijk onderdeel van Fiomedia is de kennisbank waarin de Fiom haar expertise vastiegt,
waardoor niet alleen kennisdeling, maar ook kennisopbouw mogelijk wordt. In eerste instantie voor de
eigen medewerkers en in tweede instantie voor de doelgroepen, waaronder zeker ook de
intermediairs een belangrijke plaats innemen. Onderzocht gaat worden welke informatie voor welke
doelgroepen opengesteld gaan worden.
Het digitale aanbod rond (on)bedoelde zwangerschap bestaat in 2010 uit informatie op de website
www.fiom.nl, uit e-mailen, chatten en uit een digitaal aanbod abortusverwerking. Verder kunnen
zwangere tieners, hun ouders, intermediairs en andere belangstellende ook terecht op
www.tienermoeders.nl.

VOORLICHTING EN DESKUNDIGHEIDSBE VORDERING

Bij voorlichting en deskundigheidsbevordering zijn de onderwerpen besluitvorming en verwerking
onlosmakelijk met elkaar verbonden: de manier waarop iemand tot een besluit komt, is van invloed op
het verwerkingsproces. Het is van belang dat dit verband herkend wordt door intermediairs. De Fiom
wil haar specifieke kennis inbrengen in projecten en voorlichtingscampagnes van andere instellingen
zoals bij de herziening van het lespakket ‘Lang leve de liefde’ of tijdens de ‘De Week van de Liefde’.

Ambities voor 2010

• 200 (semi)professionals die werkzaam zijn op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap
worden door de Fiom bereikt zodat zij het Fiom-aanbod kennen, indien nodig kunnen
doorverwijzen, de Fiom kunnen consulteren of in staat zijn Fiom-expertise te gebruiken.
Fase 2 van de samenwerking tussen Soa Aids Nederland en de Fiom om ‘Zwanger... en dan?’
aan te laten sluiten bij het traject van de herziening van ‘Lang leve de liefde’ wordt gerealiseerd.
Eind 2011 sluit ‘Zwanger... en dan?’ aan bij ‘Lang leve de liefde’ en is het lespakket voor
3 onderwijsniveaus geschikt (praktijkscholen, vmbo en ROC/mbo). In de tussentijd blijft de Fiom
haar lespakket in de regio’s van haar bureaus aanbieden en op basis van praktijkervaring
verbeteren.
In overleg met de GGD worden contacten met scholen in het voortgezet onderwijs en in het
middelbaar beroepsonderwijs (ROC/mbo) gelegd en wordt gekeken hoe beide organisaties een
op elkaar aansluitend aanbod kunnen doen naar scholen. Het lespakket ‘Zwanger... en dan?’
maakt hiervan onderdeel uit.
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• De Fiom zet zich ook in 2010 in voor een goede samenwerking en afstemming met alle Centra
voor Seksuele Gezondheid (Sense) in Nederland. Helder is wanneer naar en door de Fiom
verwezen kan worden. Zonodig werkt de Fiom mee om de samenwerkingsstructuur verder te
ontwikkelen/samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren. Net als in 2009 speelt
de Fiom weer een rol bij de deskundigheidsbevordering van de professionals die binnen de
centra verantwoordelijk zijn voor de triage.

• Preventieactiviteiten binnen het Sense-netwerk gericht op het verbeteren van de seksuele
gezondheid van de jeugd (Sense-doelgroep) worden geïnitieerd.
De Fiom is als adviseur betrokken bij onderzoeken en het ontwikkelen van interventies door
andere organisaties als het gaat om onbedoelde zwangerschap, tienerouderschap,
zwangerschapsverlies en zwangerschap door seksueel geweld.

• In ‘De Week van de Liefde’ zullen op scholen gastlessen worden verzorgd met als doel het
voorkomen van onbedoelde zwangerschap/problemen rond tienerzwangerschap en het bekend
maken van ons aanbod.

Venster op 2015

• Het aanbod van de Fiom sluit aan op het aanbod van de Sense-keten. Signalen die wijzen op
verbetermogelijkheden voor een beter bereik en passend aanbod voor de doelgroep worden in
samenwerking met Sense-partners opgepakt. De belangrijkste overeenkomst is in ieder geval dat
de Fiom de partner is waarnaar verwezen kan worden voor besluitvormings- en
verwerkingsgesprekken rond haar thema’s.
In 2015 werken de centra goed en is onze positie als gespecialiseerde partner ingebed.
Het Fiom-lespakket ‘Zwanger... en dan?’ is een special bij ‘Lang leve de liefde’ en wordt door het
merendeel van de scholen gebruikt.

RICHTUJN ROND BE’ r 1(5 ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP

Onder leiding van het NGvA9werkt de Fiom samen met andere organisaties aan de richtlijn rond
besluitvorming (on)bedoelde zwangerschap. Verwacht wordt dat het concept eind 2009 klaar is. De
Fiom ziet de richtlijn voor abortusartsen als onderdeel van een multidisciplinaire richtlijn. Doel hiervan
is dat de werkzaamheden van alle betrokken professionals rond hulpverlening bij onbedoelde
zwangerschap op elkaar zijn afgestemd (ketenaanpak).

Ambitie voor 2010
De Fiom werkt op verzoek van het NGvA mee aan het ontwikkelen van haar richtlijn. De
conceptrichtlijn wordt vastgesteld en geïmplementeerd.

Venster op 2015
De multidisciplinaire richtlijn wordt breed in het veld gebruikt als instrument om de kwaliteit van de
hulpverlening op peil te houden.

INTERMEDIAIRS EN ZWANGERSHH

Verloskundigen doen steeds meer ervaring op met prenatale screening.
Er dient daarbij niet alleen oog te zijn voor de medische kant/kansen, maar ook voor de psychosociale
consequenties van bepaalde beslissingen. Zorgvuldige besluitvorming is ook in dit kader van belang.
Daarnaast hebben intermediairs een grote rol in het signaleren van verwerkingsproblemen na
zwangerschapsverlies. De Fiom biedt handvatten om deze signalen te leren herkennen en
bespreekbaar te maken.

Nederlands Genootschap van Abortusartsen.
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Voor verloskundigen is een scholingsaanbod ontwikkeld over zwangerschapsverlies’ en
tienerzwangerschap Dit aanbod s geaccrediteerd door de KNOV. In 2009 hebben al verschillende
kringen voor verloskundigen gebruikgemaakt van deze scholing. De verwachting is dat dit in 2010
wordt voortgezet.

Ambitie voor 2010
lntermediairs, met name verloskundigen, ziekenhuizen, kraamzorg en huisartsen worden
geïnformeerd over het aanbod van de Fiom op het gebied van besluitvorming en verwerking van
zwangerschapsverlies en waar nodig wordt onze expertise aangeboden. In 2010 zal met name de
nadruk liggen op scholing van verloskundigen, kraamverzorgenden en uitvaartondernemers.
Vanuit preventief oogpunt is het van belang dat deze professionals zich bewust zijn van zorgvuldige
besluitvorming, dat zij signalen van problemen bij rouwverwerking op tijd kunnen herkennen en dat ze
adequaat kunnen doorverwijzen.
Afstemming op landelijk niveau vindt plaats met onder andere de KNOV10.

Venster op 2015
Op het gebied van hulpverlening bij zwangerschapsverlies is sprake van een goedwerkende keten.
Het aandeel van de Fiom sluit aan op het aanbod van ziekenhuizen, huisartsen en verloskundigen.
Voor zowel intermediairs als cliënten is helder voor welk aanbod men bij de Fiom terecht kan.

PR-ACTIVITEITEN

De Fiom gaat intermediairs actief informeren over haar aanbod op (on)bedoelde zwangerschap,
zwangerschapsverlies en zwanger door incest. Bovendien zal via artikelen in publieks- en vakbladen
extra aandacht gevraagd worden voor deze onderwerpen.

° Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
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ACTIVITEITEN

(Cn)bedoelde zwangerschap

Uitvoering: hulpverlening, Finan waarde
preventie en signalering
Individuele en/of systeemgerichte 1 .500 hulpverlenings
hulpverlening (via e-mail, chat en trajecten aan vrouwen en
face-to-face) aan vrouwen en mannen zodat zij een
mannen die begeleiding nodig weloverwogen besluit
hebben om een weloverwogen hebben kunnen nemen ten
beslissing te kunnen nemen over opzichte van ouderschap,
het al dan niet uitdragen van een abortusingreep of afstand ter € 506.393
zwangerschap. adoptie.

Dit aanbod is in heel
Nederland beschikbaar
online en door middel van
spreekuren op locatie.

Individuele en/of systeemgerichte 90 hulpverleningstrajecten
hulpverlening (via e-mail, chat en aan vrouwen en mannen
face-to-face) aan zwangere zodat zij een weloverwogen
vrouwen/recent bevallen vrouwen besluit hebben kunnen
en/of aan eventueel de partner of nemen ten opzichte van € 61.769
verwekker, die het voornemen afstand ter adoptie.
hebben uitgesproken om afstand te
gaan doen van hun kind volgens
een vastgesteld protocol.
Individuele en/of systeemgerichte 50 hulpverleningstrajecten
hulpverlening (via e-mail, chat en aan vrouwen en mannen
face-to-face) aan vrouwen en zodat zij een weloverwogen
mannen die begeleiding nodig besluit hebben kunnen
hebben om een weloverwogen nemen over het al dan niet € 30.885
beslissing te kunnen nemen over zwanger worden.
het al dan niet zwanger gaan
worden (eiceldonatie, invriezen
eicel/zaadcel, donorschap).
Individuele en/of systeemgerichte 35 hulpverleningstrajecten
hulpverlening (via e-mail, chat en aan vrouwen en mannen
face-to-face) met vrouwen en zodat zij een weloverwogen
mannen die begeleiding nodig besluit hebben kunnen
hebben om een weloverwogen nemen ten opzichte van

€ 20 1 03beslissing te kunnen nemen over prenatale screening,
het al dan niet gebruik maken van prenatale diagnostiek en/of
prenatale screening, prenatale het wel/niet uitdragen van de
diagnostiek en het wel/niet zwangerschap.
uitdragen van de zwangerschap.
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Individuele en/of systeemgerichte
hulpverlening (via e-mail, chat en
face-to-face) aan vrouwen die een
abortus hebben laten uitvoeren en
aan mannen van wie de partner
een abortus heeft ondergaan, die
voor verwerking begeleiding nodig
hebben. Inclusief
groepshulpverlening. (Door

250 huIpverIeningstrJecteri
aan vrouwen en mannen
waardoor een aanzet tot het
verwerken van de
abortusingreep is
gerealiseerd. De cliënt kan
het verwerkingsproces op
eigen kracht voortzetten.

intensivering van het traject en het
inzichtelijk maken van het
werkproces worden er per traject
meer uren besteed dan in 2009 is
begroot.)

Individuele en/of systeemgerichte
hulpverlening (via e-mail, chat en
face-to-face) aan vrouwen en
mannen die tijdens de
zwangerschap of rondom de
geboorte een kind hebben verloren
en die voor verwerking begeleiding
nodig hebben. Inclusief
groepshulpverlening.
(Door intensivering van het traject
en het inzichtelijk maken van het

145 hulpverleningstrajecten
aan vrouwen en mannen
waardoor een aanzet tot het
verwerken van het
zwangerschapsverlies is
gerealiseerd. De cliënt kan
het verwerkingsproces op
eigen kracht voortzetten.

werkproces worden er per traject
meer uren besteed dan in 2009 is
begroot.)
Individueel, systeem- en Aanzet tot verwerking is
groepshulpverlening aanbieden gerealiseerd. Deze vrouwen
aan vrouwen die zwanger zijn kunnen dit proces op eigen € 1 1.855
geraakt door incest en deze kracht voortzetten.
ervaring willen verwerken.

Preventieactiviteitovervoorkoming 1.100 personen zijn
van zwangerschap en de geïnformeerd over hoe zij
keuzemogelijkheden bij een een zwangerschap kunnen
onbedoelde zwangerschap aan voorkomen, over de
hoogrisicogroepen (met name keuzemogelijkheden indien € 27.453

tieners) in gemiddeld 1 ,5 uur. ze toch onbedoeld zwanger
zijn.

-- ig
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Strategische taken: coördinatie, Resai Financiële waarde
protocollering,
deskundigheidsbevordering en
i-lering.

Informatie, consultatie, signalering, 1 .500 vragen van (potentiële)
verwijzing en advies aan cliënten en intermediairs zijn
(potentiële) cliënten en deel- adequaat beantwoord.

€ 35 564nemers, verwijzers, overheden,
studenten (digitaal, telefonisch,
face-to-face).

Deskundigheidbevordering van 200 (semi)professionals
(semi)professionals, die op het waaronder de
gebied van onbedoelde verpleegkundigen van Centra
zwangerschap werken, door middel voor Seksuele Gezondheid die
van voorlichting of training op maat. verantwoordelijk zijn voor de
Gemiddeld duurt voorlichting 2 uur triage, kennen het Fiom-

€ 38 670en een training 4 uur. aanbod op het gebied van
onbedoelde zwangerschap,
kunnen indien nodig verwijzen,
de Fiom consulteren of zijn in
staat de Fiom-expertise te
gebruiken.

In samenwerking met SANL wordt Het lespakket ‘Zwanger... en
verder gewerkt aan het uitgeven dan?’ sluit aan bij de behoefte
van het lespakket Zwanger... en van de gebruiker. De
dan?’ in aansluiting op het coördinerende GGD’en zijn
lespakket ‘Lang leve de liefde’. In geïnformeerd over dit € 20.496
de tussentijd blijft de Fiom lespakket.
‘Zwanger... en dan?’ aanbieden in
de regio en op basis van deze
praktijkervaring aanpassen.

Verder doorbreken taboe zwanger Artikelen over de gevolgen van
door incest door middel van zwanger door incest en de
informatie en advies en FR. hulpverleningsmogelijkheden

worden aangeboden aan
tijdschriften/vakbladen en de

€ 1 3 103
brochure is onder de aandacht
gebracht.
Hierdoor durven vrouwen die
dit is overkomen, hulp te
zoeken.
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In samenwerking met Sense-
partners preventieprojecten
ontwikkelen, waaronder projecten
voor allochtone jongeren.
Doorontwikkelen van goede
doorverwijzing van de centra
seksuele gezondheid naar de Fiom
als gespecialiseerde partner.
Uitvoering pilot ‘islamitische
meiden en seksualiteit’ met St.
Meander en GGD/Sense.

Signalen die via Sense
binnenkomen worden vertaald
naar preventieprojecten.
Binnen de Centra Seksuele
Gezondheid is bekend
wanneer naar Fiom verwezen
kan worden. Er bestaat een
intensieve samenwerking.
Met de pilot zijn 25 meiden en
hun moeders bereikt. De
aanpak is zo uitgewerkt dat
deze kan worden
geïmplementeerd in het land.

€ 21.838

De Fiom als adviseur bij activiteiten Kennis van de Fiom is
van andere instellingen als het gaat adequaat overgebracht in o.a.
om onbedoelde zwangerschap, richtlijn van abortusartsen.

€ 4 836zoals het meewerken aan de
richtlijn abortus van het CBO en
NGvA.
Deskundigheidbevordering van Circa 200 (semi)professionals
(semi)professionals die op het (waaronder
gebied van zwangerschapsverlies ziekenhuispersoneel,
werken, door middel van verloskundigen, kraamzorg,
voorlichting of training op maat. huisartsen) kennen het Fiom

. . .
. € 40.556Gemiddeld duurt voorlichting 2 uur aanbod op het gebied van

en een training 4 uur. zwangerschapsverlies, kunnen
indien nodig verwijzen, de Fiom
consulteren of zijn in staat de
Fiom-expertise te gebruiken.

Blijven afstemmen met landelijke Beleid van landelijke
organisaties waaronder de KNOV organisaties is op elkaar
over aanbod zwangerschapsverlies afgestemd zodat een sluitende
en onbedoelde zwangerschap. keten van het aanbod ontstaat € 6.864

en knelpunten snel en
adequaat opgepakt kunnen
worden.

Voorlichting, begeleiding en Met 20 ROC’s is een
consultatie van ROOs bij structurele relatie opgebouwd.
trajectbegeleiding tienerzwangeren.

€ 28.826

Voorlichting ROOs bij preventie
tienerzwangerschap.
Exploratieve ruimte: signaleren van
veranderingen op het terrein van
onbedoelde zwangerschap en € 29.325
onderzoeken wat dat betekent voor
cliënten en relevante instellingen.
Fiomedia. Werkprocessen rond OBZ zijn
Vullen en bijhouden kennisbank en beschreven en samen met € 27.453

24
Activiteitenplan 2010



Doc.. 2

andere relevante documenten
in de kennisbank opgenomen
en kunnen door Fiom
medewerkers worden gebruikt.
Zo nodig worden deze
aangevuld met als doel
kwaliteitsbewaking en
-ontwikkeling.
Externen hebben toegang tot
voor hun relevante zaken.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig
een beroep doen op de
deskundigheid van de Fiom.

Onbedoelde zwangerschap
- Uitvoering:
- Strategie:

Totaal:

Bedrag

€ 882.883
€ 313.702

€ 1.196.585

Relatief

73,8%
26,2%

100,0%

informatie toegankelijk maken voor
externen (bijvoorbeeld CJG)

Minimaal aanbod in de grote Blijven aanvullen en
steden blijven aanvullen, afstemmen met de plaatselijke € 21.837

Fiom-bureaus.
PR-activiteiten, waaronder een Informatieverstrekking die
folder (on)bedoelde zwangerschap bijdraagt aan een
voor cliënten en intermediairs. weloverwogen besluit t.a.v.
Waar mogelijk artikelen plaatsen in ouderschap, abortusingreep of
publieks- en vakbladen over afstand ter adoptie en het
onbedoelde zwangerschap en doorverwijzen van cliënten
zwangerschapsverlies. indien zij twijfelen. Informatie

over het onderwerp en € 24.334
ervaringsverhalen van cliënten
leveren een bijdrage aan
doorbreken van taboes op het
onderwerp, geven de
samenleving inzicht in
problematiek en geven
bekendheid aan Fiom-aanbod.
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3. Ongewenste kinderloosheid (OGK)

3.1 De taak van de Fiom
Ongewenste kinderloosheid en onbedoelde zwangerschap zijn keerzijden van dezelfde medaille. Het
gaat immers om psychosociale aspecten van seksuele gezondheid bij reproductie, die een grote
impact hebben op het leven van betrokkenen.
Bij ongewenste kinderloosheid zijn verlies, rouw, zingeving en acceptatie de leidende thema’s. De
Fiom biedt psychosociale begeleiding aan mensen die ongewenst kinderloos zijn en problemen
ondervinden bij de verwerking daarvan; in het verlengde daarvan ook aan mensen die hulp nodig
hebben bij het nemen van een besluit om alsnog of weer het medische circuit in te gaan. De Fiom is
laagdrempelig en biedt begeleiding in de vorm van individuele, systeemgerichte en
groepshulpverlening. Voor intermediairs is de Fiom een (gespecialiseerde) partner voor consultatie of
advies en waarnaar verwezen kan worden.

De doelgroep bestaat uit mensen met vruchtbaarheidsproblemen, die uitbehandeld zijn en definitief
kinderloos blijven en uit mensen die (nog) niet voor het medische circuit gekozen hebben.
Ongewenste kinderloosheid kan ook andere dan medische oorzaken hebben: homoseksuele
geaardheid, alleenstaand zijn of een partner zonder kinderwens. Zij kunnen ook bij de Fiom terecht.

De deskundigheid van de Fiom sluit aan bij mensen met vruchtbaarheidsproblemen die hiervoor in
behandeling zijn. De beroepsgroepen die bij deze behandeling betrokken zijn, zouden de
psychosociale problematiek die samenhangt met vruchtbaarheidsproblemen en de medische
behandeling moeten kunnen signaleren en de betreffende patiënten ook hierin kunnen begeleiden.
Dat is niet overal het geval. De Fiom draagt waar nodig en gewenst de deskundigheid op dit vlak over
aan deze beroepsgroepen.

Ambitie
De ambitie van de Fiom is om een laagdrempelige, neutrale voorziening te blijven, bekend bij alle
intermediairs en alle mensen die kortdurende professionele begeleiding nodig hebben bij verwerking
van ongewenste kinderloosheid.

3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Nederlandse vrouwen zijn gemiddeld 29,4 jaar (cijfers 2006) als zij hun eerste kind krijgen. Hoger
opgeleide vrouwen krijgen hun eerste kind gemiddeld met 34 jaar, lageropgeleide met 27 jaar. Het
uitstellen van een zwangerschap is meestal een bewuste keuze. Vrouwen en mannen willen
werkervaring opdoen en van hun vrijheid genieten. Het plannen’ van een zwangerschap lukt echter
niet altijd. Enerzijds kan een vrouw onbedoeld zwanger raken, anderzijds kan een gewenste
zwangerschap uitblijven.

Een gewenste zwangerschap kan uitblijven omdat iemand vruchtbaarheidsproblemen heeft of door
bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld geen geschikte partner hebben, een relatie hebben met
iemand van hetzelfde geslacht). Het aantal IVF/ICS 1-behandelingen in Nederland is in tien jaar
gestegen van ruim 11.000 in 1996 tot ruim 16.000 in 2007 (Landelijke Infertiliteit Registratie). Dat is
een toename van 45%. In 2005 is 1 op de 43 kinderen ontstaan uit IVF/1CS111.

Er is geen eenduidig cijfermateriaal over hoe groot de groep is die onvrijwillig kinderloos blijft. Dus ook
niet over het groter of minder groot worden van deze groep. In 1991 werd geconstateerd (Van

Kremer, J. (2008). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
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Balen12)dat een op de tien paren ongewenst kinderloos blijft. Volgens het CBS stijgt het aantal paren
(en alleenstaanden) dat ongewenst kinderloos blijft, gestaag.

OORZAKEN

Volgens de Fiom zijn voor de groei van de ongewenste kinderloosheid grofweg vijf oorzaken aan te
wijzen:
• De leeftijd waarop vrouwen (zich) in de gelegenheid voelen/zijn om kinderen te krijgen, ligt vrij

hoog. Met het stijgen van de leeftijd wordt de kans op het kunnen krijgen van kinderen kleiner en
worden de medische risico’s groter; de kans op een doorgaande zwangerschap daalt van 85
90 procent voor vrouwen die jonger zijn dan 30 naar circa 40 procent voor vrouwen van 38 jaar en
ouder.

• Leefstijlgebonden oorzaken, zoals toename overgewicht, alcoholgebruik en roken.
• Technologische ontwikkelingen zorgen niet alleen voor meer mogelijkheden maar ook voor meer

wensen en verwachtingen (denk hierbij ook aan prenatale diagnostiek).
• Door bepaalde gezinsvormen, bijvoorbeeld stiefouderschap, komen mensen niet meer toe aan het

vervullen van hun eigen kinderwens.
• Het aantal kinderen dat geadopteerd kan worden, wordt steeds kleiner.

INVULLING KINDERWENS

De sterke afname van het aantal te adopteren kinderen uit het buitenland heeft als gevolg dat er lange
wachtlijsten voor adoptie ontstaan. Aspirant-adoptieouders bereiken de leeftijdgrens waarop adoptie
niet meer mogelijk is, voor zij de kans krijgen een kind te adopteren. Dit kan ertoe leiden dat
ongewenst kinderloze mensen pas op een later tijdstip toekomen aan de (en als er sprake is van geen
adoptiemogelijkheid: dubbele) verwerking van hun kinderloosheid, of dat zij nog creatiever worden om
hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Kinderhandel valt hier uiteraard buiten en zal altijd en
overal bestreden worden. De Fiom volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Technologische ontwikkelingen, zoals IVF, ICSI, eiceldonatie en binnenkort embryodonatie maken dat
stellen hun kinderloosheid niet zonder meer hoeven te accepteren. Dit geldt niet alleen voor mensen
met vruchtbaarheidsproblemen, maar ook voor alleenstaanden en homoseksuelen.
Nieuwe technologische ontwikkelingen stellen mensen met een onvervulde kinderwens wel voor
nieuwe vragen en keuzes. Een voorbeeld hiervan is het kunnen ondergaan van een hormonale
behandeling, gevolgd door het laten invriezen van eicellen. Dit biedt de mogelijkheid om op latere
leeftijd, als mogelijk wel een geschikte partner gevonden is met ook een kinderwens, toch samen een
kind te krijgen.
Ongewenst kinderloze mensen lopen het risico over hun (ethische) grens te gaan om hun wens te
realiseren. Waar ligt de grens van de maakbaarheid van het leven en het accepteren van een leven
zonder kinderen? De Fiom begeleidt mensen om deze keuze te maken.

3.3 Beleidsontwikkelingen

EXPERTISEOVERDRACHT ZIEKENHUIZEN

Het ministerie van VWS beschouwt de psychosociale hulpverlening aan mensen die in behandeling
zijn voor vruchtbaarheidsproblemen als een taak voor de ziekenhuizen. Niet alleen de medische
aspecten moeten in deze begeleiding centraal staan, maar ook de psychosociale gevolgen van
bepaalde keuzes en/of behandelingen. Nog lang niet alle ziekenhuizen bieden psychosociale
begeleiding. De Fiom wil door middel van expertiseoverdracht bijdragen aan het vergroten van de
kennis van de betrokken medewerkers van ziekenhuizen van de psychosociale kant van

2 Balen, F. van: Een leven zonder kinderen. Dekker & Van de Vegt. Assen 1991.
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vruchtbaarheidsproblemen. Verder biedt de Fiom trainingen aan om de deskundigheid van
ziekenhuispersoneel op het gebied van de begeleiding bij psychosociale problemen te vergroten.
Eind 2008 is een begin gemaakt met de oprichting van een netwerk (‘P0 INT’ dat staat voor:
psychosociale zorg bij onvruchtbaarheid: informatie-uitwisseling, netwerken en training) voor
professionals die zich bezighouden met de psychosociale zorg voor mensen met
vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid. Het doel van het netwerk is het stimuleren
van psychosociale zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Hiervoor wil het netwerk
kwaliteitsstandaarden gaan ontwikkelen; informatie uitwisselen en contact onderhouden met
professionals; ontwikkelen van trainingen; en stimuleren van samenwerking, uitwisseling en opleiding.
In juni 2009 is het netwerk voor het eerst bij elkaar geweest. Vooralsnog bestaat het netwerk uit
maatschappelijk werkers en psychologen, doel is het netwerk later aan te vullen met gynaecologen,
fertiliteitartsen en verpleegkundigen. De Fiom heeft een actieve rol in het netwerk.

UITSTEL OUDERSCHAP: MEDISCH OF MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM?
Het feit dat de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen de afgelopen
decennia is toe genomen, was voor de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) reden om in
2007 een signalement uit te brengen met als titel ‘Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk
probleem?’13.
De RVZ vindt dat de keuze voor ouderschap een vrije keuze moet zijn en geeft daarom geen advies
over wat de beste leeftijd is voor ouderschap:
“Dat moet iedereen vooral zelf bepalen. Maar om die keuze goed te kunnen maken, is het wel zaak
goed geïnformeerd te zijn en daaraan schort het nog vaak. Dat begint met het feit dat al vanaf het 30e
levensjaar de vruchtbaarheid afneemt en de medische risico’s toenemen. Veel vrouwen (én veel
mannen) zijn daarover slecht geïnformeerd. Ook maatschappelijke factoren verhinderen een vrije
keuze. Zo zijn er nog veel verbeteringen mogelijk in de combinatie van arbeid en zorg, door
bijvoorbeeld flexibele werktijden en betere afstemming tussen levensloop en loopbaanplanning. Zeker
nu de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt omhoog moet. Ook de combinatie van zorg voor
kinderen en studie of opleiding kan verbeterd worden evenals de toegang van jonge starters op de
woningmarkt. “.

Inmiddels is in 2008 de Gezinsnota van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin uitgebracht. Hierin
wordt verder ingegaan op het RVZ-signalement uit 2007 over late geboorten, afnemende
vruchtbaarheid en medische risico’s. Ook wordt in de nota geconstateerd dat de kinderloosheid in
Nederland groeit:
“Terwijl uit het geboortejaar 1940 maar 12 procent van de vrouwen zonder kinderen bleef, zal dat voor
de huidige generatie vrouwen naar verwachting zo’n 19 procent zijn. Vooral hogeropgeleide vrouwen
blijven verhoudingsgewijs vaak kinderloos, het percentage ligt op zo ‘n 26 procent. Dat is niet overal
zo. In Scandinavië bijvoorbeeld wijkt het aantal kinderloze hoogopgeleide vrouwen nauwelijks af van
de minder hoog opgeleide categorieën.
Van de vrouwen tussen de 26 en 45 jaar die verwachten kinderloos te blijven, beschouwt 60 procent
zich als vrijwillig kinderloos.
De minister kondigt onderzoek aan naar de mogelijkheden tot het verbeteren van de kennis over de
risico’s van (eerste) zwangerschap op latere leeftijd.

RICHTLIJN FERTILITEITZORG

Een groot deel van de mensen die te maken krijgen met het ongewenst uitblijven van een
zwangerschap zoekt hiervoor uiteindelijk hulp bij de huisarts of in het ziekenhuis. In Nederland is de
fertiliteitzorg regionaal geregeld.

13 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2007), Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk probleem?, Den Haag.
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Uit onderzoek is gebleken dat dit op verschillende vlakken beter kan. De voorlichting, de afstemming
tussen huisarts en specialist en de begeleiding van de mensen met vruchtbaarheidsproblemen zijn
veelal niet optimaal.

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) wordt een nieuwe richtlijn voor de fertiliteitzorg ontwikkeld. Ook
Freya is bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken.
De zogenoemde netwerkrichtlijn’ is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met patiënten met
vruchtbaarheidsproblemen te maken hebben en dient als leidraad voor de zorg in dit vakgebied. Naar
verwachting zal de richtlijn in 2009 klaar zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de netwerkrichtlijn zal de
Fiom haar expertise gericht aanbieden aan intermediairs die (de kwaliteit van hun) aanbod willen
verbeteren.

ADOPTIE

Het mogelijk maken van adoptie door homoseksuelen en alleenstaanden leidt tot gelijkheid wat betreft
het recht om via adoptie een kinderwens in vervulling te laten gaan. De vraag is wel hoe realistisch het
is dat deze wens via buitenlandse adoptie daadwerkelijk in vervulling zal gaan. De wachtlijsten met
aspirant-adoptieouders blijven groeien, terwijl het aantal beschikbare adoptiekinderen afneemt.

In augustus 2008 heeft het kabinet besloten de adviezen van de commissie Kalsbeek over lesbisch
ouderschap op hoofdlijnen uit te voeren14.Dit betekent dat de vrouwelijke partner van de moeder
straks kenbaar kan maken juridisch ouder te willen worden van het kind dat binnen hun relatie is
geboren. Daarmee wordt voor haar juridisch ouderschap mogelijk zonder tussenkomst van de rechter.
De wetswijziging is media 2009 nog in voorbereiding. Nu is dus nog instemming van de rechter
vereist, omdat de duomoeder alleen via adoptie ouder kan worden.

Het huidige regeerakkoord benadrukt sterk het gezin als belangrijke bron voor het kweken van
betrokkenheid bij de samenleving’. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de beeldvorming van ongewenst
kinderloze mensen. De Fiom waakt voor stigmatisering van deze doelgroep.

3.4 Het aanbod: ambities voor 2010 en een venster op 2015

3.4.1 Besluitvorming en nazorg ongewenste kinderloosheid
De hulpverlening bij (het vooruitzicht van) ongewenste kinderloosheid richt zich op alle cliënten die
hulp vragen bij besluitvorming en nazorg/verwerking. Het is voor de Fiom niet van belang wat de
oorzaak van hun ongewenste kinderloosheid is: onvruchtbaarheid, homoseksuele geaardheid of
alleenstaand zijn, inclusief de dreigende onvruchtbaarheid door de stijgende leeftijd. Er is behoefte
aan ruimte om te kunnen besluiten over hoe verder te willen en bij definitieve kinderloosheid om over
het verlies te kunnen rouwen, om daarna de stap naar acceptatie en hernieuwde zingeving te kunnen
maken.

Ook bij adoptieouders die bij de Fiom komen met adoptievragen kan ongewenste kinderloosheid soms
een probleem zijn. Hoewel zij gelukkig zijn met hun adoptiekind, blijken zij toch nog steeds emotionele
last te ondervinden van hun onvrijwillige kinderloosheid.

Brief minister van Justitie aan Tweede Kamer; voortzetting 30 551, voortzetting duomoederschap (12 augustus 2008).
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Ambitie voor 2010
Het aantal hulpverleningstrajecten op het gebied van besluitvorming (ten aanzien van) en verwerking
van ongewenste kinderloosheid komt uit op ca. 275. Het betreft individuele, systeemgerichte en
groepshulpverlening voor zowel mannen als vrouwen. Door middel van preventie- en voorlichtings-
activiteiten zijn de doelgroep en (potentiële) intermediairs op de hoogte van het kunnen ontstaan van
psychosociale problemen bij de verwerking van ongewenste kinderloosheid en weten zij de Fiom
indien nodig te vinden.

Venster op 2015
De Fiom staat bij de doelgroep en intermediairs bekend als dé instelling waar je terechtkunt voor:
— informatie over ongewenste kinderloosheid;
— begeleiding bij het maken van keuzes, wanneer je geconfronteerd wordt met (dreigende)

ongewenste kinderloosheid en
— psychosociale begeleiding bij het verwerken van de ongewenste kinderloosheid.

3.4.2 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

INFORMATIE, CONSULTATIE EN SIGNALERING

Ambitie voor 2010
150 (potentiële) cliënten en intermediairs hebben antwoord op hun vragen. Er wordt een begin
gemaakt met de digitale kennisbank, ook op het terrein van de ongewenste kinderloosheid.

Venster op 2015
De kennisbank van de Fiom die digitaal toegankelijk is voor potentiële cliënten, intermediairs,
overheden, studenten, onderzoekers e.a. is ook op het terrein van de ongewenste kinderloosheid de
plaats waar de relevante kennis over dit onderwerp te vinden is. De kennisbank maakt onderdeel uit
van het expertisecentrum, dat onder andere inzetbaar is ten behoeve van samenwerkingspartners op
het gebied van de fertiliteitzorg.

EXPERTISEOVERDRACHT

In het kader van expertiseoverdracht richt de Fiom zich met name op de organisaties en
beroepsgroepen die zich bezighouden met mensen met vruchtbaarheidsproblemen, die hiervoor in
behandeling zijn. De expertise die de Fiom in dit kader (blijvend) ontwikkelt en overdraagt, betreft de
signalering en begeleiding van psychosociale problemen bij mensen tijdens de vruchtbaarheids
behandeling. De expertiseoverdracht en bijscholing zullen, mede gezien de ontwikkelingen op het
gebied van de fertiliteitzorg, permanente taken van de Fiom zijn.

Ambitie voor 2010
Zodra de fertiliteitrichtlijn is vastgesteld, zal de Fiom haar aanbod (deskundigheidsbevordering) op dit
vlak in de verschillende regio’s kenbaar maken en de benodigde netwerken aanboren.
Naar verwachting zullen 450 professionals deelgenomen hebben aan een voorlichting of training op
maat.
Samen met de psycholoog van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen wordt het POINT-netwerk
van maatschappelijk werkers en psychologen met een aanbod rond ongewenste kinderloosheid
verder ontwikkeld. Dit Nederlandse netwerk zal dan een onderdeel zijn van het internationale netwerk
International Infertility Counseling Organization (1100). Door middel van het netwerk moet de juiste
hulp voor hulpverleners en cliënten in hun regio makkelijk te vinden zijn.
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Daarnaast is het de bedoeling dat binnen het netwerk aandacht is voor kwaliteitsverbetering, onder
andere door middel van scholing. Afstemming zal plaatsvinden met de partners waarmee wordt
samengewerkt rondom de fertiliteitrichtlijn.

Venster op 2015
De beroepsgroepen die te maken hebben met patiënten met vruchtbaarheidsproblemen kunnen de
signalen van psychosociale problematiek bij hun patiënten herkennen. Zij kunnen hen hierbij ook op
professionele wijze begeleiden of kunnen hen doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Zij volgen in
dit kader regelmatig de bijscholing die de Fiom aanbiedt.
In Nederland bestaat een netwerk van hulpverleners met een aanbod rond fertiliteit en onvruchtbaar
heid. Het netwerk is een onderdeel van het internationale netwerk IICO.
De Fiom is in de wereld van de fertiliteitzorg hét expertisecentrum op het gebied van de ongewenste
kinderloosheid. Je kunt er terecht voor informatie, consultatie, advies, deskundigheidsbevordering en
het inhuren van expertise.

CONSEQUENTIES VAN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
De eerder genoemde maatschappelijke ontwikkelingen met consequenties voor mensen met een
kinderwens worden op de voet gevolgd. Ook blijft de Fiom alert op nieuwe ontwikkelingen. Deze
worden vertaald naar het Fiom-werk op het gebied van voorlichting en preventie, hulpverlening en
expertiseoverdracht. Middels de kennisbank en andere (samenwerkings)activiteiten deelt de Fiom de
kennis van de consequenties van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de doelgroep met de
samenwerkingspartners in de fertiliteitzorg. In samenwerking met de GGD in de verschillende regio’s
van het land zal ook aan jongeren voorlichting gegeven worden over de kans op ongewenste
kinderloosheid en de rol die de Fiom en andere samenwerkingspartners hierbij kunnen spelen. Samen
met netwerken van allochtone vrouwen en voorlichters in eigen taal en cultuur zal een ingang gezocht
worden om ook in allochtone kringen het onderwerp ongewenste kinderloosheid bespreekbaar te
maken.

Ambities voor 2010
Door middel van artikelen, andere publicaties en voorlichting zorgt de Fiom voor actuele informatie
over thema’s die van belang zijn in het vakgebied van de ongewenste kinderloosheid. De beoogde
doelgroepen zijn zowel de mensen met een (dreigende) onvervulde kinderwens, als het brede
publiek’, als de organisaties die werkzaam zijn in de fertiliteitzorg.
In samenwerking met de GGD, inclusief de Centra voor Seksuele Gezondheid, wordt voorlichting
gegeven aan docenten en hulpverleners over vruchtbaarheidsvraagstukken, waaronder (het risico op)
ongewenste kinderloosheid.
In samenwerking met netwerken van allochtone vrouwen en voorlichters in eigen taal en cultuur wordt
ook in allochtone kringen het onderwerp ongewenste kinderloosheid bespreekbaar gemaakt.

Venster op 2015
De Fiom staat bekend als de Organisatie die het maatschappelijk debat over de consequenties van
medisch/technologische ontwikkelingen rondom vruchtbaarheidsvraagstukken aanzwengelt.
De Fiom heeft ook de ingang weten te vinden bij allochtone vrouwen en jongeren. Er wordt door de
Fiom en samenwerkingspartners voorlichting gegeven over ongewenste kinderloosheid bij deze
doelgroepen en er is voor deze doelgroepen ook een passend aanbod in dit kader.
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PR-ACTIVITEITEN

Ambities voor 2010
Reeds eerder zijn de artikelen, andere publicaties en voorlichting over actuele ontwikkelingen in het
werkveld van de ongewenste kinderloosheid genoemd. Enerzijds gericht op het bereiken van een
breed en een specifiek publiek met informatie over actuele onderwerpen. Anderzijds gericht op het
aanzwengelen van het debat over de consequenties van maatschappelijke c.q. medisch
technologische ontwikkelingen voor mensen met een onvervulde kinderwens. Verder zullen folders
voor cliënten en intermediairs over het Fiom-werk op het terrein van ongewenste kinderloosheid
geactualiseerd worden.
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ACTIVITEITEN

Ongewenste kinderIooshed
Uitvoering: hulpverlening,

• . Resultaat Financiele waardepreventie & signalerrng
Individuele en/of systeemgerichte 275 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan paren of mensen die ongewenst kinderloos zijn
alleenstaanden die definitief zodat zij een leven zonder kinderen
kinderloos zijn en daar problemen kunnen accepteren en zelfstandig
mee hebben en aan mensen die verder vorm kunnen geven aan hun

. . . .. .
.. € 78.528begeleiding nodig hebben bij nieuwe situatie.

besluitvorming t.a.v. het al dan niet
in medische behandeling gaan.
Individueel, systeem en
groepshulpverlening.

Voorlichting/themabijeenkomsten 360 deelnemers zijn geïnformeerd
gericht op (homo)paren en over de medische, juridische en
alleenstaanden met een kinderwens/ psychosociale aspecten van hun

€ 19 466vruchtbaarheidsproblemen. kinderwens en/of vruchtbaarheids
problemen en de mogelijkheden tot
hulp of begeleiding.

Uitvoering Totaal € 97.994

Strategie:
coördinatie, protocollering,

• Resultaat Financiele waardedeskundigheidsbevordering en
signalering
Informatie, consultatie, signalering, 1 .750 vragen van (potentiële) cliënten
verwijzing en advies aan (potentiële) en intermediairs zijn adequaat
cliënten en deelnemers, verwijzers, beantwoord. € 27.297
studenten, overheden en andere
instellingen, digitaal en face-to-face..
(Bij)scholing van de beroepsgroepen 45 bijeenkomsten, waarin 450
die te maken hebben met mensen worden geschoold
patiënten/cliënten met
vruchtbaarheidsproblemen, gericht
op het kunnen signaleren van € 24.791
psychosociale problematiek
gerelateerd aan de
vruchtbaarheidsproblemen en het
adequaat kunnen doorverwiizen.
Deskundigheidsbevordering van 15 bijeenkomsten waarin 150
(semi)professionals, gericht op de (semi)professionals worden
psychosociale begeleiding van geschoold.
patiënten/cliënten met

€ 60 833vruchtbaarheidsproblemen.
Het betreft onder andere de
verpleegkundigen van de Centra
voor Seksuele Gezondheid en de

35

Doc. 2

Activiteitenplan 2010



Doc.. 2

beroepsgroepen die betrokken zijn
bij de netwerkrichtlijn
Ontwikkeling van landelijk netwerk Werkzaamheden van
van hulpverleners met aanbod voor samenwerkingspartners/ketenpartners
mensen die ongewenst kinderloos zijn beter op elkaar afgestemd.

€ 41 803zijn. Het Nederlandse netwerk is
aangehaakt bij het internationale
netwerk IICO (POINT).
Beïnvloeden van politiek en publieke Consequenties van maatschappelijke
opinie: discussie maakbaarheid van ontwikkelingen voor mensen met een
samenleving, beeldvorming en kinderwens zijn bij politiek, publiek en € 10.919
acceptatie van ongewenste relevante organisaties en instellingen
kinderloosheid. onder de aandacht gebracht.
FIOME DIA

Vullen en bijhouden kennisbank en Werkprocessen rond 06K zijn
informatie toegankelijk maken voor beschreven en samen met andere
externen (bijvoorbeeld CJG). relevante documenten in de

kennisbank opgenomen en kunnen
door Fiom-medewerkers worden
gebruikt. Zo nodig worden deze
aangevuld met als doel € 27.765

kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling.
Externen hebben toegang tot voor
hun relevante zaken.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig een
beroep doen op de deskundigheid van
de Fiom.

EXPLORATIEVE RUIMTE

het ontwikkelen van samenwerkings- Het onderwerp ongewenste
relaties met de regionale GGD’en en kinderloosheid is ook bespreekbaar in
Centra voor Seksuele gezondheid enkele kringen van allochtone
en netwerken van allochtone vrouwen en van jongeren. Zij weten
vrouwen. de weg naar de juiste vorm van
Het volgen van nieuwe hulpverlening te vinden. In een latere € 25.581

medische/technologische en fase wordt de aanpak
maatschappelijke ontwikkelingen en geïmplementeerd in andere regio’s.
die vertalen naar (de aanpassing
van) het werk van de Fiom en
samenwerkingspartners.
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Schrijven en publiceren van
artikelen, brochures en andere
vormen van voorlichting over actuele
ontwikkelingen in het werkveld van
de ongewenste kinderloosheid.

De folders voor cliënten en
intermediairs over het Fiom-werk op
het terrein van ongewenste
kinderloosheid worden
geactualiseerd.

Zowel het brede publiek als specifieke
doelgroepen worden bereikt met de
informatie over actuele onderwerpen
op het gebied van
vruchtbaarheidsproblemen en
ongewenste kinderloosheid.
Met de artikelen wordt ook het debat
aangezwengeld over de
consequenties van maatschappelijke
c.q. medisch technologische
ontwikkelingen voor mensen met een
kinderwens, die mogelijk of definitief
niet vervuld kan worden.

(Potentiële) cliënten en verwijzers
weten waarvoor je bij de Fiom
terechtkunt.

Ongewenst kinderloosheid
- Uitvoering:
- Strategie:

Totaal:

Relatief

27,7%
72,3%

100,0%

€ 36.188

Strategie Totaal € 255.176

Bedrag
€ 97.994
€255.176

€353.171
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4. Tienerouderschap (TOS)

Voor het laatste jaar is tienerouderschap het speerpunt van de Fiom. In 2007 heeft de Fiom dit
speerpunt in het leven geroepen om binnen het aandachtsgebied (on)bedoelde zwangerschap naast
het reguliere aanbod te onderzoeken hoe het aanbod van instellingen beter kan aansluiten op de
behoeften van (aanstaande) tienermoeders, tienervaders en de ouders van deze tieners.
De afgelopen jaren is er veel bereikt. In 2010 dienen de lijnen naar de toekomst uitgekristalliseerd te
zijn. Kernpunten daarin zijn dat de concrete hulpverlening via VWS-subsidie afgebouwd moet worden
en dat de Fiom met name een taak heeft in de ontwikkeling van strategische en coördinerende
activiteiten. Met behulp van extra subsidie heeft de Fiom al belangrijke stappen kunnen zeffen in de
ontwikkeling van digitaal aanbod. De resultaten daarvan worden in 2010 operationeel.

41 De taak van de Fiom
De Fiom heeft een taak in het verbeteren van de (psychosociale) situatie van (aanstaande)
tienermoeders, tienervaders en grootouders. Dit doet zij voor een klein gedeelte door het aanbieden
van face-to-facegesprekken aan deze doelgroep. Steeds meer activiteiten zijn echter gericht op de
begeleiding van intermediairs bij het ontwikkelen en passend maken van het aanbod op lokaal niveau.
Door middel van de website www.tienermoeders.nl en besluitvormingsgesprekken houdt de Fiom
contact met de doelgroep. Het e-mail- en chataanbod maakt het mogelijk om problemen en trends bij
de doelgroep te signaleren. Door deelname aan landelijke en lokale netwerken maar ook door het
ontwikkelen en beheren van portals, voor bijvoorbeeld gemeenten, kunnen deze signalen vertaald
worden naar concrete acties die ten goede komen aan (aanstaande) tienermoeders, -vaders en
grootouders. Dit maakt de Fiom dé specialist op het gebied van deze problematiek. In de toekomst
kunnen gemeenten de hulpverlening aan tienermoeders bij de Fiom inkopen.

/tie
Alle instanties die een aanbod hebben voor tienermoeders, tienervaders en grootouders hebben hun
activiteiten op elkaar afgestemd en deze sluiten aan bij de behoeften van de doelgroep. Extra
aandacht in de vorm van een speerpunt bij de Fiom is niet meer nodig. De Fiom blijft landelijk gezien
de strategische partner op het gebied van problematiek van (aanstaande) tienermoeders, -vaders en
hun ouders.

4.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
In totaal wonen in Nederland ongeveer 3.400 legale tienermoeders’5(onder de 20 jaar) met een of
meer kinderen. Wanneer we de kwetsbare jonge moeders (tot en met 23 jaar) hierbij optellen, stijgt dit
aantal aanmerkelijk.
Jonge moeders maken als het ware twee mijlpalen uit een mensenleven tegelijkertijd mee: volwassen
worden én moeder zijn. De dynamiek zit in het gegeven dat de moeder enerzijds gericht is op de groei
van haar baby en het aangaan van een primaire gehechtheidrelatie, anderzijds is de moeder nog een
adolescent met de daarbij horende puberale egocentriciteit. Dit vraagt van hulpverleners een
aanpassing van hun reguliere aanpak/aanbod.
Er zijn tienermoeders en -vaders die goed in staat zijn om met hun zwangerschap om te gaan. Ook is
er een groep die door hun familie wordt opgevangen en relatief weinig problemen ondervindt. Maar de
meeste tienermoeders en -vaders komen uit multiproblem’-situaties.

15 In veel gemeentelijke statistieken (Kinderen in tel) wordt uitgegaan van: een tienermoeder is een meisje dat voor haar 20e

haar eerste kind heeft gekregen. De Fiom en ook andere instellingen die hulp en steun bieden aan jonge moeders hanteren
in de praktijk een andere grens: kwetsbare jonge moeders tot en met 23 (Fiom) en soms zelf 25 jaar (Donna, Hengelo). Het
gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met
de tienermoeders.
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De problemen doen zich voor op verschillende leefgebieden en variëren van praktische problemen op
het gebied van financiën en huisvesting, tot sociaal isolement, school drop-out en opvang en
opvoeding van hun kind. Daarnaast is er angst en onbekendheid ten aanzien van bestaande
voorzieningen waardoor de hulp die er wel is hen vaak niet bereikt.

4.3 Beleidui tingen
Tot nu toe was het preventieve- en hulpaanbod voor tienermoeders een landelijke taak voor de Fiom.
Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning.
Het beleid ten aanzien van tienerouders valt onder meerdere prestatievelden, zoals ‘preventieve
ondersteuning jeugd’, ‘bevordering van maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen’,
‘maatschappelijke opvang/vrouwenopvang’, ‘OGGz16’en ‘verslavingsbeleid. Op verschillende
gemeentelijke beleidsterreinen komen tienermoeders daarmee in beeld.
Door de veranderde wetgeving gaat de Fiom haar kennis en expertise nog meer toegankelijk maken
voor intermediairs. Hieraan is in 2009 een extra impuls gegeven doordat het ministerie van VWS naar
aanleiding van doelstellingen in het regeerakkoord (2007) extra miljoenen euro’s beschikbaar heeft
gesteld voor de verbetering van hulp aan en opvang van tienermoeders.
Met behulp van de extra gelden wordt ingezet op activiteiten om gemeenten te ondersteunen om hun
beleid vorm te geven. Ook wordt het digitale aanbod via www.tienermoeders.nl verder ontwikkeld.
Door dit aanbod kunnen tienerouders snel worden geholpen en doorverwezen.

Voor materiële hulp lukt het doorverwijzen meestal wel. Voor psychosociale hulp blijkt dit nog niet zo
makkelijk. Dit betekent dat de Fiom volop moet inzetten om in samenwerking met gemeenten en
andere organisaties de psychosociale hulp aan tienerouders op lokaal niveau een impuls te geven
door overdracht middels scholing en training en het zoeken van geschikte overdrachtspartners.
Een aantal organisaties en overheden weten de Fiom al te vinden wat blijkt uit het toegenomen aantal
advies en begeleidingsvragen.

CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen op steeds meer plaatsen vorm. Hoewel binnen de Centra
geen beleid wordt gevoerd op aparte doelgroepen, dienen zij ook voor tienerouders (en grootouders)
een laagdrempelig inlooppunt te zijn. Medewerkers moeten uitgerust zijn om de specifieke problemen
van tienerouders te kunnen signaleren en te verwijzen.
Het reeds eerder ingezette beleid, namelijk om op diverse plaatsen in Nederland speciale informatie-
en ontmoetingscentra voor jonge moeders te realiseren, van waaruit de hulpverlening, preventie en
coördinatie kan worden opgepakt en worden voortgezet, is door de komst van de Centra voor Jeugd
en Gezin veranderd.

4.4 Het aanbod: ambities voor 2010 en een venster op 2015

NAZORG TIENERMOEDERS, -VADERS EN GROOTOUDERS

In 2009 is een start gemaakt met het in samenwerking met de gemeentelijke overheden en relevante
organisaties verspreiden en overdragen van de directe hulpverlening en Fiom-expertise op het gebied
van tienerouders. De Fiom blijft actief in haar rol als consultatiepartner. In 2010 zal deze aanpak
verder uitgebouwd en uitgevoerd worden met behulp van het digitaal portaal.

6Qpeflbare Geestelijke Gezondheidszorg.
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[Ambitie voor 2010
Naar verwachting komen we in 2010 uit op nog 385 hulpverleningstrajecten gericht op psychosociale
hulpverlening aan jonge moeders en hun systeem.
We koersen op de overdracht van alle directe op materiël.e voorzieningen gerichte hulpverlening
(huisvesting, scholing, financiën).

De Fiom zal geen face-to-facehuipverlening meer uitvoeren, maar zal haar consultatiefunctie
behouden. Via de tienermoederssite blijven we in contact met de doelgroep. Hierdoor houden we zicht
op hun problematiek en hulpbehoeften.

4.5 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

INFORMATIE, CONSULTATIE EN SIGNALERING

itie voor 2010
Naar verwachting zullen in 2010 ongeveer 4.000 verzoeken om informatie en consultatievragen van
(potentiële) cliënten en intermediairs zijn beantwoord. Dit aantal stijgt ten opzichte van 2009 door de
verbeterde vindbaarheid van de website en het landelijk telefoonnummer. En doordat
www.tienermoeders.nl dé vindplaats is voor relevante informatie voor tienerouders, verwacht de Fiom
dat ook intermediairs hun weg naar de Fiom weten te vinden.

Venster op 2015
Het aantal verzoeken is stabiel ten opzichte van het aantal verzoeken in 201 0.

INSPIRATOR EN TREKKER REGIONALE NETWERKEN

Vanuit preventief oogpunt is de Fiom op diverse plaatsen in Nederland gestart met tienermoeder
netwerken’. In deze netwerken participeren alle ketenpartners die met jonge moeders en/of jonge
vaders werken, opdat zij niet van loket naar loket worden gestuurd. Binnen het netwerk vindt
afstemming en informatieoverdracht plaats en kan worden ingespeeld op regionale ontwikkelingen.
Vanuit haar positie is de Fiom een geschikte voorzitter van deze netwerken en zal zij dit ook in 2010
blijven uitvoeren.
Vanuit deze netwerken vinden de volgende ontwikkelingen plaats:

SOCIALE KAARTEN EN STROOMDIAGRAMMEN

In 2009 zijn voor alle regio’s waar de Fiom vertegenwoordigd is (en enkele daarbuiten) sociale kaarten
en stroomschema’s opgesteld rondom het aanbod voor tienerouders. Beide producten stimuleren een
betere afstemming van het hupaanbod op elkaar en vergemakkelijken een goede doorverwijzing en
het vinden van de juiste hulp. Dit materiaal is in samenwerking met de netwerken ontwikkeld en wordt
ter beschikking gesteld aan derden via de websites www.fiom.nl en www.tienermoeders.nl. Om deze
tools bruikbaar en up-to-date te houden, heeft de Fiom zich verantwoordelijk gesteld voor het jaarlijks
bijwerken van de sociale kaart. Deze taak zal de Fiom ook in 2010 op zich blijven nemen. Aan de
hand van het ontwikkelde format kan de Fiom ook in andere regio’s netwerken initiëren en
stroomschema’s en sociale kaarten ontwikkelen.

VERDER UI ‘ZN VAN ONTMOETINGS- EN COÖRDINATIEPUNTEN
Voor zover de ontwikkeling van ontmoetingscentra in de diverse regio’s in gang is gezet, zal de Fiom
zich richten op de verdere realisatie hiervan. Ook hier heeft de Fiom een rol in advies en consultatie,
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in deskundigheidsoverdracht in het werken met de doelgroep en in het samenhang aanbrengen in
versnipperd aanbod voor de doelgroep.

LANDELIJKE EXPERTISEGROEP JONGE MOEDERS

De Fiom is initiatiefnemer van een landelijk netwerk van instellingen die met jonge moeders werken.
Deelnemers zijn Steady Rotterdam, Jonge moedercentrum Donna Hengelo, JEM & kids Eindhoven,
JSO Leiden en de Fiom. Doel van dit netwerk is het bundelen, signaleren en ontwikkelen van
expertise zodanig dat het verspreid kan worden naar de regionale afdelingen. De Fiom is trekker van
dit landelijk overleg en zal deze rol ook in 2010 vervullen.

2010

Daar waar een goed draaiend ontmoetingspunt is, kan onderzocht worden of de Fiom haar trekkersrol
van het netwerk kan overdragen aan de organisatie waar het ontmoetingspunt is aangehaakt. Verder

1 zal ze haar expertise in blijven zetten voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van deze
ontmoetingsmogelijkheid voor tienermoeders.

Venster op 2015

1 Via het digitaal portaal blijft de Fiom haar expertise ontwikkelen en stelt deze ter beschikking aan
gemeentes en organisaties.

WWW.TIENERMOEDERS.NL

Op het vlak van digitale ontwikkelingen heeft de Fiom grote stappen voorwaarts gezet. Het bereik van
de website www.tienermoeders.nl overstijgt de regionale grenzen en bereikt zelfs lezers en media in
het buitenland. Doel is om de informatie van, voor en over jonge moeders en zwangere meiden te
blijven bundelen en een bijdrage te leveren aan een realistische beeldvorming over tienermoeders. De
website is een belangrijke bron van informatie en uitwisseling voor zowel tienerouders al de
intermediaire doelgroep en zal daarom onder landelijk beheer blijven vallen met belangrijke input
vanuit de verschillende regio’s. De site zal zich blijven ontwikkelen en uitbreiden.

Met extra subsidie is de website www.tienermoeders.nl uitgegroeid tot dé website voor tienermoeders
en hun sociale netwerk. De site is interactief: er is een forum, een chatroom, uitwisseling van
dagboeken, foto’s, oproepjes en de mogelijkheid tot het plaatsen van filmpjes. Door de Fiom zelf is
met extra subsidie een professionele film met en voor tienermoeders gemaakt die op de site staat. Er
is de mogelijkheid om te e-mailen met hulpverleners en om te chatten met hulpverleners. Van alle
mogelijkheden wordt veel gebruikgemaakt, zo laten de statistieken zien. Het beheer van de website
tienermoeders zorgt ervoor dat de Fiom voldoende voeling houdt met de doelgroep om haar
strategische taken te kunnen uitvoeren.
Voor tienervaders is er op de satellietsite voor jonge vaders (www.jongvader.nl) een apart forum voor
jonge vaders.
Daarnaast is in het kader van de extra subsidie een digitaal aanbod abortusverwerking gerealiseerd.
Onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is een aanbod dat perfect aansluit bij de behoeften van
tieners: snel, anoniem en laagdrempelig. In 2010 is het aanbod online.

Ambities voor 2010
Het dagelijks beheren van de website www.tienermoeders.nl. Ongeveer 125.000 unieke bezoekers
zorgen voor 20.000.000 hits per jaar. Bezoekers maken gebruik van e-mail- en chatmogelijkheden.
Er is een actief forum voor jonge vaders.
Een groeps-chat over verschillende onderwerpen wordt aangeboden onder leiding van een
deskundige.
De sociale kaart blijft up-to-date.
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De website www.tienermoeders.nl blijft in ontwikkeling zodat het digitale aanbod blijft aansluiten op de
behoeften van de doelgroep.

Venster op 2015
Digitale dienstverlening via www.tienermoedersnl heeft een stevige plaats veroverd.

JONGE MOEDERKRANT

Gezien de grote behoefte waarin de krant nu voorziet bij zowel de doelgroep zelf als bij de
intermediairs die met de doelgroep werken, is het van belang dat de krant op zijn minst in de huidige
vorm en oplage blijft bestaan en indien mogelijk verder wordt geprofessionaliseerd. In 2010 zal
gekeken worden naar een nieuwe partner die de krant verder vorm kan geven en vanaf 2011 ook
zelfstandig uit zal kunnen brengen.

Ambitie voor 2010
De opgebouwde ervaring en expertise van de Fiom op dit gebied zal worden overgedragen en vanaf
2011 zal de Fiom slechts als toeleverancier van signalen en actualiteiten voor de krant dienen.

Venster op 2015

De jonge moederkrant wordt uitgegeven door een andere organisatie. De Fiom levert input.

.CHT

Vanwege de overdracht van het hulpverleningsaanbod aan jonge moeders zijn vele Fiom
medewerkers getraind om de specifieke methodiek van het werken met jonge moeders over te
kunnen dragen. Tevens is er materiaal ontwikkeld die de deskundigheidsoverdracht ondersteunt.

OVERDRACHT GROEPEN VOOR JONGE MOEDERS EN VADERS
De inzet van de Fiom in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat op diverse plaatsen jonge
moederg roepen zijn opgezet naar het voorbeeld van de Fiom. De Fiom zal deze groepen blijven
ondersteunen en ter beschikking staan voor consultatie en advies. Voor wat betreft de groepen die nu
nog door de Fiom worden aangestuurd, zullen partners worden gezocht die dit aanbod van de Fiom
over kunnen nemen. 2010 zal hierin het overgangsjaar vormen. In 2011 zal de Fiom zich hieruit
terugtrekken waarbij zij haar advies- en consultatiefunctie in dezen blijft behouden.

METHODIEK BESCHRIJVING JONGE VADERS

De bijeenkomsten voor jonge vaders zullen verder worden ontwikkeld, in samenwerking met en
ingebed in bestaande structuren van andere organisaties. Aan de hand van deze ervaringen zal een
methodiekbeschrijving voor het werken met (groepen) jonge vaders gerealiseerd worden.

Ambitie 2010
De methodiek voor het werken met jonge vaders is ontwikkeld en beschreven.

Venster op ?015
De methodiek voor het werken met jonge vaders is breed verspreid en overgedragen. Jonge vaders
hebben eenvoudig toegang tot passende hulp.
Ontwikkelen van een site/forum voor jonge vaders
Op basis van de onderwerpen die op de satellietsite www.iongvader.nl aan de orde komen, zal de
Fiom inventariseren welke activiteiten voor jonge vaders nog opgepakt kunnen worden.

43
Activiteitenplan 2010



Doc. 2

PORTAAL GEMEENTEN

Op 1januari 2010 is een infoportaal voor gemeenten gerealiseerd. Op het portaal worden informatie
en instrumenten over de hulp en opvang aan tienermoeders voor de gemeenten beschikbaar gesteld.
Gemeenten kunnen een account aanvragen dat hen toegang verschaft tot deze informatie.
Naast informatie in de kennisbank is een chat- en mailfunctie aanwezig om ervaringen en casussen
uit te wisselen. De Fiom onderhoudt dit portaal en zorgt ervoor dat het blijft aansluiten bij de behoeften
van de gebruikers.

FIOMEDIA

Een belangrijk onderdeel van Fiomedia is de kennisbank waarin de Fiom haar expertise vastiegt
waardoor niet alleen kennisdeling maar ook kennisopbouw mogelijk wordt. In eerste instantie voor de
eigen medewerkers en in tweede instantie voor de doelgroepen, waaronder zeker ook de
intermediairs een belangrijke plaats innemen. Onderzocht gaat worden welke informatie voor welke
doelgroepen opengesteld gaan worden.
Het digitale aanbod rond tienerouderschap bestaat in 2010 uit informatie op de website www.fiom.nl
en www.tienermoedersnl, uit e-mailen, uit chatten en uit een digitaal aanbod abortusverwerking.
Daarnaast is er een infoportaal beschikbaar voor gemeenten.

PR-ACTIVTEITEN

In 2010 zal de Fiom volop aandacht geven aan de nieuwe brochure onbedoelde zwangerschap bij
tieners’ die eind 2009 is uitgekomen. Daarnaast zal de Fiom regelmatig pr-activiteiten in gang zetten
met de betrekking van de ontwikkelingen op www.tienermoeders.nl zoals bijvoorbeeld het nieuwe
forum voor tienervaders en de webwinkel.
Vanzelfsprekend zal het infoportaal voor VNG-leden de nodige aandacht krijgen.
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ACTIVITEITEN

Tuschap
Uitvoering:
hulpverlening, preventie & Resultaat Financiële waarde
signalering

Individuele en/of systeemgerichte 385 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan tienermeiden die tienerouders en grootouders (en
zwanger zijn of net moeder zijn eventueel hun sociale omgeving)

.
.. .. €100.889geworden, aan tienervaders en waardoor zij zelfredzaam zijn en

grootouders. Ook kunnen incidenteel de nieuwe situatie accepteren.

nog themabijeenkomsten plaatsvinden.

ng

Strategie:
coördinatie, protocollering,

• . Resultaat Fnanciele waardedeskundigheads-bevordenng en
signalerh

Informatie, consultatie, signalering, 4.000 vragen van (potentiële)
verwijzing en advies aan (potentiële) cliënten en intermediairs zijn
cliënten en deelnemers, verwijzers, adequaat beantwoord. € 67.384
overheden, studenten.

(digitaal, telefonisch, face-to-face).

Verdere realisering van De tienermoederontmoetings
tienermoederinformatie en punten zijn opgericht.

ontmoetingspunten (TOP) in de steden Tienermoeders, -vaders en ouders
waar al een start is gemaakt, met als van deze tieners weten waar zij
doel samenhang te brengen in met hun vragen/problemen
versnipperd aanbod voor de doelgroep. terechtkunnen. Hulp- en € 37.436

dienstverlening in de regio is

d.m.v. een sluitende keten

geregeld. Knelpunten worden snel

gesignaleerd en adequaat

opgepakt.

Voorzitten van en deelnemen aan In 9 regio’s wordt het versnipperde
tienermoedernetwerken. aanbod samengebracht en

middels continue afstemming van

aanbod wordt de samenwerking € 16.846
geconcentreerd, knelpunten

gesignaleerd en actie wordt

ondernomen.

Voorzitten landelijk netwerk van Landelijk expertise is gebundeld
regionale tienermoederprojecten. en kwaliteit verhoogd. € 3.120

Uitgave, professionalisering en lx productie en uitgave landelijke
overdracht jonge moederkrant gericht jonge moederkrant + publicatie van

op tienermoeders en voor hen de krant op relevante websites, € 18.718
relevante instellingen, zoals www.tienermoeders.nl,

www.blixum.nl, www.overenuit.nl,
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www.iongeeindhovensemoeders.nl
Een geschikte partner voor
overdracht van de krant in 201 1 is
gevonden.

Beheer en verdere ontwikkeling van de 20 miljoen hits, 1 25.000 unieke
website www.tienermoeders.nl in bezoekers o.a. door tieners,
samenwerking met relevantie tienerouders, grootouders,
instellingen. (semi)professionals, studenten,

journalisten.
Doel is om de informatie van, voor en
over tienermoeders en zwangere
meiden te blijven bundelen; een
bijdrage te leveren aan een realistische € 52.410
beeldvorming over tienermoeders; te
kunnen doorverwijzen naar
hulpverlening in de buurt van waar de
tienermoeder woont en een podium te
bieden aan jonge moeders zodat zij
hun mening kenbaar kunnen maken,
van gedachte kunnen wisselen of
vragen kunnen stellen.
FIOMEDIA

Vullen en bijhouden kennisbank en Werkprocessen rond
informatie toegankelijk maken voor tienerouderschap zijn beschreven
externen (gemeente en relevante lokale en samen met andere relevante
instellingen) d.m.v. inhoudelijke documenten in de kennisbank
helpdeskfunctie (portal). opgenomen en kunnen door Fiom

medewerkers worden gebruikt en
. € 27.453zonodig aangevuld met als doel

kwaliteitsbewaking en -ontwik
keling.
Externen hebben toegang tot voor
hun relevante zaken waardoor zij
hun beleid/aanbod voor
tienerouders vorm kunnen geven.

Groepschat over verschillende Tienerouders zijn geïnformeerd
onderwerpen onder leiding van een over verschillende onderwerpen. € 36.812
deskundig
Deskundigheidbevordering van Middels 16 voorlichtingen kennen
(semi)professionals die op het gebied professionals het Fiom-aanbod op
van tienerouders werken, door middel het gebied van onbedoelde
van voorlichting. Gemiddeld duurt zwangerschap, kunnen indien € 3.993
voorlichting 2 uur. nodig verwijzen, de Fiom

consulteren of zijn in staat de
Fiom-expertise te gebruiken.
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Deskundigheidbevordering van Middels 30 kortdurende trainingen
(semi)professionals die op het gebied kennen (semi)professionals
van tienerouders werken, door middel kennen het Fiom-aanbod op het
van training op maat. Gemiddeld duurt gebied van onbedoelde
een training 4 uur. zwangerschap, kunnen indien € 1 6.534

nodig verwijzen, de Fiom
consulteren of zijn in staat de
Fiom-expertise te gebruiken.

Deskundigheidbevordering van Middels 9 trajecten kennen
(semi)professionals die op het gebied (semi)professionals het Fiom
van tienerouders werken, door middel aanbod op het gebied van
van voorlichting of training op maat. onbedoelde zwangerschap, € 16.596
Gemiddeld duurt training 2 dagen. kunnen indien nodig verwijzen, de

Fiom consulteren of zijn in staat de
Fiom-expertise te gebruiken.

Expertiseoverdracht door middel van 12 trajecten overdracht
het gezamenlijk draaien van een groep groepswerk door middel van
Themabijeenkomsten en (doorlopende) praktische samenwerking (o.a. € 19.342
groepen. Voorlichting aan Heft in eigen hand).
tienermoeders, -vaders en grootouders.
Methodiekontwikkeling jonge vaders. In samenwerking met andere

organisaties ontwikkelen en
beschrijven methodiek jonge

€ 7 487vaders op basis van groepswerk
op verschillende plaatsen in het
land.

Exploratieve ruimte: signaleren van
nieuwe initiatieven in het land en die € 6.551
verspreiden via de netwerken.
Forum voor jonge vaders met als doel Er is een forum voor jonge vaders,
informatie van, voor en over waar zij terechtkunnen voor vragen
tienervaders te blijven aanbieden; een en advies, contacten met andere
bijdrage te leveren aan een realistische jonge vaders en op weg geholpen
beeldvorming over tienervaders; te kunnen worden in de
kunnen doorverwijzen naar hulpverlening.

€ 8 735hulpverlening in de buurt van waar de
tienervader woont en een podium te
bieden aan jonge vaders zodat zij hun
mening kenbaar kunnen maken, van
gedachte kunnen wisselen of vragen
kunnen stellen.
Verder ontwikkelen digitale Hulpverleners zijn hierop getraind
hulpverlening gericht op tienerouders. en de hulpverlening kan adequaat € 24.645

worden uitgevoerd.
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Sociale kaart tienermoeders. Tweejaarlijkse update sociale kaart
ter bevordering van een betere
afstemming van het hupaanbod op
elkaar en vergemakkelijken een
goede doorverwijzing en het

€ 9 796vinden van de juiste hulp. Dit
materiaal wordt ter beschikking
gesteld aan derden via de
websites www.fiom.nl en
www.tienermoeders.nl.

PR

Vervolg geven aan extra activiteiten die Informatieverstrekking die bijdraagt
in 2009 ontwikkeld zijn op basis van aan bekendheid Fiom-aanbod op
extra geld voorjaarsnota, het gebied van het ontwikkelen

van TOP’s in diverse steden.
Informatie over het onderwerp en
ervaringsverhalen van cliënten
leveren een bijdrage aan het € 27.453

doorbreken van taboes op het
onderwerp, geven de samenleving
inzicht in problematiek en geven
bekendheid aan Fiom-aanbod.
Informatieverstrekking aan
doelgroep.

Strategie €401.309

Schap Bedrag Relatief
- Uitvoering: € 100.889 20,1%
- Strategie: € 401.309 79,9%
Totaal: € 502.198 100,0%

48
Activiteitenplan 2010



Doc. 2

5. Afstand, adoptie(na)zorg en internationale zoekacties (AAZ)

5.1 De taak van de Fiom
Door adoptie ontstaat een levenslange verbintenis tussen de afstandsouder(s), de adoptieouders en
de geadopteerden, ook wel de adoptiedriehoek’ genoemd. (Na)zorg voor alle partijen afzonderlijk en
voor de drie partijen gezamenlijk is een taak van de Fiom. Dat gebeurt door tal van uitvoerende en
strategische activiteiten.
Zo begeleidt de Fiom zwangere vrouwen die afstand willen doen van hun kind en biedt laag
drempelige begeleiding aan leden van de adoptiedriehoek, die worstelen met adoptiegerelateerde
verwerkings- of identiteitsproblematiek.
Ook bemiddelt, ondersteunt en begeleidt de Fiom mensen die op zoek zijn naar hun biologische
ouder(s) en/of andere bloedverwanten tot en met de tweede graad bij (inter)nationale zoekacties. Zij
zorgt voor de contacten die daarvoor nodig zijn en het mogelijke vervolg.

De Fiom haalt de signalen om haar strategische taken vorm te geven uit het directe contact met haar
cliënten. Zo werkt de Fiom aan protocollering, bijvoorbeeld voor de handelwijze bij afstand ter adoptie,
een proces waarbij behalve de Fiom ook de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de
Kinderbescherming nauw betrokken zijn. Deskundigheidsbevordering van medewerkers van
organisaties die regelmatig te maken hebben met adoptiegerelateerde problemen en die de kennis
hierover (nog) niet voldoende in huis hebben, valt hier ook onder. Te denken valt hierbij aan de Centra
voor Jeugd en Gezin, huisartsen, Algemeen Maatschappelijk Werk, schoolbegeleidingsdiensten en
GGZ-instellingen. De Fiom kan en wil voor deze organisaties een gespecialiseerde partner zijn,
waarop een beroep gedaan kan worden voor doorverwijzing, advies en consult of deskundigheids
bevordering.

De Fiom zorgt voor een beter begrip voor en tussen de drie partijen van de adoptiedriehoek. Dit
gebeurt door landelijke coördinatie en uitwisseling van expertise tussen spelers in het adoptieveld in
de regio’s. Zo maakt de Fiom deel uit van een internationaal netwerk via de afdeling ISS. Middels dit
netwerk beschikt de Fiom niet alleen over de mogelijkheid van internationaal individueel casework
maar dit netwerk leent zich ook voor informatie-uitwisseling, consultatie, deskundigheidsoverdracht en
internationaal onderzoek.
Daarnaast beheert de Fiom in een centraal archief afstandsdossiers die 100 jaar beschikbaar blijven
voor inzage. De Fiom begeleidt degenen die hun dossier willen inzien.
Verder is de Fiom medeverantwoordelijk voor de uitgave van het Adoptietijdschrift, een tijdschrift voor
alle betrokkenen bij afstand en adoptie.

Ambitie
Als gespecialiseerd partner op het gebied van afstand en adoptie(na)zorg heeft de Fiom de ambitie
om een laagdrempelige voorziening (expertisecentrum) te zijn voor direct betrokkenen bij adoptie en
hun intermediairs. De Fiom zorgt ervoor dat haar aanbod telkens wordt aangepast aan nieuwe
maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen.
Als landelijke organisatie is de Fiom een spil in de kennisnetwerken die gevoed worden uit de (zowel
nationale- als internationale) praktijk en die inzichten uit onderzoek bruikbaar maken voor de praktijk.

5.2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Het totale aantal adoptiekinderen (afkomstig uit het buitenland) is de laatste jaren stabiel: 782 in 2007
en 767 in 2008. Dit na een sterke daling in 2004 en 2005 (van 1.307 naar 1.185). Het aantal
verzoeken om een beginseltoestemming voor het kunnen adopteren van kinderen is in 2008 sterk
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gedaald: van 2.491 in 2007 naar 1.861 in 2008. Toch is het aantal beschikbare adoptiekinderen nog
steeds fors lager dan het aantal beginseltoestemmingen.

Steeds meer landen ratificeren het Haags Adoptieverdrag. De Fiorn vindt dit een goede zaak. De
aangesloten landen worden via het Haags Adoptieverdrag gestimuleerd om kinderen in eigen land op
te vangen.
De terugval van het aantal buitenlandse adopties heeft niet direct consequenties voor het bestaande
aanbod van de Fiom. Wel verwachten wij dat er meer oudere kinderen en ‘special need’-kinderen ter
adoptie zullen worden aangeboden. Ook verwacht de Fiom de komende jaren discussie over andere
vormen van niet-biologisch ouderschap. Een deel van de potentiële adoptieouders gaat zich, omdat
hun adoptiewens niet gehonoreerd kan worden, richten op (nieuwe vormen van langdurige) pleegzorg.
De Fiom doet een actieve verkenning naar de consequenties van deze verschuiving en ontwikkelt
daar, indien nodig, een gepast aanbod op.

ANDERE VORMEN VAN BINNENLANDSE ADOPTIE

Nieuwe wetgeving en nieuwe technologieën zorgen voor andere vormen van binnenlandse adoptie.
Ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden hebben de mogelijkheid gekregen om kinderen te
adopteren. In 2001 kregen ook paren van gelijk geslacht dit recht. In 2005 werden bijna
280 Nederlandse kinderen geadopteerd. In 81 procent van de gevallen ging het om stiefouderadoptie.
Bij tweederde van deze stiefouderadopties was sprake van adoptie door de vrouwelijke partner van de
biologische moeder. (Zie hierover het advies van de commissie Kalsbeek verderop alsook de reactie
van de minister van Justitie, Hirsch Ballin.)

Er lijkt meer openheid te ontstaan over het dragen en afstand doen van een kind ten behoeve van
familieleden of vrienden met een kinderwens. De Fiom begeleidt zowel de draagouders als de
wensouders in dit proces.
Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe ethische dilemma’s met zich mee, waar nog steeds
onvoldoende zicht op is. Embryodonatie is opgenomen in artikel 8 van de Embryowet van 2002,
hetgeen een nieuwe vorm van afstand doen en adoptie betekent waarmee nu nog geen ervaring is.
De Fiom volgt en onderzoekt deze ontwikkelingen en speelt er met haar aanbod op het gebied van
adoptie(na)zorg op in.

ILLEGALE ADOPTIE

De Fiom is tegen illegale adoptie. Het heeft veel negatieve gevolgen voor zowel de biologische
moeder als het kind. Samen met andere partijen die direct bij het interlandelijke adoptieproces zijn
betrokken, blijft de Fiom deze praktijken kritisch volgen en daar waar nodig illegale praktijken aan de
kaak stellen.

5.3 E3eleidsontwikkelingen
Sinds de laatste kabinetsformatie is er in de Organisatie van de rijksoverheid het een en ander
veranderd. Adoptie(na)zorg voor kinderen en jeugdigen tot 23 jaar en hun ouders is vanaf 2008
ondergebracht bij het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Daarnaast vindt een heroriëntatie
plaats op de rol van de landelijke overheid bij adoptie. De roep om landelijke coördinatie van de
adoptie(na)zorg klinkt al jaren.
De Fiom heeft in 2009 met de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) en in samenwerking met het
ministerie voor Jeugd en Gezin, een ‘Plan van aanpak Adoptie(na)zorg ontwikkeld en aangeboden
aan het ministerie voor Jeugd en Gezin. Met een deel van de uitwerking kon al in 2009 begonnen
worden. Een ander deel wacht nog op een kabinetsreactie, die verwacht wordt voor de aanvang van
2010.
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Uitgangspunt bij de uitwerking is dat laagdrempelige hulp en een goede toeleiding naar de juiste vorm
van begeleiding of zorg van belang zijn. Mensen met adoptiegerelateerde vragen moeten snel
terechtkunnen bij laagdrempelige voorzieningen bij hen in de buurt. Dit kan zijn in de reguliere
jeugdzorg of de gespecialiseerde voorzieningen zoals de Fiom of de SAV waarbij wordt uitgegaan van
‘gewoon waar kan, specialistisch waar nodig’.

ADOP11EAERTHEID REGULIERE INSTELLINGEN
Een onderdeel van het plan van aanpak is het vergroten van de adoptiealertheid bij medewerkers van
reguliere instellingen. Op verzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin richten wij ons in eerste
instantie op de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). De Fiom en de SAV zien voor de CJG’s, waar
het gaat om adoptiegerelateerde problematiek, met name een rol weggelegd in de begeleiding van de
adoptieouders en hun kinderen (tot 23 jaar). De CJG’s kunnen in de samenwerking met andere
reguliere instellingen in de eerstelijn, mits goed toegerust, een eerste schakel zijn in de (na)zorg bij
adoptie.
De medewerkers dienen ‘adoptiealert’ te zijn, om te kunnen beoordelen of zij vragen zelf kunnen
beantwoorden dan wel moeten doorverwijzen naar specialisten zoals de Fiom of de SAV. De Fiom en
de SAV zoeken hierbij de verbinding met de bestaande regionale netwerken.
In 2009/201 0 zullen twee pilots worden uitgevoerd voor het bevorderen van de adoptiealertheid in de
CJG’s in Alkmaar en Eindhoven.

ADOPTIE(NA)ZORG IN BREDER PERSPECTIEF

De adoptie(na)zorg betreft een grotere groep mensen, dan de doelgroep van het programmaministerie
Jeugd en Gezin (jongeren - waaronder geadopteerden - tot 23 jaar en hun ouders). De Fiom heeft als
taak alle leden van de adoptiedriehoek te ondersteunen. Dat zijn ook de afstandsouders en de
volwassen geadopteerden.
Er vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de twee grootste stichtingen voor
interlandelijk geadopteerden: de United Adoptees International (UAI) en het Samenwerkingsverband
Interlandelijk Geadopteerden (SIG). Ook wordt de behoefte aan (na)zorg van de afstandsouders
geïnventariseerd. In het algemeen kunnen we zeggen dat bij de ontwikkeling van ons aanbod
(vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken worden. Al naar gelang de uitkomsten van deze
inventarisaties, zullen de Fiom en de SAV een coördinerende rol op zich nemen in het ontwikkelen en
realiseren van de vormen van zorg voor volwassen geadopteerden, die nu node wordt gemist.
In verband hiermee maakt het onderwerp adoptie(na)zorg deel uit van de gespreksagenda van de
Fiom met zowel het ministerie van VWS als het programmaministerie van Jeugd en Gezin. Verder is
afstemming en samenwerking tussen beide ministeries op dit onderwerp uiteraard van belang.

LANDELIJKE EXPERTISE- EN COÖRDINATIECENTRUM EN DE WEBSITE WWW.ADOPTIEVRAGEN,NL
De Fiom wil samen met de SAV een landelijk expertise- en coördinatiecentrum vormen voor
adoptie(na)zorg. Landelijk wordt expertise verzameld, verder ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor
de uitvoering (informatievoorziening, hulpverlening, verwijzing), voor onderzoek en voor expertise
overdracht. Alle bij de adoptie(na)zorg betrokken partijen, zowel mensen die deel uitmaken van de
adoptiedriehoek als professionals, kunnen gebruikmaken van dit expertisecentrum. Van daaruit vindt
ook de coördinatie van de adoptie(na)zorg plaats.
De website www.adoptievracien.nI die in 2009 wordt voorbereid en in 2010 operationeel zal zijn, kan
een belangrijke basis zijn voor de vormgeving van deze landelijke expertise- en coördinatierol.

OVERIGE DIGITALE ONTWIKKELINGEN

Er wordt gewerkt aan een digitaal aanbod voor deelnemers en cliënten als follow-up van face-to-face
aanbod van de Fiom. Dit kan worden aangeboden via de website www.adoptievragen.nl. Verder
kunnen cliënten, deelnemers, samenwerkingspartners en andere relaties van de Fiom op dit

51
Activiteitenplan 2010



Doc. 2

werkterrein gebruikmaken van de mogelijkheid tot chatten en e-mailbeantwoording op de Fiom
website.

COMMISSIE KALSBEEK 1

De commissie Kalsbeek heeft in oktober 2007 het eerste deel van haar advies uitgebracht. Dit gaat
over lesbisch ouderschap. De commissie is van mening dat het in ieder geval mogelijk moet zijn voor
de duomoeder om het kind te erkennen.
“In zoverre prevaleert de bescherming van het sociale ouderschap boven het vasthouden aan het
vermoeden van biologisch ouderschap.” (einde citaat).
Volgens de commissie zijn er juridisch twee mogelijkheden: erkenning door de duomoeder bij niet-
gehuwde lesbische ouders en het van rechtswege ouder worden van de duomoeder als zij gehuwd is
met de moeder. Dit advies is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen die we al
eerder noemden bij andere vormen van binnenlandse adoptie. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft
inmiddels aangekondigd dat hij daartoe een wetsvoorstel zal indienen dat medio 2010 van kracht
moet worden. Medio 2009 is genoemd wetsvoorstel nog in voorbereiding.

COMAISSIE KALSBEEK 2

Het tweede deel van haar advies heeft de commissie Kalsbeek op 29 mei 2008 uitgebracht. Deze
handelt over interlandelijke adoptie. Ook bij interlandelijke adoptie is het nazorgtraject belangrijk;
behalve voor jonge kinderen en hun ouders ook voor zowel de volwassen geadopteerden als voor hun
afstands- en adoptieouders. De Fiom heeft in dit kader een passend aanbod met laagdrempelige
preventieve en hulpverleningsactiviteiten. Ook de cursus Een goede start’ die samen met de SAV
wordt uitgevoerd, maakt hiervan deel uit. Het is belangrijk om deze cursus samen met de SAV te
kunnen blijven uitvoeren. De begeleiding die zo aan ouders die net een kind hebben geadopteerd
wordt gegeven, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen na verloop van tijd.
De wachtlijsten voor de cursus geven blijk van de behoefte eraan bij de adoptieouders.

KENNIS OVER AFSTAND TER ADOPTIE

HET ONDERZOEK NAAR PSVCHOSOCALE GEVOLGEN VOOR AFSTANOSMOEDERS
Het kabinet heeft besloten dat onderzoek nodig is naar de psychosociale gevolgen voor
afstandsmoeders van het afstand doen van een kind. Dit onderzoek is door ZonMw uitbesteed aan de
Fiom in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek zal in het voorjaar van 201 0
afgerond zijn. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de demografische en sociaal-
economische kenmerken en motieven van vrouwen om afstand te doen van hun kind ter adoptie in de
periode 1998-2007.

Ondanks het feit dat er gegevens over deze afstandsmoeders opgeslagen liggen in dossiers van de
Raad voor de Kinderbescherming en van de Fiom, is er geen inzicht in de demografische en sociaal-
economische kenmerken van deze vrouwen, noch in de (doorslaggevende) motivatie om afstand te
doen. Dit onderzoek beoogt in deze kennislacunes te voorzien. Er is voor gekozen om alle dossiers
van vrouwen die tussen 1998 en 2007 afstand hebben gedaan van hun kind in het onderzoek te
betrekken. De dossiers zijn samengesteld door diverse partijen. Daarmee is niet gegarandeerd dat de
beleving van de betrokken vrouwen er goed in terug te vinden is. Deze constateringen geven
voldoende aanleiding om naast het dossieronderzoek ook een aantal vrouwen te interviewen. Er wordt
onderzocht of er breukpunten herkenbaar zijn in de biografie van deze vrouwen die de
betekenisverlening van de afstand van hun kind beïnvloeden. Voor zover gegevens over
afstandsvaders bekend zijn, worden deze meegenomen in het onderzoek. De verkregen inzichten
bieden aangrijpingspunten om de kwaliteit van de hulpverlening aan afstandsvrouwen aan te passen
en te optimaliseren.
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TERUGLOOP VAN AANTAL UIT HET BUITENLAND TE ADOPTEREN KINDEREN
In de nabije toekomst zal de aandacht blijven uitgaan naar de gevolgen die de terugloop van het
aantal van uit het buitenland te adopteren kinderen heeft voor het begeleidingsaanbod van de Fiom en
andere instellingen. ‘Special need’-kinderen en oudere kinderen vragen om een andere begeleiding.
Zo ook zal de discussie worden aangezwengeld over de mogelijke (veranderingen in de) relatie
tussen adoptie en pleegzorg.

5.4 Het aanbod: ambities voor 2009 en een venster op 2015

5.4.1 Afstand en (na)zorg adoptie
Een van de keuzemogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap is afstand doen van het kind.
Vanuit haar expertise bij besluitvorming onbedoelde zwangerschap en de gevolgen die de keuze voor
het afstand doen heeft op het verdere leven van de afstandsouder, ondersteunt de Fiom de
afstandsouders bij het komen tot een zorgvuldig besluit. Zij begeleidt hen bij het daadwerkelijke
afstand doen, samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. De beschrijving
van dit Fiom-aanbod is te vinden bij het aandachtsgebied (on)bedoelde zwangerschap.
Het kabinet laat onderzoek doen naar de psychosociale gevolgen van afstand ter adoptie. )Zie
hiervoor in paragraaf 5.3. Beleidsontwikkelingen: ‘Kennis over adoptie’.)

(NA)ZORG DRIE PARTIJEN

Het afstand doen van het kind is de eerste stap in het ontstaan van de levenslange verbondenheid
tussen drie partijen, die lang niet altijd gelijkiopende belangen hebben. Het gaat om de
afstandsouders, het geadopteerde kind en de adoptieouders. Voor alle partijen is het van belang
inzicht te hebben in hun positie en om daar adequaat mee te kunnen omgaan.
De Fiom heeft geen directe betrokkenheid bij de begeleiding van adoptieouders tijdens het
adoptieproces. De Fiom komt in beeld als de adoptie heeft plaatsgevonden en is er om alle drie de
partijen daar waar zij dat nodig hebben professionele begeleiding te bieden.

(NA)ZORG AFSTANDSOUDERS

De (na)zorg voor afstandsouders richt zich op afstandsmoeders/-ouders die soms na jarenlang
stilzwijgen de stilte verbreken om zodoende het afstand doen van hun kind eindelijk een plaats te
geven in hun leven. Ook worden zij begeleid wanneer zij door hun biologisch kind zijn teruggevonden,
of zelf op zoek gaan naar hun afgestane kind.

(NA)ZORG GEADOPTEERDEN

De (na)zorg voor geadopteerden richt zich op begeleiding bij hun zoekproces naar hun biologische
ouders, het zoeken naar hun ‘roots’, identiteitsproblemen en het omgaan met hun dubbele loyaliteit
naar hun biologische en naar hun adoptieouders. Ook kunnen geadopteerden begeleid worden voor
of na een eventuele ontmoeting met biologische ouders wanneer deze ouders een zoekactie naar hun
afgestane kinderen hebben gestart

(NA)ZORG ADOPTIEOUDERS

De (na)zorg voor adoptieouders is er voornamelijk op gericht om te voorkomen dat ouders die
problemen signaleren bij hun geadopteerde kinderen, in het hulpverleningscircuit terechtkomen. Door
aan hen in een vroegtijdig stadium preventiecursussen aan te bieden waar aandacht is voor
adoptiegerelateerde opvoedingsproblemen, geven wij de ouders handvatten om zelf de problemen op
te lossen. Zo heeft de Fiom al jarenlang cursussen voor adoptieouders van kinderen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar en voor adoptieouders met kinderen in de puberleeftijd.
De Fiom werkt samen met de SAV in het project ‘Een goede start’ waar ouders van kinderen die nog
maar net in Nederland zijn, centraal staan. Nazorg biedt de Fiom ook aan de drie partijen gezamenlijk,
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daar gaat het om de verbondenheid. Begrip en respect voor de andere partijen zijn de doelstellingen.
Dit komt aan bod in de cyclus van drie thema-avonden Verbonden door Adoptie’ die de Fiom al jaren
organiseert in samenwerking met de grootste vergunninghouder, de Vereniging Wereldkinderen.
De Fiom biedt ook (na)zorg aan de mensen die gevonden zijn door zoekacties en daar vragen over of
hulp bij nodig hebben.

Ambities voor 2010

• De verwachting is dat het aantal cliënten dat intensieve begeleiding nodig heeft in 2010 weer
iets gaat stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om
(hulpverlenings)trajecten waarin cliënten, individueel, met hun systeem of in groepen
psychosociale begeleiding krijgen in een nazorgtraject. Het gaat dan om afstandsouders,
geadopteerden en adoptieouders. De reden voor de te verwachten stijging is onder andere de
verbetering van de toegankelijkheid van het Fiom-aanbod die ingezet is in 2009 in de grote
steden, Flevoland en Zeeland.

• Zo nodig wordt de gespreksgroep Triadegroep aangeboden voor de drie partijen samen indien
zij aangeven beter te willen leren omgaan met de verbondenheid tussen de drie partijen.

• Aan mensen die gevonden zijn door een niet-adoptiegerelateerde zoekactie biedt de Fiom een
nazorgtraject aan. Uit onderzoek blijkt dat na de ontmoeting het contact niet altijd
vanzelfsprekend voortgezet kan worden en de ervaring leert dat een deel van de gevondenen’
behoefte heeft aan veelal kortdurende begeleiding.

• De Fiom verwacht ten opzichte van 2009 meer deelnemers aan de voorlichtingen en
preventieve cursussen voor adoptieouders met een uit het buitenland geadopteerd kind (naar
aanleiding van advies Commissie Kalsbeek en de hiervoor reeds genoemde betere
toegankelijkheid van het aanbod in de grote steden, Zeeland en Flevoland).

• Via het Adoptietijdschrift wil de Fiom leden van de adoptiedriehoek, intermediairs en andere
geïnteresseerden blijven informeren over verschillende ontwikkelingen rond en aspecten van
adoptie.

• De Fiom zet in op meer contacten met de doelgroepen op dit aandachtsterrein, met een
preventief en/of hulpverlenend karakter, door het verder ontwikkelen van het digitale aanbod: e
mailbeantwoording, chatten, de websites www.adoptievraQen.nl en www.fiom nl.

• De Fiom verwacht ook steeds beter de rol van kennis- en expertisecentrum te kunnen vervullen
voor instellingen en overheden door de (digitale) ontwikkelingen die in 2009 in gang zijn gezet,
waaronder de website www.adoptievragen.nl.

• De Fiom brengt de behoeften aan begeleiding in kaart van adoptieouders, volwassen
geadopteerden en afstandsouders om een sluitende aanpak op maat van adoptie(na)zorg te
kunnen realiseren.

• De Fiom verkent de te bieden mogelijkheden ten behoeve van contactherstel in families.
• Fiom onderzoekt de mogelijkheid om een rol te spelen in de procedures die leiden tot

langdurige pleegplaatsing, net zoals bij afstand ter adoptie het geval is.

Venster op 2015

• De Fiom verwacht dat de digitale ontwikkeling verder doorgezet zal worden. Dit betekent een
beter bereik van de Fiom-doeig roepen: via internet is het gemakkelijker om vanuit het hele land
bij de Fiom terecht te komen.

• Een deel van de vragen van de doelgroep kan direct worden beantwoord via het net. Voor
andere vragen kunnen bezoekers van de sites doorverwezen worden naar het reguliere face-to
face-aanbod van de Fiom op de verschillende locaties in het land. Ook combinaties van digitaal
en face-to-face-aanbod zullen tot het reguliere werk van de Fiom behoren.
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Fiom verwacht in het kader van haar werk op het gebied van de adoptie(na)zorg bekend en
erkend te zijn bij en door tal van netwerken, instellingen en organisaties als gespecialiseerd
samenwerkingspartner.

5.4.2 (lnter)nationale zoekacties
Bij zowel adoptiegerelateerde als niet-adoptiegerelateerde zoekacties gaat het om zoekacties naar
familieleden tlm de tweede graad. Bij niet-adoptiegerelateerde zoekacties gaat het met name om
moeders/vaders/kinderen die na echtscheiding of een verbroken relatie het contact zijn verloren. Ook
gaat het om ‘verwekkers’ die niet eerder op de hoogte waren van het bestaan van hun kind. Verder
kunnen donorkinderen een beroep doen op de psychosociale begeleiding van de Fiom rondom
identiteitsvraagstukken. De Fiom werkt samen met de Stichting Donorkind aan afstemming en
effectieve hulpverlening bij zoekacties van donorkinderen. Wanneer er sprake is van een match,
kunnen donorkinderen en hun verwekker door de Fiom begeleid worden rondom een ontmoeting.

ONDERSCHEID PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN TECHNISCH ZOEKEN
Bij zoekacties wordt onderscheid gemaakt in psychosociale begeleiding voorafgaande aan, tijdens of
na afsluiting van een zoekactie en een technisch gedeelte dat voor buitenlandse zoekacties wordt
uitgevoerd door de afdeling International Social Service (ISS) en voor binnenlandse zoekacties door
het in 2007 opgerichte landelijk zoekteam (LZT). Deze afdeling heeft tot taak het technisch zoeken,
zowel nationaal als internationaal, te professionaliseren. Het LZT beheert het eigen Fiom afstands
archief en dat van opvang- en begeleidingscentrum Valkenhorst te Breda en Rosa Manus in Leiden.
De Fiom beheert de database opgezet door de Stichting Donorkind. Bij zoekacties van donorkinderen
die verwekt zijn voor 2004, wordt hiervan gebruikgemaakt. Donorkinderen die verwekt zijn na 2004,
toen de registratie werd ingevoerd, kunnen doorverwezen worden naar de Stichting Donorgegevens
Kunstmatige Bevruchting.

Cliënten kunnen naar keuze individueel of in groepsverband psychosociale begeleiding krijgen. Ook
mensen die hun technische zoekactie niet via de Fiom/ISS laten lopen kunnen voor de begeleiding
een beroep doen op de Fiom (bijvoorbeeld mensen die via de vergunninghouders of Spoorloos
zoeken).

BEHEER ARCHIEF FIOM-DOSSiERS

Er wordt nog verder gewerkt aan uitbreiding van de beheerfunctie van het aantal afstandsarchieven’
van derden, naast die van Valkenhorst en Rosa Manus. Daartoe wordt overleg gevoerd met de Fiom
bureaus in de vier grote steden en met de vroegere Fiom-huizen en overige instanties die nog oude
afstandsdossiers hebben. Het streven is om in ieder geval in kaart te brengen waar dit soort dossiers
liggen en op welke wijze toegang kan worden verkregen. De Fiom zal andere instanties aanbieden
deze archieven voor hen te beheren onder gelijke voorwaarden als bij Valkenhorst.

AUTORISATIE

De Fiom is door het ministerie van BZK geautoriseerd voor zowel geautomatiseerde als schriftelijke
bevraging van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de daaraan gelieerde landelijk
raadpieegbare deelverzameling (LRD). Via de LRD kan met bijzonder weinig gegevens in de GBA
worden gezocht, waardoor de kans op succes enorm is toegenomen. Met ingang van 1 augustus
2009 is het geautomatiseerde systeem van LRD-bevraging gewijzigd waardoor er sneller resultaat
geboekt kan worden.
Dit kan invloed gaan hebben op het aantal GBA-bevragingen maar dat zal in de praktijk moeten
blijken. Schriftelijke bevraging van de gemeenten is nodig wanneer er onvoldoende gegevens zijn of
indien de gegevens dateren van voor de invoering van de GBA in 1994.
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Ambities voor 2010

Voor 2010 verwacht de Fiom zon 1.500 hulpverleningstrajecten waarin cliënten zowel
individueel, met hun systeem of in groepen psychosociale begeleiding krijgen bij hun zoekacties,
waaronder ook begeleiding bij inzage van afstandsdossiers.

• Daarnaast verwacht de Fiom: 4.000 LRD-aanvragen, 680 GBA-aanvragen en 300 schriftelijke
bevragingen in het kader van nationale zoekacties.

• De Fiom rekent op 50 aanvragen uit het eigen afstandsarchief. De Fiom beheert ook het
afstandsarchief van Rosa Manus en Valkenhorst (beide instellingen voor vrouwenopvang) en is
met andere organisaties in gesprek om deze taken ook voor hen uit te voeren.

• Het LZT brengt in kaart welke informatiebronnen er zijn voor zoekacties en voor wie die
toegankelijk zijn.

Venster op 2015

• Het LZT werkt internationaal.
• De Fiom heeft alle afstandsarchieven in Nederland in beheer.
• De Fiom is dé Organisatie voor psychosociale begeleiding van zoekers ook als zij zelfstandig

zoeken of via andere organisaties, zoals Spoorloos of de vergunninghouders.

H0MC0NTACTREGSTER

Het Fiom-contactregister is in de zomer van 2007 in het leven geroepen. De Organisatie rondom dit
register is goed van de grond gekomen. Echter, om het register goed te laten werken, moet er
voortdurend publiciteit aan gegeven worden. Succesverhalen van personen die elkaar middels dit
register gevonden hebben, worden gebruikt om in de pers publiciteit te vergaren rondom dit register.

Ambitie voor 2010
De verwachting is dat in 2010 erin het totaal ongeveer 130 aanmeldingen voor het contactregister
zullen zijn.

Venster op 2015

Het aantal aanmeldingen is vervijfvoudigd.

ISS-NETWERK

De Stichting Ambulante Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van de internationale ISS
Organisatie, die haar hoofdzetel heeft in Genève en daarnaast vertegenwoordigd is in ongeveer
honderd landen. Via dit ISS-netwerk wordt onder andere gezocht en begeleiding geboden bij
zoekacties. De Fiom is bezig om dit ISS-netwerk uit te breiden en daar waar mogelijk te versterken.
Daar waar in een land op dit moment geen ISS-vertegenwoordiging is, zal het landelijk zoekteam
(LZT) zelf naar mogelijkheden in het land zoeken, primair uiteraard voor de individuele zoeker, maar
tevens om te bezien of de gevonden mogelijkheid in de bestaande ISS-structuur kan worden ingebed.
Op het ISS-netwerk wordt vooral een beroep gedaan in individuele gevallen. Incidenteel wordt het
ISS-netwerk ingezet om meer algemene informatie betreffende sociaal juridische onderwerpen in een
bepaald land in te winnen.

Op het hoofdkantoor van ISS te Genève zetelt ook het International Reference Centre for the Rights of
Children Deprived of their Family dat zich aanvankelijk alleen bezighield met internationale adoptie in
al haar facetten, maar dit terrein inmiddels heeft verbreed - zoals de naam ook al aangeeft - tot
kinderen die bijzondere zorg behoeven. Dit Reference Centre wordt met name gefinancierd door de
centrale autoriteiten in het kader van het Haags Adoptieverdrag van diverse verdragsianden. In
Nederland is dit een afdeling van het ministerie van Justitie.
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De contacten van dit Reference Centre worden ook weer gebruikt om het ISS-netwerk uit te bouwen
en te onderhouden, onder andere met het oog op zoekacties.

DIENSTVERLENING ISS
De dienstverlening van de afdeling ISS omvat:
• het volgen en bestuderen van de juridische stand van zaken en de ontwikkeling daarvan van de

belangrijkste aandachtsgebieden van de Fiom in binnen- en buitenland op de kerntaken;
• het verstrekken van informatie aan personen en instellingen over (inter)nationale adopties.

zoekacties en aanverwante problematiek;
• het bemiddelen bij (inter)nationale zoekacties (van en naar het buitenland);
• het bemiddelen bij grensoverschrijdende sociaaljuridische problemen door middel van het

internationale ISS-netwerk (bijvoorbeeld: gezagsvoorziening na echtscheiding, voogdijkwesties,
gezinshereniging, (inter)nationale adopties, kinderontvoering en mishandeling).

Ambitie voor 2010

• Het te verwachten aantal verzoeken om dienstverlening wordt geschat op circa 1 .060.
• Hierbij is onderscheid nodig tussen:

• Telefonische advisering ofwel hulpverlening die in de meeste gevallen beperkt blijft tot
1 â 2 contacten/gesprekken. Te verwachten aantal: 500.

• Advisering naar aanleiding van schriftelijke verzoeken en e-mail. Te verwachten aantal: 150.
• Interlandelijke verzoeken waarvan een dossier wordt gemaakt en die intensieve behandeling

verlangen. Het gaat hier vaak om langdurige en veelvuldige contacten die geruime tijd duren
in verband met de internationale aspecten. Te verwachten aantal: 400.

• Van het totaal aantal zaken zal ca. 40% afkomstig zijn uit het buitenland, dat wil zeggen van
andere ISS-afdelingen en —correspondenten, en ca. 35% intern. De overige zaken worden
aangebracht door onder andere de advocatuur en jeugdbeschermingsinstanties.

Venster op 2015

De bovenstaande cijfers zijn stabiel. Het internationale netwerk is versterkt.

5.4.3 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

INFORMATIE/CONSULTATIE EN SIGNALERING

Ambitie voor 2010
1 .700 verzoeken van potentiële cliënten en intermediairs om informatie en/of consultatie zijn
beantwoord. Door www.adoptievragen.nl en www.tiom.nl en het vergroten van de adoptiealertheid
gaat het aantal mogelijk nog verder omhoog.

Venster op 2015

Met een steeds grotere naamsbekendheid is een toename van het aantal verzoeken te verwachten.
De Fiom staat bekend als dé organisatie waar je terechtkunt voor informatie en begeleiding bij vragen
rondom afstand, adoptie en zoekacties.
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DESKUNOIGHEIDSBEVORDERING

Ambitie voor 2010
(Semi)professionals die in hun werk te maken hebben met adoptieouders, geadopteerden en/of
afstandsouders zijn op de hoogte van het aanbod van de Fiom. Zij kunnen - indien nodig - verwijzen
naar de Fiom, of zijn in staat Fiom-expertise in hun werk te gebruiken.
In 2010 verwachten wij de deskundigheid op dit vlak van zon 350 professionals te vergroten. Het gaat
hierbij onder andere om een vervolg op de in 2009 gestarte pilots adoptiealertheid binnen enkele
Centra voor Jeugd en Gezin.

Vensrer op 2015
(Semi)professionals weten de Fiom te vinden. Concreet wil de Fiom in 2015 een gespecialiseerde
samenwerkingspartner zijn van alle dan bestaande Centra voor Jeugd en Gezin en andere
organisaties en instellingen die in aanraking komen met vragen op het gebied van adoptie(na)zorg. De
Fiom wil op reguliere basis haar expertise delen met onder andere beroepsopleidingen, huisartsen,
verloskundigen, AMW, schoolbegeleidingsdiensten en GGZ-instellingen.

EXPERTISEBUNDELING

Ambitie voor 2010
De Fiom wil de samenwerking met de Stichting Adoptievoorzieningen verder uitbouwen. Het gaat
daarbij om het verzamelen, verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van expertise op het gebied
van adoptie(na)zorg, om de coördinatie van de adoptie(na)zorg en om het gezamenlijk uitvoeren van
activiteiten op uitvoerend en strategisch niveau.

Met genoemde Stichting zal ook de website www.adoptievragen.nl, die opgezet wordt in 2009, verder
worden ontwikkeld.

Er wordt, vanuit de website, een basis gelegd voor een (digitaal) expertisecentrum Adoptie(na)zorg
dat in de jaren daarna verder uitgebouwd gaat worden.

Venster op 2015
Het landelijk expertisecentrum Adoptie(na)zorg werkt zoals gepland. De Fiom en de SAV vervullen de
landelijke coördinatierol op het gebied van de adoptie(na)zorg.

__________________

FIOMEDIA

Een belangrijk onderdeel van Fiomedia is de kennisbank waarin de Fiom haar expertise vastlegt,
waardoor niet alleen kennisdeling maar ook kennisopbouw mogelijk wordt. In eerste instantie is dit
bedoeld voor de eigen medewerkers, in tweede instantie voor de doelgroepen, waaronder zeker ook
de intermediairs een belangrijke plaats innemen. Onderzocht gaat worden welke informatie voor welke
doelgroepen opengesteld gaat worden, bijvoorbeeld via www.adoptievragen.nl. Het digitale aanbod
rond AAZ bestaat in 2010 uit informatie op de websites www.fiom.nl en www.adoptievragen.nl en de
mogelijkheid om via die sites te mailen en te chatten.

Verdere ambities voor 2010
1. Het protocol begeleiding draagouders/wensouders verder uitwerken samen met de Raad voor de

Kinderbescherming. Ook mogelijke consequenties voor het bestaande protocol afstand ter
adoptie bekijken.
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2. Het protocol afstand ter adoptie behoeft een wijziging, onder andere in verband met de rol van de
vader bij afstand ter adoptie. Dit met het oog op de jurisprudentie van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg en vooruitlopend op het in werking treden van het nieuwe
Europese Adoptieverdrag. Hierin wordt onder andere geregeld dat de toestemming van de vader
vereist is, om afstand ter adoptie te kunnen en mogen doen.
De noodzaak tot wijziging van het protocol is in 2009 tevens aangegrepen om het huidige
protocol met de samenwerkingspartners (Bureau Jeugdzorg en Raad voor de
Kinderbescherming) te evalueren. Ook dat zal naar verwachting leiden tot enkele aanpassingen.
Naar verwachting zal het nieuwe protocol begin 2010 van kracht kunnen worden.
De werkwijze van de Fiom c.q. het protocol afstand ter adoptie dient aangepast te worden in
verband met de digitalisering van de informatiestroom na aangifte van geboorte. De Fiom neemt
het initiatief tot het laten opnemen van een code in het digitale systeem zodat, indien
geheimhouding gewenst is, dit ook bij alle betrokken organisaties bekend is. Een en ander zoals
ook gebeurt, wanneer er sprake is van eerwraak.

3. De laboratoria die onder andere vaderschapstesten doen, zijn bekend met het aanbod van de
Fiom en verwijzen ernaar.

4. Twee pilots met als doel het bevorderen van de adoptiealertheid bij medewerkers van de CJG’s
worden uitgevoerd. De pilots worden gevolgd en geëvalueerd. Het ministerie van Jeugd en Gezin
financiert dit onderzoek.

5. De Fiom zal het beheer van de database van de Stichting Donorkind op hun verzoek overnemen
en integreren in het Fiom-contactregister. Daardoor wordt zowel de continuiteit als de kwaliteit
gewaarborgd. De Fiom zal zowel donoren’ als donorkinderen’ begeleiding bieden.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om dit register uit te breiden met c.q. om te bouwen
tot een DNA-database.
In dat kader zal een samenwerking worden aangegaan met een in Nederland gevestigd klinisch
genetisch laboratorium alwaar de DNA-onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

6. Met de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting is contact gelegd met het oog op een
verdere samenwerking ten behoeve van begeleiding van donorkinderen.

PR-ACTIVITEITEN

Ambitie voor 2010
De uitvoering van het Plan van aanpak adoptie(na)zorg wordt zowel in- als extern publicitair begeleid.
Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de vernieuwde Fiom-website en de website
wwwadoptievragen.nl.
Genoemde website is in 2009 samen met de Stichting Adoptievoorzieningen voorbereid. De
introductie ervan begin 201 0 zal vergezeld gaan van de nodige publicitaire acties.
In 2009 is gewerkt aan het vernieuwen van de folder over de begeleiding bij zoekacties door de Fiom.
Hierin komt uitgebreide informatie over zowel het technisch zoeken als over wat iemand zoal kan
doormaken bij het zoeken naar familieleden in binnen- of buitenland.
In 2010 wordt de folder uitgebracht. Het zoeken naar verwanten t/m de tweede graad blijft verder in de
aandacht via de website van de Fiom, de website www.adoptievraQen.nl en andere publicaties.

Het vernieuwde protocol afstand ter adoptie wordt onder de aandacht gebracht. Tevens wordt een
informatiefolder voor potentiële afstandsouders geïntroduceerd.
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De uitvoering van het Plan van aanpak adoptie(na)zorg wordt zowel in- als extern publicitair begeleid.
Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de vernieuwde Fiom-website en de website
www.adoptievragen.nl.

Venster op 2015
De Fiom staat bekend als:
• Het expertisecentrum voor adoptie(na)zorg, van waaruit het werk op het gebied van de

adoptie(na)zorg wordt gecoördineerd, verder ontwikkeld en deels ook uitgevoerd.. Eveneens
kunnen de rijksoverheid en de andere partijen in het werkveld van de adoptie(na)zorg bij dit
centrum terecht voor informatie over de historie en de actuele ontwikkelingen op het gebied van
de adoptie(na)zorg.

• De instantie voor het beheer van afstandsdossiers.
• De Organisatie voor de begeleiding bij zoekacties naar familieleden.
• De organisatie voor begeleiding bij een voornemen tot afstand doen van een kind.
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ACTIVITEITEN

Adoptiedriehoek, (na)zorg en
(inter)nationale zoekacties
Uitvoering: hulpverlening preventie

. . Resultaat Financiele waarde& signalering
Individuele en/of systeemgerichte 32 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan recent bevallen vrouwen (en partner/directe
vrouwen (en hun partner) die hebben omgeving) zodat de afstand ter € 86.710
besloten afstand te doen van hun kind, adoptie zorgvuldig is uitgevoerd

volgens een vastgesteld protocol.
Individuele en/of systeemgerichte 1 10 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan afstandsouders die afstandsouders. Zij kunnen hun

€ 121 746hulp zoeken bij de verwerking van hun status als atstandsouder hanteren.
afstand. Inclusief groepshulpverlening.
Individuele en/of systeemgerichte 325 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening en groepsgerichte adoptieouders waardoor zij hun
preventieactiviteiten aan adoptieouders. adoptieouderschap kunnen

hanteren. (gem. 12,5 uur).
Adoptieouders hebben inzicht in en € 260.193
geleerd om te gaan met leeftijd- en
adoptiegerelateerde problemen. De
communicatie met hun kinderen is
verbeterd.

Individuele en/of systeemgerichte 345 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan geadopteerden geadopteerden waardoor zij hun
(identiteit, verwerking) die hulp zoeken adoptiestatus kunnen hanteren. € 181.365bij het hanteren van de adoptiestatus.
Inclusief groepshulpverlening.

Individuele en/of systeemgerichte 2.000 hulpverleningstrajecten rond
hulpverlening aan personen met een zoekacties zijn afgerond (waaronder
zoekactievraag naar bloedverwanten tot ook begeleiding bij dossierinzage).
en met de tweede graad (wel/niet Cliënten kunnen de resultaten van € 325.689
adoptiegerelateerd). de zoekactie hanteren.
lnloopavonden en thema-avonden:
groepsbijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur.
Individuele en/of systeemgerichte 425 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening, aan personen die personen die gevonden zijn door
gevonden zijn door een zoekactie en een zoekactie kunnen adequaat met € 129.783
daardoor behoefte hebben aan deze situatie omgaan.
psychosociale begeleiding.
lndividuele/systeemgerichte Ongeveer 25 donorkinderen kunnen
hulpverlening aan donorkinderen hun specifieke situatie hanteren. € 19.342
rondom identiteitsvraagstukken.
Themabijeenkomst. 1 17 personen zijn bereikt in
Voorlichting over van basisschool naar 9 voorlichtingsbijeenkomsten. € 4.492
V.O. ; hechting en overgang.
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Themacyclus van drie avonden: 750 deelnemers hebben meer
‘Verbonden door Adoptie’ begrip voor verbondenheid en
Adoptiedriehoek ‘Triadegroep’: respect voor elkaar. Hierdoor wordt
groepshulpverlening voor leden van de de toestroom tot de hulpverlening € 87.038
adoptiedriehoek (afstandsouders, beperkt.
adoptieouders en geadopteerden), in
3 thema-avonden.

Het verstrekken van informatie over 4.000 aanvragen zijn afgerond.
personen, hun verwanten of instellingen
uit de LRD, in het kader van zoekacties.
Het verstrekken van informatie over 680 digitale aanvragen zijn
personen, hun verwanten of instellingen afgerond.
uit de GBA in het kader van zoekacties.

Schriftelijke GBA-aanvragen in het 300 aanvragen zijn afgehandeld.
kader van zoekacties.

Telefonische advisering of 500 vragen van (potentiële) cliënten
dienstverlening in 1 â 2 gesprekken. en intermediairs zijn adequaat

beantwoord. € 533.768
Advisering naar aanleiding van 150 adviezen zijn uitgebracht.
schriftelijke verzoeken/e-mail.

Aanvragen voor inzage in 270 aanvragen zijn begeleid.
afstandsdossiers uit eigen
afstandsarchief en dat van derden.

Interlandelijke verzoeken waarvan een 400 verzoeken zijn in behandeling
dossier wordt gemaakt en die genomen.
intensieve behandeling vragen. Het
gaat om langdurige en veelvuldige
contacten met internationale aspecten.
Uitvoering Totaal € 1.750.125

Strategie:

coördinatie, protocollering,
. . Resultaat Financiele waardedeskundigheids-bevorderinçj en

signalering
Informatie, consultatie, signalering, 1 .700 vragen van (potentiële)
verwijzing en advies aan (potentiële) cliënten en intermediairs zijn
cliënten en deelnemers, maar ook adequaat beantwoord + hits.
verwijzers, studenten, overheden en € 58.909
andere instellingen, via telefoon, post
en de website www.fiom.nI/
www.adoptievraqen.nI.

Deskundigheidsbevordering van 350 (Semi)professionals (waar
(semi)professionals die op het gebied onder ketenpartners rond de Centra
van adoptie(na)zorg werken, door voor Jeugd en Gezin) kennen het
middel van voorlichting of training op Fiom-aanbod op het gebied van

€ 148 795maat. Gemiddeld duurt een voorlichting adoptie(na)zorg, kunnen indien
2 uur en een training 4 uur. nodig verwijzen, de Fiom

consulteren of zijn in staat de Fiom
expertise te gebruiken.
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De expertise afstand ter adoptie (ATA)
inzetten op langdurige pleegplaatsing.

Er zijn heldere afspraken met de
betrokken partijen over de inbreng

Jvande Fiorn bij langdurige

_____

Pilot adoptiealertheid bij CJG, In overleg met het ministerie van
geflankeerd door een onderzoek in Jeugd en Gezin zal op basis van de
opdracht van het ministerie van Jeugd uitkomsten van dit onderzoek een
en Gezin, plan van aanpak worden

geschreven voor de landelijke
implementatie van de
adoptie(na)zorg.

Website www.adoptievragen.nl. De website is interactief. Bezoekers
Bij de website kunnen potentiële maken gebruik van de e-mail- en
cliënten en deelnemers, maar ook chatmogelijkheden.
verwijzers, studenten, overheden en

€ 56 153andere instellingen terecht voor
informatie, advies en (een begin van)
hulpverlening op het terrein van de
adoptie(na)zorg.
Juridische, ethische, praktische en Een DNA-database wordt al dan niet
financiële aspecten van een DNA- ingericht. € 7.487
database onderzoeken.
FIOMEDIA Werkprocessen rond AAZ zijn
Vullen en bijhouden kennisbank en beschreven en samen met andere
informatie toegankelijk maken voor relevante documenten in de
exiernen (bijvoorbeeld CJG). kennisbank opgenomen en kunnen

door Fiom-medewerkers worden
gebruikt. Zo nodig worden deze
aangevuld met als doel

€ 27 453kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling.
Externen hebben tot voor hun
relevante zaken o.a. via
www.adoptievragen.nl.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig een
beroep doen op de deskundigheid
van de Fiom.

Uitvoeren en het verder ontwikkelen Werkzaamheden om het terrein van
van het plan adoptie(na)zorg samen adoptie te coördineren worden
met de Stichting Adoptievoorzieningen. volgens het plan in gang gezet

zoals: landelijke consultatie- en
verwijsnummer is operationeel
begrip adoptie alertheid van

€ 35 564reguliere instellingen is uitgewerkt
en als instrument bruikbaar.
Inzet regionale adoptieplatforms is
landelijk gecoördineerd;
pilot landelijk consultatieteam is
geëvalueerd.

l.s.m. Stichting Adoptievoorzieningen 4x per jaar een uitgave van het
uitgave van Adoptietijdschrift en Adoptietijdschrift met een oplage € 43.051
deelname aan redactieraad. van 4.000 tot 4.200 exemplaren.

€ 3.120
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pleegplaatsing.
Overleg met rechtelijke macht over de Het ATA-protocol is actueel.
praktische gang van zaken € 12.479
adoptieprocedure.
Fiom-protocol begeleiding wens-! Het protocol wordt door de

€ 9 172draagouders wordt afgerond. organisatie gebruikt.
Nadere samenwerking klinisch Er is een gestandaardiseerde
genetisch laboratorium uitwerken en werkwijze voor de vragen van Fiom- € 9.421
protocol opstellen, cliënten naar DNA-onderzoek.

Beheer van Fiom-contactregister. 85 personen die gevonden willen
worden, zijn geregistreerd.

Overnemen bestaande database van Overeenkomst van samenwerking
Stichting Donorkind en integreren in en protocol is uitgewerkt en
Fiom-contactregister (technische vastgelegd.
aanpassingen en omschrijving
werkwijze).

€ 24.333Publiciteit in verband met de overname. Alle personen in het huidige
Informeren van alle personen die in het contactregister zijn op de hoogte
huidige contactregister van Stichting gebracht.
Donorkind ingeschreven staan, over de
overname.

Afronding en implementatie onderzoek De aanbevelingen zijn verwerkt, de
dossiers van afstandsmoeders. werkwijze is aangepast.
Beheer archief Fiom-afstandsdossiers. 3.015 dossiers zijn via een digitaal

bestand op te zoeken.
Beheer afstandsarchief overige Begeleiding bij dossierinzage en
organisaties (Rosa Manus, vergaren van data voor zoekacties.

€ 52 722Valkenhorst).
Uitbouwen van archiefbeheerfunctie ten
behoeve van derden en digitaliseren
van zoekbestanden.
Uitzoeken begeleiding bij Concreet aanbod psychosociale
vaderschapstesten. Kenbaar maken hulpverlening aan cliënten van de

€ 6 863van aanbod aan laboratoria en testlaboratoria. Laboratoria zijn
sam enwerkingsafspraken maken. bekend met werk Fiom.
Internationaal onderzoek stimuleren Met (inter)nationale relevante
naar ethische dilemma’s die nieuwe partijen is duidelijk verkregen over

€ 6 239ontwikkelingen hebben als alternatief de (on)mogelijkheden van dit
voor buitenlandse adoptie. onderzoek.
PR-activiteiten voor zoekacties, o.a. Informatieverstrekking die bijdraagt
door: het maken van een nieuwe aan bekendheid Fiom-aanbod op
cliëntenfolder zoekacties, meer het gebied van het zoeken naar
publiciteit zoeken en meer aandacht familieleden in binnen- of buitenland.
voor dit onderwerp op de Fiom-site. Informatie over het onderwerp en

€ 41 179Cliëntenfolder over Fiom-aanbod ervaringsverhalen van cliënten
donorkinderen, onder andere in leveren een bijdrage aan het
verband met de overname van de doorbreken van taboes op het
database van de Stichting Donorkind. onderwerp, geven de samenleving
Plaatsen van artikelen in publieks- en inzicht in problematiek en geven
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vakbladen, bekendheid aan Fiom-aanbod.
Exploratieve ruimte: signaleren van
nieuwe initiatieven in het land en die € 37.436
verspreiden via de netwerken.

Strategie Totaal € 580.375

AAZ Bedrag Relatief
- Uitvoering: €1.750.125 75,1%
- Strategie: € 580.375 24,9%
Totaal: € 2.330.500 100,0%
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Subsidiebegroting 2010

Relatieve Waarde beschikbaar voor productie 82,1%
Relatieve waarde voorwaarde scheppend 17,9%
Totaal 100,0%

tijdverdeling_alle_taken
Uitvoering (hulpverlening, preventie & signalering) J 64,6%
Strategie (coöordinatie, protocolleririg & desk. bev.) 35,4%

100,0%

€ 2.497.991

Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale zoekacties/ISS

53 %
Uitvoering: 75,1% C 1.750.125
Strategie: 24,9% 580.375

€ 2.330.500
Voorwaarde scheppend C 506.586

€ 2.837.086
100,0% in waarde € 5.335.078 1

€ 5.335.078

Relatieve verdeling over de aandachtsgebieden

(on)bedoelde zwangerschap, ongewenste kinderloosheid en tienerouderschap Waarde in €

(on)bedoelde zwangerschap
27 3’ Uitvoering: 73,8% € 882.883

0

Strategie: 26,2% € 313.702

)ngeWente kinderloosheid
8 1%

Uitvoering 27 79’ € 97994
Strategie: 72,3% € 255.176

Tienerouderschap
11

Uitvoering: 20,1% € 100.889
0

Strategie: 79,9% € 401.309
46,8% € 2.051.953

Voorwaarde scheppend € 446.038

Activiteitenplan 2010
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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Het bestuur van
Stichting Ambulante Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT ‘s Hertogenbosch

Overal 10.2e, tenzij
anders aangegeven

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG
T 070 340 79 11
E 070 340 78 34
www.minvws.nI

Contactpersoon

T 070

Datum 14-12-2009
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2010

Ons kenmerk

Objectnummer 0283388
Subsidienummer 315370

Bijlagen

Geacht bestuur,
Uw brief
29-9-2009

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 29-09-2009 en uw correspondentie
van 22-10-2009, bericht ik u het volgende.

Inhoudelijke overwegingen
In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2010 een
aantal activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten passen binnen mijn
subsidiebeleid, zoals onder andere neergelegd in de VWS-(ontwerp)begroting
2010 en in het rapport “Kennis, Innovatie & Meedoen’

Ik hecht er waarde aan dat u zich ook in 2010 blijft inzetten voor een uniform Fiom
aanbod in heel Nederland. Ik blijf hier graag met u over in gesprek. Daarnaast vind
ik het erg belangrijk dat u zich in 2010 inzet voor het overdragen van uw expertise
op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld aan de
reguliere instellingen die daar verantwoordelijk voor zijn (zoals Algemeen
Maatschappelijk Werk en de GGZ).

Ik ben bereid voor 2010 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken.
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 36 van de
Subsidieregeling VWS-subsidies).

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief.

Deze documenten zijn digitaal te raadplegen op www.overheid.nl en www.minvws.nl.
Pagina 1 van 4
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Subsidieverlening
Gelet op cie hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar Ons kenmerk
2010 een instellingssubsidie van maximaal € 5.214.933,--.

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Kaderwet VWS-subsidies
- de Subsidieregeling VWS-subsidies2

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten:
— (On)bedoelde zwangerschap € 1.423.885,--
— Ongewenste kinderloosheid € 420.258,--
— Tienerouderschap € 597.594,--
— Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale € 2.773.196,--

zoekacties ISS

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden:

— loongevoelig € 4.263.326,--
— prijsgevoelig € 951.607,--

Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen rekening
gehouden.

Overige bepalingen
Ik wijs u er op dat uw organisatie op grond van deze subsidieverlening mogelijk is
aan te merken als “aanbestedende dienst” in de zin van artikel 1, sub r, van het
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en als zodanig gehouden
zou kunnen zijn aan de daarin vervatte regels voor de Europese aanbesteding van
diensten, leveringen en werken. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar
www.ovia.nl of www.ez.nl (zoekterm: Europees aanbesteden)

Subsidievaststelling
Binnen yjj: maanden na afloop van 2010 moet een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot
vaststelling verwijs ik u naar de artikelen 42 en 43 van de Subsidieregeling VWS
subsidies.

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 1 mei 2011 in
mijn bezit moeten zijn.

U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot
subsidievaststelling moet worden ingediend van de directie Bedrijfsvoering,
afdeling Subsidies.

2 Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar
Pagina 2 van 4www.minvws.nl
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Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070-3405555 of via E-mail Ons kenmerk
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is:

___

Ministerie van VWS
Ta.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Bevoorschotting
De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische
overschrijvingen, conform het in artikel 34 van de Subsidieregeling VWS-subsidies
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van: 67-7336-0283388-
001596. 10.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer;

AWB-procedure
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ DEN HAAG.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is
gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding

van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een
kopie van het besluit,

• de gronden van het bezwaar.
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw objectnummer
0283388 en subsidienummer 315370 te vermelden.

Ons kenmerk
Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,

:,

dr. D. Ruwaard

Pagina 4 van 4



2 Gegevens subsidie

Subsidienummer (indien bekend)

Vraagt u een instellings- of een
projectsubsidie aan?:

datum indiening

Projectsubsidie: start en einddatum
project

Bij welke directie vraagt u subsidie aan?

Wenst u af te wijken van het standaard
bevoorschottingsschema?

Aangevraagde subsidie:

Instellingsusbsidie: Stand
egalisatiereserve:

1nstellingsusbsidie:Percentage
egalisatiereserve( 1):

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport D..ssidieportaaI

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening

pagina 1

0283388

Stichting Ambulante Fiom

Kruisstr 1

5211 DT

1 Gegevens aanvrager

objectnummer:

naam instelling:

Overal 10.2e, tenzij postadres:

anders aangegeven
postcode:

vestigingsplaats:

naam contactpersoon:

telefoonnummer:

mobielnummer:

telefaxnummer:

e-mailadres:

bank- of girorekeningnummer:

nummer Kamer van Koophandel:

S Hertogenbosch

088-1

073

@fiomnl

10.2.g

41084814

317599

Instelling

29-09-2010

start 01-01-2011 tlmeind 31-12-2011

PG

Nee

5343741.00

397734.00

13.44 %
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(on)bedoelde zwangerschap
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A

Toelichting

Personeel Personeel

1788245.0

Materieel Materieel

377624.00

Overig Overig

tot. Lasten 2165869.00

Overige Overige baten

155384.00
baten

Eigen Eigen bijdrage

0.00
bijdrage

Zie hiervoor bijgeleverde begrotingsoverzicht 2011
4-’
0
0

0

.0

ci
cl)

F2

tot.Baten
155384.00

Totaal
-2010485.Q
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B
Ongewenste kinderloosheid
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Toelichting

-.

>

(3

0)
c
0
L.
0)

6ogoI

Personeel Personeel

501253.00

Materieel Materieel

105849.00

Overig Overig

0.00

tot. Lasten 6071 02.00

Overige Overige baten

43555.00
baten

Eigen Eigen bijdrage

0.00
bijdrage

Zie hiervoor bijgeleverde begrotingsoverzicht 2011

tot. Baten

Totaal

43555.00

1 -563547.00



Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ‘ssidieportaaI

Aanvraagformulier t.bv. subsidieverlening

Activiteit gegevens Pag. 5

Zie hiervoor bijgeleverde activiteitenplan 2011

Zie hiervoor bijgeleverde activiteitenplan 2011



0
0.

d

0
1

.0
0)

0

ci)
2

c Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale
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Activiteit

Toelichting

0

4-’
0

0)

0
1.
0)

Bogrot

Personeel Personeel

2463543.0

—
Materieel Materieel

520227.00

Overig Overig

0.00

tot. Lasten 2983770.00

Overige Overige baten

214061.00
baten

Eigen Eigen bijdrage

0.00
bijdrage

Zie hiervoor bijgeleverde begrotingsoverzicht 2011

tot.Baten

Totaal

214061.00

-2769709.
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Ministerie van VWS
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies,
Kamer B 909
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Geachte

Overal 10.2.e

Conform afspraak zenden wij u hierbij één exemplaar van het AP 2011 toe ten
behoeve van de instellingssubsidie 2011, objectnummer 0283388, subsidienummer
317599.
Volledigheidshalve sluiten wij ook een afdruk van de aanvraag bij, zoals geplaatst op
het subsidieportaal.

Met vriendelijke groet,

Mw. C.P.M. van Kessel
algemeen directeur.

‘s-Hertogenbosch, 29 september 2010.

Dossiernummer
Brietnummer
Betreft
Objectnummer
Subsidienummer

10.2.
:VWS-1040
Activiteitenplan 2011
0283388

:317599

Bi ilaQen
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CEN
Overal 10.2.e 1NOV 2O1Ü T’ÏOjI

Stichting Ambulante Fiom
landelijk bureau

Ministerie van VWS
T.a.v. mevrouw
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG Ç)

Qi1

Dossiernummer : 10.2
. -.

Brielnummer :1145
Betreft activiteitenplan/www.abortusverwerking.nI.

Hoewel je ons activiteitenplan 2011 al digitaal hebt ontvangen, sturen we je hierbij een
papieren exemplaar.

Zoals je wellicht al hebt gelezen, staat 2011 voor de Fiom in het teken van vernieuwing
en ontwikkeling.
Een ontwikkeling die op basis van extra subsidie in 2009 is ingezet, is de realisatie van
www.abortusverwerkinq.nl. Met trots willen we je melden dat deze website op
1 november 2010 officieel is geopend. Vrouwen vanaf 16 jaar die psychosociale
klachten hebben na een abortus kunnen onder andere gebruikmaken van een zelftest
en een onlinebegeleidingsmodule.
De website www.abortusverwerkinq.nl is beveiligd en anoniem, dus: thuis achter de
eigen computer en op een moment dat het de bezoeker uitkomt.

Afgelopen week hebben we hierover de pers en ons netwerk geïnformeerd, met veel
positieve reacties als gevolg. De eerste cliënten voor de onlinebegeleidingsmodule
hebben zich zelfs al aangemeld!

Mocht je naar aanleiding van ons activiteitenplan of een actualiteit inhoudelijk over een
onderwerpwillen doorpraten of in het kader van beleidsontwikkeling willen
brainsforme1,dan)horen we dat graag.

1.
—

13

‘s-Hertogenbosch, 29 oktober 2010 tN l/YLO

}e1Zf.&t’

Geachte mevrouw
OI/ IVIZ)

1’j4.

i338

Kruisstraat 1
5211 DT ‘s-Hertogenbosch

tel. 088-1264900
fax 073-6122390

www.fiom. ni
landeIijk.bureaucfiom. ni
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Voorwoord

2011 is voor de Fiom een jaar waar we met de hele organisatie vol verwachting naar uitkijken. Dit jaar
staat voor de Fiom namelijk in het teken van vernieuwing en ontwikkeling. Vernieuwing als het gaat
om onze interne organisatie, ontwikkeling wat betreft onze kerntaken op onze aandachtsgebieden.

In 2010 zijn we intern een vernieuwingstraject ingegaan met het doel de Fiom een slagvaardige,
flexibele organisatie te laten blijven die voor iedereen goed bereikbaar en laagdrempelig is en
activiteiten op maat biedt. Verschillende externe en interne ontwikkelingen van de afgelopen jaren
vormden hier de aanleiding toe. De toenemende vraag naar digitale hulpverlening, de noodzaak van
een verbeterde landelijke bereikbaarheid en de mogelijkheden om internationaal te gaan
samenwerken, zijn een aantal van die ontwikkelingen waar we als Fiom in mee willen gaan.
Intern was een vernieuwingsslag nodig om deze veranderingen te kunnen realiseren.

In 2011 gaan we onze positie als landelijke Organisatie een nog meer duidelijke, herkenbare en
landelijke uitstraling geven. Activiteiten en werkzaamheden worden gecentraliseerd, we houden straks
in meerdere steden spreekuren en de digitale hulpverlening wordt verder uitgebreid met
www.abortusverwerking.nl en een website voor adoptienazorg. De Fiom onderschrijft hiermee het
belang van goede onlinecommunicatie niet haar doelgroepen.

BIJZONDERE MANIER VAN WERKEN

Wat blijft, is onze bijzondere manier van werken. De kracht van de Fiom is haar jarenlange ervaring
met hulpverlening, preventiewerk en het samenbrengen van de organisatie voor een ketenaanpak op
thema’s die te maken hebben met reproductieve gezondheid en adoptie(nazorg). De Fiom zorgt
ervoor dat de actuele ontwikkelingen met betrekking tot deze thema’s op de politieke en
maatschappelijke agenda blijven staan. Daarnaast zet de Fiom haar kennis breed in door het geven
van voorlichting, deskundigheidsbevordering en expertiseoverdracht. Deze meer strategische taak is
daardoor geworteld in enerzijds het uitvoerende werk en anderzijds het uitgebreide relatienetwerk op
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Dat maakt het werken bij, het begeleid worden door en
het samenwerken met de Fiom uniek.

Het welzijn van de cliënt staat hierin centraal. Zeker nu vinden wij het van groot belang dat we oog
houden voor de kwetsbare mens in onze samenleving om ervoor te zorgen dat deze niet buiten deze
samenleving komt te staan.

ONTWIKKELING

In het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met enkele belangrijke ontwikkelingen die in 2011
verder hun beslag zullen gaan krijgen. We stimuleren de discussie over de nieuwe technologische
ontwikkelingen met betrekking tot het vervullen van een kinderwens (zoals eicel- en embryodonatie,
het invriezen van eicellen). Wij beseffen als geen ander dat deze ontwikkelingen nieuwe
mogelijkheden bieden aan stellen met een onvervulde kinderwens maar dat daarbij ethische
dilemma’s een rol kunnen spelen. De Fiom helpt met de bewustwording hiervan en ondersteunt
mensen in het stellen van hun eigen (ethische) grenzen.

De Fiom verwacht dat in de toekomst steeds meer abortussen door ziekenhuizen uitgevoerd worden
en start daarom in 2011 een onderzoek naar de manier waarop de psychosociale begeleiding bij de
besluitvorming rond de onbedoelde zwangerschap dan het beste georganiseerd kunnen worden.

3
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Intensiever samenwerken, doen we sinds de zomer van 2010 ook met de Stichting Donorkind. De
Fiorn heeft het contactregister van de stichting overgenomen. Donorkinderen en donoren kunnen zich
inschrijven voor dit register met als doel matches te vinden tussen de kinderen en hun donoren. Uniek
is dat in de toekomst een DNA-database aan dit register wordt gekoppeld.

Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante ontwikkelingen te noemen maar deze staan in dit
activiteitenplan uitgebreid beschreven.
Toch zou ik dit voorwoord willen eindigen met nog een bijzonder project: vanaf 10 oktober 2010 is de
Nederlandse abortuswetgeving van toepassing op Bonaire, Sint Eustasius en Saba (BES-eilanden).
Wij vinden het noodzakelijk om te bekijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het doorbreken
van het taboe rond abortus en hoe de deskundigheid in het begeleiden in besluitvorming en het
verwerken van een abortus verbeterd kan worden. Goede ontwikkelingen wat ons betreft.
We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Hoogachtend,

mevrouw C.P.M. van Kessel,
algemeen directeur
Stichting Ambulante Fiom.

4
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1. DeFiom:
landelijke strategie en beJeid, lokale uitvoering en ondersteuning op maat

De problematiek waarin de Fiom zich heeft gespecialiseerd, grijpt diep in het leven van mensen in. Zij
dragen de gevolgen ervan hun leven lang met zich mee.
De problemen spelen zich af op het gebied van;
- (on)bedoelde zwangerschap;
- tienerouderschap;
- zwangerschapsverlies;
- ongewenste kinderloosheid en
- adoptie(na)zorg, waaronder ook (inter)nationale zoekacties.

De hulpverlening van de Fiom biedt hen de mogelijkheid te leren omgaan met hun situatie en het heft
weer in eigen hand te nemen.
Gericht preventiewerk kan voorkômen dat problemen ontstaan of groter worden.
Deskundigheidsbevordering en expertiseoverdracht bieden medewerkers van andere organisaties de
mogelijkheid problematiek in een vroegtijdig stadium te signaleren en cliënten door te verwijzen naar
de Fiom en samen met de Fiom de ketenaanpak te realiseren die vaak noodzakelijk is.
Door middel van onderzoek en ontwikkeling worden signalen voor beleidsontwikkeling en kwaliteits
verbetering vertaald naar nieuw of verbeterd aanbod.

De strategie en het beleid worden landelijk uitgezet; enerzijds gevoed door (inter)nationale
maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds door de ervaringen van de medewerkers die het werk
uitvoeren.
Landelijk houdt de Fiom genoemde problematiek onder de aandacht van de overheid en
(inter)nationale samenwerkingspartners. Internationale kennisuitwisseling en samenwerking krijgen
onder andere door de staatkundige vernieuwingen van de BES-eilanden1een extra impuls. Vanaf
10 oktober 2010 krijgen deze eilanden namelijk een nieuwe status als bijzondere gemeenten van
Nederland. Dit houdt in dat de Nederlandse overheid de bestuurstaken van de regering van deze
Nederlandse Antillen overneemt. Na 10 oktober 2010 blijft de Antilliaanse wetgeving gelden, tenzij één
van de BES-wetten een Antilliaanse wet heeft vervangen. Dit is het geval wat betreft de Nederlandse
wetgeving op het gebied van abortus, euthanasie en het huwelijk door mensen van gelijk geslacht. Via
de weg van amendering door de Tweede Kamer is besloten op korte termijn — een c.q. twee jaar na
transitiedatum — deze wetgeving ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van kracht te laten worden.

Cliënten en intermediairs worden zoveel mogelijk op locatie bereikt. Een laagdrempelig aanbod op
maat geeft de Fiom onder andere vorm door op meer plaatsen dan de eigen bureaus bereikbaar te
zijn (bijvoorbeeld spreekuren in ziekenhuizen en uitvoeringslocaties in Goes en Lelystad), maar ook
door het aanbieden van een digitaal aanbod. Hierdoor is het werk van de Fiom voor iedereen in
Nederland toegankelijk en de uitvoering/ondersteuning minder plaatsgebonden.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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1.1 Het werk van de Fiom op hoofdlijnen

(ON)BEDOELDE ZWANGERSCHAP

onbedoelde zwangerschap hoeft niet altijd ongewenst te zijn. Een bedoelde zwangerschap kan
mensen voor een dilemma plaatsen, bijvoorbeeld wanneer de vrucht niet in orde blijkt te zijn. De Fiom
begeleidt mensen om dan een zorgvuldig besluit te nemen; een besluit waarmee zij verder kunnen
leven. Wat de Fiom betreft zijn de verschillende opties gelijkwaardig’; de Fiom oordeelt niet over het
genomen bet.

OPTIES

Bij een onbedoelde zwangerschap heeft de vrouw en haar eventuele partner, de volgende opties:

• HET KIND ZELF OPVOEDEN

Wanneer hiervoor gekozen wordt, biedt de Fiom nazorg aan de aanstaande ouder(s) in een
kwetsbare situatie. Het kan dan gaan om volwassenen, die na hun besluit ondersteuning nodig
hebben bij het verwerken van die keuze en mogelijk ook om hun leven weer goed op de rails te
krijgen. Ditzelfde geldt voor tienerzwangeren, hun partner en/of hun ouders.

• ABORTUS

De vrouw heeft het recht om te kiezen voor abortus. De Fiom kan haar (en haar partner)
begeleiden bij de besluitvorming, bij het onderzoeken van twijfels en bij het overzien van gevolgen
van een bepaald besluit. Direct na een abortus, maar ook jaren later, kunnen vrouwen en mannen
een beroep doen op begeleiding bij de verwerking. De praktijk leert dat er gelegenheid moet zijn
voor het verwerken van verlies en rouw, zowel bij de vrouw als bij haar partner, op het moment dat
zij daaraan toe is of zijn. De Fiom heeft een lange ervaring met deze vorm van hulpverlening.

• AFSTAND DOEN VAN EEN KIND

Ook het afstand doen van een kind (veelal direct na de geboorte) is een zeer ingrijpende
beslissing voor de vrouw en eventueel ook haar partner. Na de ondersteuning bij het nemen van
een weloverwogen besluit, begeleidt de Fiom de vrouw gedurende haar zwangerschap en het
eerste jaar na de geboorte van het kind. Het gaat hierbij om psychosociale begeleiding tijdens dit
proces, inclusief de afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Bureau
Jeugdzorg. Na afloop van de afstandsprocedure is nazorg door de Fiom mogelijk: hulp bij de
verwerking van deze keuze en de gevolgen ervan. Ook lang nadat de afstand heeft
plaatsgevonden kan de betreffende vrouw (en eventuele partner) voor nazorg bij de Fiom terecht.

• PLEEGPLAATSING

Het aantal vrouwen dat er uiteindelijk voor kiest om haar kind af te staan, loopt de laatste jaren
terug omdat een langdurige plaatsing van het kind in een pleeggezin een goed alternatief lijkt. Een
groeiende groep afstandsouders, vooral moeders, heeft de wens contact met het kind te houden
ondanks dat zij niet de dagelijkse zorg op zich kunnen nemen. Bij een pleegplaatsing blijft de
juridische band tussen moeder en kind intact, waardoor de mogelijkheid van contact tussen
ouders en kind vergroot wordt. De Fiom ondersteunt de vrouwen met hun partner bij de contacten
met Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg en biedt hulp bij de psychosociale gevolgen die een
plaatsing in een pleeggezin voor hen heeft.

ZWANGERSCHAPSVERLIES

Bij een miskraam, een abortus na prenatale screening en diagnostiek, of sterfte korte tijd na de
geboorte, liggen geboorte en dood heel dicht bij elkaar. Voor mensen die zo’n vorm van verlies
meemaken, is dit een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het heeft vaak gevolgen voor hun psychisch,
lichamelijk en/of sociaal functioneren. Er moet de mogelijkheid zijn om dit verlies te verwerken en de

6
Activiteitenplan 2011



Doc. 6

draad van het leven weer op te kunnen pakken. Vaak kan dit met ondersteuning van familie en
vrienden en/of de arts of verpleegkundige. Soms niet. De Fiom heeft veel ervaring met de
hulpverlening bij verliesverwerking en rouw op het gebied van reproductieve gezondheid en kan dus
ook deze groep mensen de ondersteuning bieden die nodig is.

ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID

Zwangerschap is niet vanzelfsprekend: niet bij iedereen die zwanger wil worden, lukt dat ook
daadwerkelijk. Het kan gaan om hetero- of homoparen, maar ook om alleenstaanden. Zij komen voor
de keuze te staan om via specialistische hulp te proberen alsnog zwanger te worden, een kind te
adopteren, pleegouder(s) te worden of te leren leven zonder kinderen. De Fiom biedt begeleiding bij
het maken van een zorgvuldige beslissing.
Is er * al dan niet na een medische behandeling - geen sprake van de gewenste zwangerschap en
geboorte van een kind, dan kan men terecht bij de Fiorn voor hulp bij de (verlies)verwerking en rouw.

ADOPTIEDRIEHOEK EN ADOPTIE(NA)ZORG

Afstandsouders, adoptieouders en geadopteerden nemen ieder een eigenstandige positie in én zijn
(hun leven lang) met elkaar verbonden in de zogenoemde adoptiedriehoek. Zij kunnen bij de Fiom
terecht voor hulpverlening, preventieactiviteiten (zoals de adoptieoudercursussen), maar ook
bijvoorbeeld voor de thema-avonden Verbonden door Adoptie’ waar adoptieouders, afstandsouders
en geadopteerden (en hun familie) bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.

Afstandsouders en geadopteerden gaan soms op zoek naar hun biologische ouder(s) of afgestane
kind. Het landelijk zoekteam (LZT) en de afdeling International Social Service (ISS) van de Fiom
beschikken gezamenlijk over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk om biologische ouders/kinderen
op te sporen.
Niet elk zoekproces leidt tot een ontmoeting. Soms wordt de gezochte niet gevonden. Soms wil de
gevondene absoluut geen contact. Soms vindt er een ontmoeting plaats, maar leidt dat niet tot een
langduriger contact. Kortom, een zoekproces kan emotioneel/psychisch belastend zijn voor mensen.
De maatschappelijk werkers van de Fiom begeleiden de psychosociale kant van het zoekproces, de
eventuele ontmoeting en bieden de benodigde nazorg.

SPECIFIEKE AANDACHT VOOR GEADOPTEERDEN

Geadopteerde kinderen kunnen bij het opgroeien af en toe specifieke aandacht nodig hebben. Bij het
ontwikkelen van de eigen identiteit spelen extra factoren een rol, vergeleken met niet-geadopteerde
kinderen. Zo kunnen zij op zoek willen naar informatie over hun biologische ouders, of juist niet.
Er kan sprake zijn van dubbele loyaliteit: naar zowel hun biologische ouders als hun adoptieouders.
Dat kan erg ingewikkeld zijn voor hen, bijvoorbeeld als zij te horen krijgen dat hun biologische ouder
wel gevonden is, maar niets van hen wil weten.
Verder ondersteunt de Fiom organisaties die zich bezighouden met jeugdigen bij het verwerven van
‘adoptiealertheid’. Die organisaties leren adoptiegerelateerde problematiek van kinderen, jongeren en
jongvolwassenen te signaleren en kunnen terugvallen op de Fiom voor advies bij de begeleiding van
die jeugdigen.
Ook volwassen geadopteerden kunnen bij de Fiom terecht voor de hulp die zij nodig hebben.

SEKSUEEL EN HUISELIJK GEWELD

De activiteiten op het gebied van seksueel en huiselijk geweld zijn afgebouwd. Wel blijft
zwangerschap door seksueel geweld en door incest op de agenda van de Fiom staan. Het is van
belang om te kunnen signaleren dat een (onbedoelde) zwangerschap door seksueel geweld of incest
is ontstaan. De Fiom kan de vrouw, als zij de zwangerschap doorzet, begeleiden bij het verwerken
van het besluit en de gevolgen van deze onbedoelde zwangerschap.
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1.2 Uitgangspunten binnen het Fiom-werk

DE CLIËNT CENTRAAL

De cliënt staat centraal in het werk van de Fiom: niet alleen rechtstreeks in de hulpverlening en in het
preventiewerk, maar ook voor de ontwikkeling van het aanbod van de Fiom en voor de inrichting van
de organisatie is de cliënt van belang. Wensen, behoeften, meningen en kennis van de doelgroep
worden onder andere opgehaald door middel van het chëntlevredenheidsonderzoek, de cliëntenraad
en de cliëntenpool. Voor de cliëntenpool kunnen (ex-)cliënten zich opgeven wanneer zij een bijdrage
willen leveren aan een interview, een artikel, een thema-avond over een onderwerp waarmee zij zelf
ervaring hebben. Ook is er een klachten- en privacyreglement voor (medewerkers en) cliënten.

MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID, EIGEN KRACHT EN DIVERSITEIT

Rondom Fiom-problematiek spelen vaak verschillende belangen. Eerder is de adoptiedriehoek
genoemd: de verbondenheid van afstandsouders, adoptieouders en geadopteerden. Maar ook bij de
besluitvorming rondom een ongewenste zwangerschap kunnen de b&angen van de betrokkenen
verschillen.

In de hulpverlening wordt tegelijkertijd rekening gehouden met de belangen van die verschillende
betrokken partijen. Enerzijds is ieders standpunt uniek (bijvoorbeeld de tienerzwangere en haar
partner) en staan zij verschillend in de ontstane situatie’ en anderzijds zijn zij onderling sterk op elkaar
betrokken. Deze manier van denken en doen wordt ‘meerzijdige partijdigheid’ genoemd.

Een andere belangrijke basisprincipe in de Fiom-huipverlening is het gebruikmaken van de eigen
kracht en verantwoordelijkheid van de cliënten en het recht om zelf te beschikken over lijf en leden.
Ook houdt de Fiom in haar werk rekening met seksespecifieke, culturele, religieuze, leeftijds- en aan
seksuele voorkeur gerelateerde aspecten. Zij maken integraal deel uit van de werkwijze van de Fiom.

LANDELIJKE COÖRDINATIE, MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT EN INNOVATIE
De Fiom werkt door het hele land, heeft vele lokale, regionale, landelijke en internationale contacten,
is in contact met een diversiteit aan mensen, organisaties en overheden. De Fiom ziet het als haar
taak om signalen van maatschappelijke ontwikkelingen op te pikken, evenals veranderingen in de
behoeften van de diverse doelgroepen, om die op de agenda van de internationale, landelijke,
regionale en lokale beleidsmakers te zetten en om ze te vertalen naar (aanpassingen aan) het Fiom
aanbod en informatie voor de internationale, landelijke en regionale (digitale, vakgerichte en
algemene) media. De nieuwe staatkundige veranderingen op de BES-eilanden krijgt daarbij
bijzondere aandacht.

Deskundigheidsbevordering van en expertiseoverdracht aan medewerkers van andere organisaties is
in dit kader ook van belang. De Fiom reserveert in haar activiteitenplan naast het reguliere werk altijd
ruimte voor (dergelijke) innovatieve activiteiten.

NETWERKONTWIKKELING

De Fiom maakt deel uit van de sociale infrastructuur van het land, met onder andere de terreinen Zorg
en Welzijn, Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Maatschappelijk Dienstverlening. Het gaat om een sector die
enorm in beweging is. De komende jaren zal dat eerder meer dan minder worden. Voor verschillende
doelgroepen van de Fiom is de ketenaanpak, het in nauwe samenwerking met verschillende
organisaties realiseren van één hulpverleningslijn, van groot belang. Te denken valt dan aan de
tienerzwangeren/-moeders, vrouwen die ongewild zwanger zijn geraakt door geweld (al dan niet via
incest) en de betrokkenen in de adoptiedriehoek. Om die ketenaanpak te kunnen blijven realiseren,
ook al verandert het speelveld van de betrokken organisaties heel sterk, is een grote investering in

8
ActMteitenplan 2011



Doc. 6

netwerkontwikkeling en netwerkbeheer noodzakelijk. Dit geldt voor alle onderdelen van dit
act iviteite nplan.

De Fiom-afdeling ISS Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk en kan daardoor
internationale dienstverlening, informatie en advies aanbieden (zie ook hoofdstuk 4. AAZ).
ISS Nederland is een schakel tussen overheidsinstellingen en organisaties voor maatschappelijke
dienstverlening in Nederland en in het buitenland.

COMMUNICATIE

Als Organisatie staat de Fiom midden in de maatschappij. Goede communicatie met de doelgroepen,
intermediairs en aanverwante instellingen is voor de Fiom dan ook van essentieel belang. Dat gebeurt
op verschillende manieren: in de spreekkamer, via brochures en folders, via netwerkcontacten en
natuurlijk via het internet.

In 2011 gaat de Fiom van start met een vernieuwde afdeling: communicatie en digitalisering. Hier
komen oude en nieuwe media’ samen. De Fiom onderschrijft hiermee het belang van goede online
communicatie en ziet hier ook volop kansen en mogelijkheden voor de Organisatie en haar
doelgroepen. 2011 zal voor de afdeling communicatie en digitalisering dus met name in het teken
staan van communicatie via nieuwe media. Alle kerntaken van de Fiom zullen hierin hun eigen plek
krijgen: hulpverlening, preventie, onderzoek & ontwikkeling en expertiseoverdracht.

FIOMEDIA

Fiomedia is de overkoepelende term voor alle digitale ontwikkelingen die binnen de Fiom gaande zijn
en met elkaar samenhangen. Aan de hand van verschillende elementen die zijn ontwikkeld (o.a. chat
en e-mailprogramma, discussieforum, de kennisbank) kunnen nieuwe websites voor een aparte
doelgroep eenvoudig worden opgebouwd en putten uit dezelfde basisinformatie.

Door de strategische beleidslijnen en projecten o.a. op het gebied van interactieve websites, wordt het
landelijk bereik van het Fiom-aanbod vergroot. Via websites (o.a. www.fiom.nl,
www.abortusverwerkinq.nl, www.tienermoeders.nl, www.infoportaaltienermoeders.nl en de website
voor adoptienazorg. Hebben doelgroepen toegang tot informatie over Fiom-thema’s. Door e-mail- en
chatmogelijkheden kunnen zij op een laagdrempelige manier in contact komen met Fiom
medewerkers.
Via de kennisbank hebben Fiom-medewerkers (en voor een deel ook externen) toegang tot Fiom
basisstukken en relevante informatie die betrekking hebben op de Fiom-onderwerpen.
Per hoofdstuk worden de verschillende ontwikkelingen verder toegelicht.

TOT SLOT

De kracht van de Fiom is de (gedurende tientallen jaren) opgebouwde ervaring met hulpverlening,
preventiewerk, het samenbrengen van organisaties voor een ketenaanpak op thema’s die te maken
hebben met reproductieve gezondheid, en adoptie(nazorg). Thema’s die raken aan leven en dood,
aan identiteit en die voor de betreffende mensen een grote impact hebben op hun leven.
De Fiom zorgt ervoor dat de actuele ontwikkelingen rondom deze thema’s op de politieke en
maatschappelijke agenda blijven staan en zet haar kennis breed in door voorlichting,
deskundigheidsbevordering en expertiseoverdracht. Deze meer strategische taak is daardoor
geworteld in enerzijds het uitvoerende werk en anderzijds het uitgebreide relatienetwerk op regionaal,
landelijk en internationaal niveau.
Dat maakt het begeleid worden door, het werken bij en samenwerken met de Fiom uniek.
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2. (On)bedoelde zwangerschap (OBZ) en tenerouderschap (TOS)

2.1 De taak van de Fiom

Het is de taak van de Fiom om mensen met levensvragen of dilemma’s rondom zwangerschap te
begeleiden door middel van psychosociale hulpverlening. Het aanbod is laagdrempelig en op maat.

Bij een onbedoelde zwangerschap is de hulpverlening erop gericht dat men zorgvuldig een besluit kan
nemen dat past bij iemands leven: een abortus; het kind zelf opvoeden, langdurige pleegplaatsing of
het kind afstaan ter adoptie. Ook biedt de Fiom nazorg wanneer mensen professioneel begeleid willen
worden bij de verwerking van de gemaakte keuze. Verlies, rouw en acceptatie zijn daarbij de leidende
thema’s.
Dilemma’s rondom zwangerschap kunnen ook samenhangen met een sterke zwangerschapswens
terwijl een geschikte partner ontbreekt en het al dan niet gebruikmaken van de verschillende
technische mogelijkheden (spermadonatie, invriezen eicellen, etc.). In deze situaties is het de taak
van de Fiom om mensen te begeleiden bij de besluitvorming om al dan niet zwanger te willen worden.

Extra aandacht gaat uit naar het verbeteren van de (psychosociale) situatie van (aanstaande)
tienermoeders, tienervaders en grootouders. Dit gebeurt voor een klein gedeelte in de vorm van
(digitale) hulpverlening. De meeste activiteiten zijn echter gericht op de begeleiding van intermediairs
bij het ontwikkelen en passend maken van het aanbod op lokaal niveau.

De huipverleningstaak vormt de bron waaruit de Fiom de expertise haalt om strategische lijnen uit te
zetten. Signalen uit de spreekkamer worden vertaald naar preventieactiviteiten, initiatieven voor
onderzoek of beleidswijzigingen. De Fiom streeft ernaar om dit zoveel mogelijk te doen in
samenwerking met andere landelijke en lokale partijen.
Implementatie van beleidswijzigingen of aanbevelingen uit onderzoek worden weer ingezet om de
kwaliteit van de praktijk op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren.

Vanuit haar specifieke expertise is het de taak van de Fiom om de deskundigheid van
(semi)professionals op terrein van (on)bedoelde zwangerschap en tienerouderschap te vergroten.
De Fiom is voor hen de gespecialiseerde partner naar wie verwezen kan worden en met wie nieuwe
initiatieven in het belang van de doelgroep ontplooid kunnen worden.

AMBITIE
De Fiom wil als gespecialiseerd partner op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap en
tienerouderschap deze problematiek zoveel mogelijk voorkomen en als het niet anders kan: de
gevolgen zoveel mogelijk beperken. Deze ambitie realiseert de Fiom door samen te werken met de
doelgroep: intermediairs en mensen die kortdurende professionele hulpverlening nodig hebben bij
dilemma’s rondom zwangerschap. Als landelijke Organisatie lS de Fiom een spil in de (kennis-)
netwerken die gevoed worden uit de nationale- als internationale praktijk en die inzichten uit
onderzoek bruikbaar maken.
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2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

Uit het meest recente onderzoek uit 2008 bleek dat 20% van alle zwangerschappen ongepland was2.
Deze zwangerschappen kwamen onder andere tot stand door falend anticonceptiegebruik. Het ging
daarbij vaak om een ongewenste zwangerschap: bijna één op de zes vrouwen en ruim één op de tien
mannen heeft dit ooit meegemaakt.
Bijna 8% van de vrouwen die in Nederland wonen, heeft ooit een zwangerschap laten afbreken. Per
jaar gaat het om ongeveer 29.000 abortussen3.Nederland behoort daarmee internationaal gezien tot
de landen met de laagste abortuscijfers.

Enkele gegevens:

• meer dan de helft van de abortussen (inclusief de overtijdbehandelingen) vond plaats in de eerste
zeven weken;16% vond plaats in het tweede trimester (na 13 weken)4;

• een derde van de vrouwen had al eerder een abortus ondergaan;
• de helft van de vrouwen had nog geen kinderen;
• de meeste abortussen vinden plaats bij vrouwen tussen de 20 en 25 jaar;
• de meeste behandelde vrouwen woonden in Noord- en Zuid-Holland.

De meeste abortussen worden uitgevoerd in de daarvoor bestemde klinieken. De Fiom verwacht dat
dit gaat veranderen. In Amsterdam heeft de Stichting SeZoZ (SExualiteit Zwangerschaps
Onderbreking & Zorg) halverwege 2010 een vergunning ontvangen voor afbreking van
zwangerschappen in het eerste en tweede trimester. SeZoZ is een initiatief van het
Slotervaartziekenhuis. De abortusverzoeken komen uit het hele land. De Fiom is met SeZoZ in
gesprek over het vormgeven van de psychosociale begeleiding rondom besluitvorming in het
ziekenhuis. Uit onze praktijk blijkt namelijk dat zorgvuldige besluitvorming het risico op problemen
achteraf beperkt.

Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen meer negatieve gevolgen ervaren van het afbreken van
een ongewenste zwangerschap dan mannen (volgens onderzoek5:58% versus 37%). Dit zijn met
name tijdelijke lichamelijke en emotionele klachten. Bijna 1 op de 5 vrouwen zegt blijvende emotionele
klachten te houden. Verder blijkt dat blijvende problemen bij mannen vooral emotioneel van aard zijn
(7%) of dat het relatieproblemen betreft (6%).
De Fiom zet zich in door middel van een laagdrempelig aanbod op maat om het percentage mannen
en vrouwen met emotionele problemen en de groep mensen die achteraf niet tevreden is over hun
beslissing (12% versus 16%) omlaag te brengen.
Aangezien er nog steeds sprake is van een kloof tussen een zorgbehoefte en daadwerkelijk
zorgcontact, ligt hier een belangrijke taak (tabel 1).

Tabel 1. Zorgbehoefte versus zorgcontact na aborlus6

Mannen die ooit een Vrouwen die ooit een
zwangerschap hebben laten zwangerschap hebben laten
afbreken afbreken

Zorgbehoefte ooit 14,9% 32%
Zorgcontact ooit 10,4% 19,6%
DIVERSITEIT’

2 Rutgers Nisso Groep, Seksuele gezondheidsmonitor in Nederland 2009. RNG, Utrecht 2009.
Zie wwvv.igz.nl: landelijke abortusregistratie.
http;//wvvw.riiksoverheid.nh/documenten-en-publjcaties/kamerstukken)2010/02/1 7/iaarrapportage-2008-van-de-wet-afbrekinp-
zwanerschap.html.
Rutgers Nisso Groep, Seksuele gezondheidsmonitor in Nederland 2009. RNG, Utrecht 2009.
Rutgers Nisso Groep, Seksuele gezondheidsmonitor in Nederland 2009. RNG, Utrecht 2009.
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Het abortuscijfer8onder allochtone vrouwen is hoger dan die onder autochtone vrouwen. Er is echter
veel verschil tussen de diverse herkomstgroepen.
Het abortuscijfer is:
• 5,5 voor autochtone Nederlandse vrouwen
• 41,2 voor Afrikaanse vrouwen
• 40,0 voor Antilliaanse vrouwen
• 24,1 voor vrouwen uit andere landen in Midden- en Zuid-Amerika
• 33,2 voor Surinaamse vrouwen
• 19,2 voor Marokkaanse vrouwen en
• 11,6 voor Turkse vrouwen.

Het is niet eenduidig te verklaren waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. De Fiom onderzoekt
of haar preventieactiviteiten aangepast moeten worden om bijvoorbeeld het aantal onbedoelde
zwangerschappen onder Antilliaanse vrouwen te verminderen.

TIENERS

Het abortuscijfer voor tieners is 7,1 (in 2008). Dat betekent dus dat per 1.000 tieners 7,1 meiden een
zwangerschap afbreken. Hoewel dit cijfer iets lager is dan voor de totale groep vrouwen, is het naar
verhouding toch hoog omdat er in deze leeftijdscategorie relatief veel meisjes zijn die niet seksueel
actief zijn (en dus geen kans hebben op een zwangerschap)9.

Het genoemde abortuscijfer is een gemiddelde voor alle tieners. Wanneer gekeken wordt naar de
afkomst van de meiden, dan verschillende de aantallen:
• 4,7 voor autochtone Nederlandse tieners
• 37,6 voor Antilliaanse tieners
• 33,0 voor Surinaamse tieners.

Het aantal abortussen bij tienerzwangerschappen neemt wel af sinds 2002. Toen betrof 16,8% van
alle abortussen een tienerzwangerschap. In 2008 was dit 14%.

Het grootste aantal abortussen onder tieners werd uitgevoerd bij 17-, 18- en 19-jarigen (82,3%);
• 0,2% bij 13-jarigen
• 1,6% bij 14-jarigen

• 4,7% bij 15-jarigen en
• 11,2% bij 16-jarigen.

Hoewel de meeste zwangere tieners ervoor kiezen de zwangerschap af te breken, draagt 35% de
zwangerschap uit. In vergelijking met overige groepen tieners maken autochtone Nederlandse meiden
vaker de keuze om moeder te worden.

In 2009 woonden in Nederland 3.168 legale tienermoeders (onder de 20 jaar) met een of meer
kinderen10.Wanneer we de kwetsbare jonge moeders (tot en met 23 jaar) hierbij optellen, stijgt dit
aantal aanmerkelijk11.

Het aantal abortussen per duizend vrouwen en meisjes in de vruchtbare leeftijd.
http://www.rng. nI/productenendienstenlonderzoekspublicaties/downloadbare-publicaties-in-pcJf/rapport-iar-2008. df.10 http://jeudmonitor.cbs.nI/nI-NLJmenu/indicatoren/domeinen/bevoIking/defauit.htm.
In veel gemeentelijke statistieken (Kinderen in tel) wordt uitgegaan van: een tienermoeder is een meisje dat voor haar 20e

haar eerste kind heeft gekregen. De Fiom en ook andere instellingen die hulp en steun bieden aan jonge moeders hanteren
in de praktijk een andere grens: kwetsbare jonge moeders tot en met 23 (Fiom) en soms zelf 25 jaar (Donna, Hengelo). Het
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Er zijn tienermoeders en -vaders die goed in staat zijn om met hun zwangerschap en de opvoeding
van hun kind om te gaan. Ook is er een groep die door hun familie wordt opgevangen en relatief
weinig problemen ondervindt
Maar voor de meeste tienermoeders en -vaders ontstaat er een complexe situatie waar moeilijk mee
is om te gaan. Vaak was er voor de zwangerschap al sprake van een ‘multiproblem’-situatie. De komst
van een kind maakt het er dan niet eenvoudiger op. Dat is ook niet vreemd als je bedenkt dat jonge
moeders twee mijlpalen uit een mensenleven tegelijkertijd meemaken: volwassen worden én moeder
zijn. De dynamiek zit in het gegeven dat de moeder enerzijds gericht is op de groei van haar baby en
het aangaan van een primaire gehechtheidrelatie, anderzijds is de moeder nog een adolescent met de
daarbij horende puberale egocentriciteit.

De problemen doen zich voor op verschillende leefgebieden en variëren van praktische problemen op
het gebied van financiën en huisvesting, tot sociaal isolement, school drop-out en opvang en
opvoeding van hun kind. Daarnaast is er angst en onbekendheid ten aanzien van bestaande
voorzieningen waardoor de hulp die er wel is hen vaak niet bereikt. Dit vraagt van hulpverleners vaak
een aanpassing van hun reguliere aanpakJaanbod.

Recent onderzoek12bevestigt de ervaring van de Fiom dat de opvang van jonge moeders en hun
kinderen verbeterd kan worden. Er is vanuit huipverleningsinstellingen en jonge moeders vraag naar
gezinsopvang. Het aanbod is er, maar er kan meer gebruik van worden gemaakt. De onderzoekers
vinden dat de Rureaus Jeugdzorg actiever naar gezinsopvang voor jonge moeders en hun kind
moeten gaan verwijzen en gaan indiceren.

De meerwaarde van gezinsopvang is:
- Mogelijkheid tot stimuleren van een veilige hechting tussen de jonge moeder en haar baby

doordat veilige hechting in het opvanggezin wordt voorgeleefd.
- Bieden van een veilige omgeving waar moeder en kind bij elkaar kunnen blijven; uithuisplaatsing

van het kind is (nog) niet aan de orde.
- Exclusieve aandacht, continuïteit van begeleiders, flexibiliteit en de mogelijkheid van maatwerk.
- Ruimte voor aanraking, koestering en liefde; opvoedingsaspecten die in een institutionele setting

veelal taboe zijn.
- Aanvullende mogelijkheden om een eigen netwerk op te bouwen.
- Vader van de baby en ouders van de jonge moeder kunnen op een laagdrempelige en natuurlijke

manier bij het begeleidingsproces betrokken worden.
- Uitsluiting ongewenste aspecten van institutionele groepshulpverlening.

Wat betreft de jonge vaders blijkt uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep13 dat zij aangeven weinig
behoefte te hebben aan ondersteuning. Ze komen daar vooral op initiatief van hun partner terecht of
omdat ze wegens andere zaken al contact hadden met hulpverleningsinstanties.
De jonge vaders vinden hun onafhankelijkheid erg belangrijk en willen het vaak liever zelf uit zoeken.
Behoefte aan hulpverlening wordt al snel gelijkgesteld met als incapabel gezien worden of niet serieus
genomen worden. Uit het onderzoek blijkt dat jongens kennelijk het gevoel moeten hebben dat zij de
controle houden, dat hun gezag over hun kind en hun relatie niet ondergraven wordt. Het hulpaanbod
moet zeer concreet en tastbaar zijn. Softe’ interventies, zoals gespreksgroepen, kunnen pas
plaatsvinden wanneer het vertrouwen gewonnen is.

gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben metde tienermoeders.
2 JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding (2010). Gezinsopvang voor jonge moeders en hun kind.13 Gessel. S en L. van Dijk (2010). Jonge vaders. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergrond en rol van jongens bijongeplande zwangerschappen. utrecht: Rutgers NiSSO Groep.
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AFSTAND TER ADOPTIE

Het aantal vrouwen (en mannen) dat er uiteindelijk voor kiest haar kind ter adoptie af te staan, is de
laatste jaren constant. Gemiddeld gaat het om een twintigtal officiële afstandszaken en om ongeveer
100 voornemens tot afstand. De mogelijkheid om afstand ter adoptie te doen, komt in het
besluitvormingstraject meestal pas aan de orde als de termijn waarbinnen een abortus mogelijk is,
verstreken is. Om verschillende redenen zien betrokkenen geen mogelijkheid om hun kind zelf op te
voeden. Het gaat vaak om complexe situaties waarbij sprake is van een samenloop met andere
problematiek, zoals migratie of seksuele handelingen tegen de zin van de vrouw.
Wanneer de abortustermijn is verstreken, heeft langdurige plaatsing in een pleeggezin voor een aantal
vrouwen de voorkeur boven afstand ter adoptie omdat dan niet definitief alle (juridische) banden
worden verbroken.

ZWANGER ALS GEVOLG VAN SEKSUEEL GEWELD: HET TABOE MOET DOORBROKEN WORDEN14
Een extra aandachtspunt bij een ongewenste zwangerschap is het nagaan of de zwangerschap het
gevolg is van seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat één op de honderd Nederlandse vrouwen ooit
zwanger is geweest als gevolg van seksueel geweld. Op de totale populatie van vrouwen van 15 tot
en met 70 jaar, leidt dit tot de bevinding dat één procent van de vrouwelijke populatie ooit zwanger is
geweest als gevolg van seksueel geweld.
Van deze vrouwen heeft:
• de helft een abortus laten doen,
• een vijfde een miskraam gehad,
• en een derde heeft een kindje gekregen (waarvan in sommige gevallen afstand is gedaan door

middel van adoptie).
Op dit onderwerp rust nog een enorm taboe. De meeste vrouwen praten er niet over en hulpverleners
weten er vaak weinig van. De Fiom wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van dit taboe. Zij
steunt dan ook het initiatief van een aantal ervaringsdeskundigen die hun beleving in de vorm van een
boek in het voorjaar van 2011 publiceren.

DILEMMA’S BIJ EEN KINDERWENS

Technologische ontwikkelingen zoals IVF, ICSI, eiceldonatie en embryodonatie maken dat mensen
hun kinderloosheid niet zonder meer hoeven te accepteren. Dit geldt niet alleen voor stellen met
vruchtbaarheidsproblemen, maar ook voor alleenstaanden en homoseksuelen.
Nieuwe technologische ontwikkelingen stellen mensen met een onvervulde kinderwens wel voor
nieuwe vragen en keuzes. Een voorbeeld hiervan is het kunnen ondergaan van een hormonale
behandeling, gevolgd door het laten invriezen van eicellen. Dit biedt de mogelijkheid om op latere
leeftijd, als mogelijk wel een geschikte partner gevonden is met ook een kinderwens, toch samen een
kind te krijgen.
Mensen met een kinderwens lopen het risico over hun (ethische) grens te gaan om hun droom te
realiseren. Waar ligt de grens van de maakbaarheid van het leven en het accepteren van een leven
zonder kinderen? De Fiom begeleidt mensen bij het maken van een keuze.

14
Rutgers Nisso Groep, Seksuele gezondheidsmonitor in Nededand 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
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2.3 Beleidsontwikkelingen

De staatkundige hervorming van de BES-eilanden vanaf 10 oktober 2010 leidt ertoe dat de
Nederlandse abortuswetgeving ook van toepassing is op deze eilanden. Op dit moment is abortus
daar nog een taboe al wordt de ingreep wel illegaal uitgevoerd. De Fiom gaat in 2011 onderzoeken
hoe zij een bijdrage kan leveren aan het doorbreken van het taboe op abortus op de BES-eilanden en
hoe de deskundigheid rondom besluitvorming en verwerking van abortus vergroot kan worden.
Daarnaast wordt naar mogelijkheden gekeken om het protocol preventieschooluitval tienermoeders te
implementeren.

ONDERZOEKEN ZONMW

In opdracht van ZonMw is de Universiteit van Utrecht gestart met twee onderzoeken rondom abortus:
• Een kwalitatief onderzoek naar het besluitvormingsproces van vrouwen die met een ongewenste

zwangerschap worden geconfronteerd. Het hoofddoel is het besluitvormingsproces te analyseren
van vrouwen die een zwangerschapsonderbreking overwegen en/of laten uitvoeren. Via de Fiom
worden vrouwen geworven die ervoor gekozen hebben om de zwangerschap uit te dragen.
De resultaten worden begin 2012 verwacht.

• Een onderzoek naar verwerkingsproblemen. De vraag staat centraal of vrouwen die een abortus
ondergaan een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen; niet alleen
ten tijde van de abortus maar ook geruime tijd voor en geruime tijd na de abortus.
Het betreft een longitudinaal onderzoek waarvan de resultaten in 2016 worden verwacht.

Ook de evaluatie van de Embryowet en de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting staat voor
2011 gepland. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie dit onderzoek gaat uitvoeren.

PREVENTIE (ON)BEDOELDE ZWANGERSCHAP
ZonMw financiert preventieprojecten die bijdragen aan de seksuele gezondheid van de jeugd.
Ook financiert zij de herziening van het lespakket ‘Lang leve de liefde’. Daar waar het gaat om
(on)bedoelde zwangerschap en tienerouderschap, brengt de Fiom haar deskundigheid in.
Voor 2009 heeft de Fiom van het ministerie van VWS extra gelden ontvangen om het lespakket
‘Zwanger... en dan?’ aan te laten sluiten bij de herziening van ‘Lang leve de liefde’ (seksuele en
relationele vorming). Naar verwachting is het pakket in 2011 klaar voor gebruik.

Het ministerie van V\NS heeft in 2009 ook extra subsidie verleend aan een aantal coördinerende
(Sense) GGD’en in het kader van het project ‘verbetering (voorlichting) seksuele gezondheid aan
Nederlanders van allochtone afkomst. Eind 2011 moeten de activiteiten geëvalueerd zijn en (indien
gewenst) opgenomen in het reguliere beleid. Bij een aantal initiatieven is de Fiom betrokken.

CAMPAGNE SEKSUELE GEZONDHEID

Vanaf november 2010 start de landelijke campagne Seksuele Gezondheid. Doel van de campagne is
bijdragen aan de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de preventie van
ongewenste zwangerschap. De campagne richt zich op jongeren in de doelgroep 12-18 jaar (met de
nadruk op de seksueel startende jongeren). De campagne zal vier jaar duren. In het eerste jaar ligt de
nadruk op het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De campagne bestaat uit massamediale aandacht, internetapplicatie voor jongeren en een
ondersteuningsmodule voor ouders en professionals. Het project is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep en wordt via ZonMw
gefinancierd door het ministerie van VWS en OCW. De Fiom heeft deelgenomen aan de expertgroep
ter voorbereiding van de campagne.
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GEMEENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR AANBOD TIENEROUDERS
Tot voor kort was het preventieve en hulpaanbod voor tienermoeders een landelijke taak voor de
Fiom. Met de invoering van de Wrno zijn gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke
ondersteuning. Het beleid ten aanzien van tienerouders valt onder meerdere prestatievelden, zoals
‘preventieve ondersteuning jeugd’, ‘bevordering van maatschappelijke participatie van kwetsbare
groepen’, ‘maatschappelijke opvang/vrouwenopvang’, ‘OGGz’5’en ‘verslavingsbeleid’. Op
verschillende gemeentelijke beleidsterreinen komen tienermoeders daarmee in beeld.

Vanuit het ministerie van VWS is de opdracht aan gemeenten, wat betreft de opvang van en
hulpverlening aan tienermoeders, beschreven in de beleidsbrief ‘Beschermd en weerbaar’6’.Om het
aanbod in gemeenten te verbeteren, heeft het ministerie in 2008 onder andere eenmalig 6 miljoen
euro toegevoegd aan de specifieke uitkering vrouwenopvang, ten behoeve van tienermoeders. Met
name in dat kader worden twee quickscans uitgevoerd die inzicht moeten geven in het huidige beleid
van de centrumgemeenten en de stand van zaken bij de instellingen. Op basis van de uitkomsten
beslist het ministerie of er nog verdere acties wenselijk zijn om de opvang en hulp aan tienermoeder
te stimuleren.

Uit een tussenrapportage van de quickscan naar het beleid van centrumgemeenten voor
tienermoeders blijkt dat van de 25 tot op heden onderzochte centrumgemeenten er 13 beleid hebben.
In een groot aantal centrumgemeenten zijn er al voorzieningen voor tienermoeders. Soms zijn dat
specifieke voorzieningen, maar vaak zijn het plaatsen gekoppeld aan bestaande voorzieningen voor
jongeren of bij de vrouwenopvang.
Vanuit de extra middelen voor tienermoeders zijn voornamelijk uitbreidingen van crisis- en
24 uursplaatsen en woonbegeleiding gerealiseerd17.
De Fiom blijft pleiten voor een specifiek aanbod voor deze doelgroep. Tienermoeders vallen al snel
tussen wal en schip door hun bijzondere situatie: puber én moeder van een kind.
De Fiom adviseert en ondersteunt Centrumgemeenten door (actuele) kennis en expertise ter
beschikking te stellen zodat zij een integraal aanbod van preventie, hulpverlening en opvang aan
tienerouders en hun kinderen kunnen realiseren.
Dit gebeurt door expertiseoverdracht middels scholing en training en het zoeken van geschikte
overdrachtspartners. Een groot aantal organisaties en overheden met advies- en begeleidingsvragen
heeft de Fiom onder andere via www.infoportaaltienermoeders.nl inmiddels weten te vinden.

CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen op steeds meer plaatsen vorm. Het kost meer tijd dan
verwacht om een centrum operationeel te krijgen. Het zijn langdurige processen om instanties
(mensen) goed met elkaar te laten samenwerken. Gemeenten zijn sinds 2010 verplicht aan te sluiten
op de landelijke verwijsindex. Dit is een ICT-toepassing waarin risicomeldingen over jongeren van
0 tot 23 jaar worden vastgelegd. Het gaat daarbij om jongeren met problemen die hun persoonlijke
ontwikkeling bedreigen en die hen buiten de maatschappij dreigen te plaatsen. Hulpverleners uit de
jeugdketen melden deze risicosignalen aan de centrale, landelijke verwijsindex. Wanneer al eerdere
meldingen over een bepaalde jongere zijn gedaan, worden de betrokken instanties actief
geïnformeerd over elkaars melding, waardoor een sluitende jeugdketen ontstaat18.In Leeuwarden
heeft de Fiom deelgenomen aan een pilot van de verwijsindex van de CJG’s in Friesland. De evaluatie

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.
IS http://www.rijksoverheid.nh/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/1 2/1 O/beschermd-en-weerbaar-intensivering-van

de-opvang-en-hulp-bij-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties.html.17

weerbaar.html.
18 httpl/wwwsamenwerkenvoordejeugd.nl/nI/Home.
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vindt in november 2010 plaats. Op basis daarvan zal worden bepaald hoe de Fiom op de (landelijke)
verwijsindex kan aansluiten.

De samenwerkingspariners van de CJG’s verschillen per regio, net als de rol van de Fiom: soms als
adviseur, soms als instantie waar naar kan worden doorverwezen. Wanneer gemeenten er voor
kiezen geen aparte voorziening voor tienerouders te treffen, waakt de Fiom ervoor dat de Centra ook
voor deze doelgroep een laagdrempelig inlooppunt wordt. Medewerkers moeten uitgerust zijn om de
specifieke problemen van tienerouders te kunnen signaleren en te verwijzen.

CENTRA VOOR SEKSUELE GEZONDHEID

Door de komst van de Centra voor Seksuele Gezondheid (Sense) is de samenwerking tussen (een
aantal) partners verbeterd. GGD’en, abortusklinieken en de Fiom werken met name op het terrein van
preventie meer samen. In sommige delen van het land neemt de Fiom ook deel aan het overleg van
Sense in de regio; worden wij ingeschakeld voor consultatie en worden slachtoffers van seksueel
geweld voor een eenmalig gesprek naar ons doorverwezen wanneer geen regionale verwijzing
mogelijk is. De Fiom zorgt dan via haar netwerk alsnog voor behandelplaats. Vanuit alle centra vindt
doorverwijzing naar de Fiom plaats wanneer het gaat om een onbedoelde zwangerschap.
Nog steeds bestaat het idee dat er meer jongeren bereikt kunnen worden dan nu het geval is. Meer
naamsbekendheid en laagdrempelige toegang (door bijvoorbeeld spreekuren op scholen) kunnen
hieraan bijdragen.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING19

Op 1 januari 2011 treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. De
wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Het basismodel van de meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin
staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De
meldcode en de wet om de meldcode zijn opgesteld door het ministerie van VWS, Jeugd en Gezin,
OCW en Justitie. Ook medewerkers van de Fiom kunnen met deze problematiek te maken krijgen.
Eind 2010/begin 2011 wordt de werkwijze geïmplementeerd hoe te handelen bij signalen die wijzen op
huiselijk geweld of kindermishandeling.

‘9 httpi/www.rijksoverheid.nh/onderwerpen/huiseIjj)çgeweIcJ/njeuws/2o1 O/02/O1/snel-signaleren-huiselijk-geweld-met-
meldcode.html.
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2.4 Het aanbod: ambities voor 2011 en een venster op 2015

2.4.1 Besluitvorming en nazorg (on)bedoeide zwangerschap: het kind zelf opvoeden,
abortus, afstand ter adoptie of langdurige pleegzorg

BESLUITVORMING

Mensen die geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap of met het
besluitvormingsproces rond het afbreken van de zwangerschap na prenatale screening, kunnen bij de
Fiom terecht voor professionele hulp. Maatschappelijk werkers van de Fiom bieden begeleiding op
een respeotvolle en niet-oordelende manier bij het nemen van een beslissing: wordt de zwangerschap
afgebroken of uitgedragen? Is langdurige pleegzorg een optie? Of afstand ter adoptie? Of ziet men
mogelijkheden het kind zelf op te voeden? Onderzocht wordt waar de knelpunten ziffen bij het nemen
van het besluit en voor welke keuze zij de verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Waar dat mogelijk is, worden zowel de man als de vrouw voor het gesprek uitgenodigd.
Extra aandacht is er voor zwangere tieners, met name zij die jonger zijn dan 16 jaar en die hun ouders
niet willen informeren.
Omdat het uiteindelijke besluit meestal niet in de spreekkamer genomen wordt, nemen de
maatschappelijk werkers van de Fiom een aantal weken na het laatste gesprek telefonisch contact op
met de cliënt (als deze dat op prijs stelt). Dit gesprek biedt mogelijkheden om een nazorgbehoefte te
signalen of eventueel terug te blikken op het besluitvormingsproces.

Ambitie voor 2011
In 2011 verwachten we ongeveer 3.500 hulpverteningstrajecten uit te voeren (inclusief aan vrouwen
en mannen die te maken hebben met de beslissing om de zwangerschap al dan niet uit dragen na
prenatale screening).
Niet alleen de inhoud is op maat, ook de vorm. Cliënten kunnen via e-mail, chat en face-to
facegesprekken geholpen worden.
Naar verwachting zullen 100 vrouwen (en mannen of andere betrokkenen) zich melden met een
voornemen tot afstand ter adoptie. Ongeveer 20 van hen zullen hun kind daadwerkelijk ter adoptie
afstaan. De andere vrouwen besluiten hun kind zelf op te voeden of kiezen voor een langdurige
pleegplaatsing.

Venster op 2015
De uitkomsten van onderzoeken die nu lopen (o.a. van ZonMw) zijn geïntegreerd in de werkwijze van
de Fioni. Qua inhoud en vorm sluit ons aanbod nog beter aan op de behoefte van cliënten. Hierdoor
zal naar verwachting het aantal hulpverleningstrajecten stijgen.

KINOERWENS

De deskundigheid die wordt ingezet om mensen te begeleiden die geconfronteerd worden met een
onbedoelde zwangerschap, is ook inzetbaar voor de begeleiding van mensen met vragen of
dilemma’s rondom het hebben van een kinderwens: een uitdrukkelijk bedoelde zwangerschap. Ook
hierbij gaat het om een onomkeerbaar besluit. Dilemma’s hangen samen met bijvoorbeeld een sterke
zwangerschapswens maar het ontbreken van een geschikte partner en het al dan niet gebruikmaken
van de verschillende technische mogelijkheden (spermadonatie, invriezen eicellen, etc.).

Ambitie voor 2011
Het doel is om in ieder geval 35 hulpverleningstrajecten te realiseren voor cliënten zodat ze een
weloverwogen besluit kunnen nemen over het al dan niet zwanger willen worden. Op basis hiervan
wordt het aanbod verder ontwikkeld.
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Venster op 2015
Doordat dit aanbod bekender is geworden, weet een steeds groter deel van de doelgroep de Fiom te
bereiken.

NAZORG

Al tijdens de besluitvormingsgesprekken bouwt de Fiom deskundigheid op die is in te zetten in
verwerkingstrajecten. Verlies en rouw, maar ook zingeving zijn vaak voorkomende thema’s in de
begeleiding bij abortusverwerking.
Eind 2010 is het voor cliënten ook mogelijk om digitale begeleiding bij verwerkingsproblemen na
abortus te ontvangen. Daarnaast kunnen zij onder andere een zelftest afnemen, discussiëren op een
forum, ervaringsverhalen insturen en lezen. In 2011 zullen de eerste ervaringen worden geëvalueerd.

Ambitie voor 2011
Het doel is minstens 350 hulpverleningstrajecten op te starten met vrouwen (en hun partners) in
verband met verwerkingsproblemen na abortus.
Daarnaast wil de Fiom via de website www.abortusverwerkinq.nl in ieder geval 3.000 mensen
bereiken en begeleiden. Door het aanbieden van informatie en lotgenotencontact wordt bijgedragen
aan het voorkomen of verminderen van verwerkingsproblemen.

Venster op 2015
De ambitie op termijn is dat de groep vrouwen en mannen die problemen hebben met de verwerking
van abortus afneemt. Dit als gevolg van meer aandacht/begeleiding op maat bij het nemen van een
zorgvuldig besluit. Iedereen die toch graag professionele hulp wil bij de verwerking, kan op een
laagdrempelige manier bij de Fiom terecht.

NAZORG TIENERMOEDERS, -VADERS EN GROOTOUDERS
Nu de hulpverlening aan tienerouders een gemeentelijke verantwoordelijkheid is geworden, is 2011
het laatste jaar waarin de Fiom de tienerouders zelf begeleidt bij hun (vaak complexe) problematiek.
Tieners die komen voor besluitvormingsgesprekken rondom het uitdragen of afbreken van de
zwangerschap, blijven na de geboorte van hun kind welkom voor enkele gesprekken. Dit in het kader
van nazorg. Wanneer de situatie erg complex is (geworden), zorgt de Fiom voor een zogenaamde
‘warme overdracht.

Ambitie voor 2011
Omdat de hulpverlening aan tienerouders wordt overgedragen aan gemeentelijke instellingen kan de
Fiom in 2011 maximaal 275 jonge ouders begeleiden.

Venster op 2015
Tienerouders worden in hun gemeente naar hun behoefte geholpen. De Fiom heeft een
coördinerende rol door goede initiatieven te verspreiden en door in samenwerking met andere
instellingen nieuw aanbod te ontwikkelen. Via de tienermoedersite houdt de Fiom zicht op de
problematiek en hulpbehoeften.

2.4.2 Zwanger door seksueel geweld of incest

Zwangerschappen die zijn ontstaan door seksueel geweld of incest zijn vaak moeilijk te constateren.
Toch is het van belang dat deze problematiek wel gesignaleerd en bespreekbaar wordt gemaakt. Het
maakt het mogelijk om actueel geweld te stoppen. Cliënten komen zo ook te weten dat zij niet de
enige zijn die dit is overkomen en dat zij hier op een later moment in hun leven bij een hulpverlener op
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terug kunnen komen. Voor 2011 heeft de Fiom de ambitie om in ieder geval 10 huipverlenings
trajecten te hebben aangeboden aan cliënten die zwanger zijn geraakt door seksueel geweld of
incest, met als doel de zwangerschap een plaats te geven in het leven van de cliënt.

Ambitie voor 2011
In 2011 heeft de Fiom 10 hulpverleningstrajecten aangeboden aan cliënten die zwanger zijn geraakt
door seksueel geweld of incest. De hulpverlening richt zich op het een plaats geven van de
zwangerschap in het leven van de cliënt.

Venster op 2015
De specifieke expertise van de Fiom op het vlak van ongewenste zwangerschappen heeft zich
vertaald in deskundige begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld of incest die de
zwangerschap in hun leven een plaats willen geven. De Fiom werkt hiertoe samen met ketenpartners
die expert zijn op het terrein van hulpverlening na seksueel geweld.

2.4.3 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

Alle strategische activiteiten hebben als doel het aantal onbedoelde zwangerschappen (inclusief
tienerzwangerschappen) te voorkomen of problemen rondom een onbedoelde zwangerschap te
beperken. De Fiom heeft zich gevestigd en bewezen als dé organisatie voor voorlichting,
deskundigheidsbevordering en samenwerking rondom deze thema’s. Signalen die wijzen op
verbetermogelijkheden voor een beter bereik en passend aanbod voor de doelgroep, worden in
samenwerking met netwerkpartners opgepakt. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
worden lokale Fiom-activiteiten aangevuld zodat landelijk een eenduidig aanbod beschikbaar is.

INFORMATIE, CONSULTATIE EN SIGNALERING

Ambitie voor 2011
In 2011 worden ongeveer 4.250 verzoeken om informatie en consultatievragen van (potentiële)
cliënten en intermediairs door de Fiom beantwoord. Het gaat daarbij dus om alle vragen over
(on)bedoelde zwangerschap, inclusief tienerouderschap.
Daarnaast biedt de Fiom informatie aan op www.fiom.nl, www.abortusverwerking.nl,
www.tienermoeders. nI, www. jonqvader.nl, en www.infoportaaltienermoeders.nl.

Venster op 2015
Het aantal verzoeken is stabiel ten opzichte van het aantal verzoeken in 2011. De vindbaarheid van
de websites is verbeterd. Het aantal hits neemt daardoor toe.

PREVENTIEACTIVITEITEN

Preventieactiviteiten zullen gericht zijn op het voorkomen van zwangerschap en de
keuzemogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap aan hoogrisicogroepen (met name tieners).
Voorlichting aan, begeleiding en consultatie van ROC’s bij trajectbegeleiding van tienerzwangeren
krijgt hierbij specifieke aandacht. Hiervoor zal o.a. gebruik worden gemaakt van de doorontwikkeling
van het lespakket ‘Zwanger en dan,..’.

Ambitie voor 2011
De Fiom zet in om 1.100 personen (hoogrisicogroepen) te kunnen informeren over hoe zij hun
zwangerschap kunnen voorkomen en over de keuzemogelijkheden die zij hebben indien ze toch
onbedoeld zwanger raken. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instanties.
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Venster op 2015
Zowel vanuit de hulpverlening als vanuit de coördinerende activiteiten weet de Fiom in samenwerking
met ketenpartners signalen te vertalen naar activiteiten om problemen op het terrein van ongewenste
zwangerschappen te voorkomen of te beperken.

ONDERZOEK & ONWIKKELING

De Fiom is als adviseur betrokken bij onderzoeken en het ontwikkelen van interventies door andere
organisaties als het gaat om (on)bedoelde zwangerschap, tienerouderschap en zwangerschap door
seksueel geweld. In 2011 gaat het in ieder geval om betrokkenheid bij de onderzoeken van de
Universiteit van Utrecht naar besluitvorming bij een onbedoelde zwangerschap en verwerking van
abortus. Ook werkt de Fiom samen met SeZoz (abortuskliniek van het Slotervaartziekenhuis in
Amsterdam) bij het organiseren van de abortushulpverlening. De Fiom richt zich op de psychosociale
kant zoals het verzorgen van besluitvormingsgesprekken en het vergroten van
deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen.

De begeleidingsmodule voor het verwerken van een abortus die wordt aangeboden op de website
www.abortusverwerking.nl wordt in 2011 geëvalueerd en indien nodig aangepast. De website wordt
verder doorontwikkeld zodat deze blijft voldoen aan de behoefte van de doelgroep.

Verder wordt door de Fiom in samenwerking met andere instellingen een nieuwe methode ontwikkeld
waardoor jonge moeders en hun kinderen door hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden,
zodat zij niet in de opvang terechtkomen. In deze aanpak wordt het netwerk van de jonge moeder in
kaart gebracht en gemobiliseerd. Vervolgens worden er in het netwerk gedragsalternatieven getraind.
De empowerment van alle betrokkenen wordt vergroot: mensen worden op hun kracht aangesproken.
Nadat de methodiek is ontwikkeld en beschreven, wordt de kennis beschikbaar gesteld aan andere
instellingen.

Samen met ketenpartners gaat de Fiom intensiever inzetten om allochtone doelgroepen beter te
bereiken. Als pilot zal in Leiden een groep worden aangeboden volgens de methode van ‘Girls’ Talk’
(RNG) voor Turkse en Marokkaanse meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

De Fiom streeft ernaar om eind 2011 de aanpassing van het lespakket ‘Zwanger en dan... af te
ronden zodat het aansluit bij de vernieuwde versie van ‘Lang leve de liefde’. Dit gebeurt in
samenwerking met Soa Aids Nedérland. In samenwerking met de GGD Rotterdam wordt gekeken hoe
‘Zwanger en dan...’ kan aansluiten bij het lespakket over seksuele en relationele vorming voor het
ROC.

De Fiom gaat verkennen hoe zij een rol kan spelen bij het doorbreken van het taboe op abortus op de
BES-eilanden; in het vergroten van de deskundigheid rondom besluitvorming en verwerking van
abortus en bij de preventie van schooluitval van tienermoeders.

De Fiom ziet erop toe zodanig ingericht te blijven, dat zij de signalen vanuit het werkveld kan blijven
ontvangen en als zodanig kan vertalen naar ontwikkeling van methodieken en vervolgonderzoeken.
Met name de ambitie om het taboe omtrent zwangerschap door seksueel geweld of incest te
doorbreken en de hulpverlening aan tienerouders te optimaliseren, speelt hierin een belangrijke rol. In
het verlengde hiervan ligt dan ook het komende jaar het accent op nieuwe digitale ontwikkelingen en
de implementatie daarvan.
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Ambities voor 2011
De Fiom geeft vorm aan haar onderzoeks- en ontwikkelingstaak door;
• Actief bij te dragen aan de onderzoeken van de UU, naar de besluitvorming bij een onbedoelde

zwangerschap en verwerking in abortus, door werving van cliënten en inbreng van deskundigheid.
De resultaten van deze onderzoeken worden begin 2012 en in 2016 verwacht.

• Samen te werken met SeZoz bij het organiseren van abortushutpverlening, waarbij de Fiom zich
richt op de psychosociale kant en het vergroten van de deskundigheidsbevordering van
verpleegkundigen.

• Te onderzoeken of door de methode ‘Girls’ Talk’ allochtone jongeren beter bereikt kunnen worden
en het Fiom-aanbod beter op hun behoefte kan aansluiten.

• Het evalueren en verder ontwikkelen van de website www.abortusverwerkincj.nl.
• Een nieuwe methode te ontwikkelen waardoor jonge moeders en hun kinderen door hun eigen

omgeving opgevangen kunnen worden. Bij deze aanpak staat het in kaart brengen en mobiliseren
van het netwerk van de jonge moeder centraal, met als doel de empowerment van alle
betrokkenen te vergroten.

• Ontwikkeling van het lespakket Zwanger en dan...’:
- door onderzoek naar de wijze waarop het pakket kan aansluiten bij het lespakket over seksuele

en relationele vorming voor het ROC, in samenwerking met de GGD Rotterdam;
- het laten aansluiten van het lespakket ‘Zwanger en dan...’ op het lespakket ‘Lang leve de

Liefde, in samenwerking met Soa Aids Nederland.
• Met Sense-partners samen te werken op preventieprojecten voor allochtone jongeren en rondom

het terugdringen van het aantal herhaalde abortussen.
• De goede doorverwijzing van de seksuele gezondheidscentra en de centra voor jeugd en gezin

naar de Fiom als gespecialiseerde partner, verder door te ontwikkelen. Hierbij heeft de Fiom het
streven om als adviseur op te treden bij activiteiten van andere instellingen als het gaat om
onbedoelde zwangerschap en tienerouderschap.

• Te verkennen hoe zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van psychosociale hulpverlening rondom
abortus en de preventie van schooluitval op de BES-eilanden.

• Het taboe op zwanger door seksueel geweld of incest te doorbreken door middel van informatie en
advies.

• Het opbouwen van een structurele relatie met ROC’s in het kader van preventie
tienerzwangerschappen en preventie schooluitval van zwangere tieners/jonge moeders.

• Het blijven afstemmen met landelijke organisaties over aanbod onbedoelde zwangerschap en
tienerouderschap.

Venster op 2015
De Fiom is in het werkveld bekend als adviseur bij onderzoek en ontwikkeling van interventies met
betrekking op (het voorkomen van) (on)bedoelde zwangerschap, tienerouderschap en zwangerschap
door seksueel geweld en incest en ziet regelmatig mogelijkheden om onderzoeken op
bovengenoemde gebieden te initiëren dan wel daaraan een bijdrage te leveren.
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OESfCLJNDIGHEIDSBEVORDERING EN EXPERTISEOVERDRACHT
Tijdens de hulpverlening aan cliënten signaleert de Fiom waar kennis of deskundigheid bij
intermediairs vergroot kan worden. Fiom-problematiek kan zo eerder herkend worden en andere
instellingen weten wanneer ze naar de Fiom kunnen verwijzen.
Signalen kunnen ook leiden tot het verbeteren van de samenwerking waardoor het aanbod van
verschillende instellingen beter op elkaar aansluit. Daarnaast ontstaan er samenwerkingsprojecten
waarbij iedere organisatie haar specifieke kennis inbrengt en een gezamenlijk doel gerealiseerd wordt.

Ambities voor 2011
De Fiom bereikt 450 (semi)professionals die werkzaam zijn op het gebied van (on)bedoelde
zwangerschap en tienerouderschap in de vorm van voorlichting of een training zodat zij het Fiom
aanbod kennen, indien nodig kunnen doorverwijzen, de Fiom kunnen consulteren of in staat zijn de
Fiom-expertise te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het geven van workshops aan leraren zodat zij
het lespakket Zwanger en dan...’ kunnen gebruiken, en voorlichtingen aan kraamverzorgenden over
tienermoeders.

De expertise rondom tienerouderschap wordt overgedragen aan gemeentelijke instellingen zoals het
Algemeen Maatschappelijk Werk. De Fiom-medewerkers zijn getraind om de specifieke methodiek
van het werken met jonge ouders over te kunnen dragen. Op sommige plaatsen in Nederland moet
nog flink geïnvesteerd worden om de hulpverlening aan tienerouders op peil te krijgen. Zeker wanneer
andere organisaties het aanbod niet kunnen overnemen, bestaat de zorg bij Fiom-medewerkers dat
de doelgroep weer tussen wal en schip gaat vallen.

Door middel van de volgende activiteiten ondersteunt de Fiom lokale instanties:
• het beschikbaar stellen van methodieken voor jonge moeders en jonge vaders en het aanbieden

van trainingen om deze methodiek te gebruiken. Overdracht kan ook plaatsvinden door middel van
het in samenwerking uitvoeren van groepshulpverlening aan tienermoeders;

• het organiseren van uitwisselings- en scholingsmogelijkheden, onder andere in de vorm van een
landelijke dag;

• het opzetten en onderhouden van regionale netwerken.

Op diverse plaatsen in Nederland heeft de Fiom tienermoedernetwerken’ georganiseerd. In deze
netwerken participeren alle ketenpartners die met jonge moeders en/of jonge vaders werken. Binnen
het netwerk vindt afstemming en informatieoverdracht plaats en kan worden ingespeeld op regionale
ontwikkelingen. De Fiom kan door andere instellingen worden geconsulteerd bij initiatieven voor het
opzetten van een nieuw lokaal netwerk.

LANDELIJKE EXPERTISEGROEP JONGE MOEDERS
Vanuit haar coördinerende rol heeft de Fiom een landelijk netwerk georganiseerd van lokale
instellingen die met jonge moeders werken. Deelnemers zijn Steady Rotterdam, Jonge
moedercentrum Donna Hengelo, JEM & kids Eindhoven, expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving
en Opvoeding (JSO) en de Fiom. Doel van dit netwerk is het bundelen, signaleren en ontwikkelen van
expertise zodanig dat het verspreid kan worden naar de regionale afdelingen.

Ook de volgende activiteiten zet de Fiom in om de hulpverlening aan tienerouders in Nederland te
verbeteren en over te dragen. Een belangrijk instrument hierbij is het digitaal beschikbaar maken van
data en expertise door interactieve websites en informatie/kennisbanken. Hieraan zal dus ook het
komende jaar veel aandacht worden besteed en zal het digitale aanbod van de Fiom verder worden
doorontwikkeld om aangesloten te blijven op de behoeften van de doelgroep:
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SOCLtQE KMRTEN EN STROOMOIAGFAMMEN
Sociale kaarten en stroomschema’s kunnen op initiatief van de Fiom of op verzoek worden
opgesteld. Beide producten stimuleren een betere afstemming van het hulpaanbod op elkaar en
vergemakkelijken een goede doorverwijzing en het vinden van de juiste hulp. De informatie wordt
onder andere via de websites www.fiom.nl en www.tienermoeders.nl beschikbaar gesteld.
Vanwege de regie- en consultatiefunctie houdt de Fiorn de stroomschema’s, in ieder geval in de
regio’s waar een bureau gevestigd is, up-to-date.

RET OPZETTEN VAN TIENERMOEDER ONTMOETINGS- EN COÖRDINATIEPUNTEN
De Fiom heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen om in alle steden van vestiging een
Tienernioeder Ontmoetings- en coördinatiePunt (TOP) op te zetten. Dit is, mede door de komst
van de Centra voor Jeugd en Gezin, niet overal gelukt. In steden waar de ontwikkeling van
Tienerrnoeder Ontmoetings- en coördinatiePunten wel in gang zijn gezet, worden de
werkzaamheden in 2011 afgerond. In regio’s waar nog niet begonnen is met de ontwikkeling van
TOP’en, stopt de Fiom haar inspanningen. Wel kunnen de partijen die zich oriënteren op het
opzetten van een TOP van de Fiom-ervaring en -expertise gebruikmaken.

• NFOPORTAAL GEMEENTEN

Op www.infoportaaltienermoeders.nl worden informatie en instrumenten over de hulp en opvang
aan tienermoeders voor de gemeenten beschikbaar gesteld. De informatie is ook voor lokale
instellingen beschikbaar. Naast informatie in de kennisbank is een chat- er mailfunctie aanwezig
om medewerkers van de Fiom te consulteren en om onderling ervaringen en casussen uit te
wisselen. De Fiom onderhoudt dit portaal en zorgt ervoor dat het blijft aansluiten op de behoeften
van de gebruikers. Deze behoefte wordt onder andere achterhaald in gesprekken met gemeenten.

• WWW.TIENERMOEDERS.NL

Door middel van de website www.tienermoeders.nl bereikt de Fiom lezers en media in het hele
land (en zelfs daarbuiten). Doel is om de informatie van, voor en over jonge moeders en zwangere
meiden te blijven bundelen en een bijdrage te leveren aan een realistische beeldvorming over
tienermoeders. De website is een belangrijke bron van informatie en uitwisseling voor zowel
tienerouders al de intermediaire doelgroep en zal daarom onder landelijk beheer blijven vallen met
belangrijke input vanuit de verschillende regio’s. De site blijft zich ontwikkelen en uitbreiden.

• WWW.JONGVADER.NL

Met de satellietsite www.jonqvader.nl wordt beoogd ook de jonge vaders een platform te bieden
waarop zij hun ervaringen kunnen delen. Doel van deze satellietsite is de jonge vader in beeld te
krijgen en te trekken naar de algemene site van de Fiom. Op deze manier hoopt de Fiom een
scherper zicht op de signalen uit de omgeving van de tienerouders te krijgen en met name het
perspectief vanuit de tienervader duidelijker in kaart te brengen om daar haar methodieken en
expertise op aan te passen en door te ontwikkelen.
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Ambities voor 2011

Landelijke organisaties blijven afgestemd over het aanbod onbedoelde zwangerschap en
tienerouderschap, waardoor een sluitende keten van aanbod ontstaat, knelpunten snel en naar
behoefte kunnen worden opgepakt en beleid van landelijke organisaties op elkaar is afgestemd.

) Doorontwikkeling van de digitale instrumenten die de Fiom reeds heeft opgestart ten behoeve
van deskundigheïdsbevordering en expertiseoverdracht, waaronder:
- De website www.tienermoeders.nl. Deze wordt bezocht door ongeveer 125.000 unieke

bezoekers die zorgen voor 20.000.000 hits per jaar. Bezoekers maken gebruik van e-mail
en chatmogelijkheden.

-

Op www.ionqvader.nl. Het forum is actief en levert voldoende informatie op om het Fiom
aanbod nauwer op de beleefwereld van de jonge vader te laten aansluiten.

- www.infoportaaltienermoeders.nl. Het infoportaal voor gemeenten wordt actief gebruikt.

Venster op 2015
Digitale dienstverlening via www.tienermoeders.nl, www.jongevaders.nl en
www.infoportaaltienermoeders.nl hebben een stevige plaats veroverd en dragen gericht bij aan
expertiseoverdracht en deskundigheidsbevordering. De websites worden effectief benut en zijn
bekend in het werkveld (cliënten, intermediairs, media, onderzoeksinstituten en ketenpariners). De
hieruit ontsloten kennis leidt tot nieuwe (digitale) ontwikkelingen om aansluiting met de doelgroep te
blijven houden.

FIOMEDIA

Alle digitale ontwikkelingen vallen binnen de Fiom onder de noemer ‘Fiomedia’. Zoveel mogelijk
initiatieven worden aan elkaar gekoppeld zodat de vindbaarheid van de websites wordt vergroot en
bepaalde modules zoals de chatapplicatie, het forum en de kennisbank ook op nieuwe sites kunnen
worden ingezet.
Het digitale aanbod rond (on)bedoelde zwangerschap en tienerouderschap bestaat in 2011 in ieder
geval uit informatie op de website www.fiom.nl, uit e-mailen, chatten en uit een digitaal aanbod
abortusverwerking. Verder kunnen zwangere tieners, hun ouders, intermediairs en andere
belangstellende ook terecht op www.tienermoeders, nl, www.ionqvader.nl en
www.infoportaaltienermoeders.nl.
De kennisbank van de Fiom zal verder worden aangevuld met beschrijving van de werkprocessen
rondom OBZ en tienerouderschap. Om de kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling te verhogen zal deze
informatie zodanig worden aangeboden dat Fiom-medewerkers deze direct en plaatsonafhankelijk
kunnen gebruiken en kunnen aanvullen. De Fiom ziet erop toe dat externen, zoals bijvoorbeeld de
CJG, toegang krijgen tot gedeelten van die databank waardoor zij hun beleid/aanbod verder vorm
kunnen geven. 0p deze wijze is de Fiom-databank een belangrijk instrument om eenvoudig een
beroep te doen op de deskundigheid van de Fiom.
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Individuele en/of systeemgerichte of
groepshulpverlening aan vrouwen en
mannen:

zodat zij een beslissing kunnen nemen
over het al dan niet uitdragen van een

zwangerschap

die het voornemen hebben uitgesproken
om afstand te gaan doen van hun kind

bij de verwerking van een abortus (inclusief

digitale- en groepshulpverlening)

die zwanger zijn geraakt door seksueel
geweld of incest

die op tienereeftijd zwanger zijn of

moeder/vader zijn geworden (en aan hun

ouders) in het kader van nazorg

Het aanbod is in heel Nederland online
(e-mail, chat) en face-to-face door

middel van spreekuren op locatie

gerealiseerd:

3.500 hulpverleningstrajecten aan

cliënten zodat zij een weloverwogen

besluit hebben kunnen nemen ten
opzichte van ouderschap,

abortusingreep of afstand ter adoptie.

100 hulpverleningstrajecten aan

cliënten zodat zij een weloverwogen

besluit hebben kunnen nemen ten

opzichte van afstand ter adoptie.

35 hulpverleningstrajecten aan cliënten

zodat zij een weloverwogen besluit

hebben kunnen nemen over het al dan

niet zwanger willen worden.

350 huipverleni ngstrajecten aan

cliënten waardoor de abortusingreep

een plaats heeft gekregen in hun leven.

Zwangerschappen die door incest zijn

ontstaan zijn gesignaleerd n

bespreekbaar gemaakt.

10 hulpverleningstrajecten hebben

plaatsgevonden waarin de cliënt de

zwangerschap een plaats in haar leven

heeft gegeven.

275 tienerouders en grootouders zijn

zelfredzaam en accepteren hun nieuwe

situatie.

(On)bedoelde zwangerschap

Uitvoering: hulpverlening, preventie en
Resultaat Financiële waardesignalering

met een zwangerschapswens

€ 609045

€ 61.832

€ 23.187

€191.679

€ 4.947

€ 68.016

Uitvoering Totaal € 958.706
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Strategische taken: coördinatie,
protocollering,

. . Resultaat Financiele waardedeskundigheidsbevordering en
signalering

Informatie, consultatie, signalering, 4.250 vragen van (potentiële) cliënten
verwijzing en advies aan (potentiële) en intermediairs zijn beantwoord + de
cliënten en deelnemers, verwijzers, website van de Fiom is 250.000 keer € 105.115
overheden, studenten (digitaal, bezocht (5.500.000 hits en 45.000
telefonisch, face-to-face). unieke bezoekers).

Preventieactiviteit ter voorkoming van 1.100 personen zijn geïnformeerd over
zwangerschap en de mogelijkheden bij hoe zij een zwangerschap kunnen
een onbedoelde zwangerschap aan voorkomen en over de € 28.258
hoogrisicogroepen (met name tieners). keuzemogelijkheden indien ze toch

- onbedoeld zwanger zijn.

Preventieprojecten ontwikkelen, Projecten zijn in samenwerking met
waaronder projecten voor allochtone andere instellingen ontwikkeld en
jongeren en preventie herhaalde dragen bij aan het voorkomen van
abortussen. Doorontwikkelen van goede onbedoelde zwangerschappen of aan € 21 .642
doorverwijzing van de centra seksuele het beperken van problemen die
gezondheid en CJG naar de Fiom als daaruit voortkomen.
gespecialiseerde partner.

Onderzoek vormgeven psychosociale Het is bekend hoe de psychosociale
hulpverlening bij besluitvorming rondom hulpverlening bij besluitvorming wordt

9abortus in (Slotervaart) ziekenhuis o.a. vormgegeven en wat de rol van de
€ 2.748

d.m.v. 1.000 trajecten. Fiom daarin is.

Beheer en ontwikkeling van de website De begeleidingsmodule wordt eind
www.abortusverwerkinci.nl. 2010 in gebruik genomen en

halverwege 201 1 geëvalueerd en
bijgesteld. 3.000 mensen zijn via de € 30.916

website bereikt waarvan een aantal
actief digitaal begeleid.

Deskundigheidsbevordering van 450 (semi)professionals kennen het
(semi)professionals die op het gebied Fiom-aanbod op het gebied van
van onbedoelde zwangerschap of onbedoelde zwangerschap of
tienerouderschap werken, door middel tienerouderschap; kunnen indien nodig
van voorlichting of training op maat (o.a. verwijzen; de Fiom consulteren of zijn
workshop Zwanger... en dan?’, de door in staat de Fiom-expertise te € 39.078
de KNOV-geaccrediteerde scholing voor gebruiken.
verloskundigen, kraamverzorgenden en
een landelijke uitwisselingsdag voor
hulpverleners die met tienerouders
werken).

Expertiseoverdracht van de De instelling waarmee het aanbod
groepshulpverlening aan tienermoeders, wordt uitgevoerd is na afloop in staat
o.a. door middel van het aanbieden van de groepshulpverlening zelfstandig € 51 939deze hulpverlening in samenwerking met aan de doelgroep aan te bieden.
een andere instelling.
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Het laten aansluiten van het lespakket Het lespakket ‘Zwanger.. en dan?’
‘Zwanger... en dan?’ op het lespakket: sluit aan bij de behoefte van de
- ‘Lang leve de liefde’, in samenwerking gebruiker.

met Soa Aids Nederland;
€ 21 .642

- ‘seksuele en relationele vorming’ voor
het ROC, in samenwerking met de
GGD Rotterdam.

Onderzoeken mogelijkheden van De Fiom weet op welke manier zij een
deskundigheidsbevordering wat betreft rol kan spelen bij de opbouw van de
psychosociale begeleiding rondom psychosociale hulpverlening rondom € 9.275
abortus en preventie schooluitval van abortus en bij de preventie van
tienermoeders op de BES-eilanden. schooluitval van tienermoeders.
De Fiom is als adviseur betrokken bij Kennis van de Fiom is effectief
activiteiten van andere instellingen als ingebracht in activiteiten van andere
het gaat om onbedoelde zwangerschap instellingen. € 3.092
en tienerouderschap.

Blijven afstemmen met landelijke Beleid van landelijke organisaties is op
organisaties over aanbod onbedoelde elkaar afgestemd zodat een sluitende
zwangerschap en tienerouderschap. keten van het aanbod ontstaat en € 5.689

knelpunten snel opgepakt kunnen
worden.

Voorlichting, begeleiding en consultatie Met 20 ROC’s is een structurele relatie
van ROC’s bij trajectbegeleiding opgebouwd.
tienerzwangeren (aanbod voor Jaarlijks wordt met 2 nieuwe ROC’s
docenten). contact gezocht.

Implementatie van het protocol
‘preventie schooluitval zwangere

€ 12 367leerlingen en tienermoeders’.

Voorlichting ROC’s bij preventie Hierbij wordt gebruikgemaakt van de
tienerzwangerschap. (aanbod voor ontwikkelde les ‘Zwanger... en dan?’
leerlingen/studenten), voor het ROC.
Bestendigen en afronden van de De tienermoederontmoetingspunten
werkzaamheden die leiden tot het zijn opgericht. Tienermoeders,
opzetten van Tienermoeder -vaders en ouders van deze tieners
Ontmoetings- en niormatiePunten weten waar zij met hun
(TOP) voor tienermoeders start is vragen/problemen terechtkunnen. € 27.825
gemaakt, met als doel samenhang te Hulp- en dienstverlening in de regio is
brengen in versnipperd aanbod voor de d.m.v. een sluitende keten geregeld.
doelgroep. Knelpunten worden snel gesignaleerd

en opgepakt.
(Voorzitten van en) deelnemen aan Landelijke expertise is gebundeld en
landelijk en regionale de kwaliteit verhoogd.
tienermoedernetwerken ter bevordering In 9 regio’s wordt het versnipperde

€ 12 367van de ketenaanpak. aanbod samengebracht en middels
continue afstemming van aanbod
wordt de samenwerking
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geconcentreerd, knelpunten
gesignaleerd en actie wordt
ondernomen.

Beheer en verdere ontwikkeling van de 20 miljoen hits, 125.000 unieke
website www.tienermoeders.nl, bezoekers o.a. door tieners,
www.iongvader.nl en tienerouders, grootouders,
www.infoportaaltienermoeders.nl in (semi)professionals, studenten, € 92.748

samenwerking met relevantie journalisten, medewerkers van
instellingen. gemeenten.

Ontwikkelen en/of updaten van sociale Afstemming van het hulpaanbod is
kaart en stroomdiagram van instellingen bevorderd en het vinden van de juiste
die een aanbod hebben voor hulp is eenvoudiger doordat de
tienerouders. doorverwijzing is verbeterd.

€ 9 275De sociale kaarten en
, stroomdiagrammen zijn beschikbaar

via www.fiom.nl en
www.tienermoeders.nI.

In samenwerking met andere instellingen De methodiek is ontwikkeld en
wordt een methodiek ontwikkeld voor beschreven. Hulpverleners zijn
hulpverlening aan tienermoeders. getraind om de methodiek te

€ 30 916Centraal staat: het gebruikmaken van de gebruiken.
eigen kracht van de tienermoeder en
haar netwerk (pilot).
Exploratieve ruimte: signaleren van Signalen zijn opgepakt en hebben
veranderingen op het terrein van geleid tot (voorstellen tot) nieuwe
onbedoelde zwangerschap. activiteiten dan wel kwaliteits- € 37.100

verbetering van Fiom-aanbod.

FIOMEDIA Werkprocessen rond OBZ en TOS zijn
Vullen en bijhouden kennisbank en beschreven en samen met andere
informatie toegankelijk maken voor relevante documenten in de
externen. kennisbank opgenomen en kunnen

door Fiom-medewerkers worden
gebruikt. € 18.550
Externen hebben toegang tot voor hun
relevante zaken.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig een
beroep doen op de deskundigheid van
de Fiom.

Minimaal aanbod in Amsterdam, Blijven aanvullen en afstemmen ten
Rotterdam, Utrecht en Den Haag blijven behoeve van de regio. € 19.787
aanvullen.
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PR-activiteiten. Informatieverstrekking die bijdraagt
aan een weloverwogen besluit tav.
ouderschap, abortusingreep of afstand
ter adoptie en het doorverwijzen van
cliënten indien zij twijfelen. Informatie
over het onderwerp en € 30.916
ervaringsverhalen van cliënten leveren
een bijdrage aan het doorbreken van
taboes op het onderwerp, geven de
samenleving inzicht in problematiek en
geven bekendheid aan Fiom-aanbod.

Strategie Totaal € 701.245

Onbedoelde zwangerschap Bedrag Relatief
- Uitvoering: € 958.706 57,8%
- Strategie: € 701.245 42,2%
Totaal: € 1.659.951 100,0%

31
Activiteiten plan 2011



Doc. 6

3. Zwangerschapsverlies & ongewenste kinderloosheid (OGK)

3.1 De taak van de Fiom

Het is de taak van de Fiom om mensen te begeleiden die problemen ervaren bij de verwerking van
hun zwangerschapsverlies en/of bij de verwerking van hun ongewenste kinderloosheid. Het aanbod is
laagdrempelig en op maat. Thema’s die in veel gevallen centraal staan, zijn verlies, rouw, zingeving
en acceptatie. De begeleiding van mensen die hulp nodig hebben bij het nemen van een besluit om
alsnog of weer het medische circuit in te gaan om hun kinderwens te vervullen, ligt in het verlengde
van dit aanbod.
Ook ongewenst kinderloze mensen die niet het medische circuit in willen, kunnen bij de Fiom terecht
voor begeleiding bij de verwerking.
Voor intermediairs is de Fiom een (gespecialiseerde) partner voor consultatie of advies, waarnaar
verwezen of mee samengewerkt kan worden.
Het psychosociaal begeleiden van mensen die in het ziekenhuis vruchtbaarheidsbehandelingen
ondergaan, is een taak van het desbetreffende ziekenhuis. Daar waar dit niet gebeurt, biedt de Fiom
haar expertise aan om ziekenhuizen te adviseren en te ondersteunen om deze deskundigheid alsnog
op te bouwen.

Ambitie
De ambitie van de Fiom is om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening te blijven, bekend bij
alle intermediairs en alle mensen die kortdurende professionele begeleiding nodig hebben bij
verwerking van hun zwangerschapsverlies en/of ongewenste kinderloosheid.

3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

Het uitstellen van een zwangerschap is meestal een bewuste keuze. Vrouwen en mannen willen
studeren, werkervaring opdoen en van hun vrijheid genieten. Het ‘plannen’ van een zwangerschap
lukt echter niet altijd. Enerzijds kan een vrouw onbedoeld zwanger raken, anderzijds kan een
gewenste zwangerschap uitblijven. Nederlandse vrouwen zijn gemiddeld 29,4 jaar (in 2008) als zij hun
eerste kind krijgen. Hoger opgeleide vrouwen krijgen hun eerste kind gemiddeld met 34 jaar,
lageropgeleide met 27 jaar.
Nog steeds zijn grote groepen mensen niet op de hoogte van de gevolgen van het uitstellen van een
kinderwens. Zo neemt de vruchtbaarheid na het 35e levensjaar van de vrouw sterk af. Het duurt
langer om in verwachting te raken en als dat lukt, is de kans op een miskraam aanzienlijk groter.
Ook blijken oudere vrouwen die niet vanzelf in verwachting raken, meer behoefte te hebben aan
fertiliteitbehandelingen, wat logisch is omdat ze niet zoveel tijd meer hebben voor het krijgen van een
eerste kind. De kans dat een vrouw medische hulp nodig heeft, is bij 35 jaar 2,5 keer groter dan op
een leeftijd van 25 jaar. Volgens De Graaff van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht kost het
uitstellen van de kinderwens de maatschappij drie tot vijf miljoen euro per jaar20.

http:/fwww.nu.nl/binnenland/231 4237/uitstel-kinderwens-kost-milioenen.html.
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ZWANGERSCHAPSVERLIES2’

In Nederland bevallen ieder jaar ongeveer 175.000 vrouwen. Het overgrote deel van die
zwangerschappen eindigt gelukkig met een gezonde moeder en een gezond kind. Echter, jaarlijks
overlijden tien tot vijftien vrouwen aan complicaties rond zwangerschap en geboorte.
Rond de geboorte overlijden ook ongeveer 1.700 kinderen. Naast deze zogenoemde perinatale sterfte
kan er sprake zijn van morbiditeit. Dit betekent dat pasgeborenen dusdanig ernstig ziek zijn dat zij
alsnog overlijden na de 4e levensweek of dat zij voor de rest van hun leven schade hebben opgelopen
door hun slechte start.
Niet alle slechte uitkomsten zijn te vermijden, maar een deel kan wel worden voorkomen door
effectievere preventie en betere zorg.

RECENTE TRENDS PERINATALE STERFTE

De perinatale sterfte neemt in Nederland af. De daling verloopt echter trager dan in andere Europese
landen.

Geboortejaar 1999 2004 2007
(a) Foetale sterfte 7,4 7,0 6,6
(b) Vroeg neonatale sterfte 3,5 3,0 3,1
(c) Laat neonatale sterfte 0,5 0,5 0,6
(d) Neonatale sterfte 4,0 3,5 3,7
(e)Perinatalesterfte 10,9 10,0 9,7
(f) Uitgebreide perinatale sterfte 1 1 ,4 10,5 10,3
Tabel 1: Trends in Perinatale Sterfte (per 1000) in Nederland
a = sterfte voor of tijdens de geboorte per 1.000 totaal geborenen vanaf 22 weken zwangerschapsduur of indien laatste

onbekend vanaf 500 gram geboortegewicht;
b = sterfte gedurende 0 tot 7 dagen na de geboorte per 1.000 levend geboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschapsduur;
o = sterfte gedurende 7 tot 28 dagen na de geboorte per 1.000 levend geboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschapsduur;
d = sterfte binnen de eerste 0 tot 28 dagen na de geboorte per 1.000 levend geborenen vanaf 22 weken zwangerschapsduur;
e = optelsom foetale sterfte en vroeg neonatate sterfte per 1.000 totaal geborenen;

= optelsom foetale sterfte en neonatale sterfte per 1.000 totaal geborenen (= WHO definitie).
Bronnen: PAN22 1999, PAN 2004, PAN 2007

Uit de meest recente getallen uit 2007 blijkt dat in Nederland ongeveer tweederde van de
sterftegevallen foetale sterfte betreft (sterfte véâr of tijdens de geboorte). 46% van de sterfte vindt
plaats véôr de geboorte en 21% tijdens de baring. Het resterende derde deel van de sterfte betreft
levend geboren kinderen die met name in de eerste zeven levensdagen overlijden. Na een
zwangerschapduur van 370 weken overlijden 410 kinderen.

VERBETERINGEN

Omdat in vergelijking met andere Europese landen in Nederland relatief veel kinderen rondom de
geboorte overlijden, heeft het ministerie van VWS een externe stuurgroep zwangerschap en
geboorte’ ingesteld. Deze stuurgroep heeft eind 2009 een advies uitgebracht.
De stuurgroep concludeert dat de basis voor goede zorg rond zwangerschap en geboorte in
Nederland aanwezig is.

Op een aantal punten zijn echter verbeteringen noodzakelijk om de vermijdbare perinatale sterfte
terug te dringen:

21 uit advies Stuurgroep zwangerschap en Geboorte (2009). Een goed begin.
http://www.knov.nI/docs/uploads/Advies ski zw en oeb Een cioed beciindf spread-versie voor media.pdf.22 Perinatale Registratie Nederland.

Activiteitenplan 2011
34



Doc6

1. MOEDER EN KIND IN DE HOOFDROL

Luister naar de verwachtingen, wensen en angsten van de zwangere en betrek hierbij actief haar
leefomgeving. Hierdoor krijgt de zorg een lerend karakter waarin naast de medische ook de
(psycho)sociale aspecten de juiste aandacht krijgen.

2. GEZOND OUD WORDEN, BEGINT AL IN DE BAARMOEDER’
Vrouwen moeten gezonder aan een zwangerschap beginnen. Dit vereist een kanteling van een
reactieve naar een meer proactieve benadering van de zorg rond zwangerschap en geboorte.
Het betekent vooraf de best mogelijke condities voor een eventuele zwangerschap creëren en
niet afwachten totdat zich tijdens de zwangerschap of bevalling risico’s voordoen.

3. GOED GEÏNFORMEERDE ZWANGERE

Ook de zwangere heeft een eigen verantwoordelijkheid om haar zwangerschap zo gezond en
veilig mogelijk uit te dragen. Hierin moet zij worden ondersteund door heldere en eenduidige
voorlichting over alle facetten van de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

4. SAMEN VERAN1WOORDELIJK

Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond
zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, registratie,
verantwoording en transparantie. Instrumenten daarvoor zijn: een landelijk College Perinatale
Zorg, actieve participatie in verloskundige samenwerkingsverbanden, en voor iedere zwangere
een casemanager, geboorteplan en verplicht huisbezoek.

5. SPECIFIEKE EN INTENSIEVE AANDACHT VOOR VROUWEN UIT ACHTERSTANDSSITUATIES
Voor vrouwen woonachtig in achterstandswijken, van niet-westerse afkomst en/of met een lage
sociaaleconomische status, moet er aanvullend op de aanbevelingen uit dit advies, een nationaal
programma ‘zwanger in achterstandssituaties’ komen. Met daarin doelgroepspecifieke
voorlichting, preventie en intensivering van begeleiding.

6. BEVALLENDE VROUW NIET ALLEEN

Vanaf het begin van de bevalling wordt de zwangere niet meer alleen gelaten. Zij wordt begeleid
door een kraamverzorgende of O&G-verpleegkundige en bewaakt door een medisch
professional.

7. 24/7 BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

Op ieder moment, dus overdag, ‘s avonds en in het weekend, moet de zwangere erop kunnen
rekenen dat de noodzakelijke behandeling binnen 15 minuten kan starten.

De Fiom draagt bij aan deze verbeteringen door middel van deskundigheidsbevordering van
verloskundigen en kraamverzorgenden waarbij het signaleren van psychosociale problemen bij
tienermoeders en bij vrouwen die een zwangerschap hebben verloren, centraal staat.
Het bovengenoemde rapport is de aanleiding om te onderzoeken of er op meer terreinen met
verloskundigen kan worden samengewerkt zodat gezonde zwangerschappen worden bevorderd
(bijvoorbeeld rondom angstige/depressieve zwangere vrouwen).

ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID

Er is geen eenduidig cijfermateriaal over hoe groot de groep is die onvrijwillig kinderloos blijft. Dus ook
niet over het groter of minder groot worden van deze groep. In 1991 werd geconstateerd (Van
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Balen23)dat een op de tien paren ongewenst kinderloos blijft. Volgens het CBS stijgt het aantal paren
(en alleenstaanden) dat ongewenst kinderloos blijft, gestaag.
De sterke afname van het aantal te adopteren kinderen uit het buitenland heeft als gevolg dat er lange
wachtlijsten voor adoptie ontstaan. Aspirant-adoptieouders bereiken de leeftijdgrens waarop adoptie
niet meer mogelijk is, voor zij de kans krijgen een kind te adopteren. Dit kan ertoe leiden dat
ongewenst kinderloze mensen pas op een later tijdstip toekomen aan de (en als er sprake is van geen
adoptiemogelijkheid: dubbele) verwerking van hun kinderloosheid, of dat zij nog creatiever worden om
hun kinderwens in vervulling te laten gaan.

3.3 Beleidsontwikkelingen

Wat betreft het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte neemt de minister de meeste
aanbevelingen over. Budgetneutrale maatregelen kunnen in gang worden gezet. Over de 24/7-
beschikbaarheid en bereikbaarheid van spoedeisende verloskundige zorg, het afschaffen van de
eigen bijdrage voor (poli)klinische bevalling en kraamzorg en het invoeren van een extra echoscopie
in het laatste trimester van de zwangerschap, kan het demissionaire kabinet in verband met het
budgettaire effect geen besluit nemen.

3.4 1-let aanbod: ambities voor 2011 en een venster op 2015

3.4.1 Besluitvorming en nazorg zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid
De problemen waarmee mensen geconfronteerd worden, hangen af van het soort verlies. Cliënten die
hulp zoeke.n na een miskraam hebben weinig gemeenschappelijks met iemand waarvan het kind net
na de geboorte is overleden of bij wie een zwangerschap is uitgebleven. Wel komen de thema’s
verlies en rouw in ieder aanbod aan de orde.
Bij het aanbod rondom zwangerschapsverlies staat de verwerking centraal; de hulpverlening bij (het
vooruitzicht op) ongewenste kinderloosheid richt zich op alle cliënten die begeleiding vragen bij
besluitvorming en nazorg/verwerking. Het is voor de Fiom niet van belang wat de oorzaak van hun
ongewenste kinderloosheid is: onvruchtbaarheid, homoseksuele geaardheid of alleenstaand zijn,
inclusief de dreigende onvruchtbaarheid door de stijgende leeftijd. Er is behoefte aan ruimte om te
kunnen besluiten over hoe verder te willen en bij definitieve kinderloosheid om over het verlies te
kunnen rouwen, om daarna de stap naar acceptatie en hernieuwde zingeving te kunnen maken.

Naast hulpverlening op maat biedt de Fiom ook preventieve activiteiten aan, zoals het organiseren en
uitvoeren van een aantal (informatie)bijeenkomsten rondom:
• het thema ongewenste kinderloosheid;
• het thema zwangerschapsverlies, toegespitst op de verwerking daarvan;
• (homo)paren en alleenstaanden met een kinderwens en/of vruchtbaarheidsproblemen;
• Psychosociale aspecten van vruchtbaarheidsbehandelingen, die plaats zullen vinden in

ziekenhuizen.

Een actuele inhoud van deze bijeenkomsten wordt gegarandeerd doordat de Fiom erop toeziet de
signalen vanuit de omgeving, zowel bij intermediairs, klinieken en de primaire doelgroep zoveel
mogelijk te blijven ontvangen en om te zetten naar methodieken die kunnen worden toegepast op de
huidige sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij speelt de digitalisering een belangrijke rol. De
Rom biedt dan ook hulp in de vorm van e-mail- en chatcontact. Het komende jaar zal veel aandacht

23
Balen, F. van: Een leven zonder kinderen. Dekker & Van de Vegt. Assen 1991.
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worden gegeven aan de wijze waarop en de implementatie van de mogeHjkheden om het aanbod op
het gebied van verwerking van ongewenste kinderloosheid te digitaliseren.

Ambitie voor 2011
Op het gebied van besluitvorming (ten aanzien van) en verwerking van zwangerschapsverlies en
ongewenste kinderloosheid zullen respectievelijk ca. 180 en 400 directe hulpverleningstrajecten zijn
uitgevoerd. Het betreft hulpverlening op maat voor zowel mannen als vrouwen.

Venster op 2015
De Fiom verwacht dat een steeds groter wordende groep geconfronteerd wordt zwangerschapsverlies
en/of ongewenste kinderloosheid door het uitstellen van de vervulling van hun kinderwens tot latere
leeftijd. Nieuwe technische mogelijkheden kunnen leiden tot ethische dilemma’s. De Fiom ziet het als
haar verantwoordelijkheid om hiervoor aandacht te (blijven) vragen en mensen te begeleiden bij hun
besluitvorming in hoeverre zij van deze technieken gebruik willen maken en bij het overzien van de
consequenties.

3.4.2 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom
Alle strategische activiteiten hebben als doel om problemen bij mensen met deze problematiek te
voorkomen, te beperken of adequaat te kunnen verhelpen; niet alleen door de Fiom, maar door alle
professionals die met deze doelgroep werken.
De Fiom heeft als ambitie dat zij zich heeft gevestigd en bewezen als dé Organisatie voor voorlichting,
deskundigheidsbevordering en samenwerking rondom deze themas. Signalen die wijzen op
verbetermogelijkheden voor een beter bereik en passend aanbod voor de doelgroep worden in
samenwerking met netwerkpartners opgepakt. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
worden lokale Fiom-activiteiten aangevuld zodat landelijk een eenduidig aanbod beschikbaar is.

INFORMATIE, CONSULTATIE EN SIGNAL.ERING
Voor informatie, consultatie, signalering, verwijzing en advies aan cliënten, deelnemers, verwijzers,
studenten, overheden en andere instellingen, maakt de Fiom steeds explicieter gebruik van de digitale
mogelijkheden waarover de Fiom beschikt. Daarnaast zullen activiteiten worden georganiseerd om de
doelgroepen face-to-face te informeren over het Fiom-aanbod op het vlak van ongewenste
kinderloosheid en/of zwangerschapsverlies.
Ook zal de Fiom zich gaan richten op directe informatievoorziening aan die beroepsgroepen die te
maken hebben met cliënten met vruchtbaarheidsproblemen. Die informatievoorziening richt zich erop
dat de beroepsgroep leert om deze cliënten een passend aanbod te kunnen doen.

Ambitie voor 2011
In 2011 worden ongeveer 1.750 verzoeken om informatie en consultatievragen van (potentiële)
cliënten en intermediairs door de Fiom beantwoord, hetzij digitaal, hetzij face-to-face. Het gaat daarbij
dus om alle vragen over zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid. Daarnaast biedt de
Fiom informatie aan op www.fiom.nl.

Venster op 2015
Het aantal verzoeken is stabiel ten opzichte van het aantal verzoeken in 2011. De vindbaarheid van
de website is verbeterd. Het aantal hits neemt daardoor toe.
De kennisbank van de Fiom die digitaal toegankelijk is voor potentiële cliënten, intermediairs,
overheden, studenten, onderzoekers e.a. is ook op het terrein van zwangerschapsverlies en
ongewenste kinderloosheid de plaats waar de relevante kennis over dit onderwerp te vinden is.
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PREVENTIE

Door middel van preventie- en voorlichtingsactiviteiten zijn de doelgroep en (potentiële) intermediairs
op de hoogte van het kunnen ontstaan van psychosociale problemen bij de verwerking van
zwangerschapsverlies en/of ongewenste kinderloosheid en weten zij de Fiom indien nodig te vinden.
De Fiom is een vanzelfsprekende ketenpartner die met haar aanbod bijdraagt aan het voorkomen van
ernstige psychosociale problemen bij vrouwen of paren als gevolg van zwangerschapsverlies en/of
ongewenste kinderloosheid.

Ambitie voor 2011
De Fiom zet in om 400 personen te kunnen informeren over psychosociale gevolgen van
zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid (o.a. tijdens informatie- of themabijeenkomsten
in ziekenhuizen). Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instanties.

Venster op 2015
De Fiom blijft signalen uit de hulpverlening vertalen naar preventieactiviteiten om problemen te
voorkomen of te beperken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met intermediairs.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

De Fiom is als adviseur betrokken bij onderzoeken en het ontwikkelen van interventies door andere
organisaties als het gaat om ongewenste kinderloosheid en/of zwangerschapsverlies.
Het scholingsaanbod voor verloskundigen over zwangerschapsverlies (geaccrediteerd door de KNOV)
zal worden aangepast en aangeboden aan kraamverzorgenden. Onderzocht wordt ook of en hoe de
opleidingen voor verloskundigen en kraamverzorgenden het onderwerp zwangerschapsverlies
behandelen. De academie voor verloskunde zal worden benaderd om het geaccrediteerde
scholingsprogramma aan verloskundigen in opleiding aan te bieden en het Fiom-aanbod als vaste
lesmodule op te nemen in de opleiding. Indien nodig biedt de Fiom haar deskundigheid aan in de
vorm van advies of in het (vorm)geven van lessen over dit onderwerp.

Andere thema’s die worden verkend en mogelijk tot de ontwikkeling van een nieuw aanbod leiden,
zijn:
- Ongewenste kinderloosheid bij één van de partners van een nieuw samengestelde gezin, waarbij

de andere partner kinderen heeft uit een vorige relatie. Wanneer het niet lukt om gezamenlijk ook
kinderen te krijgen, kan door deze ongelijkheid de onvervulde kinderwens als extra zwaar worden
ervaren.

- Ongewenste kinderloosheid op latere leeftijd.

Verder wordt in 2011 de ontwikkeling van een digitaal aanbod voor de verwerking van ongewenste
kinderloosheid voorbereid. Het plan is om aan het digitale aanbod een wetenschappelijk onderzoek te
koppelen zodat het effect gemeten kan worden. Dit project wordt in samenwerking met Universitair
Medisch Centrum Nijmegen opgezet en uitgevoerd.

Door goed aangesloten te blijven bij ketenpartners en samenwerkingsverbanden aan te gaan, zal de
behoefte aan kennis van en bekendheid met nieuwe medische/technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen steeds meer gaan toenemen. De Fiom zorgt ervoor dat zij ertoe is ingericht deze
ontwikkelingen te volgen en weet ze om te zetten naar (aanpassing van) de Fiom-methodieken.

In samenwerking met de regionale GGD’en, Centra voor Seksuele Gezondheid en netwerken van
allochtone vrouwen zal worden onderzocht hoe het onderwerp ongewenste kiriderloosheid ook bij
allochtone vrouwen en jongeren bespreekbaar te maken is.

38
Activiteitenplan 2011



Doc. 6

Ambitie voor 2011
De Fiom geeft vorm aan haar onderzoeks- en ontwikkelingstaak door:
• In samenwerkingsverband onderzoek Ie doen naar:

- de mogelijkheid het onderwerp ongewenste kinderloosheid bij allochtone vrouwen en
jongeren (in samenwerking met de regionale GGDen, Centra voor Seksuele gezondheid en
netwerken van allochtone vrouwen);

- de wijze waarop het geaccrediteerde scholingsprogramma aan verloskundigen in opleiding
kan worden aangeboden ofwel als vaste lesmodule kan worden opgenomen in de opleiding;

- de meetbaarheid van de effecten van digitaal aanbod voor verwerking van ongewenste
kinderloosheid of voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen (in samenwerking met het
UMC Nijmegen).

• Nader onderzoek te doen, met als doel te bepalen in hoeverre nieuw aanbod hierop te
ontwikkelen is, naar:
- mensen die zelf geen biologische kinderen hebben gekregen maar wel (stief)ouder zijn

geworden binnen een relatie;
- ongewenste kinderloosheid op latere leeftijd,

• De Organisatie zelf zo in te richten dat kennis kan worden verworven en geborgd met betrekking
tot de nieuwste medische/technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en door middel
van het digitale aanbod van de Fiom kan worden verspreid richting keten- en
samenwerkingspartners.

Venster op 2015
De Fiom is in het werkveld, net name bij medische (semi)proiessionals, bekend als adviseur bij
onderzoek en ontwikkeling van interventies met betrekking tot zwangerschapsverlies en/of
ongewenste kinderloosheid. De Fiom ziet regelmatig mogelijkheden om onderzoeken op deze
gebieden te initiëren dan wel daaraan een bijdrage te leveren.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Tijdens de hulpverlening aan cliënten signaleert de Fiom waar kennis of deskundigheid bij
intermediairs vergroot kan worden. Fiom-problematiek kan zo eerder herkend worden en andere
instellingen weten wanneer ze naar de Fiom kunnen verwijzen. Ook in het kader van
deskundigheidsbevordering is de Fiom als adviseur betrokken bij onderzoeken en het ontwikkelen van
interventies door andere organisaties als het gaat om ongewenste kinderloosheid en/of
zwangerschapsverlies.

Signalen kunnen ook leiden tot het verbeteren van de samenwerking waardoor het aanbod van
verschillende instellingen beter op elkaar aansluit. Daarnaast ontstaan er samenwerkingsprojecten
waarbij iedere organisatie haar specifieke kennis inbrengt en een gezamenlijk doel gerealiseerd wordt.
De tendens is zichtbaar dat steeds meer medische professionals zich ervan bewust worden dat de
kwaliteit van hun hulpverlening niet louter wordt bepaald door de technische uitvoering maar ook door
het meer verdiepen in de welzijnsbeleving van de patiëntlcliënt. Aandacht voor de psychosociale
begeleiding van mensen met vruchtbaarheidsproblemen draagt bij aan die kwaliteitsbeleving.
De Fiom bevordert de deskundigheid van deze (semi)professionals, door bijeenkomsten te
organiseren waarin deze professionals worden geschoold. De Fiom doet dit met door de Fiom
ontwikkelde interventies. Naast deze grootschalige bijeenkomsten, biedt de Fiom ook voorlichting en
training op maat.

De Fiom heeft in 2008 in samenwerking met Universitair Medisch Centrum Nijmegen (St Radboud)
het netwerk POINT’ opgericht. POINT staat voor ‘Psychosociale zorg bij Onvruchtbaarheid:
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Informatie-uitwisseling, Netwerken en Training’. Het netwerk is bedoeld voor professionals die zich
bezighouden met de psychosociale zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste
kinderloosheid. De doelstelling is het stimuleren van psychosociale zorg voor mensen met
vruchtbaarheidsproblemen en voor mensen die definitief ongewenst kinderloos zijn: de juiste hulp voor
hulpverleners en cliënten moet in hun regio makkelijk te vinden zijn.

Hiervoor wil het netwerk
- kwaliteitsstandaarden ontwikkelen;
- informatie uitwisselen en contact onderhouden met professionals;
- ontwikkelen van trainingen en
- stimuleren van samenwerking, uitwisseling en opleiding.
Vooralsnog bestaat het netwerk uit maatschappelijk werkers en psychologen. Mogelijk kan het worden
uitgebreid met gynaecologen, fertiliteitartsen en verpleegkundigen. De Fiom heeft een actieve rol in
het netwerk.

Ambitie op 2011
Er zullen 10 bijeenkomsten worden georganiseerd met als doel de deskundigheid te bevorderen van
150 (semi)professionals werkzaam binnen ziekenhuizen, gericht op de psychosociale begeleiding van
patiënten/cliënten met vruchtbaarheidsproblemen.
In 2011 verkent de Fiom in samenwerking met anderen of de deelnemers aan het netwerk POINT zich
kunnen verbinden in een beroepsvereniging. In ieder geval vindt er een symposium plaats.
Het aanbod van de Fiom is een onderdeel van een keten aan zorgmogelijkheden rondom
zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid. Om aan te sluiten op het aanbod van
intermediairs, om hen Fiom-probiematiek’ snel te kunnen laten signaleren en doorverwijzing te
verbeteren, biedt de Fiom hen deskundig heidsbevordering op maat aan. Hiervoor zullen zo’n 400
(semi)professionals worden geschoold.
Afstemming op landelijk niveau vindt plaats met onder andere de KNOV24.

Venster op 2015
Het netwerk (of de beroepsvereniging) POINT vervult de behoefte aan deskundigheidsbevordering en
uitwisseling van de deelnemers. Dit heeft tot gevolg dat zij bij patiënten met vruchtbaarheids
problemen en ongewenste kinderloosheid signalen van psychosociale problematiek herkennen en hen
hierbij op professionele wijze begeleiden of doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.
Op het gebied van hulpverlening bij zwangerschapsverties en ongewenste kinderloosheid is sprake
van een goedwerkende keten. Het aandeel van de Fiom sluit aan op het aanbod van ziekenhuizen,
huisartsen, verloskundigen en kraamverzorgenden. Voor zowel intermediairs als cliënten is helder
voor welk aanbod men bij de Fiom terecht kan.

FIOME DIA

Alle digitale ontwikkelingen vallen binnen de Fiom onder de noemer ‘Fiomedia’. Zoveel mogelijk
initiatieven worden aan elkaar gekoppeld zodat de vindbaarheid van de websites wordt vergroot en
bepaalde modules zoals de chatapplicatie, het forum en de kennisbank ook op nieuwe sites kunnen
worden ingezet.
Het digitale aanbod rond ongewenste kinderloosheid en/of zwangerschapsverlies bestaat in 2011 in
ieder geval uit informatie op de website www.fiom.nl. De Fiom-expertise die wordt opgedaan door de
samenwerking met het landelijk netwerk van hulpverleners zal digitaal beschikbaar worden gemaakt
voor professionals en intermediairs. Hierbij valt ook te denken aan een forum. Dit zal in 2011 verder
zijn beslag krijgen.

24 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
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De kennisbank van de Fiom zal worden aangevuld met beschrijving van de werkprocessen rondom
ongewenste kinderloosheid, zwangerschapsverlies en vruchtbaarheidsproblemen. Om de
kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling te verhogen, zal deze informatie zodanig worden aangeboden dat
Fiom-medewerkers deze direct en plaatsonafhankelijk kunnen gebruiken en kunnen aanvullen. De
Fiom ziet erop toe dat externen, zoals de (semi)professionals in ziekenhuizen, toegang krijgen tot
gedeelten van die databank waardoor zij hun beleid/aanbod verder vorm kunnen geven. Op deze
wijze is de Fiom databank een belangrijk instrument om eenvoudig een beroep te doen op de
deskundigheid van de Fiom.
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ACTIVITEITEN

Ongewenste kinderloosheid
Uitvoering: hulpverlening,

• . Resultaat Financiele waardepreventie & signalering
Individuele en/of systeemgerichte 400 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan paren of mensen die ongewenst kinderloos zijn
alleenstaanden die definitief zodat zij een leven zonder kinderen
kinderloos zijn en daarmee kunnen accepteren en zelfstandig
problemen hebben en aan mensen verder vorm kunnen geven aan hun
die begeleiding nodig hebben bij nieuwe situatie.

€ 86 565besluitvorming t.a.v. het al dan niet
in medische behandeling gaan.
Individueel, systeem en
groepshulpverlening (o.a. door het
aanbieden van themabijeenkomsten
ongewenste kinderloosheid).
Individuele en/of systeemgerichte 180 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening (via e-mail, chat en vrouwen en mannen waardoor het
face-to-face) aan vrouwen en verwerkingsproces ten aanzien van
mannen die tijdens de het zwangerschapsverlies kan worden
zwangerschap of rondom de gerealiseerd. De cliënt kan het € 44.519
geboorte een kind hebben verloren verwerkingsproces op eigen kracht
en die voor verwerking begeleiding voortzetten.
nodig hebben.
Inclusief groepshulpverlening.
Uitvoering Totaal € 131.084

Strategie:
coördinatie, protocollering,

. . Resultaat Financiele waardedeskundigheidsbevordering en
signalering
Informatie, consultatie, signalering, 1 .750 vragen van (potentiële)
verwijzing en advies aan cliënten en intermediairs zijn
(potentiële) cliënten en deelnemers, beantwoord.

€ 157.672verwijzers, studenten, overheden
en andere instellingen, digitaal en
face-to-face.
lnformatiebijeenkomsten in het 400 mensen zijn over de
kader van preventie rondom psychosociale aspecten die met
ongewenste kinderloosheid en deze problematiek kunnen
zwangerschapsverlies samenhangen geïnformeerd en

€ 7 420
weten de weg te vinden naar
passende hulpverlening zodat
problemen kunnen worden
voorkomen.
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Onderzoeken van de iend is of gestart kan worden met
mogelijkheden voor digitale de ontwikkeling van digitaal aanbod,
hulpverlening verwerking OGK. gekoppeld aan wetenschappelijk

onderzoek over het effect van de € 12.367
digitale hulpverlening aan mensen
die ongewenst kinderloos zijn (i.s.m.
UMC St. Radboud).

De Fiom is als adviseur bij Kennis van de Fiom is effectief
activiteiten van andere instellingen ingebracht in activiteiten van andere

€ 3 092betrokken als het gaat om instellingen.
zwangerschapsverlies en OGK.

Blijven afstemmen met landelijke Beleid van landelijke organisaties is
organisaties over het aanbod op elkaar afgestemd zodat een
zwangerschapsverlies en OGK. sluitende keten van het aanbod € 3.092

ontstaat en knelpunten snel
opgepakt kunnen worden.

Deskundigheidsbevordering van 150 (semi)professionals worden
(semi)professionals binnen de geschoold op de begeleiding van
ziekenhuizen, gericht op de patiënten met

€ 29 680psychosociale begeleiding van vruchtbaarheidsproblemen d.m.v. de
patiënten/cliënten met interventies uit draaiboek 06K.
vruchtbaarheidsproblemen.
Deskundigheidbevordering van Circa 400 (semi)professionals
(semi)professionals (met name (waaronder ziekenhuispersoneel,
kraamverzorgenden) die op het verloskundigen, kraamzorg,
gebied van zwangerschapsverlies huisartsen) kennen het Fiom-aanbod
werken, door middel van op het gebied van € 21.951
voorlichting of training op maat. zwangerschapsverlies, kunnen
Gemiddeld duurt voorlichting 2 uur indien nodig verwijzen, de Fiom
en een training 4 uur. consulteren of zijn in staat de Fiom

expertise te gebruiken.
Landelijk netwerk van hulpverleners Werkzaamheden van
met aanbod voor mensen die samenwerkings-/ketenpartners zijn
vruchtbaarheidsproblemen hebben beter op elkaar afgestemd.
en ongewenst kinderloos zijn, is
vormgegeven. Kennisuitwisseling € 21 .642
vindt plaats tijdens een symposium.
Het Nederlandse netwerk is
aangehaakt bij het internationale
netwerk IICO (POINT).
FIOMEDIA
Vullen en bijhouden kennisbank en Werkprocessen rond OGK en
informatie toegankelijk maken voor zwangerschapsverlies zijn
externen. beschreven en samen met andere

relevante documenten in de € 9.275
kennisbank opgenomen en kunnen
door Fiom-medewerkers worden
gebruikt. Externen hebben toegang
tot voor hun relevante zaken.
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Hierdoor kunnen zij eenvoudig een
beroep doen op de deskundigheid
van de Fiom.

Minimaal aanbod in Amsterdam, Blijven aanvullen en afstemmen ten
Rotterdam, Utrecht en Den Haag behoeve van de regio. € 12.367
blijven aanvullen.

Exploratieve ruimte Signalen zijn opgepakt en hebben
geleid tot (voorstellen tot) nieuwe
activiteiten dan wel € 24.733
kwaliteitsverbetering van Fiom
aanbod.

PR-activiteiten Informatieverstrekking die bijdraagt
aan een weloverwogen besluit t.a.v.
ongewenste kinderloosheid,
zwangerschapsverlies of
vruchtbaarheidsproblemen en het
doorverwijzen van cliënten indien zij
twijfelen. Informatie over het € 30.916
onderwerp en ervaringsverhalen van
cliënten leveren een bijdrage aan het
verder ontwikkelen van aanvullend
aanbod, geven de samenleving
inzicht in problematiek en geven
bekendheid aan Fiom-aanbod.

Strategie Totaal € 334.207

Ongewenst kinderloosheid Bedrag Relatief
- Uitvoering: € 131.084 28,2%
- Strategie: € 334.207 71,8%
Totaal: € 465.291 100,0%
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4. Afstand, adoptie(na)zorg en internationale zoekacties (AAZ)

4.1 De taak van de Fiom

Als een kind geadopteerd wordt, worden banden met de biologische ouders verbroken en ontstaan
nieuwe familiebanden met de adoptieouders. Afstandsouder(s), adoptieouders en geadopteerden
blijven echter levenslang met elkaar verbonden in wat ook wel de adoptiedriehoek wordt genoemd.
De Fiom biedt (na)zorg aan alle partijen afzonderlijk en aan de drie partijen gezamenlijk. Dat gebeurt
door tal van uitvoerende en strategische activiteiten.
Zo begeleidt de Fiom zwangere vrouwen die afstand willen doen van hun kind en biedt
laagdrempelige begeleiding aan leden van de adoptiedriehoek, die worstelen met adoptiegerelateerde
verwerkings- of identiteitsproblematiek.
Ook bemiddelt, ondersteunt en begeleidt de Fiom mensen die (willen gaan) zoeken naar hun
biologische ouder(s) en/of andere bloedverwanten tot en met de tweede graad bij (inter)nationale
zoekacties. Zij zorgt voor de contacten die daarvoor nodig zijn en begeleidt de cliënten bij het
mogelijke vervolg.
In het kader van deze identiteitsvraagstukken heeft de Fiom de samenwerking met de Stichting
Donorkind geïntensiveerd en het contactregister van deze stichting overgenomen.
Opzet is om via inschrijving in dit register een match’ te maken tussen donorkinderen en donoren, die
gevonden willen worden. Een DNA-database zal aan dit register worden gekoppeld.

De Fiom haalt de signalen om haar strategische taken vorm te geven uit het directe contact met haar
cliënten. Eén van deze signalen is dat intermediairs in reguliere voorzieningen niet voldoende op de
hoogte zijn van de thema’s die bij adoptie een rol kunnen spelen.
De Fiom rekent het tot haar taak om de adoptiealertheid van intermediairs te bevorderen.
Als gespecialiseerde partner bij adoptie biedt de Fiom consultatie, advies en
deskundigheidsbevordering aan organisaties die te maken hebben met cliënten met
adoptiegerelateerde problemen en die de kennis hierover (nog) niet voldoende in huis hebben.
Te denken valt hierbij aan de Centra voor Jeugd en Gezin, huisartsen, Algemeen Maatschappelijk
Werk, schoolbegeleidingsdiensten en GGZ-instellingen.

Door landelijke coördinatie en uitwisseling van expertise tussen spelers in het adoptieveld, zorgt de
Fiom voor een beter begrip voor en tussen de drie partijen van de adoptiedriehoek.
Zo heeft de Fiom een voorzittersrol in de regionale adoptieplatforms waar instellingen die betrokken
zijn bij adoptie met elkaar samen werken.
Landelijk is de Fiom deelnemer aan ‘De Nationale Adoptiedialoog’ waar uitgewisseld wordt over
(inter)nationale ontwikkelingen rondom adoptie. Ook maakt de Fiom deel uit van een internationaal
netwerk via de afdeling ISS. Middels dit netwerk beschikt de Fiom niet alleen over de mogelijkheid van
internationaal individueel casework maar dit netwerk leent zich ook voor informatie-uitwisseling,
consultatie, deskundigheidsoverdracht en internationaal onderzoek.
Daarnaast beheert de Fiom het K.l.D.-register, het DNA-register en in een centraal archief
afstandsdossiers die 100 jaar beschikbaar blijven voor inzage. De Fiom begeleidt degenen die hun
dossier willen inzien.
Verder is de Fiom medeverantwoordelijk voor de uitgave van het Adoptietijdschrift, een tijdschrift voor
alle betrokkenen bij afstand en adoptie.
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Ambitie 2011
- Als gespecialiseerd partner op het gebied van afstand en adoptie(na)zorg heeft de Fiom de

ambitie om een laagdrempelig expertisecentrum te zijn voor directbetrokkenen bij adoptie en hun
intermediairs.

- De Fiom wil goed zichtbaar zijn in het adoptieveld en in contact treden met alle partijen:
geadopteerden van verschillende leeftijden, (aspirant-)adoptieouders in verschillende
omstandigheden en afstandsouders van vroeger en nu.

- Ook met vergunninghouders en ketenpartners in het adoptieveld werken wij samen. Dit leidt ertoe
dat wij onze ervaring met en kennis van adoptie steeds verder ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij
ons aanbod goed afstemmen op de doelgroepen, maar ook geraadpleegd worden als landelijk
deskundige.

- De Fiom zorgt ervoor dat haar aanbod telkens wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke
(inter)nationale ontwikkelingen. Als landelijke organisatie is de Fiom een spil in de
kennisnetwerken die gevoed worden uit de (zowel nationale als internationale) praktijk en die
inzichten uit onderzoek bruikbaar maken voor de praktijk.

4.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

Het totale aantal (buitenlandse) adoptiekinderen blijft de laatste jaren dalen van 782 in 2007 en 767 in
2008, naar 682 adoptiekinderen in 2009. Dit is in vijf jaar tijd meer dan een halvering (2004: 1.307).
Het aantal verzoeken om een beginseltoestemming voor het kunnen adopteren van kinderen is sinds
2007 ook sterk gedaald: van 2.491 in 2007 naar 1.861 in 2008 en 1.770 in 2009. Toch is het aantal
beschikbare adoptiekinderen nog steeds fors lager dan het aantal beginseltoestemmingen.

In de media is er regelmatig aandacht voor adoptieschandalen’. Hieruit blijkt dat het onderwerp
adoptie zeer grote aandacht en zorgvuldigheid vereist, zowel van de Nederlands autoriteiten als van
de autoriteiten van de zendende landen. Het Haags Adoptieverdrag is opgesteld om deze
zorgvuldigheid te kunnen garanderen. Het subsidiariteitsbeginsel staat hierin centraal. Uitgangspunt
hierbij is, dat de aangesloten landen eerst de mogelijkheden onderzoeken of kinderen in het eigen
land kunnen worden opgevangen. Pas als dat niet mogelijk blijkt, kan internationale adoptie worden
overwogen. Hoewel steeds meer landen het Haags Adoptieverdrag ratificeren, blijft een kritische
houding ten opzichte van interlandelijke adoptie nodig om kwalijke praktijken tegen te gaan c.q. te
voorkomen.

Samen met andere organisaties die betrokken zijn bij adoptie25,pleit de Fiom voor zorgvuldige
adoptieprocedures waarbij recht gedaan wordt aan het belang van het kind op het moment van
plaatsing, maar ook van ‘de geadopteerde’ die later gebruik wil maken van zijn adoptiedossier.
De ontwikkeling naar volwassenheid brengt specifieke vragen met zich mee. Vragen die liggen op het
psychosociale, emotionele en culturele vlak. Vragen ook die door iedere geadopteerde anders
beleefd, gevoeld en ervaren zullen worden. Vanuit het Haags Adoptieverdrag en de uitvoering hiervan
heeft de aandacht zich afgelopen jaren vooral gericht op juridische aspecten.
Bij gebruik van de term belang van het kind’ is het belangrijk dat zowel aan Juridische als aan sociaal-
emotionele aspecten van het begrip recht wordt gedaan in dossiers, beleidsstukken, wetten of andere
documenten.

Ten aanzien van het subsidiariteitsbeginsel pleit de Fiom voor transparanhie in de plaatsingsprocedure
van het adoptiekind. In het dossier zal inzichtelijk moeten zijn, hoe het land van herkomst het begrip
subsicfiariteit heeft vertaald en welke stappen in dit proces zijn genomen. Tevens zullen in het dossier

25 FinalbriefHCCH2Ol 0. Verzonden aan Secretary General mr. H. van Loon, Permanent Bureau Hague Conference on PrivateInternational Law. Namens de deelnemers van de 5e Nationale Adoptiedialoog (DNA).
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zoveel mogelijk gegevens moeten worden opgenomen van de biologische ouder(s) en de motieven
die tot de afstand c.q. adoptie hebben geleid. Dit vooral met het oog op de identiteitsvragen van het
afgestane/geadopteerde kind.

VERANDERENDE BEHOEFTE AAN (NA)ZORG
De terugloop van het aantal buitenlandse adopties heeft niet direct consequenties voor het bestaande
aanbod van de Fiom. Wel verwachten wij een verandering in de behoefte aan (na)zorg van o.a. de
(aspirant-)adoptieouders. Door het teruglopend aantal adopties, zullen (aspirant-)adoptieouders nog
langer moeten wachten. De Fiom verwacht meer mensen te gaan begeleiden in de keuze en
besluitvorming over hoe zij het adoptieproces verder willen doorlopen. Staan zij open voor een Special
Needs kind, een ouder kind of een meerlingenplaatsing? En wat betekent dit precies voor hen?
Er zullen zelfs mensen zijn die door deze langere wachttijd hun mogelijkheden om een adoptiekind in
hun gezin op te nemen, zien verdwijnen doordat ze bijvoorbeeld te oud zijn geworden. Zij kunnen
begeleiding krijgen bij een hernieuwde (of uitgestelde) verwerking van hun kinderloosheid.
Door negatieve berichtgeving rondom adoptie, hebben sommigen moeite met de status van
adoptieouder of geadopteerde, zij kunnen behoefte hebben om hier met een professional of met
lotgenoten over te praten.
Een deel van de (aspirant-)adoptieouders gaat zich, omdat hun adoptiewens niet gehonoreerd kan
worden, richten op (nieuwe vormen van langdurige> pleegzorg. In 2010 heeft de Fiom een landelijke
inventarisatie uitgevoerd van de mogelijkheden tot samenwerking met de landelijke en regionale
pleegzorginstellingen. In 201 1 zal daar een vervolg aan worden gegeven.

ANDERE VORMEN VAN BINNENLANDSE ADOPTIE
Nieuwe wetgeving en nieuwe technologieën zorgen voor andere vormen van binnenlandse adoptie.
Ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden hebben de mogelijkheid gekregen om kinderen te
adopteren. In 2001 kregen ook paren van gelijk geslacht dit recht. In 2005 werden bijna
280 Nederlandse kinderen geadopteerd. In 81 procent van de gevallen ging het om stiefouderadoptie.
Bij tweederde van deze stiefouderadopties was sprake van adoptie door de vrouwelijke partner van de
biologische moeder.
Steeds vaker laait de discussie op over andere vormen van (niet-biologisch) ouderschap zoals eicel
of embryodonatie, K.I.D. en draagmoederschap.
De Fiom begeleidt zowel de draagouders als de wensouders in het proces van het dragen en afstand
doen van een kind ten behoeve van familieleden of vrienden met een kinderwens.
Met zorg volgt de Fiom de (inter)nationale praktijk waarbij de menselijke voortplanting steeds meer om
vraag en aanbod lijkt te draaien. Zij neemt afstand van een kind op bestelling’ waarbij vrouwen (vaak
uit ontwikkelingslanden) zichzelf als draagmoeder aanbieden.

Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe ethische dilemma’s met zich mee, waar nog steeds
onvoldoende zicht op is. Embryodonatie is opgenomen in artikel 8 van de Embryowet van 2002,
hetgeen een nieuwe vorm van afstand doen en adoptie betekent waarmee nu nog nauwelijks ervaring
is opgedaan. Het Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp is de eerste kliniek in Nederland
die aan deze mogelijkheid die de Embryowet biedt een praktische invulling geeft. Een kind dat met
behulp van embryodonatie wordt geboren, heeft geen familierechtelijke betrekkingen met de
biologische ouders. Van de biologische ouders worden wel gegevens geregistreerd bij de Stichting
Donorgegevens die het kind, als het tiener is, kan opvragen. De Fiom volgt en onderzoekt deze
ontwikkelingen en speelt er met haar aanbod op het gebied van adoptie(na)zorg op in.
Eind 2011 wordt de uitkomst van de evaluatie van de Embryowet en de Wet Donorgegevens
verwacht.
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4.3 Beleidsontwikkelingen

LANDELIJKE COÖRDINATIE VAN DE ADOPTIE(NA)ZORG
Vanaf 2008 (sinds de kabinetsformatie van 2007) is adoptie(na)zorg voor kinderen en jeugdigen tot
23 jaar en hun ouders ondergebracht bij het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Alles wijst
erop dat het kabinet het programmaministerie van Jeugd en Gezin opheft. Adoptie(na)zorg valt dan
weer onder het ministerie van VWS.
De roep om landelijke coördinatie van de adoptie(na)zorg klonk al jaren. In antwoord daarop heeft de
Fiom in 2009 met de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) en in samenwerking met het ministerie
voor Jeugd en Gezin, een Plan van aanpak Adoptie(na)zorg’ ontwikkeld.

Als organisaties die verantwoordelijk zijn voor de landelijke coördinatie van de adoptie(na)zorg, zien
de Fiom en de SAV het als hun taak om de expertise en ervaring die zij als gespecialiseerde
instellingen hebben opgebouwd, landelijk toegankelijk te maken. Daarvoor wordt een landelijk
expertisecentrum adoptie(na)zorg ingericht. De website voor adoptienazorg die begin 2011
operationeel wordt, vormt een belangrijke basis voor dit expertisecentrum. Een telefonisch spreekuur,
fora en chat- en e-mailfunctie zijn hieraan gekoppeld, deze zijn in ontwikkeling.
Het expertisecentrum bundelt de kennis en informatie over afstand, adoptie en zoekacties en speelt
een belangrijke rol in de informatievoorziening aan alle leden van de adoptiedriehoek. Voor
professionals (zoals scholen en CJG’s) is een landelijk centrum een belangrijke vraagbaak waardoor
zij op de hoogte zijn van de thema’s die kunnen spelen bij geadopteerden, adoptieouders en
afstandsouders. Hierdoor zal de kennisdeling tussen reguliere instellingen en specialistische
organisaties soepel kunnen verlopen.

Om de landelijke expertise verder uit te bouwen, wordt nationaal en internationaal kennis verzameld,
waaronder een (inter)nationale sociale kaart en internationale, relevante onderzoeksliteratuur. Dit
wordt verder ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor de uitvoering, voor onderzoek en voor
expertise-overdracht aan o.a. professionals van reguliere instellingen.

Functies van het expertisecentrum:
- Gesprekspartner voor de rijksoverheid. Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de

rijksoverheid op het terrein van adoptie(na)zorg.
- Coördinatie van het landelijke adoptieveld.
- Signalering, ontwikkeling en onderzoek. Het volgen van landelijke en internationale

ontwikkelingen en hierop beleid of nieuw aanbod ontwikkelen.
- Koppeling met de regionale adoptieconsulenten en platforms met als doel afstemming tussen

landelijke en regionale ontwikkelingen en aanbod.
- Ontwikkelen scholingsaanbod voor deskundigheidsbevordering.
- Landelijke helpdeskfunctie voor consultatie en advies. De landelijke website voor adoptienazorg

en de digitale kennisbank maken hier deel van uit en bieden de mogelijkheid tot andere vormen
van dienst- en hulpverlening zoals e-mailbeantwoording, chatspreekuren, online (na)zorg en
lotgenotencontact.

Het Plan van aanpak Adoptie(na)zorg is een aanzet om de landelijke coördinatie van de
adoptie(na)zorg verder vorm te geven. Gestart wordt met het realiseren van de volgende
doelstellingen:

BEVORDEREN VAN DE ADOPTIEALERTHEID VAN REGULIERE INSTELLINGEN
Uitgangspunt bij de uitwerking is dat mensen met adoptiegerelateerde vragen snel terecht moeten
kunnen bij laagdrempelige voorzieningen bij hen in de buurt. Van hieruit zullen zij - indien nodig -

worden toegeleid naar andere, specialistische vormen van hulp.
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Daarom is een onderdeel van het plan het vergroten van de adoptiealertheid bij medewerkers van
reguliere instellingen. Op verzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin richten wij ons in eerste
instantie op de Centra voor Jeugd en Gezin (CJGs). De CJGs kunnen in de samenwerking met
andere reguliere instellingen in de eerste lijn, mits goed toegerust, een eerste schakel zijn in de
(na)zorg bij adoptie.

BEHOEFTE-INVENTARISATIE BIJ DE DOELGROEPEN
De adoptie(na)zorg betreft een grotere groep mensen dan de doelgroep van het programmaministerie
Jeugd en Gezin (jongeren - waaronder geadopteerden - tot 23 jaar en hun ouders).
Hierbij gaat het om afstandsouders, volwassen geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders die niet
met hun vragen bij het CJG terechtkunnen. De Fiom signaleert dat er binnen deze doelgroepen
verschillende belangengroeperingen en verenigingen zijn, met goede initiatieven en ambities, maar
dat vaak het gebrek aan menskracht de ontwikkelingen beperkt. In haar rol als coördinator van de
adoptie(na)zorg, ziet de Fiom het - samen met de SAV - als haar taak, initiatieven en behoeften (ten
aanzien) van de doelgroepen te kennen en waar nodig een aanbod op te ontwikkelen, te
ondersteunen c.q. te faciliteren en samenwerking te bevorderen.
Ook wil de Fiom de onderlinge afstemming en samenwerking verbeteren met organisaties zoals de
vergunninghouders, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleningsinstanties die zich allen
vanuit hun eigen invalshoek bezighouden met de adoptiena(zorg)

De Fiom is zich bewust van de weerbarstigheid van het adoptieveld en de vele verschillen die er
onderling zijn. Zij wil zich als professionele Organisatie tot de verschillende partijen verhouden. Vanuit
onze meerzijdige partijdigheid wegen de belangen van de verschillende groepen voor ons in principe
even zwaar.

HET ONDERZOEK NAAR SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE KENMERKEN EN MOTIEVEN VAN AFSTANDSMOEDERS
Naast onderzoeken naar de besluitvorming tot en met de verwerking van een abortus (zie hoofdstuk
2.), heeft het vorige kabinet (2007-2010) besloten dat er ook een onderzoek moet komen naar
kenmerken van afstandsmoeders. ZonMw heeft dit onderzoek uitbesteed aan de Fiom in
samenwerking Universiteit Utrecht. In het najaar 2010 worden de resultaten bekend. Op basis van
dossieronderzoek en interviews is inzicht verkregen in de demografische en sociaaleconomische
kenmerken en motieven van vrouwen om afstand te doen van hun kind ter adoptie in de periode 1998-
2007. Dit biedt aangrijpingspunten om de kwaliteit van de hulpverlening rondom besluitvorming
rondom onbedoelde zwangerschap en aan afstandsmoeders aan te passen en te optimaliseren.

44 Het aanbod: ambities voor 2011 en een venster op 2015

4.4.1 Afstand en (na)zorg adoptie
Een kind ter adoptie afstaan, is één van de keuzemogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap.
Vanuit haar expertise bij besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap en de gevolgen die de keuze
voor het afstand doen heeft op het verdere leven van de afstandsouder, ondersteunt de Fiom de
afstandsouders bij het komen tot een zorgvuldig besluit. Zij begeleidt hen bij het daadwerkelijke
afstand doen, samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg aan de hand
van een landelijk protocol. De beschrijving van dit Fiom-aanbod is te vinden bij het aandachtsgebied
(on)bedoelde zwangerschap.

(NA)ZORG DRIE PARTIJEN

Het afstand doen van het kind is de eerste stap in het ontstaan van de levenslange verbondenheid
tussen drie partijen, bij wie de belangen niet altijd gelijk zijn. Het gaat om de afstandsouders, het
geadopteerde kind en de adoptieouders. Voor alle partijen is het van belang inzicht te hebben in hun
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positie en om daar adequaat mee te kunnen omgaan.
De Fiom komt weer in beeld als de adoptie heeft plaatsgevonden. Zij is er om alle drie de partijen daar
waar zij dat nodig hebben professionele begeleiding te bieden.

(NA)ZORG AFSTANDSOUDERS

De (na)zorg voor afstandsouders richt zich op afstandsmoeders/-ouders die soms na jarenlang
stilzwijgen de stilte verbreken om zodoende het afstand doen van hun kind eindelijk een plaats te
geven in hun leven. Ook worden zij begeleid wanneer zij door hun biologisch kind zijn teruggevonden,
of zelf op zoek gaan naar hun afgestane kind. Ook vaders, al dan niet betrokken bij het besluit tot het
afstand doen van hun kind, kunnen een beroep doen op deze (na)zorg.

De Stichting Afstandsmoeders is bij gebrek aan menskracht niet meer actief en de website wordt niet
meer onderhouden. In 2011 wil de Fiom onderzoeken of er bij deze afstandsmoeders nog behoefte
bestaat aan (digitale) (na)zorg en de mogelijkheid onderzoeken om de bestaande website over te
nemen, al dan niet als onderdeel van de website voor adoptienazorg.

Ook in de afgelopen jaren hebben er jaarlijks nog een twintigtal vrouwen afstand gedaan van hun
kind. De Fiom wil in 2011 onderzoeken welke (na)zorg de huidige generatie afstandsmoeders nodig
heeft en hier - indien nodig - een passend (digitaal) aanbod op ontwikkelen.
Naar verwachting geeft het onderzoek naar de motieven van afstandsmoeders ook
aanknopingspunten om de nazorg te verbeteren. In dit onderzoek zijn ook 12 vrouwen uit deze
doelgroep geïnterviewd. Naar aanleiding van deze gesprekken komen de onderzoekers met
aanbevelingen wat betreft de nazorg. Het blijkt in ieder geval dat een aantal van hen ook behoefte
heeft aan lotgenotencontact.

Het lijkt erop dat van het aantal vrouwen met een voornemen tot afstand ter adoptie, er steeds meer
kiezen voor langdurige pleegplaatsing. De Fiom wil in 2011 meer zicht ontwikkelen op het aantal
pleegplaatsingen dat wordt gerealiseerd na een voornemen tot afstand ter adoptie. Het ondersteunen
van de ouders bij pleegpiaatsingen en de samenwerking met pleegzorg zijn belangrijke
aandachtspunten.

NA)ZORG GEADOPTEERDEN

De (na)zorg voor geadopteerden richt zich op begeleiding bij (tijdelijke) identiteitsproblemen en het
omgaan met hun dubbele loyaliteit naar hun biologische- en naar hun adoptieouders. Ook kunnen zij
voor, tijdens en na de zoekactie worden begeleid bij het zoeken naar hun roots en/of het zoekproces
naar hun biologische ouders. Daarnaast kunnen geadopteerden begeleid worden, voor of na een
eventuele ontmoeting met biologische ouders wanneer deze ouders een zoekactie naar hun
atgestane kinderen hebben gestart.

Een aantal geadopteerden hebben zich aangesloten bij verenigingen voor geadopteerden, gekoppeld
aan het land van herkomst. Lotgenotencontact en uitwisseling van rootsinformatie vormen daarvan
een belangrijk onderdeel. De Fiom ondersteunt deze verenigingen bij initiatieven door het aanbieden
van expertise en samenwerking.
Begin 2010 hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de twee grootste
stichtingen voor interlandelijk geadopteerden: de United Adoptees International (UAI) en het
Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SIG). Eind 2010 is hieraan een vervolg
gegeven, met een bredere vertegenwoordiging van (jong)volwassen geadopteerden.
We concluderen dat de verenigingen van volwassen geadopteerden met de Fiom/SAV in gesprek
willen, maar dat zij daarnaast ook bezig zijn met hun eigen rol en ‘aanbod’ aan hun achterban.
Ook hier zal het coördineren van de initiatieven en het bevorderen van samenwerking een van de
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taken zijn die wij in 2011 verder oppakken.

Als uit de behoefte-inventarisatie onder volwassen geadopteerden blijkt dat er vormen van (na)zorg
worden gemist, zal de Fiom zich sterk maken voor het ontwikkelen en realiseren van deze vormen van
zorg.

ADOPTIEDOSSIERS

Uit gesprekken met volwassen geadopteerden blijkt dat de toegankelijkheid en volledigheid van de
adoptiedossiers nog te wensen overlaat. In dit kader maakt de Fiom zich sterk om de dossiers van de
geadopteerdenloo jaar te bewaren.
In overleg met het ministerie van Justitie heeft de Fiom het archiefbeheer van de voormalige
vergunninghouder de Stichting FLASH overgenomen, zodat geadopteerden via de Fiom begeleide
inzage kunnen krijgen van hun dossier. Op deze wijze kunnen zij dan ook kennis maken met het
overige aanbod van de Fiom en daar, naar behoefte, een beroep op doen.

(NA)ZORG ADOPTIEOUDERS

De (na)zorg voor adoptieouders is er voornamelijk op gericht om te voorkomen dat ouders die
problemen signaleren bij hun geadopteerde kinderen, in het hulpverleningscircuit terechtkomen. Door
aan hen in een vroegtijdig stadium preventiecursussen aan te bieden waar aandacht is voor
adoptiegerelateerde opvoedingsproblemen, geven wij de ouders handvatten om zelf de problemen op
te lossen. Zo heeft de Fiom al jarenlang cursussen voor adoptieouders van kinderen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar en voor adoptieouders met kinderen in de puberleeftijd.
De Fiom werkt samen met de SAV in het project Een goede start waar ouders van kinderen die nog
maar net in Nederland zijn, centraal staan. In het kader van het Plan van aanpak Adoptie(na)zorg zijn
in overleg met het programmaministerie van Jeugd en Gezin in 2009 en 2010 vijf uitvoeringen van
deze cursus aangeboden. Uit cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat de cursus door ouders erg wordt
gewaardeerd.

Als adoptieouders vragen hebben ten aanzien van de opvoeding van hun kind, is het van belang dat
zij in eerste instantie terechtkunnen bij voorzieningen bij hen in de buurt. Het CJG is zo’n voorziening.
In 2010/2011 voert de Fiom samen met de SAV in Heerhugowaard/Alkmaar en in Eindhoven twee
pilots uit, waarbij het bevorderen van de adoptiealertheid in de CJG’s centraal staat. De resultaten van
de pilots worden in de loop van 2011 verwacht en zullen naar verwachting leiden tot een model dat te
gebruiken is voor een gefaseerde implementatie in de rest van het land.

De adoptieouders hebben allen verschillende wensen en behoeften, mede afhankelijk van hun situatie
en de leeftijdsfase van hun kind(eren). De Fiom/SAV baseert de kennis van de behoeften van deze
doelgroep op basis van contact met de cliënten. Bepaalde groepen adoptieouders worden door ons
echter nog niet bereikt, bijvoorbeeld ouders met oudere adoptiekinderen in crisissituaties, zeifdoeners
of ouders die met hun vragen minder snel naar hulpverleners gaan.
Daarnaast krijgen aspirant-adoptieouders te maken met minder aankomsten van (jonge)
adoptiekinderen.
Wachtlijsten worden langer, de kans dat zij wellicht nooit in aanmerking komen voor een adoptiekind
wordt reëler. De keuze voor een Special Needs kind, meerlingenplaatsing of pleegzorg kan aan de
orde zijn, of de verwerking van de definitieve kinderloosheid.
In 2011 zullen wij naar aanleiding van de behoefte-inventarisatie van deze doelgroep een passend
aanbod ontwikkelen.

Nazorg biedt de Fiom ook aan de drie partijen gezamenlijk, daar gaat het om de verbondenheid.
Begrip en respect voor de andere partijen zijn de doelstellingen. Dit komt aan bod in de cyclus van
drie thema-avonden ‘Verbonden door Adoptie’ die de Fiom organiseert in samenwerking met de
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grootste vergunninghouder, de Vereniging Wereidkinderen.
In 2011 zal één cyclus van Verbonden door Adoptie worden uitgevoerd. In 2011 wil de Fiom dit
aanbod samen met Wereldkinderen evalueren.

De Fiom biedt ook (na)zorg aan de mensen die gevonden zijn door zoekacties en daar vragen over of
hulp bij nodig hebben.

Ambities voor 2011
- Door de verbetering van de toegankelijkheid van het Fiom-aanbod in de grote steden, Flevoland

en Zeeland, de bekendheid van de Fiom bij verwijzende instanties en de digitalisering van het
Fiom aanbod, is de verwachting dat het aantal cliënten dat intensieve begeleiding nodig heeft in
2011 weer iets gaat stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om
(hulpverlenings)trajecten waarin cliënten, individueel, met hun systeem of in groepen
psychosociale begeleiding krijgen in een nazorgtraject. Het gaat dan naar verwachting om de
begeleiding van 45 afstandsouders rondom de afstandsprocedure, 115 trajecten in het kader van
verwerking van de afstand, 350 trajecten voor geadopteerden en 325 trajecten voor
adoptieouders.

- Door het ontwikkelen van het digitale aanbod met een preventief en/of huipverlenend karakter: e
mailbeantwoording en chatten via de website voor adoptienazorg en www.fiom.nl zet de Fiom in
op meer laagdrempelige contacten met de doelgroepen op dit aandachtsterrein. Hierdoor kan de
Fiom steeds beter de rol van kennis- en expertisecentrum vervullen voor instellingen en
overheden.

- De gespreksgroep Triadegroep wordt aangeboden voor de drie partijen samen indien zij
aangeven beter te willen Ieren omgaan met de verbondenheid tussen de drie partijen.

- Aan mensen die gevonden zijn via een zoekactie biedt de Fiom een nazorgtraject aan. Uit
onderzoek blijkt dat na de ontmoeting het contact niet altijd vanzelfsprekend voortgezet kan
worden en de ervaring leert dat een deel van de ‘gevondenen’ behoefte heeft aan veelal
kortdurende begeleiding. De Fiom zet in op 425 hulpverleningstrajecten aan deze doelgroep.
De Fiom verwacht dat zij op grond van de behoefte-inventarisatie bij de drie doelgroepen, nieuw
aanbod zal ontwikkelen dat nog beter aansluit bij de behoeften van de (aspirant-) adoptieouders,
geadopteerden en afstandsouders van vroeger en nu.

- (aanstaande) Draag- en wensouders kunnen bij de Fiom terecht voor begeleiding bij
besluitvorming en rondom de zwangerschap/geboorte. De Fiom werkt via een protocol dat in
afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming is gemaakt.

- Via het Adoptietijdschrift wil de Fiom leden van de adoptiedriehoek, intermediairs en andere
geïnteresseerden blijven informeren over verschillende ontwikkelingen rond en aspecten van
adoptie.

- De Fiom onderzoekt de mogelijkheid om een rol te spelen in de procedures die leiden tot
langdurige pleegplaatsing, net zoals bij afstand ter adoptie het geval is.

Venster op 2015
- Door de verdergaande digitalisering verwacht de Fiom een beter bereik van de Fiom

doelgroepen. Via internet zijn de toegankelijkheid van de Fiom en het Fiom-aanbod vergroot.
- Een deel van de vragen van de doelgroep kan direct worden beantwoord via de website voor

adoptienazorg en www.fiom.nl. Voor andere vragen kunnen bezoekers van de sites
doorverwezen worden naar het reguliere face-to-face-aanbod van de Fiom op de verschillende
locaties in het land. Ook combinaties van digitaal en face-to-face-aanbod zullen tot het reguliere
werk van de Fiom behoren.

- De Fiom vindt het belangrijk goed zichtbaar te zijn in het adoptieveld en in contact te treden met
alle partijen. Ook met vergunninghouders en ketenpartners werken wij samen.
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Door deze betrokkenheid weten wij wat er in het adoptieveld speelt en zetten wij in op meer
bekendheid bij en erkenning door tal van netwerken, instellingen en organisaties als
gespecialiseerd samenwerkingspartner.

4.4.2 (Inter)nationale zoekacties
Zowel bij adoptiegerelateerde als niet-adoptiegerelateerde zoekacties gaat het om zoekacties naar
familieleden tlm de tweede graad. Bij niet-adoptiegerelateerde zoekacties gaat het veelal om de
zogenaamde vaderzoekers’ en om moeders/vaders/kinderen die na echtscheiding of een verbroken
relatie het contact zijn verloren. Ook gaat het om verwekkers’ die niet eerder op de hoogte waren van
het bestaan van hun kind. Verder kunnen donorkinderen en donoren een beroep doen op de
psychosociale begeleiding van de Fiom rondom identiteitsvraagstukken. In het kader van de
identiteitsvraagstukken van deze laatste groep, heeft de Fiom in overleg en in samenwerking met de
Stichting Donorkind de bestaande samenwerking verder geïntensiveerd en hun contactregister
overgenomen.

ONDERSCHEID PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN TECHNISCH ZOEKEN
Bij zoekacties wordt onderscheid gemaakt in psychosociale begeleiding voorafgaande aan, tijdens of
na afsluiting van een zoekactie, en een technisch gedeelte dat voor buitenlandse zoekacties wordt
uitgevoerd door de afdeling International Social Service (ISS) en voor binnenlandse zoekacties door
het in 2007 opgerichte landelijk zoekteam (LZT). Deze afdeling heeft tot taak het technisch zoeken,
zowel nationaal als internationaal, te professionaliseren. Het LZT beheert het eigen Fiom afstands
archief en dat van opvang- en begeleidingscentrum Valkenhorst te Breda en Rosa Manus in Leiden.

Cliënten kunnen naar keuze individueel of in groepsverband psychosociale begeleiding krijgen. Ook
mensen die hun technische zoekactie niet via de Fiom/ISS laten lopen, kunnen voor psychosociale
begeleiding rondom de zoekactie een beroep doen op de Fiom (bijvoorbeeld mensen die via de
vergunninghouders of Spoorloos zoeken).

BEHEER ARCHIEF FIOM-DOSSIERS

Er wordt nog verder gewerkt aan uitbreiding van de beheerfunctie van het aantal afstandsarchieven’
van derden, naast die van Valkenhorst en Rosa Manus. Daartoe wordt overleg gevoerd met de Fiom
bureaus in de vier grote steden en met de vroegere Fiom-huizen en overige instanties die nog oude
afstandsdossiers hebben. Het streven is om in kaart te brengen waar dit soort dossiers liggen en op
welke wijze toegang kan worden verkregen. De Fiom zal andere instanties aanbieden deze archieven
voor hen te beheren onder gelijke voorwaarden als bij Valkenhorst.
Door de ervaring die de Fiom heeft opgebouwd met het beheren van het archief van ‘derden’
gekoppeld aan een begeleide inzage, heeft de Fiom inmiddels ook in overleg met het ministerie van
Justitie, het archief van de voormalige vergunninghouder de Stichting FLASH in beheer genomen. Nu
naar verwachting de bewaartermijn van adoptiedossiers van vergunninghouders verlengd wordt van
30 jaar naar 100 jaar, onderzoekt de Fiom de mogelijkheid om deze beheersfunctie ook aan de
huidige vergunninghouders aan te bieden. Een en ander zou er toe leiden dat op termijn nagenoeg
alle afstands- en (buitenlandse) adoptiedossiers op één uniforme wijze worden beheerd met dezelfde
standaard inzage procedure.

AUTORISATIE

De Fiom is door het ministerie van BZK geautoriseerd voor zowel geautomatiseerde als schriftelijke
bevraging van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de daaraan gelieerde landelijk
raadpleegbare deelverzameling (LRD). Via de LRD kan met bijzonder weinig gegevens in de GBA
worden gezocht, waardoor de kans op succes enorm is toegenomen. Met ingang van 1 augustus
2009 is het geautomatiseerde systeem van LRD-bevraging gewijzigd waardoor er sneller resultaat
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geboekt kan worden.
Schriftelijke bevraging van de gemeenten is nodig wanneer er onvoldoende gegevens zijn of indien de
gegevens dateren van voor de invoering van de GBA in 1994.

Ambities voor 2011
- Voor 201 1 verwacht de Fiom zo’n 1 .500 hulpverleningstrajecten waarin cliënten zowel

individueel, met hun systeem of in groepen psychosociale begeleiding krijgen bij hun zoekacties,
waaronder ook begeleiding bij inzage van afstandsdossiers.

- Daarnaast verwacht de Fiom: 4.000 LRD-aanvragen, 680 GBA-aanvragen en 300 schriftelijke
bevragingen in het kader van nationale zoekacties.

- De Fiom verwacht 270 aanvragen uit het eigen afstandsarchief. De Fiom beheert ook het
afstandsarchief van Rosa Manus en Valkenhorst (beide instellingen voor vrouwenopvang) en is
met andere organisaties in gesprek om deze taken ook voor hen uit te voeren. Daarnaast beheert
de Fiom het archief van de voormalige vergunninghouder de Stichting FLASH en verwacht
daarvan jaarlijks ook 50 begeleide inzagen.

- Het LZT heeft in kaart gebracht welke informatiebronnen er zijn voor zoekacties en voor wie die
toegankelijk zijn. Deze informatie is ondergebracht in een voor alle Fiom medewerkers
toegankelijk digitaal ‘zoekboek’.

Venster op 2015
- Het LZT werkt internationaal, daar waar mogelijk in samenwerking met het netwerk van

International Social Service.
- De Fiom heeft alle afstandsarchieven in Nederland in beheer. In overleg met één of meerdere

vergunninghouders beheert zij hun archief en biedt een standaard werkwijze rondom de
(begeleide) inzage.

- De Fiom is dé Organisatie voor psychosociale begeleiding van zoekers ook als zij zelfstandig
zoeken of via andere organisaties, zoals Spoorloos of de vergunninghouders.

FOM-CONTACTREGISTER EN DE DNA-DATABASE

Het Fiom-contactregister is in de zomer van 2007 in het leven geroepen. In dit register kunnen
personen die niet actief willen zoeken, maar wel openstaan om ‘gevonden’ te worden, zichzelf
inschrijven. Op grond van gegevens die in dit contactregister worden opgenomen, kan worden
gezocht naar een ‘match’.

Sinds 2010 beheert de Fiom ook het oorspronkelijk door de Stichting Donorkind opgezette
contactregister. Door dit contactregister bij de Fiom onder te brengen wordt continuïteit en de
professionaliteit van zowel het register zelf als de begeleiding van betrokken personen gewaarborgd.
Opzet van dit Fiom-K.I.D.-register is om zowel donoren als K.l.D.-kinderen van véér 2004 zich vrijwillig
te laten inschrijven en vervolgens te trachten aan de hand van de voorhanden ‘papieren’ gegevens,
zoals donorpaspoorten e.d., beide partijen te ‘matchen’.
Daar waar de registratie van donoren niet overal even zorgvuldig is geschied, is gebleken dat
‘matchen’ op basis van papieren bescheiden niet of nauwelijks mogelijk is. In die gevallen kan alleen
middels een DNA-onderzoek duidelijkheid worden verschaft.
De Fiom is daarom doende om in samenwerking met het Klinisch Genetisch Centrum van het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen een DNA-database te ontwikkelen die aan het Fiom
K.l.D.-register kan worden gekoppeld. Bij inschrijving in dit Fiom-K.l.D.-register kunnen zowel
donorkinderen als donoren ervoor kiezen om meteen al een DNA-profiel te laten aanmaken.
Deze DNA-profielen worden in het laboratorium in Nijmegen opgeslagen en meteen vergeleken met
de daar reeds opgeslagen profielen. De daarbij behorende NAW-gegevens worden bij de Fiom in het
Fiom-K.LD.-register bewaard, Dit vindt uitsluitend plaats met toestemming van beide partijen.
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Door een scheiding aan te brengen tussen de opslag van DNA-profielen elders en de registratie van
NAW-gegevens, die alleen bij de Fiom bekend zijn, zijn er geen (juridische) bezwaren. De koppeling
van deze DNA-database aan het Fiom-K.I.D.-register wordt begin 2011 verwacht.

Donorkinderen die verwekt zijn nâ 2004, toen de registratie van donoren werd ingevoerd, kunnen
doorverwezen worden naar de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Ambitie voor 2011
De verwachting is dat in 2011 het contactregister van de Stichting Donorkind volledig zal zijn
overgenomen door de Fiom in het Fiom-K.l.D.-register en dat voor de donoren en donorkinderen die
daarvoor kiezen, een koppeling kan worden gemaakt met de DNA-database. De verwachting is dat er
zo’n 75 aanmeldingen voor dit register zullen zijn.
Voor het andere Fiom-contactregister worden zon 150 aanmeldingen verwacht.

Venster op 2015
De Fiom verwacht dat waar haar Fiom-K.l.D.-register gekoppeld kan worden aan een DNA-database,
dit K.l.D.-register hét register wordt voor alle donoren en donorkinderen van véôr 2004.Daarnaast blijft
het gewone Fiom-contactregister, voor personen die wel gevonden willen worden maar niet zelf willen
zoeken, haar rol vervullen met zo’n 350 ingeschrevenen.

ISS-NETWERK

De Stichting Ambulante Fiom is de Nederlandse vertegenwoordiger van de internationale ISS
Organisatie, die haar hoofdzetel heeft in Genève en daarnaast vertegenwoordigd is in ongeveer
honderd landen. Via dit ISS-netwerk wordt onder andere gezocht en begeleiding geboden bij
zoekacties. De Fiom is bezig om dit ISS-netwerk uit te breiden en daar waar mogelijk te versterken.
Daar waar in een land op dit moment geen ISS-vertegenwoordiging is, zal het landelijk zoekteam
(LZT) zelf naar mogelijkheden in het land zoeken, primair uiteraard voor de individuele zoeker, maar
tevens om te bezien of de gevonden mogelijkheid in de bestaande ISS-structuur kan worden ingebed.
Op het ISS-netwerk wordt vooral een beroep gedaan in individuele gevallen. Incidenteel wordt het
ISS-netwerk ingezet om meer algemene informatie betreffende sociaal juridische onderwerpen in een
bepaald land in te winnen.

Op het hoofdkantoor van ISS te Genève zetelt ook het International Reference Centre for the Rights of
Children Deprived of their Family dat zich aanvankelijk alleen bezighield met internationale adoptie in
al haar facetten, maar dit terrein inmiddels heeft verbreed tot kinderen die bijzondere zorg behoeven.
Dit Reference Centre wordt met name gefinancierd door de centrale autoriteiten in het kader van het
Haags Adoptieverdrag van diverse verdragslanden. In Nederland is dit een afdeling van het ministerie
van Justitie.
De contacten van dit Reference Centre worden ook weer gebruikt om het ISS-netwerk uit te bouwen
en te onderhouden, onder andere met het oog op zoekacties.

D!ENSTVRLENING ISS

De dienstverlening van de afdeling ISS omvat:
• het volgen en bestuderen van de juridische stand van zaken en de ontwikkeling daarvan van de

belangrijkste aandachtsgebieden van de Fiom in binnen- en buitenland op de kerntaken;
• het verstrekken van informatie aan personen en instellingen over (inter)nationale adopties,

zoekacties en aanverwante problematiek;
• het bemiddelen bij (inter)nationale zoekacties (van en naar het buitenland);
• het bemiddelen hij grensoverschrijdende sociaaljuridische problemen door middel van het

internationale ISS-netwerk (bijvoorbeeld: gezagsvoorziening na echtscheiding, voogdijkwesties,
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gezinshereniging, (inter)nationale adopties, kinderontvoering en mishandeling).

Ambitie voor 2011
Het te verwachten aantal verzoeken om dienstverlening wordt geschat op circa 1 .050.
Hierbij is onderscheid nodig tussen:
- Telefonische advisering ofwel hulpverlening die in de meeste gevallen beperkt blijft tot 1 â

2 contacten/gesprekken. Te verwachten aantal: 500.
- Advisering naar aanleiding van schriftelijke verzoeken en e-mail. Te verwachten aantal: 150.
- Interlandelijke verzoeken waarvan een dossier wordt gemaakt en die intensieve behandeling

verlangen. Het gaat hier vaak om langdurige en veelvuldige contacten die geruime tijd duren in
verband met de internationale aspecten. Te verwachten aantal: 400.

- Van het totaal aantal zaken zal ca. 40% afkomstig zijn uit het buitenland, dat wil zeggen van
andere ISS-afdelingen en —correspondenten, en ca. 35% intern. De overige zaken worden
aangebracht door onder andere de advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming en voogdij
instellingen.

Venster op 2015

De bovenstaande cijfers zijn stabiel. Het internationale netwerk is versterkt.

4.4.3 Strategische taken vanuit de landelijke positie en de specialisaties van de Fiom

INFORMATIE/CONSULTATIE EN SIGNALERING

De Fiom blijft erop toezien dat zij de signalen van de doelgroepen die zij bedient, blijft ontvangen en
om blijft zetten naar nieuw aanbod aan directe hulpverlening. Ook op strategisch niveau zal de Fiom
deze signalen vertalen naar beleid. De kennis die daarmee wordt opgedaan, kan vervolgens vanuit
het landelijk expertisecentrum en middels de website voor adoptienazorg beschikbaar worden gesteld
aan alle betrokkenen binnen het adoptieveld. In 2010 heeft het digitale aanbod van de Fiom een
enorme impuls gekregen, waarmee de Fiom een voorsprong heeft opgebouwd als het gaat om digitale
hulp- en dienstverlening. Dit instrument wil de Fiom nog verder ontwikkelen en in gaan zetten ten
behoeve van de doelgroepen en intermediairs.

Ambitie voor 2011
2.000 vragen van potentiële cliënten en intermediairs om informatie en/of consultatie zijn beantwoord.
Door de website voor adoptienazorg en www.fiom.nl en het vergroten van de adoptiealertheid, gaat
het aantal mogelijk nog verder omhoog.

Venster op 2015
Met een steeds grotere naamsbekendheid is een toename van het aantal verzoeken te verwachten.
De Fiom staat bekend als dé organisatie waar je terechtkunt voor informatie en begeleiding bij vragen
rondom afstand, adoptie en zoekacties.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

De Fiom ontwikkelt zich samen met de SAV tot hét expertisecentrum voor adoptie en coördineert de
adoptie(na)zorg.
Daarnaast beheert de Fiom praktisch alle afstandsdossiers van Nederland en heeft toegang tot de
GBA en LRD. Tevens gaat zij het contactregister beheren dat is opgezet door de Stichting Donorkind.
Deze ontwikkelingen leiden er naar verwachting toe, dat de Fiom in de toekomst de grootste
deskundige is als het gaat om de (psychosociale) begeleiding van de leden van de adoptiedriehoek.
Op grond van deze deskundigheid is de Fiom een goede partner om als adviseur betrokken te worden
bij onderzoeken en het ontwikkelen van interventies van andere organisaties, als het gaat om afstand
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en (na)zorg adoptie en (inter)nationale zoekacties. Werkzaamheden worden afgestemd met andere
organisaties zoals bijvoorbeeld de Stichting Verwantschapsvragen (SVV). Waar mogelijk wordt
samengewerkt.
De Fiom wil in 2011 door middel van deelnemen aan of initiëren van onderzoek meewerken aan meer
kennis over Fiom-onderwerpen in hun maatschappelijke context. In dat kader wordt ook onderzocht of
nauwere samenwerking met het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum (ADOC) tot de mogelijkheden
behoort.

Het protocol afstand ter adoptie is in 2010 geëvalueerd en aangepast. De geldigheidstermijn is
vastgesteld voor drie jaar. In deze periode wordt het protocol nog gewijzigd in verband met de
digitalisering van de informatiestroom na aangifte van geboorte. De Fiom neemt het initiatief tot het
laten opnemen van een code in het digitale systeem zodat, indien geheimhouding gewenst is, dit ook
bij alle betrokken organisaties bekend is. Een en ander zoals ook gebeurt, wanneer er sprake is van
eerwraak.

Ambitie voor 2011
• De Fiom wil in 2011 inzetten op meer onderzoek ten aanzien van Fiom-onderwerpen rondom

afstand, adoptie en zoekacties. Onderzocht wordt of een samenwerking met het ADOC tot de
mogelijkheden behoort.

• De Fiom geeft vorm aan haar ontwikkelingstaken door:
- Het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking om een landelijke sociale kaart te

maken voor afstand en adoptie.
- Ontwikkelen van een scholingsaanbod om adoptiegerelateerde kennis van professionals te

vergroten.
- Het onderzoek naar dossiers van afstandsmoeders wordt afgerond en de aanbevelingen uit het
onderzoek worden geïmplementeerd.

- Het uitbouwen van de archiefbeheerfunctie ten behoeve van derden en het digitaliseren van
zoekbestanden. Onderzoek naar juridische, ethische, praktische en financiële aspecten hiervan.
Het ontwikkelen van een Fiom-protocol voor een uniforme werkwijze bij koppeling van het Fiom
K.l.D.-register aan de DNA-database.

- Aanpassing van het protocol afstand ter adoptie.

Venster op 2015
De Fiom is in het werkveld, bij cliënten, intermediairs, ketenpartners, studenten en overheden, bekend
als adviseur bij onderzoek en ontwikkeling van interventies met betrekking tot adoptie(na)zorg en
(inter)nationate zoekacties. De Fiom ziet regelmatig mogelijkheden om onderzoeken op deze
gebieden te initiëren dan wel daaraan een bijdrage te leveren.

DESKUNDIGHEDSBEVORDERING

Als landelijk expertisecentrum bij adoptie wil de Fiom in samenwerking met de SAV (een deel van) de
adoptiespecifieke kennis en informatie (digitaal) toegankelijk maken voor leden van de
adoptiedriehoek, intermediairs en andere belangstellenden. Jaarlijks wordt gezamenlijk een landelijke
studiedag georganiseerd waarbij adoptiegerelateerde thema’s centraal staan (de WAN’ studiedag).

Dat de Fiom ter zake kundig is, blijkt uit het feit dat (semi)professionals steeds vaker de
samenwerking met de Fiom opzoeken en erom vragen door de Fiom getraind te worden op
adoptiegerelateerde thema’s. Ook hier speelt het digitale aanbod van de Fiom een belangrijke rol om
kennis daar beschikbaar te maken waar deze nodig is. Of dat nu gaat om achtergrondinformatie, het
verzamelen van kerngetallen of het ontwikkelen en uitvoeren van methodieken; de Fiom spreekt de
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taal van alle betrokkenen en speelt een belangrijke rol in het nauwer aansluiten van de keten op
elkaars activiteiten.

Het ministerie van Jeugd en Gezin heeft de Fiom de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar
bruikbare interventies om de adoptiealertheid van de CJGs te vergroten. In 2010/2011 is hiervoor een
pilot uitgevoerd. De verwachting is dat deze pilot leidt tot meer zicht op de behoefte van professionals
aan adoptiegerelateerde kennis. Op basis van deze pilot ontwikkelt de Fiom in 2011 een aanbod aan
deskundigheidsbevordering, dat geschikt is voor landelijke implementatie.
In deze pilot wordt ook geëxperimenteerd met de functie van ‘adoptieconsulent’. Deze
adoptiedeskundige dient als vraagbaak en biedt consultatie en advies aan reguliere instellingen
behorend bij het CJG.

Ambitie voor 2011
De Fiom heeft middels de pilot ‘een adoptiealert CJG’, uitgevoerd in 2010, meer zicht gekregen op de
behoefte aan adoptiegerelateerde kennis van reguliere instellingen in het algemeen en het CJG in het
bijzonder. Op grond van de in de pilot opgedane kennis, ontwikkelt de Fiorri een aanbod aan
deskundigheidsbevordering dat landelijke geïmplementeerd kan worden.

(Semi)professionals die in hun werk te maken hebben met adoptieouders, geadopteerden en/of
afstandsouders zijn op de hoogte van het aanbod van de Fiom. Zij kunnen - indien nodig - verwijzen
naar de Fiom of zijn in staat de Fiom-expertise in hun werk te gebruiken.
In 2011 verwachten wij de deskundigheid op dit vlak van zo’n 300 professionals te vergroten.

Venster op 2015
(Semi)professionals weten de Fiom te vinden. Concreet wil de Fiom in 2015 een gespecialiseerde
samenwerkingspartner zijn van alle dan bestaande Centra voor Jeugd en Gezin en andere
organisaties en instellingen die in aanraking komen met vragen op het gebied van adoptie(na)zorg.
De Fiom wil op reguliere basis haar expertise delen met onder andere beroepsopleidingen,
huisartsen, verloskundigen, AMW, schoolbegeleidingsdiensten en GGZ-instellingen.

Het Adoptietijdschrift is, naast de website voor adoptienazorg, een belangrijk instrument om de
expertise van de Fiom en de SAV onder de aandacht van betrokkenen te brengen. Het tijdschrift heeft
een oplage van tussen de 4.000 en 4.200. Het streven is dan ook om actief te participeren in de
redactieraad van het tijdschrift en ervoor te zorgen dat het tijdschrift vier keer per jaar kan verschijnen.

De expertise die de Fiom heeft opgebouwd met betrekking tot ATA (afstand ter adoptie) wil zij gaan
inzetten ten behoeve van de regionale samenwerking met pleegzorginstellingen in geval van
langdurige pleegplaatsing. Het gaat er dan om dat de Fiom heldere afspraken kan maken over haar
inbreng als het gaat om langdurige pleegplaatsing.

De Fiom wil samen met politici, beleidsmakers en relevante partners in het adoptieveld, op grond van
haar opgebouwde expertise een bijdrage leveren aan ethische discussies en standpuntbepaling ten
aanzien van complexe adoptiegerelateerde onderwerpen.

Ambitie voor 2011
De Fiom gaat de samenwerking met de SAV verder uitbouwen in de vorm van het gezamenlijk
expertisecentrum en de coördinatie van de adoptie(na)zorg. Ingezet wordt op het verzamelen, verder
ontwikkelen en ter beschikking stellen van expertise op het gebied van adoptie(na)zorg, om de
coördinatie van de adoptie(na)zorg en om het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten op uitvoerend en
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strategisch niveau.
De website voor adoptienazorg is hiervoor een belangrijk instrument.

Op basis van neutraliteit met het accent op verbondenheid kan de Fiom als professionele Organisatie
in het adoptieveld, als spin in het web initiatieven samenbrengen en samenwerking en afstemming
bevorderen.

Om de landelijke expertise op te bouwen en te ontwikkelen, gebruikt de Fiom haar internationale
contacten en netwerken (ISS) om zodoende ook toegang te krijgen tot internationale kennis en
ervaring, een internationale sociale kaart, en internationale, relevante onderzoeksilteratuur.

Venster op 2015
Het landelijk expertisecentrum Adoptie(na)zorg werkt zoals gepland. De Fiom en de SAV vervullen de
landelijke coördinatierol op het gebied van de adoptie(na)zorg.

FIOMEDIA

Een belangrijk onderdeel van Fiomedia is de kennisbank waarin de Fiom haar expertise vastlegt,
waardoor niet alleen kennisdeling maar ook kennisopbouw mogelijk wordt. In eerste instantie is dit
bedoeld voor de eigen medewerkers, in tweede instantie voor de doelgroepen, waaronder zeker ook
de intermediairs een belangrijke plaats innemen. Onderzocht gaat worden welke informatie voor welke
doelgroepen opengesteld gaat worden, bijvoorbeeld via de website voor adoptienazorg. Het digitale
aanbod rond AAZ bestaat in 2011 uit informatie op de websites www.fiom.nl en de website voor
adoptienazorg en de mogelijkheid om via die sites te mailen en te chatten.

PR-ACTIVITEITEN

Naast PR-activiteiten die de vindbaarheid en herkenbaarheid van de Fiom vergroten, zal meer
specifiek het Plan van aanpak Adoptie(na)zorg, dat in 2009 zijn beslag kreeg, onder de aandacht
worden gebracht, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de vernieuwde Fiom-website en
de website voor adoptienazorg.

Andere zaken waarvoor publiciteit zal worden gevraagd:
• Het vernieuwde protocol afstand ter adoptie.
• De resultaten van het onderzoek naar motieven van afstandsmoeders van de afgelopen tien jaar.
• De koppeling van het K.I.D.-register aan de DNA-databank.

Ambitie voor 2011
- Aan de uitvoering van hel Plan van aanpak Adoptie(na)zorg wordt zowel intern als extern

publiciteit gegeven. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de vernieuwde Fiom-website
en de website voor adoptienazorg. Genoemde website wordt begin 2011 samen met de SAV
gelanceerd. De introductie ervan zal vergezeld gaan van de nodige publicitaire acties.

- Het vernieuwde protocol afstand ter adoptie wordt onder de aandacht gebracht. Tevens wordt
een i nform atiefolder voor potentiële afstandsouders geïntroduceerd.

- Presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar sociaaldemografische
kenmerken en motieven van afstandsmoeders van de afgelopen 10 jaar.

- Publiciteit rondom het Fiom-K.LD.-register gekoppeld aan het DNA bestand.
- Update van de algemene folder van het aandachtsgebied, afstand, adoptie en zoekacties.
- Het ontwikkelen van een folder waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende vormen en

mogelijkheden van ‘zoeken’.
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Venster op 2015
De Fiom staat bekend als:
- Het expertisecentrum voor adoptie(na)zorg, van waaruit het werk op het gebied van de

adoptie(na)zorg wordt gecoördineerd, verder wordt ontwikkeld en deels ook wordt uitgevoerd.
Eveneens kunnen de rijksoverheid en de andere partijen in het werkveld van de adoptie(na)zorg
bij dit centrum terecht voor informatie over de historie en de actuele ontwikkelingen op het gebied
van de adoptie(na)zorg.

- De instantie voor het beheer van afstandsdossiers.
- De organisatie voor de begeleiding bij zoekacties naar familieleden.
- De organisatie voor begeleiding bij een voornemen tot afstand doen van een kind.
- De organisatie voor het beheer van het contactregister voor K.I.D.-kinderen en -donoren van vôér

2004.
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ACTIVITEITEN

Adoptiedriehoek, (na)zorg en
(inter)nationale zoekacties

Uitvoering: hulpverlening, preventie
. . Resultaat Financiele waarde& signalering

Individuele en/of systeemgerichte 45 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan recent bevallen vrouwen (en partner/directe
vrouwen (en hun partner) die hebben omgeving) zodat de afstand ter € 92.439
besloten afstand te doen van hun kind, adoptie zorgvuldig is uitgevoerd

volgens een vastgesteld protocol.
Individuele en/of systeemgerichte 115 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan afstandsouders die afstandsouders. Zij kunnen hun
hulp zoeken bij de verwerking van hun status als afstandsouder hanteren. € 1 28.302

afstand. Inclusief groepshulpverlening.

Individuele en/of systeemgerichte 325 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening en groepsgerichte adoptieouders waardoor zij hun
preventieactiviteiten aan adoptieouderschap kunnen
adoptieouders. hanteren. Adoptieouders hebben
- Adoptieoudercursus Een Goede inzicht in en geleerd om te gaan met

Start. leeftijds- en adoptiegerelateerde
€ 259 695

- Oudercursus voor ouders van problemen. De communicatie met
buitenlandse adoptiekinderen in de hun kinderen is verbeterd.
basisschoolleeftijd.

- Oudercursussen voor ouders van
buitenlandse adoptiekinderen
kinderen in de puberteit.

Individuele en/of systeemgerichte 350 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan geadopteerden geadopteerden waardoor zij hun
(identiteit, verwerking) die hulp zoeken adoptiestatus kunnen hanteren. € 179.313
bij het hanteren van de adoptiestatus.
Inclusief groepshulpverlening.
Individuele en/of systeemgerichte 1 .750 hulpverleningstrajecten rond
hulpverlening aan personen met een zoekacties zijn afgerond (waaronder
zoekactievraag naar bloedverwanten ook begeleiding bij dossierinzage).
tot en met de tweede graad (wel/niet Cliënten kunnen de resultaten van

€ 324 618adoptiegerelateerd). de zoekactie hanteren.
lnloopavonden en thema-
avonden :g roepsbijeenkomsten van
2 tot 2,5 uur.

Individuele en/of systeemgerichte 425 hulpverleningstrajecten aan
hulpverlening aan personen die personen die gevonden zijn door een
gevonden zijn door een zoekactie en zoekactie kunnen met deze situatie € 136.031
daardoor behoefte hebben aan omgaan.
psychosociale begeleiding.
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— Individuele en/of systeem- Ongeveer 45 donorkinderen kunnen
gerichte hulpverlening aan hun specifeke situatie hanteren.
donorkinderen rondom Medewerkers zijn geïnformeerd over
identiteitsvraagstukken. de laatste ontwikkelingen en € 42.046

— Inhoudelijke studiedag over hulpverleningsmethodiek.
hulpverlening aan
donorkinderen.

Themacyclus van drie avonden: 300 deelnemers hebben meer begrip
‘Verbonden door Adoptie’, voor verbondenheid en respect voor
adoptiedriehoek Triadegroep’: elkaar. Hierdoor wordt de toestroom
groepshulpverlening voor leden van de tot de hulpverlening beperkt. € 46.374
adoptiedriehoek (afstandsouders,
adoptieouders en geadopteerden), in
drie thema-avonden.
Het verstrekken van informatie over 4.000 aanvragen zijn afgerond.
personen, hun verwanten of
instellingen uit de LRD in het kader
van zoekacties.
Het verstrekken van informatie over 680 digitale aanvragen zijn afgerond.
personen, hun verwanten of
instellingen uit de GBA in het kader
van zoekacties.
Schriftelijke GBA-aanvragen in het 300 aanvragen zijn afgehandeld.
kader van zoekacties.

Telefonische advisering of 500 vragen van (potentiële) cliënten
dienstverlening in 1 â 2 gesprekken. en intermediairs zijn conform

verwachtingen cliënten en € 537.938
intermediairs beantwoord.

Advisering naar aanleiding van 150 adviezen zijn uitgebracht.
schriftelijke verzoeken!
e-mail.

Aanvragen voor inzage in 270 aanvragen zijn begeleid.
afstandsdossiers uit eigen
afstaridsarchief en dat van derden.
Interlandelijke verzoeken waarvan 400 verzoeken zijn in behandeling
dossiers worden gemaakt en die genomen.
intensieve behandeling vragen. Het
gaat om langdurige en veelvuldige
contacten met internationale aspecten.

Uitvoering Totaal € 1.746.756

Activiteitenplan 201 1
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Strategie:
coördinatie, protocollering,

. . . Resultaat Financiele waardedeskundigheids-bevordering en
signalering

Informatie, consultatie, signalering, 2.000 vragen van (potentiële)
verwijzing en advies aan (potentiële) cliënten en intermediairs zijn conform
cliënten en deelnemers, maar ook verwachting beantwoord.
verwijzers, studenten, overheden en € 74.199
andere instellingen, via telefoon, post

en de websites www.fiom.nl en de

website voor adoptienazorg.

Onderhouden samenwerkings- De DNA-database is ingericht en
afspraken klinisch genetisch wordt beheert.

laboratorium en de Stichting Er is een gestandaardiseerde € 9.275
Donorkind. werkwijze voor de vragen van Fiom

cliënten naar DNA-onderzoek.
Beheer van Fiom-contactregister. 130 personen die gevonden willen

€ 3 710worden, zijn geregistreerd.
Beheer en uitbouwen archief Fiom- 5.000 (Fiom-)dossiers zijn via een
afstandsdossiers, beheer digitaal bestand op te zoeken en
afstandsarchief overige organisaties begeleiding is gegeven bij
(zoals Rosa Manus en Valken horst) dossierinzage en vergaren van data
alsmede adoptiedossiers van de voor zoek.

€ 37 100Stichting FLASH. Het betreft hier het

opnemen van dossiers in een digitaal

bestand, begeleiding geven bij

dossierinzage en vergaren data van

voor zoekacties.

Afronding en implementatie De aanbevelingen zijn verwerkt, de
aanbevelingen onderzoek dossiers van werkwijze is aangepast. € 12.367
afstandsmoeders.

— Deskundigheidsbevordering van 300 (Semi)professionals (waaronder

(semi)professionals die op het ketenpartners rond de Centra voor

gebied van adoptie(na)zorg Jeugd en Gezin) kennen het Fiom

werken, door middel van aanbod op het gebied van

voorlichting of training op maat. adoptie(na)zorg, kunnen indien nodig

— Studiedag voor intermediairs verwijzen, de Fiom consulteren of € 143.698

aangaande afstand ter adoptie zijn in staat de Fiom-expertise te

(WAN). gebruiken.

— Regionale adoptienetwerken.

Pilot adoptiealertheid bij CJG, Het onderzoek is afgerond en de

geflankeerd door een onderzoek in resultaten worden landelijk
€ 12 367opdracht van het ministerie van Jeugd geimplementeerd.

en Gezin.
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De websfte voor adoptienazorg.
Bij de website kunnen potentiële
cliënten en deelnemers, maar ook
verwijzers, studenten, overheden en
andere instellingen terecht voor
informatie, advies en (een begin van)
hulpverlening op het terrein van de
adoptie(na)zorg.
Nadat het onderdeel voor
geadopteerden is uitgwerkt, wordt
gestart met de ontwikkeling van het
deel voor afstandsmoeders en
adoptieouders.
Uitvoeren en het verder ontwikkelen
van het Plan van aanpak
adoptie(na)zorg samen met de
Stichting Adoptievoorzieningen.
- Opbouwen van het expertise

centrum.
- Behoefte inventarisatie bij afstands

ouders.
- Behoefte inventarisatie bij volwassen

geadopteerden.
- Behoefte inventarisatie bij (aspirant-)

adoptieouders.
- Contact met ketenpartnes en

netwerken.
- Contact met professionals.

De website is interactief. Bezoekers
maken gebruik van de e-mail- en
chatmogelijkheden.

Werkzaamheden om het terrein van
adoptie te coördineren zijn in gang
gezet zoals: landelijke consultatie- en
verwijsnummer is operationeel.

€ 49.466

€ 34.008

De expertise afstand ter adoptie (ATA) Er zijn heldere afspraken met de
inzetten t.b.v. regionale samenwerking betrokken partijen over de inbreng
met pleegzorginstellingen in geval van van de Fiom bij langdurige € 12.367

langdurige pleegplaatsing pleegplaatsing.

Uitgave van Adoptietijdschrift en 4x per jaar een uitgave van het
deelname aan redactieraad. Adoptietijdschrift met een oplage van € 43.283

4.000 tot 4.200 exemplaren.
FIOMEDIA Werkprocessen rond AAZ zijn
Vullen en bijhouden kennisbank en beschreven en samen met andere
informatie toegankelijk maken voor relevante documenten in de
externen. kennisbank opgenomen en kunnen

door Fiom-medewerkers worden € 21.642
gebruikt.
Externen hebben tot voor hun
relevante zaken o.a. via de website
voor adoptienazorg.

Minimaal aanbod in Amsterdam, Blijven aanvullen en afstemmen ten
Rotterdam, Utrecht en Den Haag behoeve van de regio. € 18.550
blijven aanvullen.
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Exploratieve ruimte: signaleren van Signalen zijn opgepakt en hebben
veranderingen op het terrein van geleid tot (voorstellen tot) nieuwe
afstand ter adoptie. activiteiten dan wel € 37.100

kwaliteitsverbetering van Fiom
aanbod.

PR-activiteiten. Informatieverstrekking die bijdraagt
aan bekendheid Fiom-aanbod op het
gebied van het zoeken naar

‘ familieleden in binnen- of buitenland
en het aanbod ten aanzien van
adoptie(na)zorg en afstand ter
adoptie.

€ 30.916Informatie over het onderwerp en
ervaringsverhalen van cliënten
leveren een bijdrage aan het
doorbreken van taboes op het
onderwerp, geven de samenleving
inzicht in problematiek en geven
bekendheid aan Fiom-aanbod.

Strategie Totaal € 540.048

AAZ Bedrag Relatief
- Uitvoering: € 1.746.756 76,4%
- Strategie: € 540.048 23,6%
TOTAAL € 2.286.804 100,0%
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Relatieve waarde beschikbaar voor productie 82,6}
Relatieve waarde voorwaarde scheppend 17,4%

Lotaal 100,0%

tijdverdeling_alle_taken
Uitvoering (hulpverlening, preventie & signalering) 64,3%j
Strategie (coördinatie, protocollering & desk. bev.) 35,7%j

ioo,o,1

Relatieve verdeling over deaandachtsgebieden
Onderdeel %-% Onderlinge verdeling uitv. - strat. 1 Waarde in €

(on)bedoelde zwangerschap
37 62% Uitvoering: 57,8% € 58.707

Strategie: 42,2% € 701.245
€ 1.659.952
€ 350.533

Ongewenste kinderloosheid
10 55% Uitvoering: 28,2% € 131.084

‘ Strategie: 71,8% € 334.207
€ 465.291

Voorwaarde scheppend € 98.256

€ 563.547

Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale zoekacties/ISS

51,83%
Uitvoering: 76,4% € 1.746.756
Strategie: 23,6% € 540.048

t 2.286.804
Voorwaarde scheppend € 482.905

. € 2.769.709

Voorwaarde scheppend

€ 2.010.485 1

1000% in waarde 1 € 5.343.741 5.343.741
waarvan vermoedelijke OVA .11 € 54.200

t 5.289.541resteert der.) subsidie ‘10



Aandachtsgebied personele kosten Materiële kosten Totaal
Doc. 6Inkomsten Eindtotaal

f Verdeling aandachtsgebieden 2011

[ijbedoelde zwangerschap € 1.788.245 € 377.624 € 2.165.868 € 155.384 € 2.010.485

[gewenste kinderloosheid € 501.252 € 105.849 € 607.101 t 43.555 t 563.547]
Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale
çties/ISS € 2.463.544 t 520.227 € 2.983.771 € 214.061 € 2.769.709

L Totaal € 4753041 € 1003700 € 5756741 € 413000 € 5343741

BZ,h[

• 57,8% uitvoering
‘42,2% strategie

• 28,2% uitvoering

r ‘71,8% strategie

L AAZ 51,8%

. • 76,4% uitvoering
‘ .23,6%strategie
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vinden jaarlijks ruim 33000
abortussen plaats. De meeste vrouwen
ondervinden geen langdurige negatieve
gevolgen van de abortus. Echter: i op
de vrouwen zegt blijvende emotionele
klachten te houden.

biedt online
begeleiding aan vrouwen vanaf 16 jaar
die psychosociale klachten hebben naar
aanleiding van een abortus: anoniem,
beveiligd, thuis achter je eigen computer,
op een moment dat het jou uitkomt.
De site bestaat uit de volgende onderdelen:
• Informatie over onderwerpen die vrijwel

altijd een rol spelen bij de verwerking van
een abortus

• Ervaringsverhalen en de mogelijkheid om
zelf een verhaal in te sturen

• Een forum om meningen en ervaringen te
delen

• Contact met een maatschappelijk werker
via chatlijn en e-mail-beantwoording

• Een zelftest waarmee je de ernst van je
klachten kunt inschatten

• Een online begeleidingstraject waarbij je
aan de hand van schrijfopdrachten aan de
slag gaat met je ervaringen en klachten.
Tijdens dit traject word je begeleid door
een vaste maatschappelijk werker.

Abortusverwerking.nl is een
website van de Fiom; een
gespecialiseerde instelling
voor maatschappelijk werk.
De Fiom biedt psychosociale
begeleiding, informatie
en advies aan iedereen die
vragen of problemen heeft op
het gebied van onder meer
onbedoelde zwangerschap.
Naast digitale hulpverlening
is het ook mogelijk om
gesprekken te voeren met een
maatschappelijk werker op
een van de Fiom-bureaus. Voor
adressen en meer informatie
zie www.fiom.nl.

online begeleiding bj het verwerken van een abortus
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Individuele en/of spsleemgerichle hulpverlening aan vroswen en riet aanbod io in heel Nederlond online je-moil, chotj en face-to-
-

mannen: loon door middel non spreekuren op locatie gnrealioeerd:
. zodot zij een bnslisoiog kannen nemen ooer het ol don niet 3.500 holpverleniogs-trajecfeo aan cliënten zodot zij een
olldragen voo nov zwangerochop weloverwogen beoloit hebben koonno nemen toe opzichte voo 63,5% 36,7% € 609.045

ooderschop, obortosiogrnep of otstood Ier adoptie.

lodioidaele en/of sysfnemgerichtn holpoerlooing aan oroowen en t 00 hotpvnrteoiogstrajncten one cliënten zodot zij een
mannen: weloverwogen bestsit hebben kennen nemen ren opzichte van
. div het voornemen hebben oitgeoproken om otstand In gaan doen atsland Ier odoptie.

6,4% 3,7% 1,40% t 61.632van hun kind.

Individuele eo/of nysteemgerichte hotpoerteniog aan vroowon en 35 holpvertevingotrajecten aan cliënten zodat zit een
mannen: met een weloverwogen bnstait hnbbne kannen nemen over het al dan niet

2,4% 1,4% 0.53% € 23.167zwangnrschapswens zwanger willen worden.

ledividavle en/nl nyvteemgerichte of groepohalpvedening aan 350 halpverleniegslrajeclen aan cliëetvn waardoor de
vroowen en mannen: bij de verwerking van abortasingreep een plaats heeft gekregen in hao leven. 20,0% t t 5% j 4,34% € 191.680
ren abortos linclosief digitale- en orononhalpoerlonino).

— L
lndividnnle eo/of systenmgarichte of gronpnhnlpverlening aan Zwangerschappen die door incest zijn ontstaan zijn gesignaleerd
nroownn no mannen: die zwanger zijn en bespreekbaar gemaakl.
geraakt door seksueel geweld of incest, tO hslpvertnningstrajnctnn hebben plaatsgevonden waarin de 0,5% 0,3% 0,t t% € 4.047

cliënt de zwangerschap een plaats in haar leven heeft gngnnnn.

lndividaete en/of synteemgorichte of groepshalpvnrlnoing aan 275 tinonroadors 00 grootoodero zijn zelfredzaam en accnpternn
vroownn en mannen: die op hoe ninuwe sitaahn.

71 4,1% - 154% t 68 018trnnerlnnftd zwanger ziln of moeder/vader zijn geworden (no aan hun
,odnrsl in het kader van nazom.
t/:/v::::-r:n/: Totaal ron /V. ./ij’ :: //-r 7/’ 7

€ 958.707 oren totaal 15.505
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1 ( bi betlrrek)e ,nvatigerschap 2011
Strategische taken:

,rariileel Finuirciëleaurideel
ceerctrnatie pretecsllerreg deskssd gtr Ftessltaat art darhtn aaed AP w;ad(cl
‘dseateries
Informatie, consaltatin, sigeetering, verwijzing en advies eae 4.250 vragen van (potentiële) cliënten en intermedialre zijn
(pntentiële) cliënten en deelnemers, verwijzers, overheden, stsdentes beantwoerd + de website van de Fiom is 250.000 keer bezochl 15,0% 8,3% 2,38% € 105 115
idigitaal, tetetoniech, tace-ts-tace(. 5.500.000 bits en 45.000 snieke bezoekers).
Presestie-ectiviteit ter sssrksmieg sas zwengerschap es de 1.100 personen zijn getefermeerd eser hee zij een zwangerschap
mogelijkheden hij een onbedoelde zwaegerschap aae kaesee voorkomen en over de keazemsgelijkhedee indien ze

40% 1,7% 0,64% €28 258hnegrrsrcagreepee (met name tieners). tech onbedoeld zwanger zite.

Preneeëeprejectee netwrtrtnetee. waaronder pro)ecten veer allnchtnee Prejectee zijn in samenwerking met andere ieetettiegen verwikkeld
)eegeree ee preventie herhaalde abertsesee. Donrentwikkelee van ee dragen bij aae het neorksmeo nee enbedoelde
goede denmerwijzieg vae de centra sekssele gezondheid en CJG zweegenschappee nf aan het beperken van preblemen die daareit 3,1% 1.3% 049% (21 642eaar de Fiem als gespecialiseerde partner. veenëremen.

Onderzoek nnrmgevee pejichneociale helpuerlenieg bij beetsitnermieg Het ie bekend hoede peychoenciate hulpverlening bij
rendom abvrtas ie jSleternaart) ziekenhuis na. doet middel vee beetsitnormieg werdt vermgegevee en wat de rol Sas de Fiom
1.000 trajecten. deaen ie.

t3,2% 5,8% 2,10% € 82.748

Beheer ee ontwikkeling van de webeite www.ebenteenerwerkieg.et De begeleidingemadule wordt eind 2010 in gebraik genomen ee
halverwege 2011 geënalseerd ee bijgesteld. 3.000 mensen zi)e via
de website bereikt waarsae een aantal acëet digitaat begeleid. 4,4% 1 9% 0,70% €90 916

)Veerzitten van en) deelnemen aae tandet)k en regionale Landelijke eepertise ie gehandeld en kwaliteit nerhoegd.
tieeermeedersetwerkee ter bevordering vee de ketenseepak. le 9 regie’s wordt het nersnipperde aanbod sameegebracht ee

middels coetinee afstemming nee aanbod nrerdt de samenwerking
1 ,. 0,7% 0,28% € 12 367geceeceetneerd, koelpsetee gesignaleerd ee actie wordt

nederenmen.

Onderzoeken mogelijkheden vee deskuedigheidebenerdering wat Ue Fiom weet ep welke manier zi) een ml kan spelen bi) de
betreft psyckosocinle begeleiding rondom abortee ee preventie opbouw van de psycknsnciale helpserlenieg rondom abnrtne en bij 1,3% 0,6% 0,21% € 9.275
eckenlaitsal van tienermeeders op de BES eilanden. de preneelie van eckonlaitnaf vee tiesenmoedere.
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Beheer es verdere ontwikkeling van de website 20 miljoen hits, 125.000 unieke bezunknrs eo. duur tieners,
www.tienerrnueders.nl. wmm.josgvader.nl es liesersaderu, grootouders, (semi)prulnssionalu, studentes.
wwm.iniopvrtuallienermoeders.nl in samenwerking met relevantie juurnuhstee, medewerkers sas gemeentes. 13,2% 5.6% . 2,10% €92 74einstellingen.

Deskuedigheidsbevorderisg sus )semi)prstessissuls, die up het 450 )semi)prutessissuls kennen het Fium aanbod up het gebied
gebied sas sekeduetde zmangurschup of tieneruuderschup merken, vun unbeduelde zwangerschap ei tieserouderschap; kunnen
deur middel van vvurlichtisg ol training up maat )o.a. workshop indien nodig verwijzen; de Fiem consulteren vi zijn in staat de
‘zwanger en dan’, de deur de KNOV-geaccrediteerde ucheliog voor Fiom-nopertise te gebruiken. 5,6% 2,4% 0,69% € 39,078
venloskundigee, kraamverzurgende en een landelijke
ailmisselingsdag voer hulpverleners die met tieneruuders merken).

Bestendigen en uirendee san de merkzaamhedes die leiden tot het De henermuederestmeetisgspurrten zijn opgericht.
opzeften sas tienermoededsturmatie en ontmontingspasten )TDP) is Tiesermeedera, -vaders en ouders van deze tieners meteo maar zij
de steden maar al een start is gemaakt, met als duet samenhang te met hun vragen/problemen terechtkuesen. Halp- es 4,0% 1,7% 0,63% € 27.626
brengen is versnipperd aanbod voor de doelgroep dienstverlening in de regio is d.m.e. een sluitende keten geregeld.

‘<nelpuntne worden snel oesissaleerd en onaenakt.
Het laten aanslaitee van het leapakket ‘Zmanger... en dan?’ op her Het lespakket ‘Zwasger... en dan?’ sluit aan bi1 de behoefle sas
lespakket: de gebruiker.
- ‘Lang leende lietde’, is samenwerking met SANL

3,1% 1,3% 0,49% €21 642- seksuele es relasonele vorming’ voor het ROC, is samenwerking
met de GGD Ilotterdum.

Is samesmerking met andere instellingen wordt ees methediek De methodiek is ontwikkeld en beschreven. Halpsenleners zijn
ontwikkeld snor hulpverlening aas tienermonders. Centraal staat: het getraind om de methodiek te gebraiken.

443’ 1,9% 0,70% € 30.916gebruik maken vas de eigen kracht van de tienermoeder en haar
ietmerk )oilet).
De Fiom is als adviseur betrokken bij activiteiten sas andere Kennis van de Fivm is etiectiet ingebracht in activiteiten van
instellingen als het gaat om onbedoelde zmangerschap en andere instellingen. 0,4% 0.2% 0,07% €3 092tieserouderschap.

Eeperliseoenrdracht ean de groepshulpeerlening aan tienermoeders, De instelling waarmee het aasbud wordt aitgeuoerd 5 na atloup is
o.a. deen middel san het aanbieden nan deze hulpverlening in staat de greepshalpserlenisg zeltstasdig aan de doelgroep aas te 7,4% 3,1% 1,16% € 61.939
samenwerking met een andere instellinn. bieden.
Ontwikkelen ee/al updaten sas sociale kaal en stroemdiagram sas Afstemming sas het hulpaanbod is bevorderd en het vinden non
instellingen die een aanbud hebben voer Oase naders de laste hulp ia eenvoudiger doordat de doorverwijzing is

1 3 / 6 / 0213’ €6 275verbeterd. De sociale kaarten es streemdiugrammee zijn
‘reschikbaar via www.hom.nt en w.tinnermueders.nl

-

Blijven atstemmes met landelijke arganiaaties over aanbod Beleid van landelijke organisaties is op elkaar atgestemd zodat
onbedoelde zwangerschap es tienerosderschap. een sluitende keten sas het aanbod ontstaat en knelpunten snel 0,6% 0,3% 0,13% € 5.88P

‘rpgepakl kannen monden.
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Vuurlichtiug, begeleiding ee cnesullalie nan ACCu bij Met 23 ACCu in een structurele nelalie npgebeuwd.
Irajeclbegetniding lienerswangeren jaanbnd nnnn ducenlenj Jaarlijks wnrdt met 2 nieuwe ACCu cnnlucl gezucht.

Implementalie nan het prnlucul ‘prenentie uchnuluitval zwangere
leerlingee ee lieeermuederu’. 1,6% 0,7% 0,25% €12.367

Vuerlichtieg ACCu bij prenenlie tienerzwaegeruckap. jaaubud ussr
leerlingen/stadentee) Hierbij wurdl gebruik gemaakt nae de nntwikkelde les zwanger en

dec’ nnnr bel AOC.
Enpluratiene ruimte: uigealeren nae nerandeniegen up het terrein uae Signalen zijn upgepakl ee hebben geleid tut jvuurulelleu lul)
uebeduelde zwangerschap. eieuwe actiniteitee danwel kwalileitunerbeteriug nae Fiumaaebud. 5,3% 2,2% 0,64% € 37.100

Piumedia. Werkprucessen ruud OOZ en lieseruuderuchup zijn besckreuen
Vullen ee bijhuudee keneisbank ee inturmatie tuegankeli1kmakeu ee uamee met andere releuaule duzameeten in de keeniubank
nuur euleruee. upgeesmen ee hannee duur Fiuw-medewerkeru wsrdee gebruikt.

Eelereen hebben tuegang lul ussr kae relenaute zakee. 2,6% 1,1% 0,42% € 18.100
Hierduur kuenee zij eueuuudig een beruep duun up de
deskundigheid nee de Fium.

Minimaal aanbud in Amuterdam, Aullerdaw, Utrecht ee Den Heeg Blijnen eaunalleu en alulemmun lee behuene nan de rugiu.
1,2% 0,41% €13 757bliruen aaunulleu.

PA-eztiuiteileu lnlnrmalienerslrekking die bijdraagt een een welunurwugen besluit
las. uuduruchep, aburlaningruep ul afstand ter eduplie en bel
dusmerwijzee san cliënlee indien zij twijlelee. Inlurmalie uner bel
uederwerp ee emariugenerhalee san cliënten lesuren cce bijdrage 4,4% 1,0% 0,70% €30 016
aan duurbreken van labues up het uudurwerp, genen de
sameulening inzicht in prublematiek ee genen bekendheid aae

ium-awubud
Slralcqiz Tulaal :2 3* t0.C

€ 701.245 uren luleul 15 341

uebi ee relatief
Uitnuenirrg: € 056.707 57,6%

- Slrelegie: € 701.245 42,2%
Talud, € 1.655.552 100,0%
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Urtvoeringr

hulpverlening, preventie & signalering

Individuele en/af synteemgerichte hulpverlening aan paren of
alleenstaandee die definitief kinderloos zijn ee daar problemen mee
hebben en aan mensen die begeleiding nodig hebben bij
besluitvorming tav. het al dan niet in medische behandeling gaan.
Individueel, systeem ee groepshalpverlnning (na. door het aanbieden
van Ihemabijeenkomsten ‘Ongewenste kinderloosheid’).

Individuele en/of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail. char en
face-to-face) aan vroawen ee mannen die tijdens de zwangerschap of
rondom de geboorte een kind hebben verloren en die voor
verwerking begeleiding nodig hebben, Inclusief groepshulpvnrleeing.

iJrr..’

Denkuedigheidbevordering van (semi)profenniovaln (met name
kraamzurgmederwerkers) die op het gebied van
zwangnrschapnverfiev werken, door middel van voorlichting cr1
training op maat, Gemiddeld duurt voortichting 2 uur en een training 4
uur.

Rirrrvllrrar

400 hutpverlevingslrajncten aan mensen die ongewnnnt
kinderloos zijn zodat zij een lenen zonder kinderen kannen
accepteren en zelfstandig verder vorm kunnen geven aan hun
nieuwe nituatie.

t 60 hulpverlnningstrajncten aan vrouwen en mannen waardoor
het verwerkingsproces ten aanzien van het zwaogeruchapsverlies
kan worden gerealiseerd. De cliënt kan het verwerkingsproces op
eigen kracht voortzetten

Totaal

€ 131.084

Circa 400 )nemi(prafensionaln (waaronder ziekenhuispersoneel,
verloskandignn, kraamzorg, huisartsen) kennen hnt Fiomaanbod
op hel gebied van zwangernchapsverlies, kannen indien nodig
verwijzen, de Fiom consulleree 01 zijn in ntaat de Fiom-eepertise te
gebruiken.

air vli’el
uitu St.

aarvInel
uur rdachts

gebied

Ongewenste kinderloosheid 2011

aarli’rl AP V, 341fl’ ‘md.
IK/t A”iO(

66,0%

Pl

16,6% t 96% €86 565

34,0% . 9,6% t.Ot% € 44.510

uren totaal

24.2”

2.120

Jlrrlvwerrsrunvmunrruunlremu 2011
Strategische lukenr

aarrdrrel Finam,cic’ln
coardmnatie protocollering deskand p1 t Resultaat at Ir Iarhts ru le 1 AP waa i cl
signatering gnlt,ed IKO’Ac.,O,

Informatie, consultatie, signatering. verwijzing en aduien aan 1.750 vragen van (potentiële) cliënten ee intermediairn zite
—-

(potentiële) cliënten en deelnemers, verwijzern, utudenten, overheden beantwoord. 47.2% 33.9% 3.57% € 157.672
nn andere instellingen. digitaal en tacn-to-lace.
lnfnrmatiebijeenkowsten in het kader van preventie rondom 400 mensen zijn over de psychosociate aspecten die met deze
ongewenste kinderlonskeid en zwangerschapnuerlins. problemaliek kunnen samenhangen geinformeerd en wetende

22% 1 6% 0,17% €7 420weg te vinden naar passende hulpverlening zodat problemen
-

kunnen worden vonrkomnn.
Onderzoeken van de mogelijkheden voor digitale hulpverlening Bekend is 01 gestart kan worden met de ontwikkeling van digitaal
verwerking OOK. aanbod, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek over het

effect van de digitate hulpverlening aan mensen die ongewenst 3,7% 2,7% 0,28% € 12.367
kinderloos zijn
‘i.n.m. UMCN St. Radboudj.

De Fiem is als adviseur bij activiteiten van andere instellingen Kennis van de Fiom is effectinf ingebracht in activïteilen van
0 0 75’ 0 075’ €3 092hetrokken als het gaat om zwanoerschapnverties en OOK. nndere instellingen. , ‘ , -

Blijven afstemmen met landelijke nrganisaties over aanbod Beleid van landelijke organisatinn is op elkaar afgestemd zodat
zwangetschapsverlies en OOK. een sluitende keten van het aanbod onlstaat en knelpunten snel 0,9% 0,7% 0,07% € 3.092

‘ingepakt kannen worden.
-

t)eskundigheidsbevordenng van )semi(profesnionals binnen de 150 )semi(premessïonats worden geschoold op de begeleiding van
ziekenhuizen, gericht op de pnychosociale begeleiding van patiënten met vruchtbaarheidsproblemen door middel van 8,9% 6.4% 0,67% € 29.680
oaliëntenfcliènten met sruchtbaarheidstyoblemen. Iterventies uit draaibeek OOK.

6,6% 4,7% 0,50% €21.951
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Landelijk netwerk van hulpverleners met aanbod voor mensen die Werkzaamheden van samenwerkingsparlnersrkelenpartners zijn
vruchtbaarheidsproblemen hebben en ongewenst kinderloos zijn iv beter op elkaar algestemd.
vormgegeven. Kennisuitwisseling vindt plaats tijdens een symposium. 65% 4,7% 049% € 21 642
Het Nederlandse netwerk is aangehaakt bij het internationale netwerk
rICO (POINT).
.°IOMEDIA Werkprocessen rond OOK en zwangerschapsvertres zijn
Vallen en bijhouden kennisbank en informatie toegankelijk maken beschreven en samen met andere relevante documenten in de
noor eaternen. kerinisbank opgenomen en kunnen door Fiom-medewerkers

worden gebruikt. Errternnn hebben toegang tol voor hun relevante
28% 20% 0,21% €0 275zaken.

Hierdoor kunnen zij eenvoudig een beroep doen op de
deskundigheid van de Fiom.

Minimaal aanbod in Amsterdam, Potterdam, Utrecht en Den Haag Blijven aanvullen en alstemmen ten behoeve van de regio.
0,28% € 12 367blilnee aanvullen.

Enloratieve ruimte. Signalen zijn opgepakt en hebben geleid tol (voorstellen tot)
nieuwe activiteiten dan wel kwalileitsverbetering van Fiomaanbod. 7,4% 5,3% 0,56% € 24.733

PR-activiteiten. Informatieverstrekking die bijdraagt aan een weloverwogen besluit
tav. ongewenste kinderlooshnid, zwangerschapsverlies of
nrscfrtbaarfreidsprobtemen en het doorverwijzen van cliënten
indien zij twijlelen. Informatie over het onderwerp en

9 3% 6.6% 0.70% €30 916ervanngsvnrtralen van clientev tnvnren een bijdrage aan het
verder ontwikkelen van aanvullend aanbod, genen de samenleving
inzicht in prnblemaliek en genen bekendheid aan Fiom-aanbod.

Strategie Totaal lfl 0. 1 1 7

C 334.207 uren toraal 5.405

ttetd en VWS rebtief
Uitvoering: € 131.084 28,2%
Slralogie: € 334.207 71,8%

€ 465.291 100,0%
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ACTIVITEITEN

Adoptiedriehcrek, nazorg en (inter(nationale zoekacties 2011
Uitnuering

aandeel Finoncir/leaandeel
-

hulpverlening, preventie & signalering Resultaat vitv,slral
aandachts aandeel AP waardergcl

Individuele en/of systeemgerichte hulpverlening aan recent bevatten 45 huipverleniegotrajecten aan vrouwen (en partner/directe
vrouwen (en hun partner) die hebben besloten alntand te doen van omgeving) zodat de alnland ter adoptie zorgvuldig is uitgevoerd 5,3% 4,0% 2,10% € 92.439
hun kind. olgens een vastgesteld prolocol.
individuele en/of systeemgerichte hulpverlening aan afstandsouders 115 hutpnerlesingstrajecten aan afstandsovcfers. Zij kunnen kon
die hulp zoeken bij de verwerking van han afstand. Inclusief status als afstandsouder hanteren. 7,3% 56% 2,91% €128.302
groepshulpnerlening.

Individuele en/nl systeemgerichte halpverlening es groepsgernchte 325 hulpvenleningstrajecten aan adoptienuders waardoor zij huo
preveotieactiviteilen aan adoptieouders. adoptieouderschap kunnen hanteren. Adoptieouders hebben
- Adoptieoudercurnus Een Goede Slart. inzicht in es geleerd om te gaan meI leeltijds- en
- Oudercursus voor ouders van buitenlandse adoptiekinderen in de advptivgerelateerde problemen. De communicatie met hun 14,9% 11,4% 5,89% € 259 695
basisschonlleeltijd. kinderen is verbeterd.
• Oudercursassen voor ouders van buitenlandse adoptiekinderee
kinderen in de puberteil
Individuele en/of systeemgerichte hafpverlening aan geadopteerden 350 holpverlesingntrajecten aan geadopteerden waardoor zij hun
(idenhileit, verwerking) die hulp zoeken bij het hanteren van de adoptiestatus kunnen hanteren, t 0,3% 7,8% 4,06% € 179.313
‘rdoptiestatus. Inclusief groepshulpverlening,
Individuele en/of systeemgerichte hulpverlening aan personen met 1.750 kufpverleningn-trajecten rond zoekacties zijn algerond
een zoekactievraag naar bloedverwanten lot en met de tweede graad (waaronder ook begeleiding bij dossieriozage). Cliënten kunnen
(wel/niet adoptingerelateerd). de resultaten van de zoekactie hanteren. 18,6% 14.2% Ç36% € 324.618
lnloopavouden en therea-avonden:gmepsbijeenkomsten van 2 tol 2,5
uur.
Individuele en/ot sysleemgenichte hulpverlening, aan personen die 425 hulpverlneingstrajecten aan personen die gevonden zijn door
gevonden zijn door een zoekactie en daardoor behoefte hebben aan een zoekactie kannen met deze situatie omgaan. 7.8% 5,9% 3,08% € 136 031
vsychonociale begeleiding. 1
• Individuele/synteemgerichte hulpverlening aan donnrfrinderen Ongeveer 45 donorkinderen kunnen hun specifieke situatie
rondom identiteifsvraagstukken. hanteren. Medewerkers zijn geïnformeerd over de laatste 2,4% 1,8% 0,85% € 42.046
ehoudelijke studiedag donorkinderen. vetwikkelinnee ee hulnverleningsmethodivk.

Themacyclus van drie avoeden: ‘Verbonden door Adoptie’, 300 deelnemers hebben meer begrip voor verbondenheid en
adoptiedriehoek ‘Triadegroep’: groepshulpverlnning voor leden van respecl voor elkaar. Hierdoor wordt de loestroom tot de

2 7 2 f 1 O5 €46 374de adopliedriehoek (afstandsouders, adoptieouders en hulpverlening beperkt. , ,

‘leadopteerden), in drie thema-avonden.
-
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Het verstrekken van informatie over personen, hun verwanten of 4000 aanvragen zijn afgerond.
instellingen uit de LRD (Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling),
in het kader van zoekacties.
Het verstrekken van informatie over personen, hun verwanten of 600 digitate aanvragen zijn afgerond.
instetlingen alt de GBA in het kader van zoekacties,
Schriftelijke GBA-aanvragen in het kader van zoekacties. 300 aanvragen zijn afgehandeld.
Telefoninctie advisering of dienstverlening in 1 d 2 genprekken. 500 vragen van (potentiële) cliënten en intermediairs zijn adequaat

beantwoord. 308% 23,5% t2AO% €537.938
Advisering naar aanleiding van schriftelijke verzoeken! 150 adviezen zijn uitgebracht.

-

s-mail.

Aanvragen voor inzage in afstandsdonniern uit eigen alstandsarchief 270 aanvragen zijn begeleid.
en dat van derden.
lnterlandelijkn verzonken waarvan dossiers worden gemaakt en die 400 verzoeken zijn in behandeling genomen.
intensieve behandeling vragnn. Het gaat om langdurige en
teelvaldige contacten met internationale aspecten.
Ottvoeritrg 1444: 76 4 :,, 14 : 1,146,/uh

f 1.746.756 uren totaal 28.290

Adoptiedriehoek. nazorg en (inter)nationale zoekacties 2011
Strategie:

aandeel Fiiianciëleaaitdvel
coördinatie. protocollering. deskundigheidsbevordering en Resultaat uilustrat

aaoda4htv taridevl AP waattie luid
aignalering gebed IKOIAGO)
Informatie, consuttarie, nignalering. verwijzing en advies aan 2.000 vragen van (potentiële) cliënten ee intermediairs zijn
(potentiële) cliënten en tieelnemers, maar nok verwijzers, studenten, conform verwachting beantwoord.

13,7% 3,2% 168% € 74.199overheden en andere instellingen, via telefoon, posten de websites
w’ww.fiom.nl en de website voor adoptienazorn.
Ûesttundugheidsbevurdering van )semi)professionals die op hel 200 )Semi)professioealn (waar-onder ketenpartnern rond de
gebied van adoptin)ea)zorg werken. door middel van voorlichling of Centra voor Jeugd en Gezin) kennen het Fiom-aanbod op hel
training op maat, stsdiedug voor interrnetiiairs aaegaande afstand let gebied van adophn)ria)zorg, kannen indien nodig verwijzen, de 26,6% 6,3% 3,26% € 143.kne
adoptie (‘WAN’) en regionale adoptinnetwerkee. Fiom consulteren of zijn in staat de Fiom-eeperlise te gebruiken.

Pilot adopliealertheid bij CJG, geflankeerd door een onderzoek in Het onderzoek is afgerond en de resultalen worden landelijk
2,3% 0,29% €12 307opdrachl van het ministerie van Jeugd ee Gezin. leimplementeerd.

Website www.adoptievragen.nl. 12e websile is interactief. Bezoekers maken gebruik van de e-mail
Bij de website kunnen potentiële cliënten en deelnemers, maar ook en chatmogelijkheden.
verwijzers, studenten, overheden en andere ienlellingen terecht noor
infermalie, advies en (een begin van) hulpverlening op het terrein van

9,2% 2,2% 1,12% €49 466de adoptie(na)zorg.
Nadat het onderdeel voor geadopteerden is aitgwerkt, wordt gestart
met de ontwikkeling van het deel voor afstaedsrnoedets ee
idootiepuders.
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FIOMEDIA Werkprocensen rond AFZ zijn beschreven en samen met andere
Vallen no bijhasden kenniabank en inlarmatie toegankelijk maken releaante dacamenten in de kennisbank opgenomen en kannen
naar enternen. daar Fiom-medewerkern worden gebraikt. 4,0% 0,9% g,4g% € 21.e42

Eeternen hebben IvI naar kas releaavle zaken na. nia
adolievranen.nl

Uitvoeren en het eerder ontwikkelen van het ptae adnptie(aa)zsrg Werkzaamheden em het terrein aan adoptie te caördineren zijn ie
namen met de Stichting Adnptievnarzienivgen. gang gezet zaats: landelijke cavnattatie- en verwijseammer 0
- Cpbvawen van het eapertisecentmm. aperatianeel.
- Behoefte inventarisatie bij afstandsoaders.

6,3% t 5% 0,77% € 34.008
- Behoefte inventarisatie bi1 volwassen geadopleerden.
- Behoefte inventarisatie bij (aspirant-jadoplievadera,
- Centact met ketenpartses ee verwerken.

Cvvravt met eralessivvals
Uitgave van Advptietildschrilt en deelname aan redactieraad. 40 per jaar ene sitgave vae hel Adoptietijdschrilt met nee sptage

6,0% 1,0% 0,96% €43 283van 4.000 Int 4.200 enemplaree. /

Ue eaperbse afstand ter adoptie jATAj inzeBen t.b.v. regionale Er zijn heldere atopraken met de betrokken partijen over de
samenwerking met pleegzarginstelliegen in geval van tangdarige inbreng van de Pivm bij langdarige pleegplaatsing. 2,3% 0,5% 0,28% € 12.367
‘teenalaalsivn.

Afronding en imptemeetalie aanbevelingen onderzoek dossiers van De aanbevelingen zijn verwerkt, de werkwijze is aangepast.
2,3% 0,5% 0,28% ‘€12 367pfslandsmneders.

Oederhoaden namenwerkingsafspraken klinisch genelisck De DNA-databane is ingericht en wordt beheert.
taboratoriam en de Stichting Dnnvrkied. Erin een gestandaardineerde werkwijze voor de vragen van Fiom- 1,7% g,4% g,2l% € 9275

li8nten eaar DNA-onderzaek.
Beheervae Fivm-cenlaclregister. t38 personen die gevonden willen worden, zijn geregistreerd. g,7% 0,2% 0,06% . € 3710
Beheer ee aitbnswee archief Fiom-afstandsdasaiers, beheer 5.000 jFinm-jdnssiers zije via een digitaal bestand op le zoeken
alstandsarckief overige organisaties (zoals Rosa Mavsv en ee begeleiding is gegeven bij dassierinzage cv vergaren van data
Valkenh?rstj alsmede adoptiedossiers van de Stichting FLASH. Het voor zoek.

6,9% ‘ 1,6% 0,84% € 37.100betreft hier hel opnemen van dossiers ie een digitaat bestand,
begeleidivg geven hij dossieriezage ee vergarev data van voor

nek acties.
Minimaal aanbod ie Amsterdam, Rnflerdam, Utrecht ee Den Haag Blijven aanvallen en afstemmen ten behoeve van de regis.

34% - J € 550hlllven aanvallen.

FR-activiteiten. tnlnrmatieverslrekking die bijdraagt aan bekendheid Fiom-aanbod
op het gebied van het znekee naar familieleden in binnen’ of
bollenland en het aavbvd les aanzien van adsptinjvajznrg en
afstavd ter adoptie. ,

57% 1,4% 0,70% € 30.96Informatie over het onderwerp en emarivgsverhalen van clienlen
leveren een bijdrage aan hel doorbreken van laboen op het
onderwerp, geven de samenleving inzicht in problematiek en
revpv bekendheid aan Fivm-aanhvd

Boploralieve raimte: signaleren van veranderingen ap het terrein van Signalen zijn opgepakt en hebben geleid Int jvenrstellen mIj
afstand Ier adnphe. nieuwe actiaheiten danwel kwatifeitsverbelering van Fism-aavbad. 6,9% 16% 0,94% € 37.100

Strarv:Jie .‘.:i.i 100,0% 23.6% 12,2%
€ 540.048 aren roraal 9.734

check: 99.97%

neld ee VWS relatiet
- Uilvnedeg: € 1.746.756 76,4%

Strategie: € 540.049 23,6%
€ 2.286.604 100,0%
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Sociale lasten tijdschrijvers AP
Sociale lasten tijdschrijvers (OH)
Pensioenlasten tijdschrijvers AP
Pensioenlasten tijdschrijvers (OH)

Subtotaal dir. Personeelskosten

t Inkomsten in Ioonsfeer
Kortingsregelingen werknemersverz.
Mutatie vakantieverplichtingen ultimo
Doorberekende loonkosten naar derden
Ontvangen uitkeringen (ziekengelden)
Vacatures/flex-uren bez.

Subtotaal inkomsten loonsfeer

SUBTOTAAL DIRECTE LOONKOSTEN

Andere nersonele kostenL
Systeemontwikkeling
Scholingskosten
Bijdrage kinderopvang
Kosten dienstjubilea
Verzuimbegeleiding
Arbo
Re u,tegratie kosten
Vergaderkosten
Reiskosten woning-werk
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)
Private premie WGA/ERD
We rvi ngskosten
Schoon ma a kb ed rijven
Stagevergoeding
Regionale personeelskosten

Subtotaal andere personele kosten

€ 3.9S7.643 € 4.061.909 € 4.436.589 € 4.442.865 € 4.732.384

€ 4.456.1241 € 4.595.7991 € 4.753.0411

Bruto salaris tijdschrijvers AP
Bruto salaris tijdschrijvers (OH)
Bruto salaris ziektevervanging
Bruto salaris projecten

-€ 83.8 -€ 110.313 -€ 325.917 -€ 125.215 -€ 300.673

€ 3.873.843 € 3.951.596 €4.110.672 € 4.317.6501 € 4.431.7111

€ 298.532

2 29-9-2010
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Huisvestingskosten
Huur gebouwen
Afschrijving gebouwen/verbouwingen
Afschrijving inventaris
Financieringskosten
Reservering groot onderhoud
Assurantie & belastingen
Regionale huisvestingskosten

Subtotaal huisvestingskosten

Accountantskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Kosten cliënt- en adviesraad
Ohoud H-S ware/automatisering
Afschrijving automatisering
Salarisverwerking/Fin. administratie
Onderhoud website
Voorlichting P.R.&C.

Ontw. Digitaal aanbod
Kosten (extra steunpunten)
Diverse centrale kosten
Kosten pand Dordrecht
Kosten OR (mcl. scholing excl. Loonkn.)
Contributie Genève/conferentie ISS
Regionale organisatiekosten

Subtotaal organisatiekosten

Indirecte kosten AP 2011
Inspiratiedag
Conferentie
Project VDA
Accreditering
Kwaliteitsverbetering

___________________________________________________________________________

Totale lasten € 5.065.043 € 5.214.672 € 5.409.773 € 5.594.799 € 5.756.741

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting
2007 2008 J 2009 2010 J 2011

€ 491.460 € 513.376 € 542.114 € 548.800 € 572.100

.:
.

€396.186 €481.440 €405.424 €439.200 €417.600

Subtotaal kosten AP

.: .

.

€ 5.022 €0 € 6.111 € 11.000 € 14.000

3 29-9-2010
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Inkomsten
Subsidie VWS

Toegekende OVA toeslag
Aanname OVA toeslag
Dekking projecten
Casework ISS
Rente (mcl. interne financieringsrente)
Servicekosten HPF
Dekking reorganisatie
Boekwinst (verkoop OG)

Fondsinkomsten IK AP 11
Diverse centrale inkomsten
Inkomsten derden
Diverse regionale inkomsten (tar. Lijst)

Totaal Inkomsten

Exploitatiesaldo

€ 5.076.514 € 5.218.863 € 5.537.422 € 5.594.799 € 5.756.741

€ 11.471 € 4.191 € 127.649 €0 €0

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Begroting Begroting
2007 2008 2009 2010 j 2011

4 29-9-2010
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Actuele financiele situatie

ACTIVA
31 december 2009

€ €
Vaste activa

Materiële vaste activa 323.041

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 173.579

Liquide middelen 1.181.478
1.355.057

Totaal 1.678.098

PASSIVA
31 december 2009

€

Eigen vermogen 394.751

Voorzieningen 258.309

Kortlopende schulden en
overlopende passiva 1.025.038

Totaal 1.678.098

Liquiditeitsprognose
Omdat niet wordt afgeweken van het bevoorschottingsschema
is een liquiditeitsprognose achterwege gebleven.
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Ministerie van VoWsgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag

Het bestuur van
Stichting Ambulante Fiom Sezoekadres;
Kruisstraat 1 Parnassusplein 5

2511VX DENHAAG5211 DT s-Hertogenbosch
T 070 34079 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid. ni

Contactpersoon

Overal 10.2e, tenzij
anders aangegeven T

Ons kenmerk

Datum 21-12-2010
Objectnummer 0283388Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2011 Subsidienunimer 317599
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Geacht bestuur,
Bij lag en

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 29-09-2010, met kenmerk
VWS-1040 en het activiteitenplan d.d. 29-10-2010, met kenmerk
1145-1OB r bericht ik u het volgende

Inhoudelijke overwegingen

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2011 een
aantal activiteiten uit te voeren.
Deze activiteiten passen binnen mijn subsidiebeleid, zoals onder andere
neergelegd in de VWS-(ontwerp)begroting 2011 en in het rapport “Kennis,
Innovatie & Meedoen’.

Op 30 november jongstleden heeft een vertegenwoordiging van het ministerie van
VWS (directies Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning) met u
gesproken over de subsidieaanvraag van de Fiom. Naast het feit dat u voor VWS
een aantal vragen over de subsidieaanvraag voor 2011 heeft beantwoord, zijn
tijdens dat gesprek de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Toekomst instellingssubsidie Fiom
Op dit moment wordt door het ministerie van VWS subsidie verleend aan
verschillende organisaties die zich inzetten voor hulpverlening in geval van
onbedoelde zwangerschap. Komend jaar wil ik inventariseren welke activiteiten
het ministerie in de toekomst wil subsidiëren en welke organisatie(s) deze
activiteiten het beste kan cq. kunnen uitvoeren. Dit kan gevolgen hebben voor uw
subsidie. Ik verzoek u hier rekening mee te houden.

Zoals u wellicht weet, is in het Regeerakkoord van het kabinet een taakstelling
voor VWS opgenomen die ingevuld wordt met ombuigingen van subsidies. Op dit
moment worden de uitgangspunten voor deze bezuinigingen uitgewerkt. De
voornemens van het kabinet zullen mogelijk gevolgen hebben voor het

Deze documenten zijn digitaal te raadplegen op www.wetten.nl en www.rijksoverheid,nl.
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subsidiebeleid. U kunt er daarom niet van uitgaan dat het subsidiebeleid
ongewijzigd voortgezet zal worden. In verband met het voorgaande raad ik aan
terughoudend te zijn met het aangaan van financiële verplichtingen. Het spreekt Ons kenmerk
voor zich dat ik u van relevante ontwikkelingen op de hoogte zal houden.

Subsidieaanvraag 2011
VWS heeft aangegeven dat u een uitgebreid activiteitenplan heeft opgesteld ten
behoeve van de subsidie aanvraag. VWS vindt het plan te beschrijvend van aard en
mist daardoor een visie voor de toekomst en de rol van de Fiom daarin. Voor de
subsidieverlening (in de toekomst) is het van belang dat de Fiom duidelijk kan
maken wat zij van plan zijn, hoe dat past in de visie van de Fiom en waarom de
overheid daaraan bij zou moeten dragen. Ook de bedragen dienen nader
gepreciseerd te worden. Zo dient te worden aangegeven welke doelgroepen
behoren bij de verschillende activiteiten, welke bedragen bestemd zijn voor
personeelskosten en welke voor andere kosten zoals huisvesting.

Ik ben bereid voor 2011 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken.
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 36 van de
Subsidieregeling VWS-subsidies).

Financiële overwegingen

Met de door u geraamde OVA 2011 ad C 54.200,-- houd ik bij deze verlening geen
rekening. De OVA 2011 zal in de loop van het jaar separaat worden toegekend.
Indien de werkelijke OVA 2011 lager uit zal vallen dan de door u geraamde OVA
2011 ga ik ervan uit dat u dit binnen uw Organisatie opvangt.

Subsidieverlening

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar
2011 een instellingssubsidie van maximaal € 5.289.541.

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- de Kaderwet VWS-subsidies
- de Subsidieregeling VWS-subsidies2

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten:
- (On)bedoelde zwangerschap € 1.990.093,--
- Ongewenste kinderloosheid € 557.831,--
- Adoptie, (na)zorg en (inter)nationale € 2.741.617,--

zoekacties ISS

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden

2 Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar
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- loongevoelig € 4.072.046,--
- prijsgevoelig € 1.217.495,--

Ons kenmerk
Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen rekening

____

gehouden.

Overige bepalingen

Ik wijs u er op dat uw organisatie op grond van deze subsidieverlening mogelijk is
aan te merken als “aanbestedende dienst” in de zin van artikel 1, sub r, van het
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en als zodanig gehouden
zou kunnen zijn aan de daarin vervatte regels voor de Europese aanbesteding van
diensten, leveringen en werken. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar
www.pianoo.nl of www.rijksoverheid.nl (zoekterm: Europees aanbesteden)

Subsidievaststelling

Binnen vier maanden na afloop van 2011 moet een aanvraag tot vaststelling van de
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot
vaststelling verwijs ik u naar de artikelen 42 en 43 van de Subsidieregeling VWS
subsidies.

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 1 mei 2012 in
mijn bezit moeten zijn.

U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot
subsidievaststelling moet worden ingediend van de directie Bedrijfsvoering,
afdeling Subsidies.

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via E-mail
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is:
Ministerie van VWS
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Bevoorschotting

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische
overschrijvingen, conform het in artikel 34 van de Subsidieregeling VWS-subsidies
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van: 67-7336-0283388-
1596. 11.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummereJ.

Pagina 3 van 4



Doc. 9

AW 5-procedure

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel Ons kenmerk
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te SP/30747/2010

dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tav. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ DEN HAAG.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is
gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding

van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een
kopie van het besluit,

• de gronden van het bezwaar.

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw objectnummer
0283388, subsidienummer 317599 en verplichtingennummer 001596 10 te
verm ei den.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur Publieke Gezondheid,
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lOveral 1O.2.e
Von rwo o rcl

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Fiom, de landelijke organisatie met jarenlange ervaring
op het terrein van onbedoelde zwangerschap en adoptieproblematiek.
U kunt hier in lezen wat er van onze ambities, weergegeven in het activiteitenplan voor 2010, is
gerealiseerd. Voortdurend vinden er op onze aandachtsterreinen maatschappelijke
ontwikkelingen plaats. Door op deze ontwikkelîngen in te spelen, ontstaan er op
de&activiteiten marginale veranderingen t.o.v. de begroting.
Wel in het oogspringend zijn de tienermoeders, de Fiom heeft de laatste jaren door de VWS
project gelden , veel extra aandacht kunnen geven aan de tienermoeders. In 2010 bleek het in
een aantal gemeenten in Nederland nog niet mogelijk voor de tienermoeders een juiste
begeleiding tot stand te brengen. Veel extra aandacht vroeg de deskundigheidsoverdracht in
een aantal plaatsen. Het aantal huipverleningsprojecten is hierdoor minder afgenomen dan we
in de planning hadden voorzien. In plaats van de geplande 385 kwamen er nog 1100 cliënten
naar onze regio bureaus.

Het online werken creëert ook voor de Fiom ongekende mogelijkheden. Internetgebruikers wil
en graag gebruik maken van de mogelijkheid om via het internet met een specialist te
communiceren. Met een mix van online en offline dienstverlening bereiken we nu ook een
doelgroep die normaal gesproken niet naar onze locaties komt voor face to face hulpverlening.
Wij zijn er van overtuigd dat beide vormen elkaar aanvullen en versterken. Het afgelopen jaar
heeft daarom in het teken gestaan van het vernieuwen van onze organisatie. Het opnieuw
inrichten en aanpassen van onze huidige Organisatie aan de nieuwe digitale mogelijkheden, om
zodoende de hulp en dienstverlening breder toegankelijk te maken.
Hierdoor zijn bereikbaarheid, herkenbaarheid, zelfredzaamheid, maar bovenal flexibiliteit in
een modern jasje gegoten. De mogelijkheid voor cliënten voor hulp en informatie is
toegankelijker geworden.. (Potentiële) cliënten moeten specifiek op hun vraag en probleem
snel, goed en duidelijk hulp en informatie kunnen vinden. Dit vergroot enorm de
zelfredzaamheid van de cliënt. De cliënten worden hierdoor nog beter in staat gesteld zelf
beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen.
Abortusverwerking onlirte is hiervan een voorbeeld Deze vorm van hulpverlening op zo’n
gevoelig onderwerp is uniek in Nederland.
Tevens hebben wij ook de managementfuncties teruggebracht ten behoeve van het
beleidswerk en de kwaliteit van het werk.

D2d-vefndeinn in de organisatie kunnen wij voor onze cliënten maar ook voor de
_—indelijke overheid e’nze partners in het veld, een slagvaardige landelijk opererende

qecialiseerde insteJfng blijven. Ve& leesplezierl

VOOR WAARMERDoEINDEN
BDOAudit aAssurnce fl.V.

07 APR 211
BehorendebijbfOlnr.L...d.d. ).J.Çr1J,2C1f 1

paraat
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1. De Fiom: landelijke strategie en beleid, lokale uitvoering en ondersteuning op maat

De problematiek waarin de Fiom zich heeft gespecialiseerd, grijpt diep in het leven van mensen in.
De Fiom ondersteunt hen in het hervinden van de eigen kracht om zo goed mogelijk met de situatie
om te kunnen gaan en verder te gaan met hun leven. De Fiom vervult hierin ook een ontwikkeltaak;
de signalen uit de hulpverleningspraktijk worden vertaald naar nieuw hulpaanbod. Hierin bouwt de
Fiom expertise in op, houdt zich bezig met deskundigheidsbevordering en draagt de expertise
vervolgens over op aanverwante instellingen zodat er weer ruimte komt voor nieuwe
ontwikkelingen. Hierdoor is de Fiom veelal voorloper in het aanbieden van specifieke hulp op haar
aandachtsgebieden.

De problemen van cliënten waarvoor de Fiom zich inzet, spelen zich af op het gebied van:
VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN- (on)bedoelde zwangerschap;

BDOAudIt &Âssurance 8.V.
- tienerouderschap;
- zwangerschapsverlies;

citum 7 APR 2û11- ongewenste kinderloosheid en U

- adoptie(na)zorg, waaronder ook (inter)nationale zoekacties. gehendebll brlelnr.
paraal :

De Fiom geeft haar ontwikkeltaak vorm en zet haar expertise in op vier verschillende kerntaken:
- hulpverlening: De Fiom helpt haar cliënten te leren omgaan met hun situatie en het heft

weer in eigen hand te nemen.
- Gerichte preventie-activiteiten: goede voorlichting en educatie over bepaalde

problematieken en hun gevolgen kunnen voorkâmen dat problemen ontstaan of zelfs groter
worden.

- Deskundigheidsbevordering en expertiseoverdracht: door de Fiom-expertise beschikbaar te
stellen voor medewerkers van aanverwante organisaties, kunnen zij de specifieke
problematiek in een vroegtijdig stadium signaleren en cliënten doorverwijzen naar de Fiom.
De Fiom realiseert samen met hen de ketenaanpak die vaak noodzakelijk is.

- Onderzoek en ontwikkeling: hierdoor worden signalen uit de eigen praktijk voor
beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vertaald naar nieuw of verbeterd aanbod. De
Fiom werkt hierbij samen met onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Door de vier kerntaken met elkaar te combineren, is de Fiom in staat om snel signalen uit de
samenleving op te pakken en op een gedegen manier om te zetten in een actueel hulpaanbod.
Vervolgens wordt de opgebouwde expertise overgedragen aan andere welzijnsorganisaties zodat
goede zorg voor de cliënt gewaarborgd blijft en de Fiom ruimte krijgt voor het onderzoeken van
nieuwe problematieken en het ontwikkelen van hulpaanbod. Met deze unieke werkwijze helpt de
Fiom al sinds 1930 duizenden cliënten per jaar. Het innovatieve karakter van het aanbod van de Fiom
maakt dat er altijd actueel hulpaanbod beschikbaar is.

1.1 Landelijk en lokaal
De Fiom zet haar strategie en beleid landelijk uit. Enerzijds gevoed door (inter)nationale
maatschappelijke ontwikkelingen die vanuit de Fiom nauwgezet gemonitord worden en anderzijds
door de ervaringen en signalen vanuit de dagelijkse praktijk van haar eigen medewerkers. Op
landelijk niveau onderhoudt de Fiom duurzame contacten met diverse instellingen op het gebied van
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zorg en welzijn en werkt waar mogelijk met hen samen. Het contact met de landelijke politiek is met
name gericht op de belangenbehartiging van de Fiom-cliënten.

Cliënten en intermediairs worden zoveel mogelijk op lokaal niveau bereikt. Een laagdrempelig
hulpaanbod op maat geeft de Fiom onder andere vorm door op meer plaatsen dan de eigen bureaus
bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld tijdens spreekuren in ziekenhuizen of op de recent geopende
uitvoeringsiocaties in Goes en Lelystad. De vernieuwde organisatie maakt het mogelijk om voortaan
in meerdere steden/regio’s aanwezig te zijn, Met haar innovatieve online hulpaanbod gaat de Fiom
mee in de trend die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: het zoeken naar informatie en hulp
via het internet. De Organisatie heeft hier flink in geïnvesteerd en blijft dit ook doen met de visie dat
online hulpverlening geen vervanging is van de face-to-face hulpverlening. Het is een, nu al bewezen,
effectieve toevoeging en het zorgt ervoor dat het werk van de Fiom voor iedereen in Nederland
toegankelijk is.

chatten en emaiIen op websftes Fiom

Op de websites Fiom ni, Tlenermoeders ni en abortusverwerldnç nI wordt gemailci en gechat door
maatschappelijk werkers De chatspreekuren op deze sites worden In 2011. uitgebreid Een aantal
maatschappelijk werkers begeleiden clienten in de online begeleidingsmodule van

1
abortusverwerking nI Dit aantal zal in in 2011 worden uitgebreid

Statistieken FiomnJ
@ 365 informatie en adviesvrageri van intermed,airs, studenten ed beantwoord via e mail
@ $49 ht.ilpvragen via e mail beantwoord
@ 194 hulpvragep per chat beantwoord
Het aantal chatgesprekken op Fiom nits ten opzichte van 2009 licht gedaald Deze daling is een gevolg 4van het bi 201.0 meer aanbieden van chatgesprekken op de doeigroepgerichte sites als
tienermoeders nI en abortusverwerking ni De meeste e mails en chats op de Fiøfl’i Site gaan over 4esluitvorming zwangetsçhap zoekacties en jonge möeders

Bezoekersaantaften per dag
@ aantal bezoekers 700

aantal hits 26 000 4

1.2 Cl iënttevredenheidsonderzoek
Na afloop van een hulpverleningstraject krijgen cliënten de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen
die gebruikt wordt voor het cliënttevredenheidsonderzoek. In 2010 zijn van april 2010 tot december
2010 de volgende resultaten (gemiddelen over alle locaties) gemeten:

VOOR WMFIMERKINGSDOELEINDEN
- Bereikbaarheid: 8

BDOAudIt &Assurance BV.
- Het gesprek met de maatschappelijk werker: 8,5
- De kwaliteiten van de Fiom-medewerkers: 8,5

I 7 APR 2011
- Locatie en faciliteiten 7,5
- Maatschappelijk rendement 7,5 Bocendebbdei,U,Lid.d,ILLfTt/.1l
- Wachttijden 85
- Rapportcijfer algemeen S
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1,3 De vernieuwde Fiom-organisatie
In het voorwoord stond het al beschreven: Het afgelopen jaar stond in het teken van de vernieuwing
van de organisatie. Deze vernieuwingsslag heeft ook impact gehad op de rollen en bevoegdheden
binnen de organisatie. Al lang bestaande functies als districtsmanager of districtsstaffunctionaris
verdwenen, terwijl nieuwe functies ontstonden: manager strategie en beleid, operationeel manager,
kwaliteitscoach, landelijk beleidsmedewerker. Ook zijn er aan bestaande functies extra taken
toegevoegd. Al met al behoorlijke veranderingen die gelukkig niet tot gedwongen ontslagen hebben
geleid, Iedere Fiom-medewerker heeft in de nieuwe organisatie zijn plekje weer gevonden.

1.4 personeelssarnenstelling
De Fiom heeft op 31 december 2010 104 medewerkers in dienst. Zij vullen samen 73,7 fulltime’-
eenheden in. De meeste medewerkers werken op basis van een parttime dienstverband, waarbij het
uitgangspunt is om arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor minimaal 24 uur per week. Het
uitvoerend werk wordt voor het grootste deel uitgevoerd door maatschappelijk werkers,
preveritiewerkers en beleidsmedewerkers. Daarnaast is er leidinggevend en ondersteunend
personeel zoals management, staf (financiën, HR, PR & communicatie) en secretariaat werkzaam.
Tevens heeft de organisatie nog drie vertalers in dienst.

Dit jaar is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, In 2010 is het
percentage verzuim 5,18% terwijl dit in 2009 nog 3,15% bedroeg. Aangezien de verzuimfrequentie in
geringe mate is gestegen (van 1,35 naar 1,40) zit de stijging met name in het langer durend verzuim.

1.5 Deskundigheidsbevordering Fiorn-medewerkers
De meeste Fiom medewerkers hebben deelgenomen aan specifieke studiedagen, interne scholing,
onderlinge contactdagen, uitwisselingsdagen, intervisie en coaching om zo de eigen deskundigheid te
bevorderen, Deze deskundigheid wordt in eerste instantie primair gekoppeld aan de uitvoering van
de werkzaamheden voor het activiteitenplan. VOOR WAARMERKINGSDOEWNDN

BDO Aucilt a A5surance B.V.In 2010 ging het onder meer om:
- KOT voor preventiewerkers (oplossingsgericht werken);
- Digitale hulpverlening (abortusverwerking) voor maatschappelijk werkers?’ 07 APR 2(311
- Effectief leiderschap voor alle medewerkers;

. 0, it
B”’orende bi’ brielnL Ç,...l.-\

- Masterclass New Communication voor de afdeling PR & communicatie.
paraat ..

Secundair kunnen medewerkers beroep doen op de individuele scholingsregeling binnen de Fiom.

2. Het werk van de Fiom: onbedoelde zwangerschap

2.1. (On)bedoelde zwangerschap
Wanneer een vrouw onbedoeld zwanger raakt, zijn er opeens veel vragen en onzekerheden. In korte
tijd moet er een beslissing genomen worden die gevolgen heeft voor het verdere leven van de vrouw
(en haar eventuele partner). Soms is het moeilijk te bepalen voor haar welk besluit op dat moment
het beste in haar/hun leven past. De Fiom ondersteunt hierin door in een aantal gesprekken
informatie te geven en samen de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten. Met als doel een
zorgvuldig besluit van de vrouw (en haar partner) waarmee zij verder kan in haar leven.
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VOOF WMRMERKINGSDOELEINDEN
BDPsQrance B,V.

datum O7APR2ÜH
Bimende bil befn cLd, J.iJiJ,,I,JEen zorgvuldig besluit kunnen nemen is ook belangrijk waneer juist een bedoelde-z9ngerscnap

mensen voor een dilemma plaatst. Bijvoorbeeld wanneer tijdens prenatale screening iiij aide —

vrucht niet in orde is. De Fiom begeleidt de ouders in het maken van een weloverwogen keuze.
Ouders die de keuze hebben moeten maken voor het afbreken van de zwangerschap en behoefte
hebben aan ondersteuning in hun rouw en verliesverwerking kunnen hiervoor ook bij de Fiom
terecht.

2.2 Opties

Bij een onbedoelde zwangerschap heeft de vrouw en haar eventuele partner verschillende opties. De
Fiom ziet deze opties als gelijkwaardig en oordeelt niet over het genomen besluit maar gaat uit van
het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En juist deze neutrale houding en de jarenlange ervaring met
besluitvormingsgesprekken zorgen ervoor dat vrouwen zich veilig genoeg voelen om de Fiom in te
schakelen bij het maken van een moeilijke keuze.

Het gaat om een viertal opties:
• 1-let kind zelf opvoeden

Wanneer hiervoor gekozen wordt, biedt de Fiom nazorg aan de aanstaande ouder(s) in een
kwetsbare situatie. Psychosociale hulp bij het verwerken van de keuze en het weer op de rit
krijgen van hun leven. Hiervoor werkt de Fiom op lokaal niveau nauw samen met aanverwante
instellingen om ervoor te zorgen dat de ouder(s) ook echt de hulp krijgt die nodig is.

• Abortus

De vrouw heeft het recht om te kiezen voor abortus. De meeste vrouwen ondervinden geen
langdurige negatieve gevolgen van de ingreep. Echter, één op de vijf vrouwen zegt blijvende
emotionele klachten te houden en behoefte te hebben aan ondersteuning bij het verwerken van
het verlies dat zij ervaren. De Fiom heeft een lange ervaring met deze vorm van hulpverlening.
Sinds november 2010 kunnen vrouwen ook online bij de Fiom terecht voor begeleiding:
abortusverwerking.nl.

• Afstand doen van een kind
Ook het afstand doen van een kind (veelal direct na de geboorte) is een zeer ingrijpende
gebeurtenis in het leven van de vrouw en eventueel ook haar partner. Na de ondersteuning bij
het nemen van een weloverwogen besluit, begeleidt de Fiom de vrouw tijdens haar
zwangerschap en na de geboorte van het kind. Het gaat hierbij om psychosociale begeleiding
tijdens dit proces, inclusief de afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en
Bureau ieugdzorg. Is de afstandsprocedure afgerond dan biedt de Fiom nazorg door de vrouw en
eventuele partner te ondersteunen bij verwerking van de afstand ter adoptie en de gevolgen
ervan. Ook lang nadat de afstand heeft plaatsgevonden kunnen vrouwen (en eventuele partner)
terecht bij de Fiom. Bij de Fiom melden zich jaarlijks 60 vrouwen met het voornemen tot afstand
ter adoptie. Uiteindelijk kiest een derde hiervan voor afstand doen.

• Plaatsen in een pleeggezin
Het aantal vrouwen dat er uiteindelijk voor kiest om haar kind af te staan, loopt de laatste jaren
terug omdat een langdurige plaatsing van het kind in een pleeggezin een goed alternatief lijkt.
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Een groeiende groep afstandsouders, vooral moeders, wil contact met het kind houden ondanks
dat zij niet de dagelijkse zorg op zich kan nemen. Bij een pleegpiaatsing blijft de juridische band
tussen moeder en kind intact, waardoor de mogelijkheid van contact tussen ouders en kind
vergroot wordt. De Fiom ondersteunt de vrouwen met hun partner bij de contacten met Bureau
Jeugdzorg en Pleegzorg en biedt hulp bij de psychosociale gevolgen die een plaatsing in een
pleeggezin voor hen heeft.

2.3 Onbedoelde zwangerschap in 2010
In 2010 hebben 2700 cliënten zich bij de Fiom gemeld voor hulp, informatie en advies op het gebied
van onbedoelde zwangerschap. Naast hulpverlening, advisering en consultatie, was de Fiom
betrokken bij preventie-activiteiten, expertiseoverdracht en deskundigheidsbevordering. Een aantal
projecten wordt hieronder toegelicht om een beeld te geven van de diversiteit in werkzaamheden,
de diversiteit in doelgroepen, en de diversiteit in samenwerkingsverbanden op het gebied van
onbedoelde zwangerschap.

2,4 Abortusverwerking.nl
Abortusverwerking.nl is in november 2010 online gegaan. De site biedt begeleiding aan vrouwen die
psychosociale klachten hebben na een abortusingreep. De verwachting was dat deze nieuwe vorm
van hulpverlening drempelvérlagend zou werken voor doelgroep. Dit blijkt ook zo te zijn. In de eerste
twee maanden na de start waren er al 39 mensen in begeleiding. Afhankelijk van hun behoefte
kunnen zij gebruik maken van een of meerdere onderdelen van het digitale aanbod. De begeleiding
door een maatschappelijk werker verloopt via een persoonlijke, beveiligde omgeving. Het traject
duurt gemiddeld 16 weken.

Zowel hulpverleners als cliënten zijn positief over deze nieuwe vorm van huipverlenen. 2011 zal in
het teken staan van het uitbouwen van de online expertise en het verder ontwikkelen van de
module. De Fiom is de enige Organisatie in Nederland die op deze innovatieve manier abortusnazorg
aanbiedt. Er is mede daarom veel media-aandacht, ook na de lancering in 2010, voor
abortusve rwerki ng. nI.

Cijfers onbedoelde zwangerschap 2010

Aantal clienten onbedoelde zwangerschap
Het aantal chenten dat zich bij de Fiom meldde voor hulp, informatie en advies 2700

@ abortusverwerklng ni in november/december 2010
Aantallen per dag

1ezoekers 85 1 ‘1 t ‘ t’ J

@hits 4319 ‘

Gemiddelde leeftijd 30,6 jaar
@Jongste 18 jaar 1
g Oudste 52 jaar
e-mall en chat
In november en december 2010 1 4 iI
@ 18 hulpvragen per e-mail
@ 11 hulpvragen per chat
@vragen aan beheerders/inforniatievragen 19 e mails
De meeste e-mails enchats gaan over de mogelijkheden van het krijgen van hulp.

Cijfers modules en onderdelen op de site 6



Doc 10

2.5 Jongeren en onbedoelde zwangerschap
Jongeren vormen een risicogroep als het gaat om een onbedoelde zwangerschap. De Fiom kan vanuit
haar huipverleningsexpertise een belangrijke bijdrage leveren aan preventieactiviteiten gericht op
deze doelgroep. In samenwerking met scholen en organisaties die zich bezighouden met de seksuele
gezondheid van jongeren, ontwikkelt de Fiom voorlichtingsmateriaal en speciale lesprogramma’s
voor jongeren, en wordt er stevig ingezet op deskundigheidsbevordering. Dit heeft in 2010
geresulteerd in een aantal goedlopende projecten.

Zwanger en dan

De Fiom heeft in het afgelopen jaar scholen benaderd voor het lespakket ‘Zwanger en dan’. Naast
het VMBO heeft de Fiom steeds meer contact met ROC’s. Leerlingen van ROC- opleidingen zijn al wat
ouder en hebben zodoende relatief vaker te maken met een onbedoelde zwangerschap of
tienerzwangerschap. Daarom is er voor het ROC een aparte les gemaakt bij het lespakket ‘Zwanger
en dan’. Voor docenten organiseerde de Fiom workshops ter voorbereiding op de lessen. Zij kregen
informatie over onbedoelde zwangerschap en goede begeleiding van zwangere leerlingen en
schoolgaande tienermoeders. Het blijft opvallend hoe lastig het voor sommige docenten is om over
dit onderwerp te praten. Met ‘Zwanger en dan’ is de Fiom al enkele jaren aan het werk. Het
programma blijkt goed aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de jongeren en hun docenten.

Protocol ‘Preventie schooluitval zwangere leerlingen’
In samenwerking met Radar Advies heeft de Fiom in 2010 een protocol ‘Preventie schootuitval
zwangere leerlingen en tienermoeders’ ontwikkeld. Dit protocol biedt een handvat om goed te
kunnen handelen wanneer een leerling (onbedoeld) zwanger is of moeder wordt. Inmiddels hebben
al aardig wat scholen het protocol opgevraagd of gedownload. Het protocol kan door de school ‘op
maat’ ingevuld worden.

De meer intensieve contacten met de scholen hebben er toe bijgedragen dat steeds meer leerlingen
die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap terecht komen bij de Fiom. Ook komen er
vaker vragen van leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers. In het afgelopen jaar heeft de
Fiom aan ruim 600 hoogrisico jongeren voorlichting gegeven over onbedoelde zwangerschap en
tienerouderschap. Dat was zowel op scholen als binnen het jongerenwerk.

Fiom, Sense en GGD
De GGD is een van de samenwerkingspartners van de Fiom. In 2010 zijn in het kader van Sense de
contacten met de GGD verder uitgebouwd. Steeds vaker probeert de Fiom in samenwerking met de
GGD binnen scholen meer aandacht te krijgen voor de seksuele gezondheid van jongeren. Samen
wordt er gekeken naar mogelijkheden om op scholen een aantal lessen te geven over anticonceptie,
relationele vorming, onbedoelde zwangerschap en tienerouderschap. Vanzelfsprekend worden de
leerlingen in deze lessen ook geïnformeerd over de Fiom-huipverlening en het Soa-Sense spreekuur.
De Fiom werkt ook met de GGD samen in het kader van deskundigheidsbevordering. In het afgelopen
jaar is meerdere malen een training over ‘onbedoelde zwangerschap’ verzorgd aan de opleiding die
(GGD) verpleegkundigen en artsen volgen om de Sense spreekuren te mogen uitvoeren.

VOOR WMRMERKINGSOOE1EINDE

DO Audit a Asswaixe 8.V.

O7APR2a1i 7
2iL.LL w. LLj,j,2C-t t



Doc. 10

Contacten
De Fiom onderhoudt op het gebied van de seksuele gezondheid van jongeren ook nauw contact met
onder meer gemeenten die initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep. Met de abortusklinieken in
de verschiflende regio’s vindt jaarlijks inhoudelijk overleg en uitwisseling plaats, De Fiom vindt het
belangrijk dit soort contacten goed onderhouden en deelt waar mogelijk haar expertise.

2.6 DVD ‘In blijde verwachting’
Voor het produceren van de DVD ‘In blijde verwachting’, uitgegeven door Erfgoed Brabant, is ook de
expertise van de Fiom ingezet. De Fiom heeft meegewerkt aan het benaderen van cliënten en het
schrijven van teksten. De DVD gaat over zuigelingensterfte, ongewenste kinderloosheid en
ongeplande zwangerschap in Brabant in de afgelopen vijftig jaar. Zes verschillende verhalen laten
zien hoe men vroeger en nu omgaat met verlies en andere levensvragen. De DVD wordt gebruikt
binnen groepen, voorlichtingen en trainingen aan zowel cliënten als intermediairs.

E-mail en chatcijfers Fiomnl over abortusverwerkrng

@ ërailt 31 hulpvragen
@ chat 3 hulpvragen

E-mad en chatçijfers via Romn1 over besluitvorming zwangerschap
@ emaiI: 52 hulpvragen
@ chat:

5
hulpvragen

£ mail en chatcijfer Fiom-nI over ‘zwanger, wat nu’?
@ e-rnail: 132 hulpuragen
@ chat 44 gesprekken

-

2.7 Zwanger door incest
De Fiom blijft in de ontwikkeling van haar hulpaanbod aandacht schenken aan zwangerschap door
seksueel geweld en door incest. Het is van belang om te kunnen signaleren dat een (onbedoelde)
zwangerschap door seksueel geweld of incest is ontstaan. De Fiom kan de vrouw, als zij de
zwangerschap doorzet, begeleiden bij het verwerken van het besluit en de gevolgen van deze
onbedoelde zwangerschap.

De Fiom heeft in 2010 een brochure uitgegeven: ‘Zwanger door incest, informatie voor hulpverleners
over het verwerkingsproces’. De Fiom wil met deze brochure een bijdrage leveren aan het zichtbaar
en bespreekbaar maken van het onderwerp. Met de brochure wil de Fiom hulpverleners alert maken
op het bestaan van zwangerschappen door incest. Het ontwikkelen van het bewustzijn hiervan kan
helpen in het herkennen van dit soort zwangerschappen en het aanbieden van hulp aan de
vrouwen/meisjes.

VOOR WAARMERKINGSDC)NDEN
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3,Het werk van de Fiorn: expertiseoverdracht begeleiding tienerouders

Al vanaf de oprichting in 1930 is de Fiom nauw verbonden met het welzijn van tienermoeders. Van
begeleiding bij de zwangerschap, bij het als jonge alleenstaande moeder opvoeden van het kindje tot
aan een plek in het Fiom-opvanghuis; tienermoeders konden altijd bij de Fiom terecht en wisten de
weg naar de Fiom ook altijd goed te vinden. Met name ook de laatste jaren waren tienerouders een
speerpunt in de activiteiten van de Fiom. Er is veel extra geld en tijd geïnvesteerd in het verder
ontwikkelen, uitbreiden en overdragen van het hulpaanbod voor deze doelgroep. De jarenlange
ervaring met het werken met deze speciale groep meiden maakt van de Fiom een expert op dit
gebied. Nu tienerouders door de WMO vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, zijn
deze gemeenten ook verantwoordelijk voor de begeleiding van deze jonge mensen. De Fiom vindt
het van groot belang dat de specifieke zorg voor jonge ouders zorgvuldig wordt overgedragen en wil
haar opgebouwde expertise delen om zo de goede zorg voor deze doelgroep te waarborgen.
Hiervoor heeft de Fiom 35 trainingen verzorgd. Online is er een infoportaal tienermoeders
ontwikkeld dat in januari 2010 van start ging: infoportaaltienermoeders.nl. Op de interactieve site
vinden intermediairs/professionals, die in hun werk verantwoordelijk zijn voor hulpverlening en
ontwikkeling van beleid aan/voor jonge (aanstaande) ouders, een kennisbank met daarin onder meer
up-to-date cijfers; good practices, producten/diensten, informatie over preventie, hulpverlening en
nieuwe ontwikkelingen.

3.1 Trainingen
Verder is de Fiom-expertise in het afgelopen jaar overgedragen aan verschillende maatschappelijk
werkinstellingen door middel van een tweedaagse training met daarop aansluitend een intervisie
aanbod. Dit soort trainingen geeft de Fiom ook aan verloskundigen, kraamverzorgenden, docenten
van het ROC, jongerenwerkers en andere professionals die in hun werk Jong ouders tegenkomen.
In de meeste gevallen neemt maatschappelijk de face-to-face hulpverlening over en verwijst de Fiom
de jonge ouders na de besluitvormingsgesprekken rechtstreeks naar hen door. Wat dat betreft
verloopt de expertiseoverdracht goed. In een aantal plaatsen is het echter nog niet mogelijk voor een
tienermoeder een verwijzing tot stand te brengen. Er meldden zich in 2010 daarom veel meer jonge
moeders bij de Fiom dan was gepland: ruim 1100 hulpverleningstrajecten in plaats van 385.

3.3 Fiom blijft expertisecentrum
De Fiom is ook in 2011 expertisecentrum op gebied van hulpverlening aan jonge ouders. Vanuit haar
landelijke positie neemt de Fiom een coördinerende rol op zich in de hulpverlening en preventie aan
jonge ouders. De Fiom is dan ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Jonge Ouders. Het is
belangrijk om de ervaringen van lokale hulpverleningsinstanties met elkaar te bunden zodat de
kennis en expertise met betrekking tot jonge ouders beschikbaar blijft voor organisaties die zich daar
mee bezighouden. In 2011 kunnen jonge ouders terecht bij de Fiom als het gaat om digitale
hulpverlening en besluitvorming bij (onbedoelde) zwangerschap met aansluitend een nazorgtraject
tot aan de bevalling.

VO0 WMMERK1NGSDOEINDEN
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3.4 Conferentie onbedoelde zwangerschap en tienermoeders Aruba, curaçao en de BES-eilanden
In 2010 zijn Bonaire, Aruba, St. Eustasius en Saba bijzondere Nederlandse gemeenten geworden. Dit
betekent dat de zorg voor tienermoeders op deze eilanden voortaan onder de verantwoordelijkheid
van Nederland vallen.
Een op de tien meisjes op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen wordt voor haar
twintigste minstens één keer zwanger. Dit blijkt uit onderzoek van de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg. Meisjes op de eilanden hebben bovendien steeds jonger hun eerste seksuele contact,
gemiddeld als ze 14,8 jaar oud zijn. Deze cijfers werden gepresenteerd op een conferentie over
onbedoelde zwangerschap en tienermoeders op Aruba. De Fiom was gevraagd een aantal workshops
en lezingen te geven over de situatie van de tienermoeders in Nederland en de activiteiten die de
Fiom voor deze doelgroep ontplooid. In totaal waren er 130 conferentiedeelnemers. Naast het
leveren van een bijdrage aan het programma van de conferentie heeft de Fiom ook contacten gelegd
met het ministerie en verschillende instellingen.

Het belangrijkste doel van het congres was het uitwisselen van kennis en ervaring. Hiervoor waren
ook vertegenwoordigers uit Curaçao, Bonaire en Sint Maarten van de partij. Behalve over
tienermoeders, werd uitgebreid gesproken over preventie en de besluitvorming rond onbedoelde
zwangerschappen. De belangstelling voor het werk van de Fiom was groot.
Als concreet vervolg op de reis heeft de Fiom een gesprek gehad met Groen Links Tweede Kamerlid
Ineke van Gent. Zij pleitte recent, tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties, bij minister
Donner voor het opstellen van een actieplan om schooluitval bij tienermoeders op de eilanden van
de voormalige Nederlandse AntilJen te voorkomen. De Fiom zal haar ervaring en expertise hiervoor in
zetten.

3.5 Tlenerrnoeders.nl
Tienermoeders.nl blijft met gemiddeld 1045 bezoekers per dag ontzettend populair bij jonge
(aanstaande) moeders. Ook jonge vaders en andere geïnteresseerden weten cle site steeds beter te
vinden.
De Fiom ziet met de groei van de site een trend ontwikkelen. Steeds meer jonge moeders zoeken
online contact met elkaar. De tienerouders ontmoetings- en coördinatiepunten, waarbij de Fiom een
grote rol heeft gespeeld in de oprichting er van, zien in 2010 voor het eerst een terugloop van jonge
moeders. De Fiom investeert in 2011 dan ook verder in de website. Het uitbreiden van de chaturen,
dagelijks van 11.00 uur tot 16.00 uur, is hier een voorbeeld van. De verwachting is dat hiermee nog
meer tienermeiden geholpen kunnen worden.

VOOR WAARMERKINGSDOEt.EIND
BDO Audit & Assurance 8.V.
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Cijfers tfêezerouderichip
Er meldden ziek in 20i0 veel meerjerrge moeders bij de nam dan Was gepland: raim 1100
huipeerieningntrajeniein in plaats van 305.

@ cijfers tienermaeders,ei en lefapnflaoitierierineederseI

@ ljemlddeid aantal bezoekers per dpg: 1045
@Gem:dd ldp t ihi pe daf 79000
@Peaiiie lag m d 1721

@Pr reienew eg rem de 033
@P lelenmede metee k d cv 491
@ Prailelenjang naders 37 t,jr h
@ Profielen protessianals/stadenren: 222

‘.::.:‘

E-maii ee chateljfers via Tledermeedersjd
10081 ha)pv/agpn per e-mal (200 e-mails meer dan in 2009)
10049 infdrönptiearagev en vrijen eau prafessianais,stvdeeien
@j9s chargesprekken (00 chalgeeprekken meer dan in 2009).

De meeste e-maiis en chatgesprekken gingen over ‘ban ik zwanger? ‘zwanger, wat za?’,
‘haisvesring/iinanc:én’ en ‘overig’.

Cirat en e•maiicijfers via de Fiemeite over jonge moeder ee jonge vader
• 1010 hcipvrageo via dec-mail neer ‘mvie eade?
1001 amails en 14 rhaigvsprrkkrn pver’jaoge moeder’
fil 9 e-malis rel curalgesprek over ‘søçiaie rnrrgvvlvg’.

Infepertaaieienermeedera.oi
10 Gemiddeld aantal kezvrkers per dag: 90
0’ Gemiddeld aap)ai 1:4v per dag: 3705
17 mensen hebbee infvrmel e vpgevrdagd via her lnfapertaai Ge mee t v g gingen ver
begeleiding bi) een caaanggre tiener en endereaek. 2011 zal in het teken staan van het verder
eetwlkkeiee vng de aula smblljneed te kannen aarsig:len op de behoeften na d g kra

3. Zwangersrhapsveriiee ve negewevato biedoriaasheid

Nergens komen het begir en hel einde van het leven en dicht b:j elkaar eis bij ren miskraam, het
aibrekev van een rwavgnrschap varen prrnalale scrrrning, al hvt vveriijden van een baby tljdrns al
korte lid na de gnbvartn. Voer nvdrrs dle dit meemaken, iv dit een zeer ivgrdpvnde gehvamlrvia. Hnl
hneil dan nok vaak gevolgen vvnr 1mev psychisch, lichamelijk nv/nl sociaal iunvtivnnren, Voor deze
vvdems Is hnc hniargmljk dal zijde mvgelijhheid rede rsimte kmij9erm om dlneriirs te var,vrrbrn rede
draad van het leven cern: np te kannen pakken. Vaak key di: met ordnrstevnirg van lamihy,
vrienden nv/nl de arts alvvrpiengku”dige. Soms ban dit niet en hebben zij behoefte aan
pmvlvsricreie psychasorivie nrderrlrcnivg. Omdat cemiea er mcm ren rvdy draad vormen Ir de
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problematiek waarbij de Plom hulpverlening biedt, burttzee de ouders voor ondersteuning ook bij de
Plom terecht, In het afgelopen jaar kobben ruim 20n vaderu In geeprekknn met maatschappelijk
werboro of in groopubijeenkomtien deao ondertteuniog gekregeo.

De ocholleg aan verloobundigen heeft medo bIjgedragen aan de toeutrovm van oodero om hulp bij
twargornchaprverlleo. Het wordt oteodo beter bekend dat de Piom hulp biedt hij
awaegorochaptverliet en hot aaotai verwijzingen daarvoor neemt toe. Tot nu toe hokkoo ouders niet
veel mogelijkheden om npeclallntltche hulp te krijger bij het verwerkee eau hvv oerliot. Do Plem
voorziet hier ie door haar aanbod iaedeiijk in te zetten.

4.1 lchvlivg vvv vetlorkvndigvr
le 2t0 werd de scholing aan verlvtkuvdlgev over ewengetschapuverllen en tleeerowaegervthappvn
geacetediteerd door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verlonkvrdlgenj. In 2010 elje
300 uerlvnkundigev geschoold. Ir tatavi heeft de Piom sinds de accredltatle een derde van de
ve’leukucdiger bereikt jbijea 700 vetlvnkundigerj. Hier eije we ttott op. Uit de evaluatie blijkt dat de
verivekundigee tevredee tije evvr de tchoting ee graag ook meet lefvematle willen over ‘afutand ter
adoptie’.
In 2011 wilde Piom dan ook dit vnderwetp accredltewn en ook vpeieuw eccreditatle aanvragen voor
‘uwangeruchapuverlion’ en ‘tieverewargerschap’, De komende jatno blijft de Piom investeren In de
neheling van verloukaedigeo. Het jaarlijkv overleg met de KNOV over de vetwikkellegee kloven de
vetlotkvodige toeg node fivw hclpveeleelog eerot ervaer dat er regolmvtlg eielevne ini4atievee
kvmee.

4.2 Krvvvetvrg
ie 2010 In er lede vorm van een pilot een begin gemavkc met ocheling aan de kraamevrg. Ook deze
daeigeeep heeft namelijk interesse in de eederwvrpev ‘awvngeenchapuvetliee’ ee
‘tiererawaegetachap’. Moer eng dan de verionkoedigee komen kraamvettvtgenden iv aavrakirg met
awaegersrhaptvetiiet en tieneemvedetn. le 201t investeert de Pivm verder lede nvhe!ing aan. de
btaameneg.

4.3 Ovgvwevetn kindnrlvvnlieid
Pen gezonde awaegeenvhap no het kdjgee van een kind is niet vaneelfuprekeed, Veel mensen mvetev
dit helaas ervaten: ketetopaven, Itemeparee maar ook alleenstaanden. Omdat een natautlijk tot
stand gekomen ewat’gerevhap bij hen riet mogelijk in, tijn tij vevr een keuze kemee te ttaae.
Pruketve ee via epevlafiutlucke hulp afsnvg zwanger fewoedee, gaan ve een kind adopteren, woeden
ee pleegouders of keulultee ee viteirdelijk dat ve verder moeten leren levee zonder kiederer, Petit
een kevliutleg die een behoorlijke Impact heeft op het leven. Pen eotgeuidig besluit in dan ook hier
etg belangrijk.
Daarvvvut kap het ook cv zijn dat wanneer je kient voer een modieche vruvktkaerheidukeheedeling,
een ewvogerurhap toch vie kan blijven. Ook dan kan mee Ieeevht bij de Pivm, het gaat namelijk ook
hierom verlieuverweeking ve eeuw.

mve evevaoeurwntvrwluoen
Beoavve gaaweeveo ee.
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Iv het etgelapen jaar zijn er 4te cliënten met een hulpvraag over nngemrnste kirderlcnsheid hij de
Pivm gemrest. Dit Is weer dan begroot. Het aankiedrr san een taegdrewpeiig hvtpuurkvd Ir
elekerhuizrr heett hier een positieve rol ingespeeld.

4.4. Irvesirrer lv cvvlvcler viel zvkrvhvirev
De Fiom is bezig dv pnyvhvsecialn hulpverlening aan mnrsvn din in behandeling zijn in het oiekenhvln
af te bnumen erover te dragen aan het medisch maatnvlrappelljk werk in het zinkenhuin. Nu in het
voor de riem van belang om te orderaneken hoede mensen met vruchtbaarkeldnprnblemee die niet
In het ziekenhuis terechtbomer wel bereikt kaorev worder. Daarnaast is het belorgrijk nm er voor
te zorgen dat mensen die vitbehandeld zijn, weten dat ze bij de riem nerecht kurrvn voor razorg.

De Finm blijft don investeren ie de vnntartev met de tieherksiter om te onderzoeker waar er rug
denkandlgheldnbevurderirg nodig Is. Ir 2Ott is hiervoor eer lmpieweetzrieplae gemaakt. Als eerste
heett de riem alle zinkerkulzen in Nederland jë7j heeuderd. Dete grnvtsvhvtige Irverturivatle maakt
duidelijk wat Cvkenhuizee bieder zon psychuneciale begeleiding voor mensen met
vrvchtbaarhnidsprobinmer. Bovvrdiev In rv duidelijk welke kansen er liggen om de Flvw-eoperrisc
over te dragen binnen het zinkerhuis. Hiervoor zijn vijf lvtemertlzu nntwlkbeid dle In telt Ingezet
vullen werden.
ter mooi vonrbeeld van eer goede samenwerking op dit gebied is het czvtart met het Medisch
Centrum Leeuwardev, Samen met de gynaecologen bvudt de Flom iedere twee weken spreekuur op
de tertilireitpoli. Gynaecologen veswijznn patiërtvr raar dit npreeksar vcenreer bij hen de Indruk
nrtsteen la dat verdere psycizosoclale onderntecnirg nodig iv. lemiddein in her nov ‘breed spreekuur’
geworden, waar pzhërtev terecht hunner dle In behandeling tijr, dle virbvhaedejd zijn; die bowen
voor bmlnitvvrwlrg rond preratzlv dizgnvscieh no cwevgernvhopnvnrlins; et die prnblemnr hebben
ep het gebied van tiererowargerschappev. Door dete vormen van samenwerking te zoeken Is de
Fivm raznt do Piom-lavatios op meerdere plaazuer le het luvd bereikbaar.

4.S Fiom ivrriat’etvcrrcr vvv FItINT
Ir het kader van eer guede zvpnrrlseoverdrackt is de Fiow eer van de Initlatletnenrers van de
rezwerkgroep POINT jrsychosvcialz aspecten van vrvcktbaarheidsprvblomev; Ovderzneb,
Informatie, Netwerk en Trainingj. Tijdens de jaarlijkse ntsdiedug heeft de nerwerkgrvep eer begin
gemaakt met het opstellen van een rishtlijr voor de psychosociale zorg iv tertillneltsbllvleker. De
ervaring rent de spreekuren in het dekerhuis Ir Leessvasdnn afr hierin mvegnnemer. Hen is de
bedoeling dat de riclrtlljn In 2Ttt at Is. Ook is raar aanleiding van de studiedag de vraag gekomen st
hes netwerk lvtervislebljnzrkomsten kan oprntter. Voor de psychvloger zijn deze Irmiddels
gerealiseerd cv wet bijeevkomster voor de jmzdisckj maatschappelijk werkers gaat point Ir lltt
van start. De Flom zal daurir ket uovrtosw nemen deor medisch msatsnhzppelljk werkern hiervoor te
benaderen, Ir 2ttl zal POINT nrderdenl wnrder van de DtëM joutck tncletp of teprodsctlve
Medinirej, een verenlgivg ver prvlessiznelv werkzaam op het gebied van de
vzuctplzr lirgsgereenko ede.

eovawooceenrrnvovrsorsoev
Btgacar&azzuranse Le.
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4 6 Dif:taoi aanbod OCt
In 2410 zijnde mogelijkheden voor digitazi aanhod/avtiviteiten voor mensen die definitief
ongeweosn kindonivns nader ondnrtnchr i ons. de Rodkoud idniversinnit Nijmngnn. in 2011 zal dit nen
vemoig krijgen.

4 7 Piorn handieiding bij draagvuderschap nn wnnsoudnrsrhap
De finm heeft in 2010 een handleiding aoor begeieiding bi; drazgoudersclrap en aaonsoudortchsp
gesnhrnven. Er is zzwei mmm eis eotem nazi beizngstofieg voor deze hendiniding omdat het hooraast
geeft bij het werken met mensen met een bindzrwons. te 2011 is kende bedoeling em mnt do
landelijke Raad vnor de Kmnderbevnherming een gezamenlijk protocoi op te stellen, uandaohispuvtnn
hierin doarhij zijn onder andere: won te doen eis mensen uitwijken naar hot buitenland; mat te doen
als men gekroikt maakt van commorcidie draagmeodors. Dit laatste is verboden in Nederland.

Op hot gebied van her krijgen van kind zijn er veel oniwikkeilngen gaande. Entrete vearbooiden
hiervan zijn: Eivoidznatie, embryodnnario en dreagmvodersvhap. De Nam volgt de ontwikkelingen
op deze ondermnorpen op de veer om hierop zon visie ie formvioron en soogoijk zok haipaanisod op
te ontwikkelen. lint hevfr nanrolljk veni raakviakken mnt onze aandachtsgebiednn en de verwachting
is dat binnen niet ai te iangn rijd vtldnten zich zvten meiden die met bovenstaande tochniokon in
aanraking zijn gekomen zo psyohzsooiaio ondersteuning nodig hebben. in deze trajecten gaat het
om keuzes maken er mogelijk verlies no raawvorwerking En Piom richt dch in hoor aanbod ook op
de boschermirg van bniong van Ier kind.

Cijfers engewgszste kledertoosfsetdzwaegerschapsoenIigs
te het afgelopen jaar hobhgd roim 200 esders in gesprckbne met maatschappelijk wnrknrs af ie
grozpsbijnoskpmstee ootjorotoasing gekregen.

Aantal schot ogen soos zwangerschapsnodies/tionorzwangnrsrhappzo gast herizskondigprr: 000

@ thaf ets o-mailzljfers zwaegeesolsspgvedios ee eegewersste kiederlijgsfigjd alg flosm.ej
@lohaip r go zw gose haps ries o:aomami
@ 4 lsatpzr gso wa g r chapsoe rot ora chat 1 t k
20hlpnrgnogw 1 kodeiutgrdnfaowatt
@ 2 halpuraggo ngew eng ksedesjuo h d na chat .%
Polis iparag e%lndoeweos stad m t
€1 10 heiparagee kiodermees nia chat

0. Adeptiednioisoek en zeekarsies

Afsrandsoszders. adaptiezoders en geadzpteerdoo zijn hun leven iang met elhazr verbonden in wal
do Pinm de adoptlndriehoek noemt. Dzte uerbinrenis hooft voor &k van do partijen haar eigen
betekenis, os brengt zak voor elke partij eigen specifieke prabtomen met zink moe. Do Piom richt
zich vooral op de nozorg soos elk van deze doelgroepen. Zossel dn otstandsoudors als adnptieouders
os geadopseerdee kunnen hij de Piom terecht voor spenZieko ondersteuning en begoioiding.
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In 2009 heeft de riem, in samenwerking met de Stichting Adoptievoornieniegen, het plan van aanpak
adnptlenatong gepresenteerd. Onwel de riem als de Stichting Adoptievoontieeiegen is In haan
wnrktaamhednn in het adoptieneid een unieke organisatie. Doen naawenvamen te werken, siaden
heide organisaties nog beten aan op elkaar en op de behoefte van de doelgroepen. Vasoit deoe
sarnenwenining codrdinoren tijde oersehittende activiteiten, bondeten to de kennis en lefanmatin oven
afvtond, odoptie en ooebacties en spelen te een belangrijke rol in de informatievooraiening aan alle
leden van de adoptiedniehoeb.

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de doelgroep heeft de Fiom is het afgelopen aan
veel foto-to-face contact gehad met geadopteenden, jaspirantjadoptieovdens en atotandsovdnro. De
Fiom heeft hieevoor deelgenomen aan activiteiten en bijeenkamtten georganiseerd dvon do
dooignoep ach en en oijo waardevolle eetwerkrentacten opgnkovwd. De informatie die hieroit
vetkregnn is, gebeoibt de Fiom bij het aanpassen of het ontwikkelen van het aanbad, De Piom werkt
ook steeds meen namen met vengvnnlnghoodort, onais Wereidkindeten, en ketenpartrers in het
odoptiovold. Dit leidt nr,ve dat de Fiom haar etvating met- tn kennis van adepoio steeds verder
ontwikkelt. Hinndoon kar de organisatie niet alleen hot aanbod goed afstemmen op de doelgroepen,
maat ook gneaodplnegd wonden als landojijb dosbandige. Hierdoor wordt do Fiom steeds beten
oiohtbvor voor professionals jtoois scholen en CID’sj, dia behoefte kobben aan kennis over adopbe
gerelatoetdo thema’s.

5.1 Ontwikkelingen
Het aandochttgebled Afstaed, adoptie en Zoaboetien In behoorlijk In ontwlkbakng. fris een dicossio
gaando over da vraag of odoptin nog wel van dooe tijd in nn vi kinderen niet voel beten af oijn in het
lood van kctkomst. inmiddeis wonden al veel kiedeeco in ban eigen land opgevangen. Hot aantal
adoptiekindoren dat oaar ons land komt blijft no stabiel, maan epvattand is, dat 0e van do
odoptiekiedonon die 000r Nederland komen, dt % een npociai onndjsj kind is. Dit tal f000lgen gaan
hebben op her beleid van do regering ton aanelen van adoptie on adoplionaoorg,
De Fiom wil kier hot komende jaar op innpoingon door ook oooe do aspirant adaptlenoders een
passood aanbod to ontwikkelen. De Fiom oerwacht hiermee mensen te bonnen begeleiden in do
keooo en konloitoorming over hot omloop aan het adoplioprocen. Staan tij open voor een special
nnedjsj kind, een oadrr kind of een moenlingonpiaatsing? Of wiillen tij oieh gaan oriënteren op
pinegnorg. Ook mensen, din door done langere wachttijd han mogelijkheden om ene adoptiehird in
hun gooiv op to nomne tien verdwijnen doordat to bijooorbaeid te oud tijn gewoedevj, bonnen
begeleiding krijgen bij een hernieuwde st oitgentetdej nevoerkirg van hun kindenloosheid.

5.0. 1gb oogSten en DNA datobase
ben van de meent in hot oog springende ootwikkorngee in hot koipoanbod vae de Piom is bot Fiom’
KIDrogittan en do DNA-databene. in samenwerking met do Stichting Donorkied opende do Fiom in
februari 2015 het gio-negitten. Dit negistoe in bedoeld voor KID kinderen ee donoren van ndde 0004.
Anonieme sperwodonatie wat tot debjaar mogelijk in Nedeniand. De opoet hiervtn in om kinderen
aan kon donon to koppelen door middel oon vergelijking van pernoonilike kenmerken. iedereen dit
oich inschrijft noit hiervoor een standaard farwolloe In waatïn een uitgebreide beschrijving van do
porsoonsbenmorben is opgenomen. Dcce worden vernoigoot “handmatig’ met elkaar oorgeloken.

nsceoo,woa050000susamon
600autitoastureases.e.
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Indien er een mogelijke match is wordt de betrokken personen geadviseerd MoormicfdFv, en
DNA onderzoek volledige duidelijkheid te krijgen.

Op 31 december 2010 stonden 143 personen, waarvan 41 donoren en 102 donorkinderen
ingeschreven.

Omdat uiteindelijk alleen een DNA-onderzoek de gewenste duidelijkheid kan geven, heeft de Fiom in
samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen een DNA-database aan dit KID
register gekoppeld. Het idee is om de procedure van het matchen om te draaien, door in het begin
van de zoektocht een DNA-profiel te maken, dit profiel in een databank op te slaan en aan iedere
nieuwe inschrijving te “matchen”. Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat nu ook
halfbroers en halfzussen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Inschrijving in het register en het laten afnemen van bloed voor het maken van een profiel is
uiteraard op basis van vrijwilligheid. De privacy van de ingeschreven personen wordt gewaarborgd
doordat het CW Ziekenhuis de DNA profielen beheert waarbij aan elk profiel een unieke code is
toegekend en het profiel alleen onder die code bij het CW ziekenhuis bekend is. De Fiom beheert het
register en kan de NAW-gegevens aan de code koppelen, maar heeft geen DNA-profielen in haar
beheer.

Op 1 december 2010 is de Fiom DNA-databank van start gegaan. Op 31 december 2010 stonden daar
al 79 personen ingeschreven waarvan 38 donoren en 41 donorkinderen. Dit register blijkt dus te
voorzien in een grote behoefte. De aantallen overtreffen de grootste verwachtingen. De hoeveel
publiciteit van kranten, radio en televisie heeft hierop zeker een positieve invloed gehad.
De verwachting is dat bij zo veel inschrijvingen, ook het aantal matches en de daaruit volgende
begeleide ontmoetingen en individuele hulpvragen zullen toenemen.

5.3 De Fiom en haar hulpaanbod voor de drie partijen
Het bijzondere aan het hulpaanbod van de Fiom is dat er een aanbod is voor alle drie de partijen uit
de adoptiedriehoek. Er is hulp per doelgroep maar ook voor de drie partijen gezamenlijk, zoals de
thema-avonden verbonden door adoptie. Hier ontmoeten afstandsouders, adoptieouders en
geadopteerden elkaar met het doel het begrip voor elkaars situatie te vergroten, In 2010 zijn in
Apeldoorn drie avonden van het project Verbonden door Adoptie georganiseerd (638 bezoekers).
Verder is -op grond van evaluaties van eerdere uitvoeringen- het draaiboek voor het project
aangepast. In het voorjaar van 2011 zal er in Eindhoven een Verbonden door Adoptie plaatsvinden.
Uit evaluaties onder deelnemers blijkt VdA een mooi project, maar ‘smaakt het vaak naar meer’.
In de tweede helft van 2011 wordt het totale aanbod Verbonden door Adoptie geëvalueerd.
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, wordt gezocht naar mogelijkheden om de doelstellingen van
Verbonden door Adoptie in een andere vorm te kunnen bereiken. Er zijn 638 personen bereikt.

Het Adoptietijdschrift
De redactie van het Adoptietijdschrift besteedt in haar artikelen aandacht aan afstandsouders,
adoptieouders en geadopteerden. In het afgelopen jaar is er in de samenstelling van de redactie en
de redactieraad van het Adoptietijdschrift veel veranderd. Wat betreft het voortbestaan van het
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blad, is er een aantal keuzes gemaakt. Het blad zal zich iets meer dan voorheen, ook richten op
(aspirant) acioptieouders. Het Adoptietijdschrift heeft nu een oplage van vijfduizend exemplaren.
Met name onder de doelgroep (aspirant) adoptieouders ziet de Fiom voldoende potentieel om het
het aantal abonnees flink uit te breiden. Voor de Fiom en de Stichting Adoptievoorzienirigen is dat
een mooie manier om een relatief grote doelgroep direct te bereiken.

5.4 De Fiom en afstandsouders
Al van oudsher is de Fiom betrokken bij ouders die afstand willen doen van hun kind. Jaarlijks melden
zich zo’n 60 vrouwen bij de Fiorn met het voornemen tot afstand doen. Een derde van deze vrouwen
(ouderparen) doet dit ook daadwerkelijk. Afstand doen van een kind is ingrijpend. Door de
heersende normen en waarden bevindt afstand doen zich tot op de dag van vandaag, zij het vroeger
wel meer dan nu, in de taboesfeer. Vrouwen die hun kind hebben afgestaan, dragen hierdoor vaak
levenslang een groot geheim met zich mee. Door haar jarenlange begeleiding van afstandsmoeders
kan de Fiom begeleiding bieden die de vrouwen (ouders) helpt om zo goed mogelijk te gaan met de
gevolgen die afstand ter adoptie heeft.

Protocol Afstand ter Adoptie
Het Protocol Afstand ter Adoptie dat onder meer door de Fiom is gemaakt, is in 2010 door de
betrokken organisaties geëvalueerd en aangepast. Afstandszaken blijven maatwerk en alertheid is
van belang, bijvoorbeeld als het gaat over het effect van digitalisering in onze maatschappij. Digitaal
geboorteaangifte doen is makkelijk maar lastig als geheimhouding nodig is. Een goede wijziging In het
protocol is de mogelijkheid voor ouders om zelfde profielschetsen van de adoptief ouders in te zien
en te beoordelen. Een andere wijziging gaat over de Fiom-rapportage; deze wordt integraal
aangeboden aan de rechtbank.

Onderzoek naar kenmerken en motieven van afstandsmoeders in Nederland
In opdracht van ZonMw heeft de Fiom onderzoek gedaan naar de demografische en sociaal
economische kenmerken en motieven van vrouwen die tussen 1998 en 2007 in Nederland hun kind
ter adoptie hebben afgestaan. Het rapport “In een klap moeder en ook weer niet’ is eind 2010 aan
ZonMw aangeboden. De resultaten zullen in het voorjaar van 2011 openbaar worden gemaakt.
Het onderzoek maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoeksprogramma van ZonMw naar de
verkenning van abortushuipverlening; psychosociale gevolgen van abortus en afstand ter adoptie. De
voormalige regeringscoalitie (2007-2010) wilde nieuw beleid op abortuswetgeving in Nederland
stoelen op wetenschappelijke inzichten. In de politieke arena waren in die tijd namelijk geluiden te
horen dat afstand ter adoptie een alternatief zou zijn voor abortus. Verschillende wetenschappelijke
onderzoeken zouden hier meer inzicht in moeten bieden.

Door de informatie uit dossieronderzoek, aanvullende interviews met afstandsmoeders en
gesprekken met experts met elkaar te combineren, hebben de onderzoekers inzicht gegeven in de
omstandigheden en de motieven van moeders om hun kind ter adoptie af te staan. Het bleek dat
tussen 1998-2007 in totaal 197 vrouwen afstand ter adoptie hebben gedaan. De vrouwen vormen
een gevarieerde sociale groep verspreid over heel Nederland. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen
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tijdens de afstand is 23 jaar. Meer dan de helft van de afstandmoeders heeft een
migratieachtergrond met een zeer diverse herkomst (39 landen). De belangrijkste bevinding is dat
het besluit om een kind af te staan uitermate complex is omdat de vrouw in deze moeilijke (vaak
turbulente) situatie te maken heeft met heftige tegenstrijdige gevoelens, conflicterende Ioyaliteiten
en wisselende meningen die sterk van invloed zijn op de gemoedstoestand van de moeder en
uiteindelijk de keuze die zij maakt.

5.5 De Fiom en geadopteerden
Geadopteerde kinderen kunnen bij het opgroeien specifieke aandacht nodig hebben. Bij het
ontwikkelen van de eigen identiteit spelen, vergeleken met niet-geadopteerde kinderen, extra
factoren een rol. Zoals het op zoek willen gaan naar hun biologische ouders, of juist niet.
Er kan sprake zijn van dubbele loyaliteit naar zowel hun biologische ouders als hun adoptieouders.
Dat kan erg ingewikkeld zijn. De Fiom biedt de geadopteerden begeleiding hierbij. Dit kan overigens
vanaf de zomer van 2011 online.

Adoptieonline.nl
Samen met de Stichting Adoptievoorzieningen heeft de Fiom een website voor geadopteerden
ontwikkeld: adoptieonline.nI. Geadopteerden kunnen straks op deze site terecht voor juridische
informatie over adoptie, informatie over de landen van herkomst, ervaringsverhalen van andere
geadopteerden, een forum en laagdrempelige ondersteuning via e-mail en chatspreekuren.
Deze website maakt deel uit van een project waarin Stichting Adoptievoorzieningen en Fiom samen
participeren in het kader van het ‘Plan van aanpak adoptie(na)zorg’. In dit project worden websites
ontwikkeld voor geadopteerden, afstandsouders, adoptieouders en professionals. Het is de
bedoeling om hen op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij adoptiegerelateerde vragen.

Adoptiealertheid
Verder ondersteunt cle Fiom organisaties die zich bezighouden met jeugdigen bij het ontwikkelen van
‘adoptiealertheid’. Die organisaties leren adoptiegerelateerde problematiek van kinderen, jongeren
en jongvolwassenen te signaleren. In twee pilots in Eindhoven en Alkmaar/Heerhugowaard is bij de
Centra voor Jeugd en Gezin (CIG) onderzocht of het mogelijk is om de interrnediaire doelgroep
adoptiealert te maken en welke ondersteuning ze daarbij van de Fiom en SAV nodig hebben.
Al snel bleek, dat de bereidheid van de CJG’s om aan deze pilot deel te nemen, werd beïnvloed door
de grote werkdruk en de vele aandachtsgebieden die het CJG heeft. Om deze redenen is de pilot in
februari 2011 voortijdig beëindigd. Ondanks dat, heeft de pilot veel informatie opgeleverd, die lijkt te
bevestigen, dat adoptie thuishoort bij specialistische instellingen en dat het niet haalbaar is om deze
expertise over te dragen aan Centra voor Jeugd en Gezin. De Fiom zal daarom in de toekomst vooral
instekeri op netwerken en op een grotere naamsbekendheid, zodat reguliere instellingen de Fiom
weten te vinden voor consultatie en advies en kunnen doorverwijzen.

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN
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Beheer adoptiedossiers
In 2010 heeft de Fiom het beheer gekregen over de dossiers (ongeveer 3000) van ex
vergunninghouder Flash. In de aanpassing van de WOBKA is er wellicht sprake van dat, door een
langere bewaartermijn, de Fiom het beheer krijgt van alle dossiers van uit het buitenland
geadopteerden. Het voordeel hiervan is dat er duidelijkheid komt omtrent het inzien van dossiers:

dat kan bij één Organisatie volgens een vastgestelde procedure. In deze procedure worden de
dossiers onder begeleiding door de Fiom ingezien. Hierdoor kan het dossier door de hulpverlener
nader worden toegelicht en is het ook mogelijk om tijdens de inzage of daarna psychosociale hulp
aan te bieden. De verwachting is dat door vragen om dossierinzage en zoekacties de vraag om
begeleiding door de Fioni ook toe zal nemen. De nadruk zal bij de Fiom blijven liggen op de
psychosociale begeleiding bij of na de inzage en de mogelijk daaruit voortvloeiende zoekactie en de
gevolgen daarvan voor de zoeker en de degene die gevonden wordt.

5.6 De Fiom en adoptieouders

In 2010 heeft de Fiom aan 211 adoptieouderparen ondersteuning geboden. Dit gebeurde in
verschillende vormen:

- De cursus ‘Goede Start’: opvoedingsondersteuning voor ouders van wie de adoptiekinderen
variërend van minimaal een halfjaar tot maximaal drie jaar onderdeel uitmaken van het
gezin. In ‘Goede Start’ komen adoptiegerelateerde thema’s aan de orde.

- Cursus voor adoptieouders van buitenlandse adoptiekinderen in de basisschoolleeftijd.
- Cursus voor adoptieouders van buitenlandse adoptiekinderen in de puberteit.
- Themabijeenkomsten met adoptiegerelateerde thema’s
- Individuele hulpverlening

5.7 (inter)nationale zoekacties

Afstandsouders en geadopteerden gaan soms op zoek naar hun biologische ouder(s) of afgestane
kind. Het landelijk zoekteam (LZT) en de afdeling International Social Service (ISS) van de Fiom
beschikken gezamenlijk over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk om biologische
ouders/kinderen op te sporen. Niet elk zoekproces leidt tot een ontmoeting. Soms wordt de
gezochte niet gevonden. Soms wil de gevondene absoluut geen contact. Soms vindt er een
ontmoeting plaats, maar leidt dat niet tot een langduriger contact. Kortom, een zoekproces kan
emotioneel/psychisch belastend zijn voor mensen. De maatschappelijk werkers van de Fiom
begeleiden de psychosociale kant van het zoekproces, de eventuele ontmoeting en bieden de
benodigde nazorg,

In 2010 heeft de Fiom 1326 zoekacties begeleid. Daarnaast begeleidde de Fiorn 407 mensen die door
een zoekactie van de Fiom gevonden werden.

VOOR WMJMERKJNGSDOELEINDEN
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jfersadoppedriehoek enzoekacfles

Afstand ter adoptie Jaarlijks melden zich zo’n 60 vrouwen bij de Fkim met het voornemen tot
afstand doen. Een derde van deze vrouwen (ouderparen) doet dit ook daadwerkelijk
Zoekacties In 2010 heeft de Fiom 1326 zoekacties begeIeid baarnaast begeleidde de Fiom 407
mensen dle door een zoekactie vn de Fibm gevonden werden

r Gegevens landelijk zoekteam
Met ingang van 13 augustus 2009 is GBAV van start gegaan, een programma
Waarbij LRO / GBA bevragmgen onder een noemer vallen
Het aantal GBA-V bevragingen in de periode 01-012010 tfm 31-12-201 4061 T

Aantal schriftelijke bevragingen in de periode 01-01-10 t/m 31 12-10 146
Aantal mschrijvingen in het Fiom-contactregister

T

in de periode van 01-01-10 t/m 31-12-10 17
Aantal inschrijven in het Fiorn-KID-register 143
In de periode van 01 01-10 t/m 31-12-2010
waarvan donoren 41
waarvan donorkinderen 102

Aantal inschrijvingen in de Fiom DNA-databank (gestart per 01-12-2010) 79

waarvan donoren 38
waarvan donorkinderen 41

@ Chat en e mail via de Fiomsite over adoptie, afstand en zoeken
55 hulpvragen via de e mail beantwoord met het thema ‘adoptie’

@ 2 hulpvragen via de chat beantwoord
@ 23 hulpvragen via de e mail en 3 chatgesprekken gingen over ‘afstand’
@ 185 hulpvragen via de e mail met het thema4zoeken’ behandeld
@ 14 hulpvragen via de chat met het thema ‘zoeken’ behandeld

In 2010 heeft ISS in 1139 situaties hulp geboden in de vorm van international casework,
telefonische advisering/hulpverlening, en advisering/hulpverlening naar aanleiding van
Sçhriftehjke verzoeken en vragen via e-mail

1. Fiom/ISS
International Social Service (ISS) is een organisatie die afdelingen en correspondenten
heeft in alle delen van de wereld. ISS Nederland is een onderdeel van de Fiom en biedt
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dienstverlening aan personen of instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische
problemen in de famillesfeer zoals bijvoorbeeld gezag en bezoekrecht, gezinshereniging,
kinderontvoering, pleeggezinplaatsing en interlandelijke adoptie.

In 2010 heeft ISS in 1139 situaties hulp geboden in de vorm van international casework, telefonische
advisering/hulpverlening, en advisering/hulpverlening naar aanleiding van schriftelijke verzoeken en
vragen via e-mail. De meest voorkomende probleemgebieden waar ISS in haar dienstverlening mee
te maken heeft zijn zoekacties, opsporing, contactherstel, het welzijn van kinderen, ouderschap en
gezag, voogdij en bezoekrechten. Vanuit 35 landen is er om medewerking van ISS gevraagd. De
meeste vragen kwamen uit Duitsland, gevolgd door België, Engeland en Portugal. De meeste vragen
kwamen van de Fiom-bureaus, de ISS-afdelingen en correspondenten, de Raad voor de
Kinderbescherming en de advocatuur. Op haar beurt heeft ISS in het afgelopen jaar de hulp
ingeroepen van correspondenten uit onder meer Duitsland, Sri Lanka, Indonesië en de Verenigde
Staten.

2. De Fiorn in cijfers
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