
Zwanger op school

Wat Nu??



 

 

Zwanger worden en school lopen is voor vele jongeren een serieuze opgave. Van het ene 
moment op het andere moeten ze noodgedwongen beslissingen nemen, verantwoordelijkheid 
opnemen voor zichzelf maar ook voor hun toekomstig kind. Deze periode gaat vaak gepaard 
met onzekerheid, vele vragen en vele drempels waar ze op botsen. 

Ook voor scholen is het soms een zoektocht hoe (aanstaande) Tienerouders te ondersteunen 
in hun schoolse loopbaan en hen te begeleiden tot het behalen van een diploma. 

Deze digitale bundel is het resultaat van het Project ‘Zwanger op school, wat nu?’. VZW LEJO 
sloeg de handen in elkaar met Duo² - Gent, HTISA Gent, BuSO ’t Vurstjen en ook TOPunt om 
drempels in beeld te brengen waar zowel scholen als de doelgroep zelf mee te kampen krijgen. 

Door tools, handvaten en antwoorden te bieden op vele vragen waar vertrouwenspersonen 
maar ook Tienerouders mee worstelen willen we de slaagkansen van studerende Tienerouders 
tot het behalen van een diploma vergroten en zo ook hun slaagkansen in het leven verbeteren. 



Info voor vertrouwenspersonen/ ondersteuners
Lessenmateriaal
Info voor (toekomstige) Tienerouders
Info voor ouders van (toekomstige) Tienerouders

De bundel/ inhoudstafel is onderverdeeld in vier luiken:

In de inhoudstafel volgen per luik verschillende thema’s elkaar op. Door in de
inhoudstafel te klikken op het thema kom je op de bijbehorende tekst uit/ of tool. In
sommige documenten kan je verder doorklikken naar bijvoorbeeld de website van de
verspreider van deze info.

Op de eerste pagina van elk thema vind je rechtsboven ‘inhoudstafel’ om gemakkelijk
terug te keren naar het begin van de bundel en zo jouw zoektocht naar andere informatie
verder te zetten.

gebruik



Inhoudstafel 

Info voor ondersteuners/ vertrouwenspersonen 

1. Beleidsplan voor scholen
2. Sociale kaart: tienerzwangerschap
3. Tienerzwangerschap Stappenplan scholen
4. FARA: aanbod voor professionals
5. FARA: beslissingsproces Prenatale Diagnostiek afbreken of niet?
6. FARA: beslissingsproces Prenatale Diagnostiek na keuze
7. FARA: beslissingsproces Prenatale Diagnostiek wettelijk kader
8. FARA: doorverwijzing bij zwangerschapskeuzes
9. FARA: jij als hulpverlener
10. FARA: leidraad voor scholen om zwangerschap ter sprake te brengen
11. FARA: mijn cliënt met een verstandelijke beperking heeft een kinderwens
12. FARA: ongeplande zwangerschap: begeleiden van jongeren
13. FARA: ongeplande zwangerschap: welke vragen kan ik stellen?
14. FARA: wat je beter wel of niet zegt tegen ouders na 

zwangerschapsafbreking
15. FARA: Procedure moederschapstrust + TOAH
16. Richtlijnen preventie tegen uitval  schoolgaande ouders
17. SENSOA: Breng seksuele gezondheid ter sprake met ‘Onder 4 ogen’
18. LEJO Back on track
19. LEJO Back on Track afstemmingsfiche
20. Vives Kortrijk Checklist gesprek tienerzwangerschap
21. Brochure OCMW: hoe kunnen we je helpen?
22. Brochure medische kaart Gent: voor dringende medische hulp
23. Intra Familiaal geweld
24. Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Lessenmateriaal 

1. FARA: lessenpakket voor 2de en 3de graad Secundair Onderwijs Tienerzwangerschap
2. LEJO: Materiaal voor in de lessen



Info voor tienerouders 

1. FARA: Magazine voor tienerouders
2. FARA: Heb ik recht op extra financiële steun omdat ik tienermoeder 

ben?
3. FARA: Het is moeilijk als jonge mama en papa. Waar kunnen we terecht?
4. FARA: Hoe vertel ik mijn vriend dat ik ongepland zwanger ben?
5. FARA: Ik durf mijn ouders niet vertellen dat ik zwanger ben…
6. FARA: Kan ik mijn ex dwingen mijn kindje te erkennen?
7. FARA: Ik word binnenkort tienermoeder. Waar ga ik van kunnen leven?
8. FARA: Ik deed abortus. Wie kan mij helpen?
9. FARA: Abortusverwerking: individuele begeleiding?
10. FARA: Hoe neem ik afscheid van mijn kindje?
11. FARA: Hoe overleef je een zwangerschapsafbreking als koppel?
12. FARA: Hoe verwerk ik een zwangerschapsafbreking?
13. FARA: Lotgenotencontact abortusverwerking
14. FARA: Mijn ouders dwingen mij abortus te doen. Mag dat?
15. FARA: Was mijn abortus een verkeerde keuze?
16. FARA: Wat kan ik doen na een abortus?
17. FARA: Wie kan mij helpen verwerken na mijn zwangerschapsafbreking?
18. FARA: Zwanger en naar school: hoe zit dat?
19. Ik heb een miskraam gehad, hoe kan ik nu verder?
20. FARA: Vrije tijd, mantelzorg en lotgenotencontact
21. Jeugdrecht: Jong en vader: Erkenning van het vaderschap
22. tZitemZo met minderjarige ouders
23. WATWAT: ik word tienervader, wat kan ik doen?
24. WATWAT: Heb ik als tienermoeder recht op moederschapsrust?
25. WATWAT: Alleen gaan wonen. Vanaf welke leeftijd mag dat?
26. LEJO: Ik heb geen wettig verblijf maar wel medische hulp nodig
27. LEJO: OCMW Gent: waarvoor kan ik er als tienerouder terecht?
28. LEJO: TO DO’s tienerzwangerschap
29. Intra Familiaal Geweld
30. Babynest
31. Sociale kaart tienerzwangerschap
32. Zwangerschap en moederschap in verschillende talen
33. Vertrouwenscentrum kindermishandeling



Info voor ouders van tienerouders 

1. FARA: Help mijn dochter is ongepland zwanger! 
2. FARA: Help mijn zoon heeft een meisje zwanger gemaakt! 
3. FARA: Help, mijn zoon krijgt een kind…! 
4. FARA: Wat je beter wel of niet zegt tegen ouders na zwangerschapsafbreking 

5. FARA: Waar kan ik terecht als jonge grootouder? 

6. FARA: Tips voor ouders van tienerzwangeren en jonge ouders 

7. Intra Familiaal Geweld 

8. Sociale kaart Tienerzwangerschappen 

9. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

 

Dankwoord 

Bronnenlijst 

 

 

 

 



Beleidsplan voor scholen: Tienerzwangerschap 

Bron: Ongeplandzwanger.be 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/schoolbeleidsplan-tiener-en-

zwanger.html 

Als school word je soms geconfronteerd met een zwangerschap van een leerlinge. Het is het belangrijk 
dat de school die leerlinge en eventueel haar partner niet loslaat. Dit schoolbeleidsplan biedt 
een leidraad en wil scholen helpen om positief om te gaan met de opvang van zwangere leerlingen, 
tienermoeders en tienervaders. 

1.Een schoolklimaat dat slaagkansen beschermt voor een zwangere leerling

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/een-schoolklimaat-dat-
slaagkansen-beschermt-voor-een-zwangere-leerling.html 

1.1 Belang van een schoolvisie rond tienerzwangerschap 

Het is belangrijk dat een school zich over haar visie bij een zwangere leerling bezint, een duidelijke visie 
ontwikkelt en die ook aan de leerlingen en de ouders doorgeeft. Een schoolvisie wordt best op 
voorhand ontwikkeld om goed voorbereid te zijn op een mogelijke tienerzwangerschap. 

1.2 Omkadering van een leerling die de zwangerschap wel of niet uitdraagt 

Er zijn twee aandachtspunten bij de omkadering van een zwangere leerling: 

1. De school moet de leerling alle kansen bieden om tot een persoonlijke beslissing te komen: de
zwangerschap behouden of niet. De concrete ondersteuning die de school aan een zwangere
leerling biedt, heeft hier vaak een grote invloed op.

2. De school dient bij om het even welke beslissing het meisje te ondersteunen en ervoor te
zorgen dat de slaagkansen voor het meisje optimaal blijven behouden.

1.3 Hoe is ons schoolklimaat? 

• Kan een leerling met problemen, in dit geval een zwangerschap, bij de school terecht?
• Heeft de school weet van leerlingen die zwanger zijn?
• Wat zou een leerling kunnen weerhouden om hulp te zoeken bij de school?
• Hoe gaat de school om met een vermoeden of melding van zwangerschap, abortus of

miskraam?
• Een open schoolklimaat is belangrijk voor alle moeilijkheden en problemen van leerlingen.

1.4 Wat betekent discretie? 

Discretie is heel belangrijk en moet steeds verzekerd worden. 

• CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim: zwijgplicht en zwijgrecht.
• Leerkrachten hebben ambtsgeheim:

o Ze hebben geen zwijgrecht, noch zwijgplicht tegenover de directie en ze kunnen
ouders inlichten “indien nodig”.

o Ze hebben wel discretieplicht.
o Ze hebben geen verplichting de ouders in te lichten.
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Er kan een individueel gesprek  gevoerd worden met de leerling, op het ritme van de leerling. Tijdens 
dit gesprek kan het belang om de ouders in te lichten, besproken worden. 
 

2.Wat als er op school een gerucht circuleert van een zwangere leerling? 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/wat-als-er-op-school-een-
gerucht-circuleert-van-een-zwangere-leerling.html 

2.1 De leerkracht krijgt een melding dat een leerling zwanger is. Wat nu? 

1. De leerkracht meldt dit aan directie en klastitularis. 
 

2. Er wordt een aanspreekpersoon gezocht. 
De directie praat met de leerling en/of zoekt uit wie het best een gesprek met de leerling kan 
aanvatten. Dat kan de klastitularis zijn, een zorgleerkracht, een vertrouwensleerkracht, een 
medewerker van het CLB… Steeds moet het iemand zijn die het vertrouwen kan winnen van de 
leerling en de verdere begeleiding opvolgt. Er is maar één aanspreekpersoon zodat er niet 
chaotisch gewerkt wordt. 
 

3. Er volgt een discreet gesprek met de leerling: Is er iets van aan? 

De aanspreekpersoon kan zich niet engageren tot volledige geheimhouding, en zegt dat ook het 
best duidelijk bij het begin van het gesprek met de leerling. Hij of zij belooft wel zeer discreet te 
zijn en niets te vertellen zonder overleg met de leerling. 

Belangrijk in het eerste gesprek is om zekerheid te hebben over de zwangerschap. Werd een 
zwangerschapstest uitgevoerd? Is er een doktersbezoek geweest? Tip: Beloof als leerkracht 
discretie maar geen geheimhouding 

4. Het is ook belangrijk na te gaan hoe dit gerucht is ontstaan: Koppel terug naar de persoon die het 
gerucht het eerst opving. 

2.2 De leerling blijkt zwanger te zijn 
 
Indien de leerling inderdaad zwanger blijkt te zijn, kan er een individueel gesprek gepland worden 
waarbij de hulpvraag centraal staat. Belangrijk is ook om verdere gesprekken af te spreken, indien ook 
de leerling hiertoe bereid is. 
Het schoolbeleidsplan kan helpen om een stappenplan uit te werken voor de verdere begeleiding van 
deze leerling. 
 
2.3 Wat als de leerling niet zwanger is, in tegenstelling tot het eerder gerucht van zwangerschap? 

 

Als een leerling beweert zwanger (geweest) te zijn, maar dat niet klopt, is dat een aanwijzing dat deze 

leerling mogelijk met problemen kampt. Het is belangrijk een gesprek met haar aan te gaan en aan te 

dringen om gepaste hulp te zoeken. 

Vaak is het best ook de ouders te betrekken bij het probleem, steeds met de nodige voorzichtigheid 

en discretie. 
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2.4 Goede opvolging 

 
In beide gevallen, of ze nu zwanger is of niet, is het belangrijk discreet te volgen hoe het verder met 
haar gaat op school (depressieve gevoelens, schoolresultaten, omgang met de andere leerlingen, 
gedrag…). Bij problemen is het aangewezen met haar opnieuw een gesprek te hebben en haar aan te 
moedigen in samenspraak met het CLB gepaste hulp te zoeken. 
 
Tip: Er is maar één aanspreekpersoon, zodat er niet chaotisch gewerkt wordt. 
 
 
3.Wie breng je als school op de hoogte als een leerling zwanger is? 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/wie-breng-je-als-school-op-de-
hoogte-als-een-leerling-zwanger-is.html 

3.1 Wie breng je in en buiten de school op de hoogte? 

De begeleider (klastitularis of vertrouwensleerkracht/ zorgleerkracht,…) licht de klassenraad in en blijft 
het aanspreekpunt voor die leerling, de andere leerkrachten en de directie. De anderen houden zich 
er niet rechtstreeks mee bezig, maar krijgen informatie, indien nodig. 

Als de zwangere leerling hulp wenst van de school bij het doorlopen van het beslissingsproces, 
overleggen de school en het CLB samen wie het beslissingsproces begeleidt en ondersteunt: 

• een leerlingbegeleider van de school (klastitularis, zorgleerkracht, vertrouwensleerkracht …) 
• het CLB zelf 
• of een andere instantie (CAW …) buiten de school 

3.2 Wat houdt discretieplicht in? 

Leerkrachten zijn gebonden aan het ambtsgeheim. Dit impliceert een discretieplicht. Zij kunnen zich 
niet beroepen op zwijgplicht noch zwijgrecht ten opzichte van schooldirectie en collega’s binnen de 
school; wel op zwijgrecht ten opzichte van derden. Ze moeten ook de privacy van de leerlingen 
respecteren. 
 
De CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, maar zijn wettelijk verplicht informatie 
uit te wisselen met de school. De gegevens mogen enkel relevante informatie bevatten. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de houder van het beroepsgeheim. 
 
3.3 Wie inlichten als de leerling beslist de zwangerschap verder te zetten? 
 
Als de leerling gekozen heeft voor het behoud van de zwangerschap, moeten een aantal andere 
mensen ingelicht worden, omdat ze kunnen helpen (arts, CLB, psycholoog, opvoeders van het tehuis 
waar de leerling verblijft…) of omdat ze omwille van een aantal praktische afspraken (rond 
afwezigheden, examens, …) op de hoogte moeten zijn (directie, klassenraad…). Binnen de cel 
leerlingenbegeleiding of vertrouwenscel kan het beroepsgeheim gedeeld worden. 
 
De klassenraad gaat na op welke manier de slaagkansen van het zwangere meisje en/of haar partner 
maximaal behouden kunnen blijven. 
 
Het CLB werkt verder samen met de school, en houdt contact met de behandelende geneesheer. 
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Om preventief tegen schoolverzuim op te treden is overleg tussen de CLB-arts en de behandelende 
arts nodig, die ook op de hoogte moet zijn van de voorwaarden die de school aan de zwangere leerling 
stelt om het diploma te behalen. 
 
Deze fase van mensen op de hoogte brengen, wordt gepland in samenspraak met de zwangere leerling 
(en haar partner). 
 
De school probeert door gepaste maatregelende slaagkansen van het meisje/ jongen te behouden 
 
3.4 Wie wordt op de hoogte gebracht als de leerling abortus wenst? 
 

Medeleerlingen moeten in dit geval niet altijd op de hoogte gebracht worden. Zo wordt de intimiteit 

van de zwangere leerling gemakkelijker bewaard. 

 

En de ouders? Wettelijk gezien mag de zwangere leerling een abortus ondergaan zonder ouderlijke 

toestemming en moeten zij dus niet op de hoogte gebracht worden indien de leerling dit niet wenst. 

Toch raden we aan om de leerling aan te moedigen om de ouders op de hoogte te brengen. Ouders 

kunnen immers een belangrijk steunpunt zijn voor de leerling en kan je best betrekken in deze situatie. 

 

Het is belangrijk om de leerlinge op te blijven volgen na de abortus. 

 

4.Onverwacht zwanger, een moeilijke keuze voor mijn leerling 
 
https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/onverwacht-zwanger-een-

moeilijke-keuze-voor-mijn-leerling.html 

Waar hou je als begeleider rekening mee, nu de leerling voor een keuze staat? 

• Welke beslissing het meisje ook neemt, er gaat altijd een verlies mee gepaard. 

• De beslissing is onomkeerbaar. 

• De beslissing heeft grote gevolgen. Het leven en de toekomst van de beslisser worden ingrijpend 

veranderd. Het meisje heeft recht op volledige informatie, ook over de mogelijke psychische 

gevolgen van abortus (informed consent). 

• Het gaat om een onbekende situatie. 

• Het meisje moet beslissen onder tijdsdruk. 

• Het probleem is complex omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn. 

• De meisjes zijn erg jong, staan dikwijls onder grote druk van hun omgeving en zijn afhankelijk van 

hun ouders. 

• Het gaat om een existentieel probleem. Verschillende levens komen met elkaar in conflict. 

• Het meisje verwacht een kind, wat zij beslist heeft grote gevolgen voor dat kind. 
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5.Een eerste gesprek met een zwangere leerling 

 
https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/een-eerste-gesprek-met-een-

zwangere-leerling.html 

 

5.1 Feiten verwoorden, gevoelens respecteren…. 

Vorm je een beeld van de situatie 

• Is de leerling echt zwanger? 
• Heeft ze al een test gedaan? 
• Verwijs naar de schoolarts, de huisarts of een vroedvrouw voor een bevestiging van de 

zwangerschap. Wie kan er met haar meegaan? Hoe ziet zij dat? 
 

Blijf rustig en kalm 

Beluister en respecteer de gevoelens van de leerling zonder te oordelen of te beschuldigen. Geef veel 
erkenning aan haar gevoelens van angst, paniek, twijfel… De leerling bevindt zich waarschijnlijk in een 
panieksituatie, is helemaal geconcentreerd op de redenen waarom een zwangerschap nu niet kan en 
bekijkt de hele situatie als door een koker. Dit “kokerdenken” is eigen aan panieksituaties. 
 
Help de leerling rustig te praten. Behoud de rust: het gaat om een ernstige, maar geen onoverkomelijke 
beslissing. 

Probeer de situatie “open te trekken” (‘Je hebt tijd om te beslissen’, ‘wie zou je kunnen steunen?’...). 
 

5.2 Discretie maar geen geheimhouding 

 

Garandeer discretie maar geen geheimhouding. Verzeker haar wel dat je niets zult doen of 
ondernemen zonder haar mening erin te kennen. Alles moet in samenspraak en overleg met de 
leerling gebeuren. Dit is een zeer belangrijk gespreksonderwerp bij het eerste gesprek. 

• Benadruk de discretie van jezelf: de zwangerschap wordt enkel meegedeeld aan mensen die 
rechtstreeks betrokken zijn. ‘Wie weet al van de zwangerschap? Wie niet? Wie moet op de hoogte 
worden gebracht?’ 

• Raad voor het meisje: ‘Wees voorzichtig als je het aan iemand vertelt’, ‘Kun je die persoon 
vertrouwen?’,’ Wie mag het weten?’. 

• Bij roddels: samen met de leerling bespreken hoe open kaart te spelen, hoe te reageren. 
Vriendinnen zijn niet altijd even discreet! 

Bewaak je eigen grenzen 

 

Een leerkracht moet zich vrij voelen om een begeleiding al dan niet op zich te nemen. Indien je dat niet 
kunt of wenst, kun je doorverwijzen naar een andere leerkracht, het CLB, of een andere dienst. Hou 
rekening met de visie, het beleid en de afspraken binnen de school. 
 
5.3 Hoe lang is het eerste gesprek? 

Maak het eerste gesprek niet onnodig lang. Neem in die korte periode de leerling niet te veel onder je 
hoede. 
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Help met concrete en correcte informatie. 

Maak een volgende afspraak en gun haar de tijd om zelf een volgende stap in het denkproces te zetten. 
Als de leerling zelf vraagt om haar te begeleiden bij het verdere beslissingsproces dan kan je tijdens 
deze vervolggesprekken meer naar de diepte gaan. 
Het eerste gesprek zet de feiten op een rij, maakt plaats voor de gevoelens van het meisje, en kan al 
veel concrete en correcte informatie bieden. 
 

6.De zwangere leerling vraagt om haar te begeleiden in haar keuzeproces 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/de-zwangere-leerling-vraagt-
om-haar-te-begeleiden-in-haar-keuzeproces.html 

 

6.1 Als de leerling vraagt om haar te ondersteunen bij het beslissingsproces 

 

De beslissing waar het meisje voor staat, is een ingrijpende beslissing. Het is belangrijk dat zij inzicht 
krijgt in haar gevoelens en gedachten, wat haar keuzemogelijkheden zijn, welke hulp zij kan krijgen. 
Ze moet daarnaast ook weten dat haar beslissing in elk geval wordt gerespecteerd. Veelal ziet ze als 
enige uitweg de zwangerschap geheim te houden tot aan de abortus, of te ontkennen (in sommige 
gevallen ontkenning tot aan de geboorte). Soms wil ze de zwangerschap juist aan zoveel mogelijk 
mensen kenbaar maken in de hoop dat iemand zegt dat ze gerust ook het kind mag houden. 

6.2 Meerdere gesprekken 
Belangrijk is om tijd te maken, in fases te werken en de nodige gesprekken te voorzien. Het is goed om 
hier hulp in te schakelen van professionals, gespecialiseerd in het begeleiden van deze situaties. Zij 
werken ook op neutraal terrein, buiten de school. 
 

7.Je leerling beslist de zwangerschap uit te dragen 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/je-leerling-beslist-de-
zwangerschap-uit-te-dragen.html 

Als de zwangere leerling beslist om de zwangerschap uit te dragen, kan de school haar bijstaan om 
haar beslissing bekend te maken in haar schoolomgeving: 

 
7.1 Hoe breng je de klas op de hoogte? 

 

Bespreek in de klassenraad hoe je de klas op de hoogte brengt: In een klasgesprek? Door wie? Met of 
zonder de leerling in kwestie? Wat ga je vertellen? 
 
Bespreek vooraf met de leerling: Wat mag je vertellen? Wat niet? Welke reacties verwacht ze? Wat 
gaat ze antwoorden? 
 

7.2 Moet je de ouders van de andere leerlingen verwittigen? 

 
De school hoeft de ouders van andere leerlingen niet te verwittigen. Zij worden meestal ingelicht via 
de leerlingen en kunnen eventueel zelf de leerkrachten aanspreken tijdens een oudercontact. 
Als de school een duidelijke visie heeft en een open schoolklimaat, hoeft dat geen probleem te zijn. 
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7.3 Hoe ga je met de zwangere leerling om? 

 
Duidelijke afspraken op school 

 
De klassenraad overlegt met het CLB hoe je de leerling het best kan steunen om een goed 
schoolresultaat te behalen met toch voldoende aandacht voor de zwangerschap en nadien voor de 
tienermoeder/ tienervader zelf. 
 
De vertrouwenspersoon van de leerling moet goed communiceren met alle betrokken partijen en blijft 
het aanspreekpunt van de leerling, de andere leerkrachten en de directie. 
 
Leerlingen die veel aandacht en uitzonderingen krijgen, dreigen door de klasgroep verstoten te 
worden. Of er volgt een “sneeuwbaleffect”. Zoek daarom een goede balans tussen : 

• de leerling steunen 
• en toch eisen durven stellen 

Maak concrete afspraken over aanwezigheden, examens, stages, bijkomende uitleg… 

• Kan de leerling afwezig zijn zonder de ouders te verwittigen? 

• Wanneer de leerling op een aantal vlakken bevoorrecht wordt omwille van de uitzonderlijke 
situatie dan is een klasgesprek aangewezen. 

• Met de toenemende wetenschap dat borstvoeding van zeer groot belang is voor de gezondheid 
van moeder en kind, nu en voor de toekomst, en dat dit belangrijk is voor de band moeder-kind, 
zijn duidelijke en concrete afspraken rond de zorg en het voeden van het kind van schoolgaande 
moeders belangrijk. Bekijk ook hier wat je als school kan doen: Tijd geven voor afkolven, baby op 
school op bepaalde tijdstippen,... 

Wees heel attent voor de reacties van de andere leerlingen. Die kunnen heel positief zijn, maar ook 
heel negatief t.o.v. de zwangere leerling. Het is belangrijk om kort op de bal te spelen en  een open 
positief klimaat te creëren. Maak afspraken met de leerlingen van de klas. 

Het sociale netwerk behouden en uitbreiden 

Een tienermoeder kan niet altijd rekenen op een goede thuissituatie. Ze krijgt te maken met praktische 
problemen op  financieel, gerechtelijk en psychologisch vlak. Een netwerk rond haar is belangrijk. Een 
leerkracht of leerlingbegeleider kan binnen de school contact houden met het netwerk. Het behouden 
en uitbreiden van het bestaande sociale netwerk blijkt een cruciale factor te zijn. 

Het bestaande hulpaanbod samen verkennen 

• Bespreek waar de leerling informatie over hulporganisaties kan vinden. 
• Of help haar op weg om wegwijs te geraken in de waaier van officiële instanties. Ga na wie op de 

hoogte is van de dienstverlening van OCMW, CAW, psychiater… Wie kent de  juridische aspecten? 
Wie kent de procedures van de organisaties naar waar de school of het CLB doorverwijst? Wie 
geeft welke info door aan wie? 

 

 

https://ongeplandzwanger.be/zwanger-wat-nu/haar-situatie-partner-ouders-job-omgeving-finance-school/info-en-doorverwijsadressen-waar-je-hulp-kan-vinden.html
https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/hoe-kan-ik-haar-helpen/samen-op-zoek-naar-concrete-hulp.html


8.Welke rol speelt de school bij de uitbouw van een netwerk rond de zwangere? 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/welke-rol-speelt-de-school-bij-
de-uitbouw-van-een-netwerk-rond-de-zwangere.html 

8.1 De school helpt een netwerk uit te bouwen 

Als je leerling kiest om de zwangerschap te behouden, zal ze nood hebben aan een ondersteunend 
netwerk. 

Doorverwijzen 

 

De school kan doorverwijzen naar talrijke instanties, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de 
zwangere leerling. 
 
Bereid elke doorverwijzing goed voor met de leerling. Neem eerst zelf contact op met de instantie 
zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Bemiddelen 

 

De school kan ook begeleiding bieden bij het overleg met ouders, vriend of helpen bij het maken van 
goede afspraken, bij het onderhouden van relaties en bij de voorbereiding van de geboorte. De school 
werkt hier vaak als 'bemiddelende' instantie tussen alle betrokken partijen (zwangere leerlinge, vader 
van het kind, ouder(s) van zowel het meisje als de jongen). 

Medische zorg 

De CLB-arts houdt contact met de vroedvrouw of arts die de (aanstaande) moeder begeleidt. 

Uitbouwen netwerk 

De school kan helpen bij het uitbouwen van een netwerk: Verwijs haar door naar een CAW, JAC. 
Bespreek of een schoolbegeleider mee aanwezig is bij de opstart. 

Zorg ervoor dat de vaste vertrouwenspersoon van de leerling contact houdt met het netwerk en 
feedback geeft aan de klassenraad. 
 
De klasgenoten 

Wie van de medeleerlingen kan optreden als buddy? 
 
8.2 Hoeveel is genoeg? 
 
Bewaak steeds de grenzen van de begeleiding die de school wil bieden. Goede en duidelijke interne 
afspraken en duiding naar de leerling toe zijn hier erg belangrijk. 
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9.Je zwangere leerling kiest voor abortus 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/je-zwangere-leerling-kiest-voor-
abortus.html 

9.1 Het keuzegesprek is een beslissende stap 

 

Het meisje maakt zelf een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze rond haar ongeplande 
zwangerschap, zonder dat ze onder druk staat van buitenaf: 

• Ze kiest voor het behoud van de zwangerschap 
• Of ze vraagt een abortus 

Het is evident dat de hulpverlener begrip en respect toont voor de beslissing van het meisje. 

Hulpvragen kunnen zijn: 

• Hoe ben je tot die beslissing gekomen? 
• Wie kan je steunen? 
• De druk voor abortus die op een tienermeisje wordt gelegd, is meestal subtiel maar alom aanwezig. 

Als een leerling voor abortus kiest, is het voor het latere verwerkingsproces erg belangrijk dat er 
wordt nagegaan of er geen druk is van buitenaf. 

Het is aangewezen dat de leerling het beslissingsgesprek kan doen met een hulpverlener die zij 
vertrouwt. 
Het is belangrijk dat de leerling daarna terecht kan bij de vertrouwensleerkracht/ zorgleerkracht om 
te reflecteren over het gesprek. 
 
9.2 Praktische informatie i.v.m. abortus 

• Abortus mag tot de 12e week van de zwangerschap 

• In elke provincie is een abortuscentrum 
• Zes dagen vóór de ingreep vindt een eerste gesprek plaats, een medisch onderzoek en echografie 
• Kostprijs: remgeld van enkele euro’s, systeem 3e betaler 
• Goed informeren, ook over de latere verwerking van de abortus 
• Deze informatie wordt best gegeven door professionele hulpverleners 

9.3 Het nagesprek na de ingreep 

Er wordt een afspraak gemaakt voor een nagesprek, om te vermijden dat de leerling zich zou afsluiten 
na de abortus, zoals vaak gebeurt. Bij dit nagesprek kan ze vertellen over de ingreep en uiting geven 
aan haar gevoelens en emoties. 

Het is ook belangrijk discreet te volgen hoe het met haar verder gaat in de school (depressieve 
gevoelens, schoolresultaten, omgang met de andere leerlingen, gedrag…). 

Abortus betreft een geïnduceerd verlies. Dat wil zeggen dat het meisje zelf aan de basis ligt van het 
verlies. Dit gegeven maakt de verwerking soms heel moeilijk, zoals bij een rouwproces. Een langdurige 
nazorg is dan ook aangewezen. Ook is het altijd goed haar aan te moedigen om in samenspraak met 
het CLB gepaste hulp te zoeken als ze, ook veel later nog, het toch nog moeilijk blijkt te hebben. 
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10.De jongen: Tien tips voor een gesprek met de partner van een zwangere leerling 

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/de-jongen-tien-tips-voor-een-
gesprek-met-de-partner-van-een-zwangere-leerling.html 
 

10.1 Aandacht voor de jongen? 

De vader staat dikwijls buiten spel wanneer een leerling ongepland zwanger is. Vaak is hij ouder dan 
het meisje, maar hij kan ook op dezelfde school zitten. In de veronderstelling dat het meisje hem op 
de hoogte bracht over de zwangerschap, kan hij met gevoelens en vragen worstelen. Ook hij heeft 
behoefte aan opvang en begeleiding. 

Wie vangt de vader op? 

Om de zelfstandige beslissing van het meisje te garanderen, krijgt hij niet echt een stem in het 
beslissingsproces. Hoe voelt hij zich bij die situatie? Door begrip te tonen voor zijn onmacht en angst 
kan je hem steunen. 

Tegelijk staat ook hij voor een aantal beslissingen als het meisje de zwangerschap verderzet: Wil hij de 
relatie verder zetten en het kind aanvaarden? Wil hij wel de verantwoordelijkheid opnemen voor het 
kind maar de relatie met de moeder verbreken? Of wil hij volledig afstand houden van moeder en 
kind? 

Hoe ziet hij de relatie als het meisje voor een abortus kiest? De jongen is sterk afhankelijk van de 
houding en de beslissing van het meisje. Sommige jongens kunnen het ook moeilijk hebben als het 
meisje voor abortus kiest en hij hierin niet gehoord is. De wettelijke rechten van een toekomstige 
vader zijn echter beperkt. 

10.2 Tien vragen voor een gesprek met de jongen 

1. Hoe zou het voor je zijn om biologische/sociale vader te zijn? Wat betekent dat voor jou? Hoe zie 
je dat? 

2. Wat doet je twijfelen? Wat maakt je bang? Waar zie je tegen op? 
3. Wat is voor het meisje een haalbare kaart? Hoe sta jij daar tegenover? 
4. Het meisje heeft een keuze gemaakt in verband met deze zwangerschap. Hoe is dat voor jou? 

Welke vragen roept dat bij je op? Hoe voel je je daarbij? 
5. Hoe reageren jouw en haar ouders? 
6. Had je al een ideaalbeeld en hoe zag dat eruit? 
7. Hoe sta je tegenover de relatie met het meisje? Hoe zou het voor je zijn als je die verder zet? Of 

afbreekt? Hoe zou het zijn om samen “ouder” te worden? 
8. Hoe zie je de relatie na een abortus? 
9. Kan je jouw studie nog afmaken? 
10. Zit je met nog andere vragen? Bijvoorbeeld "Wat zullen mijn vrienden denken? Waar kan ik steun 

en hulp vinden? Wie kan mij steunen?" 
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11.Hoe betrek je de ouders van een onverwacht zwangere leerling?

https://ongeplandzwanger.be/ik-wil-helpen/beleidsplan-voor-scholen-tienerzwangerschap/hoe-betrek-je-de-ouders-van-
een-onverwacht-zwangere-leerling.html 

11.1 Hoe een tienerzwangerschap thuis (helpen) bespreekbaar maken? 

Belangrijk is de leerling aan te moedigen om haar/zijn ouders in te lichten en haar/hem daar eventueel 
bij te ondersteunen. 

Hoe zit het met beroepsgeheim? 

• Wie gebonden is aan het beroepsgeheim (CLB) mag de ouders niet inlichten over de
zwangerschap indien dit tegen de wil is in van de jongere.

• De school kan de ouders inlichten bij een zwangerschap – maar dit is niet verplicht.

Hoe gaan ze thuis reageren? 

Veelal staat bij tieners de angst voor de boosheid van de ouders in de weg om te vertellen dat ze 
zwanger zijn. Of ze hebben ten aanzien van de ouders zeer veel schaamte omdat ze denken hun 
ouder(s) teleurgesteld te hebben. 

Deze tips kunnen helpen: 

1. Vaak volstaat het na te gaan hoe deze ouders in andere omstandigheden met hun boosheid en
teleurstelling zijn omgegaan om de jongere vertrouwen te geven dat ook in deze situatie na de
aanvankelijke crisis wel steun zal volgen. Je zal als vertrouwenspersoon wel even moeten helpen
en ondersteunen.

2. In eerste instantie kan één ouder worden ingelicht en dit kan op school gebeuren.
3. De leerling hoeft bij dit gesprek niet aanwezig te zijn maar kan aansluiten als de pijnlijke

mededeling achter de rug is. Zo bescherm je de leerling tegen de eerste - meestal emotionele -
reacties. De ervaring leert dat ouder(s) in eerste instantie geschrokken zijn maar dat zij in het
overgrote deel van de gevallen de ouderlijke zorg voor hun kinderen verder zetten.

11.2 Licht je nog anderen in? 

Bij een zwangerschap zijn de ouders het best geplaatst om de verdere thuisbegeleiding goed te 
kanaliseren. De samenwerking tussen de zwangere leerling, ouders en school blijkt fundamenteel te 
zijn voor het goed voelen en welslagen van de leerling. Gaat dat toch niet, dan kun je helpen 
om steunfiguren uit de omgeving te zoeken (oudere zus, tante, vriendin van de familie…) of eventueel 
zelf meegaan naar de ouders wanneer zij/hij het gaat vertellen. 

Soms zijn er complexere situaties waarbij het inlichten van de ouders inderdaad moeilijk ligt, b.v. bij 
(een vermoeden van) incest of wanneer de leerling in een tehuis woont. Bij (een vermoeden van) incest 
kan de leerkracht de leerling voorbereiden op het contact met een vertrouwenscentrum. In een tehuis 
moeten in ieder geval de opvoeders ingelicht worden. 

Als het zwangere meisje zich in een extreem gevaarlijke situatie bevindt (zelfmoordgevaar, seksueel 
misbruik,…) moet de begeleider, leerkracht het misbruik melden aan politie, gerecht, 
vertrouwenscentrum. Om niet het risico te lopen vervolgd te worden wegens schuldig verzuim, kun je 
best in het dossier vastleggen welke stappen zijn genomen om de jongere te beschermen. 
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Aanbod FARA VZW voor professionals 

Voor professionals die werken met (toekomstige) tienerouders: 

• gratis intervisie via Farafoon
• Fara website met online gids begeleiding bij tienerzwangerschap

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes

• Opleidingsaanbod: open aanbod en in compagny rond Kinderwens bij jongeren en rond
tienerzwangerschap

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/vormingsaanbod

• ontlening real care baby in kader van schoolprojecten

https://www.fara.be/kinderwens/real-care-baby/real-care-baby-als-schoolproject

• gratis lespakket tienerzwangerschap te downloaden

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/publicaties-en-producten/gratis-lespakket-
tienerzwangerschap-voor-secundair

• roze wolk spel

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/publicaties-en-producten/roze-wolk-spel

• Aanbod van heel wat methodieken om kinderwens op verschillende manier te bespreken
(virtueel, inlevingsoefeningen,...).
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Beslissingsproces Prenatale Diagnostiek afbreken of niet? 

Hoe begeleid je een patiënt of cliënt die moet beslissen om de zwangerschap voort te zetten of af te 

breken? We geven je enkele aandachtspunten en helpende vragen.  

Aandachtspunten 

• Benoem de verschillende opties (behoud of afbreken) op een evenwaardige manier.

• Zorg dat ze duidelijkheid krijgen over het beleid en de visie van het betrokken ziekenhuis rond

de mogelijke keuzes bij deze diagnose.

• Nodig hen uit om de ethische en existentiële dimensie te exploreren. Bv. speelt

geloofsovertuiging, een rol in hun beslissing?

• Toets af wat je patiënten/cliënten kan helpen bij deze beslissing en geef betreffende

informatie mee:

o contact met specialistartsen

o lotgenoten

o verdere counseling

o ...

• Benadruk dat er tijd is om een beslissing te nemen. Maar spreek wel een tijdsperspectief af.

Helpende vragen 

• Hoe zien jullie het leven met een kind met een ernstige afwijking?

• Hoe kijken jullie aan tegen het eventueel afbreken van een zwangerschap?

• Wat voelen jullie daarbij? Waar zijn jullie (ieder) bang voor?

• Wat zouden jullie nodig hebben om voor het opvoeden van dit kindje te kunnen kiezen?

• Wanneer zouden jullie voor een zwangerschapsafbreking (kunnen) kiezen?

• Hoe erg verschillen jullie als partners hierover van mening?

• Hoe kijk je naar de maatschappelijke beeldvorming inzake handicap enerzijds en

zwangerschapsafbreking anderzijds? Heeft dit invloed op jullie beslissingsproces?

• Ervaren jullie druk van buiten af om te kiezen voor één specifieke optie?

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/beslissingsproces-pnd-afbreken-niet 
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Beslissingsproces Prenatale Diagnostiek na de keuze 

Na de keuze voor behoud of afbreking heeft je patiënt of cliënt uiteraard nood aan een degelijke vorm 

van nazorg.  

Na de keuze voor behoud 

Verwijs hen door naar de juiste/beschikbare contactpersonen intern (medische en paramedisch) of 

extern (gespecialiseerde artsen en diensten, 

lotgenoten, ondersteunende organisaties…). Bevraag zeker wat ze verder nog nodig denken te 

hebben? Wat moeten zij weten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn? 

Geef  informatie over waar ze terecht kunnen terecht met hun twijfels, negatieve gevoelens of 

eventuele verwerkingsproblemen op langere termijn. 

Aandachtspunten 

• Heb aandacht voor het (mogelijke) rouwproces omwille van verlies van hun ‘perfecte kind’.

• Informeer hen over hoe de zwangerschap, de bevalling, de eerste dagen na de geboorte verder

zullen verlopen; hoe ze zich kunnen voorbereiden.

• Toets af of zij contact willen opnemen met lotgenoten, extra informatie nodig hebben …

• Maak regelmatig ruimte om specifieke vragen, twijfels en angsten te bespreken.

Na de keuze voor afbreking 

• Wat moeten zij weten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn? Verwijs door naar de

juiste/beschikbare contactpersonen:

o vroedvrouw

o sociale dienst

o psycholoog

o huisarts

o gynaecoloog

o levensbeschouwelijke medewerkers

o ...

• Hoe willen zij dit afscheid vorm geven? Wat is wettelijk mogelijk (inzake naamgeving,

erkenning, begraving …)?

• Wat zijn de verschillende opties in het betrokken ziekenhuis?
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• Welke verdere hulp kunnen ze hierbij krijgen (sociale en/of levensbeschouwelijke dienst …)?

Na de afbreking 

• Waar kunnen zij (ook op een later moment nog) terecht met hun twijfels, negatieve gevoelens

of eventuele verwerkingsproblemen?

• Hebben zij nood aan verdere begeleiding?

• Wijs op bestaande mogelijkheden om met deze verlieservaring om te gaan:

o interne initiatieven of contactpersonen

o extern verwijsnetwerk:

▪ Fara

▪ Rouwtherapeuten

▪ Contactgroep Cozapo

▪ Met lege handen…

• Wees beschikbaar voor verder contact; toon betrokkenheid, bv. via kaartje of mail (persoonlijk

of van de dienst).

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/beslissingsproces-pnd-na-de-keuze 

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/www.cozapo.be
https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/beslissingsproces-pnd-na-de-keuze


Beslissingsproces Prenatale Diagnostiek: wettelijk kader 

Als hulpverlener is het goed om op de hoogte te zijn van de wetgeving rond zwangerschapsafbreking. 

Om een zwangerschap te kunnen afbreken na 14 weken zwangerschap (of 12 weken na de 

bevruchting) 

• moet de zwangerschap een ernstig gevaar inhouden voor de gezondheid van de vrouw

of 

• moet er vaststaan dat het kind dat geboren zal worden, zal lijden aan een 'uiterst zware kwaal

die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose.’

Om hierover te oordelen, moet de arts informatie inwinnen bij een tweede geneesheer. 

De wet stelt met andere woorden geen uiterste termijn waarbinnen de zwangerschap kan beëindigd 

worden en specifieert niet wat er verstaan wordt onder 'uiterst zware kwaal'. Het beleid van het 

betrokken ziekenhuis zal hierin dus cruciaal blijken. 

Geen enkele zorgverlener kan verplicht worden om deel te nemen aan een zwangerschapsafbreking. 

Dit noem men de gewetensclausule. Er is wel een doorverwijsplicht.  

Ongeacht de zwangerschapsduur, moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn alvorens men tot 

abortus kan overgaan. 

• de vrouw moet voldoende geïnformeerd zijn

• zij moet haar vraag tot afbreking schriftelijk bevestigen

• er moet een wachttijd van zes dagen tussen de vraag tot afbreking en de ingreep

gerespecteerd worden

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/beslissingsproces-pnd-wettelijk-kader 
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Doorverwijzing bij zwangerschapskeuzes 

Fara werkt regelmatig samen met verschillende organisaties. We lijsten ze hier voor je op. 

Een goed gesprek 

• Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Een CAW is er voor alle vragen en problemen rond welzijn: relatieproblemen, geldproblemen,

vragen in verband met criminaliteit. Het CAW zorgt voor informatie, advies, hulp, opvang en

begeleiding.

www.caw.be

• Jongerenadviescentra (JAC)

Een JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar helpen met al hun kleine en grote vragen en problemen.

Jongeren kunnen er zelf binnenspringen om met een medewerker te praten. Als het JAC niet kan

helpen, verwijst het de jongere door naar een andere dienst, zoals het Comité voor Bijzondere

Jeugdzorg.

www.jac.be

Abortuscentra in Vlaanderen 

• Unie der Nederlandstalige Abortuscentra

www.abortus.be 

• Labyrint Antwerpen, onafhankelijk centrum

www.labyrint-zna.be 

• Centrum Durmelaan Lokeren, onafhankelijk centrum

www.centrumdurmelaan.be 

Hulp bij verwerking abortus 

• Fara

Fara biedt specifieke groepsbegeleiding voor vrouwen met een abortuservaring. Ervaring leert

dat sommige vrouwen na abortus behoefte hebben aan een gesprek met iemand die hetzelfde

meemaakte. Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties

die je makkelijker zou kunnen delen met vrouwen die ook een abortus doormaakten? Dan kan je

bij Fara terecht voor lotgenotencontact. Tijdens deze groepsgesprekken kan er gesproken worden

over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.
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• Fiom 

 

Fiom is een soortgelijke organisatie als Fara, maar dan in Nederland. Je kan er terecht voor online 

hulpverlening rond oa. abortusverwerking. Ze hebben ook een aparte website voor 

tienermoeders. 

www.fiom.nl; www.tienermoeders.nl 

 

Vlaamse adoptiediensten 

Voor alle vragen over binnenlandse adoptie, voor vrouwen die adoptie overwegen kan je terecht bij 

Het Adoptiehuis. www.adoptiehuis.be 

 

Pleegzorg Vlaanderen 

 

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders 

tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Dankzij pleegouders kunnen ouders er weer 

bovenop geraken, zodat ze hun ouderrol weer met nieuwe kracht kunnen opnemen. 

www.pleegzorgvlaanderen.be 

 

Kwetsbare zwangerschappen 

 

• Parel 

 

Leuvense Hulpverlening bij Zwangerschap en Vroeg Ouderschap 

www.pareleuven.be 

 

• Perinti 

 

Perinataal netwerk Tienen. Je kan hier terecht met alle niet-medische vragen die met 

zwangerschap en jong-ouderschap te maken hebben. 

www.wgcvierkappes.be/ 

 

• Panza  

 

Perinataal Antwerps Netwerk, site voor de Antwerpse hulpverlener die wil verwijzen voor pre- en 

postnatale zorg 

https://www.panza.be/ 

 

Je vindt er ook interessant flowcharts terug voor doorverwijzing en wat te doen in concrete 

situaties (vb. tienerzwangerschap, zwangeren zonder wettig verblijf,...).  

  

• Geweld en zwangerschap 

 

Deze website geeft informatie over geweld tijdens de zwangerschap. Meestal is een zwangerschap 

een aangename, rooskleurige periode. Maar dat is jammer genoeg niet altijd het geval... in 

sommige relaties ontstaat of verergert partnergeweld net op dit moment. 

www.geweldenzwangerschap.be 

  

https://fiom.nl/
https://tienermoeders.nl/
http://www.adoptie-roeselare.be/
http://adoptiehuis.be/
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/
http://www.pareleuven.be/
http://www.wgcvierkappes.be/
http://www.zwangerinantwerpen.be/
https://www.panza.be/wat-te-doen-als
http://www.geweldenzwangerschap.be/


• Mobiele Tienermoederwerksters Gent 

 

Ondersteuning in verschillende domeinen voor tienerzwangeren tot 20 jaar en tienerouders tot 

25 jaar in de regio Gent. 

https://lejo.be/tienerouders/teens-activiteiten/ 

 

• Aquarelle Brussel 

 

Pluridisciplinair team dat, in samenwerking met de prenatale raadpleging en de kraamkliniek van 

UMC SINT-PIETER, een globale begeleiding aanbiedt bij de geboorte aan vrouwen, vaak met een 

migratieachtergrond, die in bestaansonzekerheid leven en geen toegang hebben tot de sociale 

zekerheid (zonder papieren, zonder ziekenfonds, zonder inkomsten, in transit, vluchtelingen, enz.) 

https://www.aquarelle-bru.be/ 

 

Kraamzorg 

 

• Expertisecentra Kraamzorg:  

 

Elk van de 6 expertisecentra kraamzorg heeft een documentatiecentrum met boeken en 

beeldmateriaal over zwangerschap, geboorte, kraamtijd, borstvoeding, opvoeding. Ze geven een 

deskundig antwoord op vragen over kraamzorg, de babyverzorging, de dienstverlening rond 

zwangerschap en geboorte in de regio. Ze hebben een aanbod aan kraammateriaal. Ze organiseren 

workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders. Ze geven vorming en bijscholing voor  

 

• Familiehulp 

 

Familiehulp zorgt voor integrale kraamzorg; hiervoor staan de kraamverzorgenden garant. De 

kraamverzorgenden zijn professioneel opgeleid en gespecialiseerd in de kraamzorg. Ze staan borg 

voor een discrete en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de kraamperiode. 

www.familiehulp.be 

 

• Landelijke thuiszorg 

 

Deskundige kraamverzorgenden staan in voor hulp op maat. Zij zijn specifiek opgeleid, 

betrouwbaar en gebonden aan het beroepsgeheim. Kraamzorg biedt zorg op maat rond de 

geboorte bij :een thuisbevalling, een ziekenhuisbevalling, een meerling, een vroeggeboorte, een 

keizersnede en begeleiding bij borstvoeding.  

www.landelijkethuiszorg.be 

 

 

 

Hulp bij de opvoeding 

 

• Huizen van het Kind 

https://lejo.be/tienerouders/teens-activiteiten/
https://lejo.be/tienerouders/teens-activiteiten/
https://www.aquarelle-bru.be/
http://www.familiehulp.be/
http://www.landelijkethuiszorg.be/


 

Een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale organisaties met uiteenlopende 

diensten voor ouders en kinderen 

www.huizenvanhetkind.be 

 

• Kind en Gezin 

 

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te 

dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de 

beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.  

www.kindengezin.be 

  

• Opvoedingswinkels 

 

De opvoedingswinkels helpen ouders aan algemene informatie over opvoeding en ontwikkeling. 

Ouders kunnen hier ook terecht voor een gesprek over de opvoedingssituatie. Verder organiseren 

ze allerlei activiteiten over opvoeding. Je vindt een opvoedingswinkel in de buurt via: 

www.groeimee.be 

 

Moeilijke gezinssituaties 

 

• Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) 

 

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen hier tijdelijk terecht om moeilijke periodes in 

de opvoeding door te komen. Zij begeleiden het gezin bij hen thuis of bieden tijdelijke opvang van 

het kind aan in een leefgroep van het centrum. 

Voor intensievere begeleiding (tot 3x/week) kunnen tiener- of kwetsbarezwangeren vanaf 8 

maanden of jonge ouders terecht met hun baby tot 6 maanden gebruik maken van gratis 

Amberbegeleiding.  

www.ckg.be 

 

• Centra integrale gezinszorg (Cig) 

 

De Centra voor integrale gezinshulp bieden hulp aan gezinnen en gezinsleden met ernstige 

opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat 

om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve 

opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan dat 

gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning dit doen. Sommige CIG's hebben een leefgroep 

uitsluitend voor tienerouders(*). http://www.cigvlaanderen.org/contact/ 

 

o Cig De Vogelzang (Brussel) 

o Cig Nestel (Kortrijk) www.cignestel.be 

o Cig De Zeshoek vzw (Lommel) 

o Cig De Merode* (Kasterlee) 

o Cig Ten Anker* (Oostende) 

http://www.huizenvanhetkind.be/
http://www.kindengezin.be/
http://www.groeimee.be/opvoedingswinkels
http://www.ckg.be/
http://www.cigvlaanderen.org/contact/
https://cignestel.be/


o Shelter* (Leuven) 

o Cig Sint Jan Baptist* (Gent) 

  

• Diensten begeleid zelfstandig wonen 

 

Begeleid zelfstandig wonen kan aangevraagd worden via de toegangspoort vb via het JAC of CLB.  

 

Prenatale screening en prenatale diagnose 

 

• Prenatale screening 

o Algemene website van het Britse ARC 

Antenatal results and choices 

www.arc-uk.org 

o Nederlandse website met info over prenatale screening 

www.prenatalescreening.nl 

o Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

www.rivm.nl/preventie/zwangerschap 

o De Nederlandse Overheid met betrouwbare info over zorg, zorgverzekeringen en 

gezondheid, onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

www.kiesbeter.nl 

www.kiesbeter.nl/medische-informatie/keuzehulpen/prenatalescreening 

o Informatieve website van een medisch laboratorium in Vlaanderen 

www.downscreening.be 

  

• Contactgroepen 

o Stuurgroep van ouders met kind met syndroom van Down: afdeling van Inclusie 

Vlaanderen 

www.downsyndroom.eu 

o Vzw die herinneringsdozen maakt, praatgroepen en evenementen organiseert voor 

ouders die een kind verliezen tijdens of kort na de zwangerschap 

www.berrefonds.be 

o Aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met een handicap 

www.gezinenhandicap.be 

o Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek (Cozapo) 

www.cozapo.be  

o Zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby 

www.metlegehanden.be 

  

• Centra Menselijke Erfelijkheid 

http://www.arc-uk.org/
http://www.prenatalescreening.nl/
http://www.rivm.nl/preventie/zwangerschap
http://www.kiesbeter.nl/
http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/keuzehulpen/prenatalescreening
https://www.medina.be/nl
http://www.downsyndroom.eu/
http://www.berrefonds.be/
http://www.gezinenhandicap.be/
http://www.cozapo.be/
http://www.metlegehanden.be/


o Universitaire Instelling Antwerpen, 

Medische Genetica 

Prins Boudewijnlaan 43, 

2650 Edegem 

03 275 9774 

  

o Vrije Universiteit Brussel 

Medische Genetica 

Laarbeeklaan 101, 

1090 Brussel 

02 477 60 71 

  

o Universitaire ziekenhuis Gent, OK 5 

Centrum Medische Genetica 

De Pintelaan 185, 

9000 Gent 

09 332 3603 

  

o Universitair Ziekenhuis Leuven 

Centrum Menselijke Erfelijkheid 

Herestraat 49, 

3000 Leuven 

016 34 59 03 

 

Verwijsnetwerk rouwtherapeuten 

 

Fara beschikt over een netwerk van therapeuten en psychologen gespecialiseerd in rouw. Contacteer 

ons voor meer informatie. 

 

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/doorverwijzing-bij-

zwangerschapskeuzes 

 

 

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/doorverwijzing-bij-zwangerschapskeuzes
https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/doorverwijzing-bij-zwangerschapskeuzes


Jij als hulpverlener 

Onvermijdelijk word je af en toe aangesproken op je eigen waardenkader. Probeer te verhelderen in 

welke situaties je met de genomen beslissing worstelt en met welke waarden dit in conflict is. 

Wees alert voor mogelijke valkuilen op basis van je eigen waarden die onbedoeld de beslissing van de 

zwangere vrouw kunnen beïnvloeden: 

• veel tijd besteden aan het bespreken van bepaalde risico’s

• meer informatie geven over één specifieke optie

• bepaalde zaken minimaliseren in woordgebruik

• troosten, ‘want ze zullen wel verdrietig zijn’

• lichaamstaal

• …

Wat jou misschien kan helpen: 

• Super- en intervisie (in team of met een groep van externen)

Soms helpt het om met anderen hierover in gesprek te gaan. Een gedeelde professionele visie kan

houvast bieden als toetssteen en klankbord. Uiteraard kan je hiervoor ook bij Fara terecht.

• Doorverwijzen

Indien je zelf op je eigen (ethische) grenzen botst, is het waardevol om de begeleiding door te

geven aan een collega.

• Vorming

Fara organiseert regelmatig vormingen rond counseling bij prenatale testen, ongeplande

zwangerschap en tienerzwangerschap. Neem een kijkje op onze webpagina 'vormingsaanbod' en

schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

• Tool voor hulpverleners

Wil je de helpende vragen, aandachtspunten en tips die we op deze pagina's bespreken op papier?

We brachten een gids uit in handig zakformaat, die voor het thema prenatale diagnostiek is nog

beschikbaar en kan je bestellen bij 'publicaties en producten' op onze website.

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/jij-als-hulpverlener 
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Leidraad voor scholen om zwangerschap ter sprake te brengen in de klas 

Twijfel je eraan hoe je best de boodschap aan de klas brengt dat er een meisje zwanger is? Mogelijks 
haal je wel wat tips uit onderstaande leidraad. 

Belangrijk is dat jij als begeleider samen met het meisje op voorhand stilstaat bij: 

• Hoe wil ze het vertellen?

• Wil ze het zelf doen of wil ze dat iemand het voor haar doet?

• Wil ze dat in de klas doen, of vb via whatsapp?

• Wil ze erbij zijn of niet?

• Wat exact wil ze delen en wat zeker niet?

• Welke vragen denkt ze dat ze gaat krijgen?

• Welke leuke reacties zouden er zijn? Welke rotreacties, hoe ga je daar dan op reageren.

• Stel dat er negatieve reacties zijn. Wat ga je dan nodig hebben? Bij wie kan je terecht? Wat wil je
dat we dan gaan doen om ervan te bekomen? Wil je dat iemand het voor jou opneemt, of wil je
dan zelf reageren?

• …

Met andere woorden: heel is belangrijk heel gedetailleerd te gaan stilstaan en de grenzen te verkennen 
en vast te leggen. Zo kan er een veilige omgeving gecreëerd worden en heeft het meisje op voorhand 
de tijd om na te denken waar ze zich comfortabel bij voelt.  

Ondersteunend materiaal: 

• Lessenpakket Tienerzwangerschap (gratis te downloaden via website FARA Vzw)

Ondersteuners kunnen na het brengen van het nieuws, als ze merken dat het thema leeft- het
onderwerp op een toffe manier ter sprake brengen door één of meerdere van de werkvormen in
deze bundel.

• Het Roze Wolk Spel

Dit spel is erg leuk om met de klas te spelen als men merkt dat het thema leeft. Of als men merkt
dat er weinig voeling is met wat jong ouderschap van hun klasgenoot vraagt. Of als de
zwangerschap voor misschien wel wat téveel enthousiasme zorgt en aanstekelijk blijkt.
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Mijn cliënt met een verstandelijke beperking heeft een kinderwens, 

wat nu? 

Verlangen naar een kind bij deze kwetsbare doelgroep roept vaak vragen en bezorgdheden op bij de 

betrokken hulpverleners. Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen? Weet hij waarvoor hij kiest, heeft 

hij wel een realistisch beeld van het ouderschap? Mag ik als hulpverlener het thema wel bespreekbaar 

maken of maak ik dan slapende honden wakker? 

Uitdaging 

Het thema plaats je als hulpverlener waarschijnlijk voor heel wat uitdagingen. Het is moeilijk om een 

concrete en correcte inschatting te maken over wat het mogelijke ouderschap met je cliënt zal doen, 

hoe het zal verlopen. Mogelijks ervaar je heel wat bezorgdheden bij het idee dat je cliënt moeder of 

vader wordt. Daarnaast vraagt het gespreksvaardigheden om je cliënt te helpen te komen tot een 

geïnformeerde keuze rond kinderwens. Bovendien bots je daarbij misschien op je persoonlijke 

waarden over wat ‘verantwoord ouderschap’ inhoudt of op de visie van je team of organisatie. 

Praat erover 

Waarom zou je als hulpverlener het thema kinderwens op tafel leggen? 

• Weet dat je cliënt met vragen zit, al dan niet openlijk. Het hebben van een eventuele kinderwens

is een normaal en universeel gegeven, ook bij mensen met een beperking.

• Omdat je zodoende de kans geeft tot gesprek over uitstel of afstel van de kinderwens. Zo verklein

je ook de kans om voor een voldongen feit te staan als je cliënt (ongepland) zwanger is.

• Omdat je de kans neemt om een eventuele kinderwens vroeg genoeg bespreekbaar te stellen en

je daarmee je de bereidheid om ook later steun te vragen en te accepteren vergroot

Hoe bespreek je de kinderwens? 

• Laat de wens van je cliënt er gewoon zijn. Geef je cliënt de ruimte om op verhaal te komen. Niet

elke wens kan en hoeft immers tot vervulling te komen. Daarnaast is het hebben van een

kinderwens een normaal en universeel gegeven.

• Verken samen met je cliënt de betekenis van de wens. Stel open vragen: wat maakt dat je een

kindje zou willen? Van waaruit wil je zo graag een kindje?

• Betrek het gesprek van de kinderwens mee in het praten over de toekomst. Hoe ziet de cliënt zijn

toekomst, welke dromen, verwachtingen horen hierbij?

• Vraag desnoods tijd om te exploreren: normaliseer en maak duidelijk dat het belangrijk is om goed

na te denken over, om te wikken en wegen. Betrek ook anderen uit de omgeving om hierover na

te denken.

• Spreek gerust je bezorgdheid uit als hulpverlener (en eventueel zelf als moeder of vader), toon je

betrokkenheid.

Huur de Real Care Baby bij Fara 
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Soms helpen visuele en concrete hulpmiddelen goed om iets heel begrijpelijk te maken, zoals 

ervaringsgericht leren door de ontlening van een Real Care Baby. 

 

Draag het niet alleen 

 

Vermoedelijk kan je cliënt, samen met zijn/haar partner, de zorg voor een baby en later voor een kind, 

dat mogelijks zijn mentale leeftijd overschrijdt, niet alleen aan. Ook jij als hulpverlener hoeft dit niet 

alleen te dragen. Leg contact met anderen uit het sociale netwerk (mogelijks de ouders) of het 

professionele netwerk van uw kind. Of contacteer Fara voor een luisterend oor en extra tips om het 

gesprek aan te gaan. 

 

 

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/mijn-client-met-een-verstandelijke 

 

https://www.fara.be/over-fara/contactgegevens
https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/mijn-client-met-een-verstandelijke


Ongeplande zwangerschap: begeleiden van jongeren 

Door de specifieke ontwikkelingsfase van de adolescentie, zowel op lichamelijk, cognitief als 

psychologische vlak zijn er enkele aandachtspunten in de begeleiding van jongeren: 

• Korte termijn

Jongeren zijn vooral gericht zijn op de korte termijn en keuzes voor de toekomst zijn erg

emotioneel geladen. Daarom zullen zij eerder voor het jonge ouderschap dan voor abortus kiezen

om de negatieve, korte termijn aspecten van abortus te vermijden. Denk samen na op langere

termijn door heel concrete situaties te gaan bevragen: hoe zou een dag met een kind er uur per

uur uitzien?

• Roze Wolk

Jongeren overschatten de positieve aspecten van het jonge ouderschap. Een realistisch beeld

scheppen kan hierbij helpen. Vraag naar waar ze goed in zijn en wat ze nog zouden moeten leren

en op wiens hulp ze daartoe kunnen rekenen.

• Zwart-Wit

Jongeren denken minder genuanceerd, bijvoorbeeld ‘abortus is moord’. Deze ongenuanceerdheid

beperkt hen soms om alle opties grondig te overwegen. Doorprik dit zwart-wit denken door

nuances aan te brengen.

• Heftige emoties

Jongeren zijn emotionele wezens. Benoem eventueel hevige emoties om ze beheersbaar te

maken.

• Egocentrisch

In deze fase zijn jongeren volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit en is het normaal dat

ze op zichzelf gericht zijn. Zo kunnen jongeren vaak denken dat de wereld rond hen draait. Ze

maken daarom soms keuzes, enkel vanuit hun eigen perspectief. Betrek daarom steeds het

perspectief van de ouders, vriend, biologische vader, school, omgeving.

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/ongeplande-zwangerschap-

begeleiden-van 
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Ongeplande zwangerschap: welke vragen kan ik stellen? 

Het is niet altijd evident om te weten hoe en of je bepaalde vragen kan stellen. In wat volgt vind je een 

heleboel helpende vragen die bruikbaar kunnen zijn in de begeleiding van een ongeplande 

zwangerschap. 

Beleving van de zwangerschap 

Creëer een neutrale ruimte waarin je cliënt haar perceptie en beleving kan uitspreken: laat emoties en 

gedachten de vrije loop. Schrik er niet voor terug om te peilen naar de band met het ongeboren kind 

als dat oke voor je aanvoelt. Noem het zoals zij het noemt. 

Wees aandachtig voor lichaamstaal. 

Helpende vragen 

• Hoe voelde je je toen je je zwangerschap ontdekte?

• Voel je je nu zwanger? Wat betekenen de lichamelijke veranderingen voor jou?

• Zag je een echo? Hoe voelde je je daarbij?

• Wat zegt je hoofd? Wat zegt je hart?

• Wat is echt belangrijk voor je?

• Met welke keuze denk je, jezelf kennende, best verder te kunnen leven?

Persoonlijke beslissingsstijl 

Bevraag hoe je cliënt andere moeilijke keuzes heeft gemaakt of maakt. 

Helpende vragen 

• Hoe ervaar jij de keuze waar je voor staat?

• Wat heb je nodig om een knoop te kunnen doorhakken? Wat kan helpend voor je zijn om de

periode te overbruggen tot aan het doorhakken van de knoop?

• Neem je eerder gevoelsmatig beslissingen of weegt rationeel denken door?

• Hoe heb je andere moeilijke keuzes gemaakt? Wat hielp toen om je gedachten en gevoelens te

ordenen?

• Ga je makkelijk iemand opzoeken om te praten over je problemen? Of ben je iemand die liever

alleen nadenkt over wat er aan de hand is en wat je wil? Ervaar je de mening van anderen

misschien snel als bemoeienis of druk?

Haar relationele omgeving 
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Exploreer of de mening van bepaalde betekenisvolle anderen ertoe doet voor haar. Indien de 

zwangerschap nog ‘geheim’ is, bespreek zowel het risico (afwijzing, boosheid, teleurstelling …) als de 

voordelen (steun, begrip, hulp …) als ze haar omgeving op de hoogte zou brengen.  

Bevraag of je cliënt kan rekenen op mensen uit haar eigen omgeving, ongeacht de keuze. 

 

Helpende vragen 

 

• Wie is er buiten jezelf betrokken partij? 

• Voor wie zou je welke keuze maken (bv. jezelf, partner, ouders, andere kinderen …)? 

• Op wiens begrip kan je rekenen bij de keuze voor abortus? En bij de keuze voor behoud? Wie kan 

er voor je zijn als je het nadien moeilijk hebt met je keuze? 

• Welke steun zou je willen krijgen? 

 

De partnerrelatie 

 

Soms brengt de cliënt haar partner mee, soms wil ze hem niet bij de beslissing betrekken. Het kan 

nuttig zijn om dit te bespreken. Nodig de partner eventueel uit voor een gesprek, samen of apart. Geef 

de afwezige partner een stem. 

Als er een meningsverschil is tussen de twee partners, bevraag in welke mate er marge is voor 

toenadering of wederzijds begrip. Wat hebben ze nodig om zich te kunnen vinden in de voorkeuropties 

van de partner? 

 

Helpende vragen 

 

• Wat zou je kiezen als je enkel rekening moest houden met jezelf? Of met je partner? 

• Wat is je relatie met de vader van je kind? 

• Zie je een toekomst samen? 

• Welke steun verwacht je van hem? 

• Wat is de impact van de keuze op je relatie, bij elk van de keuzes? 

• Onder welke voorwaarden zou je kunnen instemmen met de keuze van je partner (bijvoorbeeld: 

betere taakverdeling na de keuze voor een extra kind, of begrip bij moeilijke gevoelens na een 

abortus…)? Wat heb je daartoe nodig van de ander? 

 

Ouderschap 

 

Vraag door over de eventuele onzekerheid van je cliënt over haar kinderwens en/of die van haar 

partner. Wees alert voor eventuele onzekerheden die je cliënt ervaart rond haar eigen moederrol en 

de rol van de vader. Sta stil bij eventuele zorgen die zij zich maakt over alleenstaand moederschap of 

om het ouderschap te moeten delen met een partner met wie zij zelf geen relatie meer wenst. 

 

 

Helpende vragen 

 



• Zie je jezelf als moeder? Wat roept dit beeld bij je op? 

• Wat betekent ‘goed (genoeg) moederschap’ voor je? Wat betekent ‘goed (genoeg) vaderschap’? 

• Kan je de opvoeding delen? 

• Welke plaats kan je ex-partner (en/of eventuele nieuwe partner) als vader krijgen? 

• Als hij hier zou zitten, wat zou hij dan zeggen of denken? 

• Hoe kijk je naar alleenstaand moederschap? 

• Hoe zou je later omgaan met vragen van je kind over zijn/haar vader? 

 

 
https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/ongeplande-zwangerschap-welke-

vragen 

 

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/ongeplande-zwangerschap-welke-vragen
https://www.fara.be/fara-voor-professionals/begeleiding-van-zwangerschapskeuzes/ongeplande-zwangerschap-welke-vragen


Wat je beter wel/niet zegt tegen ouders na een zwangerschapsafbreking 

De emoties die ouders na een zwangerschapsafbreking doormaken, zijn vaak vergelijkbaar met wat 

ouders doormaken bij wie het kindje spontaan is overleden tijdens de zwangerschap. Dat is niet 

verwonderlijk. In beide gevallen gaat het om het verlies van een kindje dat je verwacht en gewenst 

hebt, waarnaar verlangd werd. 

Vaak gaan deze ouders door een rouwproces. Iedereen rouwt op zijn of haar manier maar de steun 

van de omgeving is hierbij van groot belang. De omgeving weet vaak niet goed wat te zeggen of komt 

af met - goedbedoelde- adviezen of opmerkingen. Weet dan dat het vooral belangrijk is om er te zijn 

voor de ouders en niet om zozeer iets te zeggen. Vraag je hierbij af wat zouden de ouders mij willen 

vertellen over hun verdriet en probeer zo goed mogelijk te luisteren. Keer na keer... 

Ze verwachten niet dat jij de pijn wegneemt maar wel dat ze bij jou zichzelf kunnen zijn met alle intense 

emoties die ze op dat moment ervaren.  

Soms heeft de omgeving de neiging om de pijn weg te nemen of te minimaliseren. Deze, vaak 

goedbedoelde, uitspraken doen echter geen recht aan het verdriet, de pijn die de ouders ervaren. 

Wees je hiervan bewust dat deze opmerkingen eerder een kwetsend effect hebben. 

Volgende opmerkingen worden meestal door ouders als niet helpend ervaren: 

• 'jullie zijn nog jong, jullie tijd komt nog'

• 'jullie hebben er toch zelf voor gekozen'

• 'gelukkig hadden jullie een keuze'

• 'het leven gaat door, alles komt wel goed'

• 'beter nu, het was nog geen echt kindje'

• 'gelukkig was jullie kindje nog niet geboren, beter nu toch?'

• 'misschien maar beter zo, anders was jullie leven misschien helemaal anders geweest'

• 'ik weet hoe jullie je voelen, mijn buurvrouw heeft dit ook meegemaakt'

• 'gelukkig hebben jullie je andere kinderen nog'

Besef dat het begrijpelijk is dat je niet goed weet wat te zeggen, maar dat het niet zozeer gaat om wat 

je zegt, maar wel om je intentie. Een oprechte knuffel, een gemeende 'hoe gaat het nu met je' is van 

onschatbare waarde.  

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/wat-je-beter-welniet-zegt-tegen-ouders-na-

een 
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Procedure moederschapsrust + Tijdelijk Onderwijs Aan 

Huis 

Moederschapsrust 

Een tienermoeder heeft recht op 10 weken moederschapsrust. Dit begint te tellen vanaf 1 

week voor de vermoedelijke bevallingsdatum (dus niet de datum waarop je bevallen bent). Je 

hebt dus verlof vanaf 1 week voor tot 9 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum. Dit moet 

je aantonen met een bewijs van de gynaecoloog of geneesheer.  

Indien je vroeger bevalt dat de vermoedelijke bevallingsdatum, vervalt de week voor de 

bevallingsdatum en heb je nog recht op max. 9 weken verlof.  

VOORBEELD 
Wendy (17) is uitgerekend op 15 oktober. Ze bevalt echter al op 1 oktober. Ze heeft vanaf 1 
oktober recht op max. 9 weken moederschapsrust, dit duurt tot 3 december.  

Indien je later bevalt dan je vermoedelijke bevallingsdatum ben je de weken 

moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum + het aantal dagen dat je over tijd 

gegaan bent kwijt.  

VOORBEELD 
Ceca (16) is uitgerekend op 3 augustus, maar bevalt pas op 12 augustus.  
Haar moederschapsverlof is wel ingegaan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum: 
vanaf 29 juli start haar moederschapsverlof en dit telt vanaf dan 10 weken. Op 7 oktober (8.5 
week na de bevalling) gaat ze dus terug naar school.   

VOORBEELD 
Tanja (15) is uitgerekend op 20 maart. Vanaf 13 maart starten haar 10 weken 
moederschapsrust. Deze duurt tot 14 mei. 
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Deze 10 weken moederschapsrust lopen door tijdens de schoolvakantie, je hebt dus geen 

recht op een extra week als de krokusvakantie in je moederschapsrust valt.  

 
VOORBEELD 
Hafida (14) is bevallen op 16 maart. Ze heeft nog 9 weken moederschapsrust. Tijdens de 
paasvakantie telen de 9 weken gewon door. Ze heeft dus geen recht op 11 weken omdat er 2 
weken paasvakantie binnen haar moederschapsrust vallen 
 

 

 

 

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)  

 

Tijdelijk onderwijs aan huis voor jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk 

gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval, of 

moederschapsverlof, wordt georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatig 

leerling is ingeschreven. Het mag niet worden verward met huisonderwijs, nl. onderwijs dat 

ouders zelf, buiten schoolverband, organiseren en bekostigen om aan de leerplicht te voldoen.

  

 

Tijdelijk onderwijs kan aangevraagd worden wanneer de zwangere tiener of tienermama 21 

opeenvolgende dagen ziek is. Indien de zwangere tiener reeds tijdens de zwangerschap 

langdurig afwezig is omdat zij niet meer naar school kan gaan wegens complicaties, kan het 

TOAH reeds opgestart worden.   

 

Tijdens de TOAH-periode komt een leerkracht van de school, 1x per week 4 uur aan huis de 

leerling bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud van TOAH mag de school, in 

samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen.  

 

Je wacht best niet tot op het moment dat je 21 opeenvolgende dagen afwezig bent geweest 

om TOAH aan te vragen. Er zal immers wat tijd nodig zijn om dit allemaal te organiseren 

(doorsturen naar ministerie, vakken kiezen, leerkracht vrijmaken in het uurrooster…).   

Indien je een briefje krijgt van de gynaecoloog dat je vanaf een bepaalde datum bijvoorbeeld 3 

maanden afwezig zal zijn, kan je het TOAH-formulier al laten invullen door je ouders en dokter 

en indienen bij de directeur.   

 



Het aanvraagformulier kan je downloaden op www.ond.vlaanderen.be/toah en wordt ingevuld 

door de ouders en de geneesheer. Dit wordt doorgegeven aan de school, de directeur 

verstuurt de aanvraag vervolgens door naar de verificateur.  

VOORBEELDEN 

 Kimberley (15) is 6 maanden zwanger. Ze mag niet meer naar school omdat ze
zwangerschapsvergiftiging heeft. De gynaecoloog schrijft een briefje voor 5 maanden
voor. Vanaf dat Kimberley dit briefje heeft laat ze de school de procedure voor TOAH
in gang zetten. De school begint alles te organiseren zodat Kimberley thuis les kan
krijgen. Na 21 dagen afwezigheid kunnen de lessen bij Kimberley thuis van start gaan.

 Febe (16) is bevallen op 1 februari, haar moederschapsrust is de week ervoor gestart.
Haar mama geeft het doktersbriefje van de gynaecoloog af en vraagt de school om de
TOAH-procedure te starten. Een maand later komt een leerkracht van de school bij
Febe aan huis om les te geven.

 Mereïm (17) is 3 maand zwanger. Ze is de laatste 18 dagen heel erg ziek geweest en
bleef thuis. Ze wil TOAH aanvragen zodat ze thuis les kan krijgen. De 19de dag voelt ze
zich wat beter en gaat ze een dagje naar school, volgt de lessen en vraagt op het
secretariaat om TOAH te starten.

De school kan TOAH nog niet aanvragen omdat Mereïm nog geen 21 dagen ziek is
geweest, en geen briefje heeft van de dokter dat zegt dat ze de komende maanden
niet naar school kan gaan.

Meer informatie? 

www.ond.vlaanderen.be/toah 

http://www.ond.vlaanderen.be/toah


RICHTLIJNEN PREVENTIE TEGEN UITVAL SCHOOLGAANDE TIENEROUDERS 

Deze leidraad is gebaseerd op een Brochure uitgebracht door de Nederlandse organisatie FIOM. De 

tekst werd aangepast aan het Belgische wettelijke kader rond moederschapsrust bij 

Tienerzwangerschappen. 

Begeleiding en benadering van zwangere studenten en studerende ouders 

Een passende benadering van zwangere studenten en studerende ouders is van belang om hun 

motivatie en betrokkenheid op school hoog te houden. Het serieus nemen van de student in zijn of 

haar rol als (toekomstig) ouder is daarin een belangrijk uitgangspunt. Zorg voor veiligheid in de 

gesprekken met de student en hoor aan welke vraag voor ondersteuning er is. 

In de benadering en bejegening van zwangere studenten en studerende ouders is het belangrijk om 

rekening te houden met de volgende punten: (bron: Fiom (2008). Hoe doe je dat? Nou gewoon...!! 

Methodiekbeschrijving werken met ouders. Den Bosch:Fiom.) 

• Eergevoel: Wees bewust van het eergevoel van (aankomende) jonge ouders). Zij willen het graag

goed doen en laten zien dat zij competente ouders zijn. Om hulp vragen of vragen stellen kunnen

in hun beleving juist een teken zijn van incompetentie. Wacht dus niet tot zij om hulp vragen maar

maak bespreekbaar hoe het gaat, zowel wat goed gaat als wat lastig is.

• Positieve benadering: Een positieve benadering werkt goed bij jongeren in algemeen en dus ook

sterk bij (aankomende) jonge ouders. Leg de focus op wat goed gaat. Vermijd het opleggen van

straffen, hier zijn jongeren minder gevoelig voor en deze werken vaak averechts.

• Vertrouwen en aansluiting: Zoek aansluiting bij de zwangere student of jonge ouder om het

vertrouwen te vergroten. Het is erg belangrijk om mee te denken met de student, begripvol te zijn

en de student te helpen waar nodig. Dit heeft te maken met houding maar ook met taalgebruik.

Probeer vakjargon en ‘zorgtaal’ te vermijden en toon interesse in zijn of haar leven en situatie.

Wees alert op belangrijke feiten zoals uitgerekende datum, naam kind, leeftijd kind, thuissituatie

etc. Geef ook duidelijk aan waar grenzen liggen in hoe jij hen kan helpen, wat kan je wel en niet

voor hen doen.

• Oplossings-en krachtgericht: Richt je in het begeleiden van een zwangere student of jonge ouder

op oplossingen en werk krachtgericht.

• Echtheid: Jongeren zijn erg gevoelig voor echtheid in contact met anderen. Toon oprechte

interesse, stel open vragen en vul geen zaken voor hen in.

• Dubbele rol: Het is als begeleider van een zwangere student of studerende ouder belangrijk om de

dubbele rol van jong ouder en puber voor ogen te houden. Spreek hen niet alleen aan op hun

ouderschap maar ook op zaken die horen bij jong volwassenheid en student zijn.

• Puberbrein: Wees je bewust van de invloed van het puberbrein op het gedrag en functioneren van

de zwangere student of studerende ouder. Hun puberbrein maakt dat zij gewoonweg nog niet

goed zijn in plannen, overzicht houden en lange termijn denken. Dit is geen onwil maar het zijn

vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn. Wees dus flexibel en geduldig en wees ondersteunend

in hun planning.  (bron: E. Crone (2008). Het puberende brein.Amsterdam: Prometheus)
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Het kan het vertrouwen in de begeleiding op school en de motivatie van de zwangere student of jonge 

ouder goed doen door vanuit school helder te zijn op de volgende punten: 

• Delen informatie: Maak duidelijke afspraken wie vanuit school contact heeft met externe hulp

en stem dit af met de student.

• Transparantie: De school dient zich aan gemaakte afspraken te houden of wijzigingen hierin

van tevoren met de student te bespreken.

• Afspraken verzuim: Zorg dat er samen heldere afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan

met verzuim en klachten tijdens en na de zwangerschap. Betrek het netwerk/ de ouders/de

partner hierbij.

• Communicatie: Leg ook vast hoe communicatie in de klas en met medestudenten dient te

verlopen. Bespreek de situatie met de klas om meer begrip voor zwangere student of

studerende ouder te bespreken.

• Plan van aanpak: Leg alle afspraken vast in een plan van aanpak. Dit plan vormt de basis van

de begeleiding en biedt het kader van waaruit wordt gewerkt.

Stappenplan per fase 

FASE AANDACHTSPUNTEN/ACTIEPUNTEN 

Keuze maken over zwangerschap Doorverwijzen naar externe hulp. 

Keuze voor abortus Doorverwijzen naar externe hulp. 

Onthulling op school Gesprek met leerlingen begeleider. 
Feliciteren met zwangerschap. 
Plan van aanpak samen bespreken. 
(zie checklist plan van aanpak) 

Contact tijdens zwangerschap Leerlingenbegeleider en leerling spreken elkaar 
regelmatig (maandelijks en later in de 
zwangerschap om de 2 weken) om te kijken hoe 
het gaat. 
Hele team is betrokken bij begeleiding van de 
leerling. 

1 week voor bevalling Leerling gaat in moederschapsrust. 
Leerlingenbegeleider heeft afsluitend gesprek 
met leerling. 



Na bevalling Contact met de leerling en eventueel een 
geboortebezoek door leerlingenbegeleider met 
felicitaties van de school/ klas. 

Tijdens moederschapsrust Contact over einde moederschapsrust. 

Terug naar school na moederschapsrust Gesprek leerlingenbegeleider en leerling. 
Afspraken maken over opbouw. 
Bespreken rond borstvoeding/ kolven. 

Begeleiden na de zwangerschap Regelmatig contact tussen leerling en 
leerlingenbegeleider over hoe het gaat en waar 
er mogelijks aanpassingen moeten gebeuren in 
plan van aanpak. Betrokkenheid van heel het 
team. 

Bij afwezigheid Leerlingenbegeleider bespreekt met student 
waarom deze afwezig was en bekijken samen 
waar er aanpassingen kunnen gebeuren. 

Overgang volgend schooljaar Warme overdracht naar nieuwe 
leerlingenbegeleider. 

Begeleiding naar diploma Leerlingenbegeleider bespreekt aanpak van 
examens met student. Hoe de examens toch 
kunnen doorgaan indien het kind ziek is, opvang 
etc. 

Afronding opleiding Stilstaan bij de prestatie van de student, 
waardering benoemen.  

Checklist Plan van aanpak 

Bij het opstellen van het plan van aanpak voor een zwangere student of studerende ouder, is het van 

belang de volgende onderwerpen op te nemen: 

• Achtergrondinformatie student, benoeming van contactpersoon vanuit school

• Afspraken omtrent geheimhouding

• Afspraken over verlof en verzuim

o Verlof bij zwangerschapsafbreking

o Verlof voor en na bevalling

o Verzuimtijdens en na bevalling

• Toelichting hoe er wordt omgegaan met leerplicht



• Afspraken over hoe begeleiding tijdens en na zwangerschap eruitziet

o Frequentie en planning

o Ruimte voor spontaan contact

• Afspraken over praktische ondersteuning/regelingen bij zorg voor kind

o Kinderopvang op school

o Borstvoedingen kolven op school

o Aangepaste schooltijden

o Aangepaste regeling bij te laat komen

o Opbouwuren op school na bevalling/verlof
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Inleiding 

Redenen om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken 

Het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid kan voortkomen uit een algemene gegevenheid dat 

seksuele gezondheid een onderdeel is van de algemene gezondheid van een persoon. Daarnaast kan het 

gesprek geïnitieerd worden vanuit een bezorgdheid van de professional met betrekking tot de seksuele 

gezondheid van de persoon (preventie van...). Tot slot is het ter sprake brengen van seksuele gezondheid 

ook een insteek om seksuele gezondheid te bevorderen en vanuit gezondheidspromotie een belangrijk 

gegeven. Sensoa heeft het Onder vier ogen stappenplan ontwikkeld om professionals hierin op een erg 

concrete wijze te ondersteunen.  

Doel van het onder vier ogen 

Het Onder vier ogen heeft als doel een gesprek te initiëren over seksuele gezondheid zodat enerzijds 

mensen vrijuit kunnen praten over hun seksuele gezondheid (praten helpt) en om anderzijds meer begrip en 

voeling te krijgen met deze unieke persoon zodat er een hulpaanbod écht op maat van deze persoon kan 
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geformuleerd worden. Het beluisteren, toestemming geven hierover te praten en op maat van de persoon 

een hulpaanbod aan te reiken, draagt uiteindelijk bij tot het bevorderen van de seksuele gezondheid. 

Ruim inzetbaar als (minimale) communicatie mogelijk is 

Bovenstaande drijfveren om het gesprek over seksuele gezondheid te initiëren, limiteren  zich niet tot een 

bepaalde doelgroep(en). Een gesprek over seksuele gezondheid is een aanbod dat binnen een één op één 

context aangeboden kan worden aan elke persoon.  Mensen in kwetsbare situaties (anderstaligen, 

migranten of lage gezondheidsvaardigheden) vormen hier geen uitzondering op.  Voor mensen in een 

kwetsbare situatie is de wijze waarop je dit gesprek aangaat, niet verschillend van andere doelgroepen. Het 

stappenplan biedt  professionals een tool om seksuele gezondheid proactief bespreekbaar te maken. De 

enige voorwaarde om dit gesprek te voeren of aan te bieden, is dat er minimum aan elkaar begrijpen 

mogelijk is. Concreet betekent dit dat er bij anderstaligen een contacttaal nodig is om het gesprek te voeren 

of dat een tolk aanwezig is om het gesprek mogelijk te maken. Is deze er niet, lees dan verder om inzicht te 

krijgen wat uw aanbod met betrekking tot het bevorderen van seksuele gezondheid kan zijn. (Zie bijlage).  

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: drempels 

Professionelen ervaren specifieke hindernissen of uitdagingen waarvoor we hier enkele handvaten willen 

aanreiken. Volgende hindernissen komen voor: 

• te weinig kennis of vaardigheden om over seksualiteit te spreken

• te weinig kennis over andere referentiekaders

• weerstand hulpvrager

• tijd ontbreekt

• taalbarrière

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid:  twee basishoudingen 

Neem als hulpverlener de ‘niet weten houding’ aan. Deze houding helpt je loskomen van vooroordelen en 

maakt je bewust van eigen attitudes en visies. De persoon die voor je zit is de expert in zijn leven. Laat je 

eigen kennis los en luister onbevooroordeeld. 

Luisteren is helpen. Door beluisterd te worden, voelt de hulpvrager zich minder alleen. Probeer niet 

dadelijk te vervallen in goede raad geven, tips geven of actie ondernemen. Als hulpverlener help je reeds als 

je mensen laat praten. 

Het ‘onder 4 ogen stappenplan’ biedt een antwoord op een aantal hindernissen van de hulpverlener. 

Stap 1: Breng seksuele gezondheid proactief ter sprake 

Hulpvragers verwachten dat de hulpverlener seksualiteit zelf ter sprake brengt. Benoem je beroepsgeheim: 

https://www.zanzu.be/nl/privacy, https://www.zanzu.be/nl/praten-met-een-zorgverlener 

Er zijn heel wat aanknopingspunten in je werk om seksualiteit of seksuele gezondheid zelf ter sprake te 

brengen: 

 Opvolging medicatie / Opvolging medische zorgen

 Bij problemen (psycho-sociaal, fysisch, financieel,..)

 Bij een specifiek gedrag van hulpvrager of partner hulpvrager (drugs, alcohol, grensoverschrijdend

gedrag,…)
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 Bij bepaalde levensgebeurtenissen (geboorten, scheiding, overlijden familielid, nieuwe relatie,…)

Leg uit waarom je het ter sprake brengt: 

- Als onderdeel van je job

- Verwijs naar expertise of aanknopingspunt

- Verwijs naar ervaringen (andere hulpvragen)

Vraag toelating: ‘Is het oké?’. Dit verhoogt het gevoel van gedeeld eigenaarschap, het gevoel van controle 

bij de hulpvrager en komt niet intrusief over. 

Vraag naar de situatie of ervaring van de persoon zelf. 

Voorbeeldzinnen: 

 “Mijn job is praten met mensen over.... Ik praat ook vaak met mensen over seks. Veel mensen 

maken zich daar zorgen over .… Is het ok om het hier even over te hebben? Heb jij zorgen of vragen 

over seks? ...Hoe loopt dat bij jou? 

 "Soms vertellen vrouwen mij dat ze eigenlijk geen kind meer willen. Maar hun man wel. Dat is niet

gemakkelijk. Vind je het goed om hierover te praten? Is dat iets dat jij ook hebt?"

 “Je vertelt dat je een nieuw lief hebt. We weten dat een condoom vaak vergeten wordt. Soms kan je

daarna wel ergens pijn of last krijgen. Dat is vervelend. Is dat iets dat jij ook al hebt gehad? En vind

je het goed om hier even over te hebben?"

 “Je vertelde dat je met je vrouw en twee dochters gevlucht bent. Jullie wilden niet dat jullie dochters

ook (zoals je vrouw) zouden besneden worden. Ik hoor vaak van anderen dat de besnijdenis grote

gevolgen heeft op hun seksleven. Heb jij hier vragen over? Is het oké om hier over te praten?"

 “Mannen vertellen me dat ze soms geld krijgen voor seks. Terwijl ze die seks eigenlijk niet willen.

Maar ze doen dit om te kunnen overleven. Ze schamen zich hier erg over. Ik zou graag met jou hier

even over willen praten, is dat ok? … Is dat iets dat jij ook al hebt moeten doen?"

 “In veel landen krijgen jongeren geen informatie over seks. Daardoor hebben jonge mannen vaak

vragen over hun lichaam en seks. Is het ok om hier even over te praten samen? Heb jij vragen of

zorgen over seks waar we even over kunnen praten?"

Aandachtspunten in stap 1: Gebruik in deze eerste stap eenvoudige taal, korte zinnen en gebruik andere 

(fictieve) hulpvrager-verhalen. Herhaal wat je zegt.  

Als de persoon geen toestemming geeft om over seksuele gezondheid te praten, rond dan het gesprek af 

met te zeggen dat hij in de toekomst bij jou terecht kan met vragen of zorgen rond seksualiteit of seksuele 

gezondheid.  

“Indien u ooit wel vragen of zorgen zou hebben rond seksualiteit, dan kan u bij mij terecht.” 

Stap 2: Stimuleer de persoon zelf te vertellen 

Er zijn drie kapstokken die je kan gebruiken om de persoon te stimuleren om te vertellen. 

Bevraag ICE (ideas- concerns- expectations): 

- Welke zorgen heb je? (bezorgdheden)

- Wat denk je? Hoe denk je zelf dat dit komt? (ideeën)

- Wat verwacht je? (verwachtingen)

Bevraag het bio-psycho-sociaal model. Gezondheid bestaat uit fysieke- psychologische en sociale 

componenten: 
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- Heeft dit een gevolg voor je lichaam?

- Hoe ga je hier zelf mee om?

- Hoe denkt je partner hierover? Je familie, cultuur?

Bevraag de 3 G’s: gedachten, gevoelens, gedrag. Deze vragen nodigen de persoon uit om stil te staan bij 

zichzelf. De 3 G’s kunnen gebruikt worden bij “dat kan bij mij niet want dat mag niet van mijn partner, 

ouders, geloof,...”- antwoorden of “dat verandert toch niet want...”-antwoorden. 

- Wat denk je?

- Wat voel je?

- Wat doe je?

Aandachtspunten in stap 2: Sla deze stap niet over, want luisteren is helpen. Vertrek vanuit de ‘niet 

weten houding’ en sta stil bij het verhaal van de persoon. 

Stap 3: vat samen 

Vat als hulpverlener de antwoorden op de ICE-vraag (en andere kapstokken) samen. Dit maakt de brug 

naar het aanbod. Voor de hulpverlener is het belangrijk om samen te vatten omwille van (vaak) beperkte 

tijd, het in de hand houden van het gesprek en respectvol afronden. Voor de persoon is het belangrijk om 

samen te vatten omdat hij zich gehoord voelt en hij kan aangeven of het klopt. 

Stap 4: doe een aanbod 

Het aanbod kan verschillend zijn: 

- verwachtingen bijstellen

- een vervolg afspraak plannen (minimum)

- informatie geven (websites www.zanzu.be en www.allesoverseks.be)

- doorverwijzen

Aandachtspunten bij stap 4: 

Geef aan dat je informatie gaat geven en vraag toestemming hiervoor. Benadruk vooraf dat veel personen 

aangeven dat de informatie (te) veel is en vraag aan de persoon om te zeggen wanneer je als hulpverlener 

te snel gaat.  

“Heel wat mensen vinden de info die ik geef soms moeilijk. Soms leg ik het te snel uit. Wil je me zeggen als 

ik te snel ga?” 

Probeer de informatie kort te houden en structureer je antwoord. Vraag of het oké is als je nogmaals 

herhaalt, vraag of er nog vragen zijn.  

Gebruik Zanzu.be als ondersteuningsmiddel: 

- afbeeldingen helpen

- gebruik de split-screen modus zodat je twee talen tegelijk kan openzetten

- draai je scherm om samen te kijken

- maak je eigen woordenboekje/brochure met woorden die goed verstaanbaar zijn en waarbij je je

goed voelt

- laat de website spreken
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- doorverwijsgids: Zanzu.be bevat een uitgebreide hulpgids. Je kan daarin organisaties, diensten en

personen per thema opzoeken. Onder elk artikel op de site zijn de voornaamste hulpadressen in

verband met het onderwerp in kwestie opgenomen. Een rechtstreekse link naar de hulpgids staat in

de taakbalk boven de tekst van elke pagina en onderaan elke pagina.

Om Zanzu.be bekend te maken bij de hulpvrager kunnen visitekaartjes, affiches of condoomspochettes 

besteld worden via https://shop.sensoa.be/ 

Werk financiële drempels weg 

- Ga na of de patiënt/hulpvrager recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

- Ben je een medische zorgverlener, pas zo veel mogelijk de derdebetalersregeling toe.

- Ga na of de patiënt recht heeft op verhoogde terugbetaling van bijv. anticonceptie via het

ziekenfonds.

Bijlage: 

Bevorderen van seksuele gezondheid als er geen contacttaal is of tolk om 

gesprek te voeren. 

Als er geen contacttaal is of als minimale communicatie met andere woorden niet mogelijk is dan zal het 

Onder vier ogen geen hulp bieden in dit gesprek. Begrijpelijkerwijze lost het Onder 4 Ogen geen 

taalprobleem op, noch is het een vertaaltool om communicatie alsnog mogelijk te maken.  

Het Onder vier ogen stappenplan helpt om seksuele gezondheid van de personen te bevorderen door dit in 

een gesprek pro-actief ter sprake te brengen. Het ontbreken van een taal, betekent dat het doel dat 

nagestreefd wordt in stap 2 (het stimuleren van de persoon) niet kan gehaald worden. Met deze stap komt 

de professional meer te weten over de unieke situatie waarin de persoon zich bevindt, over de unieke 

persoon die de persoon is. De professional kan bij totaal ontbreken van een (contact)taal de uitleg (en dus 

ook de voeling in de persoon) niet begrijpen en mogelijks zelfs foutief invullen. Kortom, het Onder 4 Ogen 

biedt hier geen soelaas. 

Wil dit zeggen dat seksuele gezondheid van de tafel wordt geschoven? 

Neen, zeker en vast niet. 

Het Onder vier Ogen heeft als doel een gesprek te initiëren over seksuele gezondheid zodat enerzijds 

mensen vrijuit kunnen praten over hun moeilijkheden, zorgen,… rond dit thema (praten helpt) en om 

anderzijds meer begrip en voeling te krijgen met deze unieke persoon zodat er een hulpaanbod écht op 

maat deze persoon kan geformuleerd worden. Het beluisteren, toestemming geven hierover te praten en op 

maat van de persoon een hulpaanbod aan te reiken, draagt uiteindelijk bij tot het bevorderen van de 

seksuele gezondheid.  
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Indien er geen gesprek mogelijk is, kan er nog wel informatie meegegeven worden. Niet zozeer helemaal op 

maat van de persoon, maar informatie draagt op zich ook bij tot het bevorderen van de seksuele 

gezondheid van mensen. Het contact zal dan gericht zijn op het laten zien hoe zanzu.be een hulpmiddel kan 

zijn om objectieve, neutrale informatie te vinden in de (moeder of contact)taal van de persoon.  Het 

bevorderen van seksuele gezondheid wordt dan ingevuld door het éénzijdig meegeven van informatie over 

seksuele gezondheid (in 14 talen).  De meerwaarde van een gesprek te voeren aan de hand van het Onder 

vier ogen stappenplan is om onder andere nauwer aansluiting te vinden bij de noden van de persoon. 



Wat heeft voor de langdurige afwezigheid gezorgd? Wat was de
aanleiding, de reden van de afwezigheid?

Wat heeft de leerling gedaan tijdens de afwezigheid? Wat was de
invulling? (NAFT, ziekenhuis, time-out?,…)

Heeft de leerling rond bepaalde doelstellingen gewerkt tijdens de
afwezigheid? 

Zijn er tips om de terugkeer te optimaliseren? 

Welke communicatiekanalen kan je gebruiken om het 
contact met de leerling, de leerkracht en de klas te behouden? 

Info over langdurige afwezigheid: welke school?, situatie?, Wat liep er wel of niet?, 
Welke steunfiguren had de jongeren en de leerkracht?
Info doorstroom per school bekijken.

bACK
on track

Vooraf Langdurige
Afwezigheid

Voorbereiding
op terugkeer

Terugkeer Opvolging

1. Vooraf aan de langdurige afwezigheid

2. Langdurige afwezigheid

Deze leidraad heeft als doel om stapsgewijs de terugkeer
naar school voor te bereiden, voor leerlingen die om
verschillende redenen langere tijd afwezig zijn geweest.
Het document is bedoeld om samen een tijdlijn op te
maken, stil te staan bij ieders verwachtingen en duidelijke
afspraken te maken i.v.m de toekomstige terugkeer naar
school. 
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Gedeelde verantwoordelijkheid

Positieve verbinding tussen zowel de leerling (en context) en de school als tussen het project 

Versterken van de leerlingen, leerkrachten en scholen 

       en de scholen.

Wat zijn de verwachtingen van de leerkracht, de leerling , de school, de ouders, … Waar liggen
de noden en wat zijn concrete/haalbare engagementen?

Wat zijn de afspraken en mogelijke consequenties bij het

Het geloof in een positieve terugkeer (zowel de leerkracht

Plan van aanpak + afspreken evaluatiemoment.

wel of niet naleven.

als de leerling). Op zoek naar vertrouwen.

Opmerking: Steunfiguur voor de leerkracht en leerling aanduiden.

Een eerlijke nieuwe kans krijgen… 

Werkbaarheid in de klas: aan de slag met de tools en het afgesproken plan en consequent
kunnen opvolgen.

Verbinding met de steunfiguur. 

3. Voorbereiding op de terugkeer

4. De terugkeer

5. Opvolging

Plan van aanpak evalueren aan de hand van een fiche. (datum reeds ingepland bij voorbereidend
gesprek) 

Wie maakt nog de link met de leerling?

Hoe kan de verbinding worden gemaakt met de klas en/of de leerstof?

Verschillende communicatiekanalen.



Elders verworven competenties: overdracht van opgedane vaardigheden tijdens de periode van
afwezigheid. 

Tools: relevante elementen uit trajectplan NAFT, TOCI (Traject Overschrijdend Competentie
Instrument), begeleider jongere tijdens afwezigheid uitnodigen voor overdracht, ...

Noden en verwachtingen voor een positieve terugkeer: dit kan aan de hand van de
behoeftenkaarten. 
Neem 5 kaarten die deze noden en of verwachtingen weergeven en bespreek deze tot alles
duidelijk en concreet is.

Naam:

Richting/Klas: 

Steunfiguur: persoon ter ondersteuning van de
leerling bij het individuele en groepsgesprek (vriend,
ouder, begeleider NAFT of andere begeleider, …)

Deze fiche heeft als doel om de terugkeer naar school voor leerlingen die om verschillende
redenen langere tijd afwezig zijn geweest te faciliteren. Het document is bedoeld om de noden
en de vragen van de leerlingen af te stemmen op de noden en de vragen van de school
waarnaar de leerling terugkeert.

 AFSTEMMINGSFICHE 

BACK ON TRACK

1.Leerling
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Naam:

Noden en verwachtingen voor een positieve terugkeer: (aan de hand van de behoeften
kaarten). Neem 5 kaarten die deze noden en of verwachtingen weergeven. Ofwel de behoefte
gewoon benoemen.

Engagementen en verantwoordelijkheden: Wat kan je zelf doen om de positieve 
terugkeer mogelijk te maken? 

Naam:

Noden en verwachtingen voor een positieve terugkeer: (aan de hand van de behoeften
kaarten). Neem 5 kaarten die deze noden en of verwachtingen weergeven. Ofwel de
behoefte gewoon benoemen.

Engagementen en verantwoordelijkheden: Wat kan je zelf doen om de positieve
terugkeer mogelijk te maken? 

3. Leerkracht Beroeps- gerichte Vakken

2. Leerkracht Theoretische vakken

Engagementen en verantwoordelijkheden: Wat kan je zelf doen om de positieve 
terugkeer mogelijk te maken? Kan op basis van de hierboven geselecteerde 
behoeftenkaarten. Of kan ook open vraag zijn. 



Naam:

Noden en verwachtingen voor een positieve terugkeer: 
dit kan aan de hand van de behoeften kaarten). 
Neem 5 kaarten die deze noden en of verwachtingen weergeven. Ofwel de behoefte gewoon
benoemen.

Engagementen en verantwoordelijkheden: 
Wat kan je zelf doen om de positieve terugkeer mogelijk te maken? 

Datum terugkeer in de klas: 

Datum opvolggesprek:

5. PraktiscH

4. Leerlingenbegeleider/ andere betrokkenen



CHECKLIST GESPREK TIENERZWANGERSCHAP 

Waarom deze checklist werd ontwikkeld? 

Na het uitwerken van deze bachelorproef werd duidelijk uit de literatuur dat de begeleiding bij een 

tienerzwangerschap niet altijd even optimaal verloopt. Heel wat onderdelen spelen ook een rol in de 

ervaring van de zwangerschap bij de toekomstige ouders, waardoor het idee ontstond om een checklist 

te ontwikkelen. Deze checklist kan gebruikt worden tijdens een gesprek tussen een zorgverlener en de 

tienerzwangere. Hierbij kunnen zowel de toekomstige tienermoeders als -vaders betrokken worden. 

Zo kan er ook hulp geboden worden bij het afronden van de schoolcarrière door een goede individuele 

ondersteuning te bieden. De drempels die ze daarbij zouden ervaren, kunnen besproken worden.  

Hoe kan het als hulpmiddel dienen? 

Het is een leidraad om tijdens het gesprek een houvast te bieden. Het is een overzicht van de 

verschillende aspecten die best eens aan bod komen tijdens het voeren van zo een gesprek. Op die 

manier wordt de tienerzwangerschap volledig behandeld en krijgt de zorgverlener een zo volledig 

mogelijk beeld van de situatie. Ook voor de tienerzwangere kan het een hulpmiddel zijn om dieper na 

te denken over dingen waar men misschien op voorhand nog niet bij stil heeft gestaan.  

• Familie/vrienden

o Welke band heeft de tienermoeder -vader met de familie?

o Is er een vertrouwenspersoon binnen de familie of vrienden(kring)?

o Kan je binnen je familie/vriendenkring rekenen op praktische hulp? Is er een vangnet

voor de tienerouders waar men kan op terugvallen?

• School

o Is hij of zij nog schoolgaand/ al dan niet leerplichtig?

o Welke gevoelens komen hierbij naar boven?

o Is er op school een mogelijkheid tot ondersteuning?

o Is er op school een leerkracht die als vertrouwenspersoon kan optreden?

o Ervaar je moeilijkheden op school?

o Mis je veel lessen? Ben je mee met de leerstof?

o Welke opvang zou er voorzien kunnen worden tijdens de lessen?

• Financieel

o Reeds gaan werken, vast inkomen? Of niet schoolgaand en werkloos?

o Is er financiële steun van de ouders?

o In welke woonomstandigheden verblijf jij/verblijven jullie samen? Waar wonen jullie

in? Zelfstandig of bij de ouders?

• Relatie

o Hoe is de huidige relatie?

o Vader van het ongeboren kindje, is hij betrokken? Hoe ervaart hij deze situatie?
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• Vader ongeboren kind

o Kan hij zijn gevoelens uiten? Hoe ervaart hij dit?

o Wordt er ook geluisterd naar zijn mening?

o Samenblijven? Samen keuze maken? Of wil hij er niets mee te maken hebben?

o Ervaart hij steun vanuit zijn familie?

o Hoe is zijn financiële toestand ?

• Kennis

o Wat is er al gekend over een zwangerschap in het algemeen?

o Welke opties zijn er? Hoe wordt hier over gedacht? (zelf houden, afbreken, adoptie,

pleegzorg)

o Ben je/zijn jullie op de hoogte van de instanties die hulp kunnen bieden?

o Ken je de rechten en plichten als tienerzwangere?

o Met welke vragen zit hij of zij op dit moment?

• Gevoelens

o Welke gevoelens ervaar jij/ervaren jullie?

o Zijn jullie gevoelens voor elkaar nog hetzelfde? Zo ja, waarom?

o Of indien reeds veranderd? Waarom?

o Kan er over gepraat worden met iemand?

o Op welke manier zal je hier verder mee omgaan?

o Hoe kijk jij /kijken jullie naar de toekomst?

• Reactie omgeving

o Welke reacties heb je al ervaren?

o Weet jouw/jullie omgeving het nieuws al? Vb. ouders, vrienden, school?

o Hoe wil je het vertellen of heb jij/hebben jullie het reeds verteld?

• Vragen

o Nog andere vragen?

o Waar zou je graag hulp bij ervaren? Hoe kunnen wij helpen?

Deze checklist werd opgesteld door laatstejaars-studenten vroedkunde Lotte Rogie en Stacey 
Vandenberghe in het kader van de bachelorproef met als onderzoeksvraag: “Kan een checklist de 
zorgverleners helpen bij de drempels die invloed hebben op het niet-afronden van de schoolcarrière 
bij tienerouders? 

Vives Hogeschool Kortrijk (2019-2020)



Financiële 
en materiële hulp 

van OCMW Gent

Hoe kunnen we 
je helpen?

Financiële 
en materiële hulp 
van OCMW Gent
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Heb je problemen op fi nancieel of materieel vlak? 
Misschien kunnen we je helpen. 

Kom langs bij OCMW Gent. Een maatschappelijk werker bekijkt met 
jou op welke steun je recht hebt. 

Welke vormen van hulp zijn er?

· OCMW Gent kan jou leefl oon (of equivalent leefl oon) toekennen. Dit  
 is wettelijk geregeld: ieder OCMW moet dezelfde wetgeving volgen. 
· Afhankelijk van je situatie en inkomen, zul je vaak ook federale  
 of regionale (Vlaamse) hulp kunnen aanvragen (zoals sociaal tarief  
 energie, studietoelage, …). Hier beslist OCMW Gent niet over,   
 maar je maatschappelijk werker zal je hierover wel informeren.
· Daarnaast geeft OCMW Gent allerlei extra fi nanciële tussenkomsten,  
 bovenop het leefl oon. 
 Deze brochure geeft je een overzicht van de extra steun die 
 OCMW Gent jou kan bieden. 

Deze brochure is gedrukt in april 2019.
De actuele bedragen vind je steeds terug op www.ocmwgent.be. 

WOORD VOORAF

In deze brochure lees je voor 
elke vorm van hulp aan welke 
voorwaarden je moet voldoen.
Dit is een korte samenvatting, 
maar soms zitten er complexe 
berekeningen achter.
Je maatschappelijk werker heeft 
de volledige informatie en kan 
je alles uitleggen.
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• Fonds Participatie en Sociale Activering (PASOA)    16

Wonen  
•  Bemiddeling bij huurachterstal en tussenkomst in achterstallige huur   17
• Huurwaarborg, bankwaarborg en zekerheidstelling 17
• Installatiepremie en noodhulp 18
• Tussenkomst in dubbele huishuur 18  
• Tussenkomst in huishuur bij detentie 18
• Karwei , verhuizing en uitlening van meubilair  19

LEEFLOON EN EQUIVALENT LEEFLOON

Heb je geen of onvoldoende inkomen, dan zal 
OCMW Gent onderzoeken of je recht hebt op een 
maandelijks leefl oon (of equivalent leefl oon).

Je maatschappelijk werker doet hiervoor een 
sociaal-fi nancieel onderzoek. Zoals elk OCMW 
volgen we hierbij de wettelijke regelgeving.

Om leefl oon (of equivalent leefl oon) te krijgen, 
moet je voldoen aan 6 voorwaarden:

1.  Je hebt de Belgische nationaliteit of een van  
  de andere statuten die recht geven op leefl oon 
  (mensen met vreemde nationaliteit hebben  
  soms recht op leefl oon, soms recht op   
  equivalent leefl oon).
2.  Je bent meerderjarig of hebt kinderen ten laste.
3.  Je werkelijke verblijfplaats is in België.
4.  Je hebt ontoereikende bestaansmiddelen.
5.  Je put je rechten op sociale uitkeringen en   
  onderhoudsgeld uit.
6.  Je bent bereid om te werken.

AANVULLENDE FINANCIËLE HULP

Wat?

 • Maandelijkse vorm van fi nanciële    
  hulp (bovenop het leefl oon of equivalent   
  leefl oon).
 • Het bedrag is voor iedereen anders, maximaal  
  ongeveer 180 euro per maand.
 • We houden rekening met je gezinssituatie,   
  het aantal kinderen, de scholingsgraad van de  
  kinderen, de huurprijs en of je al dan niet een  
  huursubsidie krijgt.

Voor wie?

 • Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
  invaliditeitsvergoeding,     
  inkomensvervangende tegemoetkoming aan  
  gehandicapten of pensioen.
 • Er is geen recht voor studenten (behalve met  
  minderjarige kinderen), geschorste werklozen,  
  mensen met eigendom en mensen met   
  spaargeld.

 Voorwaarden?

 • Je moet (blijven) meewerken aan het   
  activeringstraject.
 • Gezinnen met minderjarige kinderen   
  hebben onmiddellijk recht vanaf de start 
  van de OCMW-hulpverlening.
 • Andere gezinstypes moeten 6 maanden   
  wachten vanaf de start van de hulpverlening.

INHOUD

5



BRANDSTOF – EENMALIGE TUSSENKOMST

Wat?
Eenmalige tussenkomst voor maximaal 1.000 liter 
stookolie

Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met 
stookolie en je kunt de levering niet zelf betalen.

Voorwaarden? 
• Je hebt recht op een stookoliepremie (federale

verwarmingstoelage) of je hebt een jaarlijks
inkomen lager dan 30.640 euro + 1.600 euro per
persoon ten laste.

• Je kunt deze tussenkomst maar 1 keer aanvragen.
• Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag

opzij te zetten voor je stookoliekosten.

VERWARMINGSTOESLAG (STOOKOLIEPREMIE)

Wat?
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een 
deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur 
van personen die zich in een moeilijke situatie 
bevinden:
• maximaal 1.500 liter brandstof per huishouden

per jaar
• maximaal 210 euro per jaar

Voor wie?
• Je hebt een verhoogde tegemoetkoming (alle

leden van het gezin hebben code ..1/..1 bij het
ziekenfonds).

• Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van
alle gezinsleden is lager of gelijk aan
18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per
persoon ten laste (we houden rekening met
het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen
(x3) van de onroerende goederen, buiten de
gezinswoning)

• Je bent in collectieve schuldenregeling
of schuldbemiddeling en je kunt de
verwarmingsfactuur niet betalen.

Voorwaarden?
• Je verwarmt je woning met stookolie.
• Je dient je aanvraag in binnen de 60 dagen na

de tankbeurt.

MAANDELIJKSE OPLADING BUDGETMETER GAS 

Wat?
Vooral tijdens de winter verbruik je veel aardgas. 
Als je niet genoeg voorafbetalingen deed voor je 
budgetmeter aardgas, heb je in de wintermaanden 
te weinig saldo om de winter door te komen. 
OCMW Gent helpt je door maandelijks een bedrag 
rechtstreeks aan Fluvius te storten. Dit bedraagt 
per gezin eenmalig 600 euro in 12 maandelijkse 
schijven van 50 euro. 

Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met een 
budgetmeter aardgas en je hebt te weinig budget 
om de budgetmeter op te laden.

Voorwaarden?
Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag 
opzij te zetten voor je budgetmeter gas.

VERWARMING, ELEKTRICITEIT EN WATER
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WINTERPREMIE OPLADING BUDGETMETER GAS 

Wat?
Maandelijkse premie tijdens de wintermaanden 
(van 1 november tot 1 april)

Voor wie?
Je bent Gentenaar en je verwarmt je woning met 
een budgetmeter aardgas.

Voorwaarden?
Je kunt alleen een premie krijgen voor 
aardgasverbruik voor verwarming, door een 
gasverwarmingssysteem met hoog rendement.

AANKOOPPREMIE VOOR 
GASVERWARMINGSSYSTEEM MET HOOG 
RENDEMENT

Wat?
Dankzij deze premie kun je energiebesparende 
of milieuvriendelijke verwarmingsmiddelen 
gebruiken. Zo krijg je een lagere energierekening. 
De premie bedraagt maximaal 2.000 euro per 
woning.

Voor wie?
Je kunt je rekeningen moeilijk betalen, vooral voor 
energie en water.

Voorwaarden?
Je vervangt je installatie op elektriciteit of 
steenkool door een gasverwarmingssysteem met 
hoog rendement.

WINTERPREMIE OPLADING BUDGETMETER   
ELEKTRICITEIT 

Wat?
Maandelijkse premie tijdens de wintermaanden 
(van 1 november tot 1 april) voor wie verwarmt met 
accumulatoren

Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met een 
budgetmeter elektriciteit en je hebt alleen een 
meter met nachttarief (geen dag- en nachttarief).

Voorwaarden?
De premie geldt niet voor het gewoon elektrisch 
verbruik of voor elektrische bijverwarming. 
Het moet gaan over een aparte budgetmeter 
elektriciteit (alleen nachttarief).

TUSSENKOMST IN ENERGIE- EN/OF 
WATERFACTUREN

Wat?
OCMW Gent neemt de volledige of gedeeltelijke 
schuld van energie- of waterfacturen ten laste 
bij een commerciële energieleverancier, bij de 
sociale leverancier Fluvius, bij Farys of bij de 
huisvestingsmaatschappij. 

Voor wie?
Je hebt moeite gedaan om de energierekeningen te 
betalen maar je kunt toch de jaarlijkse afrekening 
of openstaande facturen niet betalen. 

Voorwaarden?
Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag 
opzij te zetten voor je energiekosten OF je betaalt 
het bedrag in schijven terug aan OCMW Gent.

TUSSENKOMST IN AANKOOP ENERGIEZUINIG 
TOESTEL (KOELKAST, WASMACHINE, …)

Wat?
Je krijgt een eenmalige premie van maximaal 
400 euro. Je kunt de premie gebruiken voor: 
• de aankoop van een energiezuinig toestel of   
 energiezuinig materiaal
• indirecte kosten (bijvoorbeeld leverings- en   
 aansluitingskosten van het toestel)
• werken (materiaal en werkuren) door een private  
 aannemer

Voor wie?
• Je kunt de rekeningen voor gas en elektriciteit  
 moeilijk betalen.
• Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden   
 voor de federale verwarmingstoelage 
 (www. verwarmingsfonds.be) OF
• Alle gezinsleden hebben verhoogde    
 tegemoetkoming bij het ziekenfonds OF
• Je bent in schuldhulpverlening of collectieve   
 schuldenregeling OF
• Je netto belastbaar inkomen is niet hoger dan  
 30.640 euro + 1.600 euro per persoon ten laste.

Voorwaarden?
Je laat eerst een energiescan uitvoeren in je   
woning door vzw REGent.
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TUSSENKOMST IN DE AANKOOP OF HUUR VAN EEN 
AFKOLFTOESTEL

Wat?
• elektrisch toestel: tussenkomst in de huurprijs  
 (maximaal 6 maanden) + tussenkomst voor de  
 aankoop van een afkolfset
• manueel toestel: tussenkomst voor de aankoop  
 (maximaal 30 euro) + tussenkomst voor de   
 aankoop van een afkolfset

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
 invaliditeitsvergoeding of inkomensvervangende  
 tegemoetkoming aan gehandicapten.
• Behoor je niet tot deze groepen? Je    
 maatschappelijk werker kan een uitzondering  
 aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als 
 een leefl oon.
• Je bent doorverwezen door een specialist   
 (vroedvrouw,  arts, Kind en Gezin, …).

VOLLEDIGE TUSSENKOMST IN KINDEROPVANG BIJ 
(SOCIALE) ACTIVERING

Wat?
Volledige tussenkomst in de facturen van 
kinderopvang (crèche) of van buitenschoolse 
opvang voor kinderen in kleuter- en lager 
onderwijs (= een deel van de schoolfactuur)

Voor wie?
Je hebt een leefl oon of equivalent leefl oon.

Voorwaarden?
• Je volgt een opleiding (ook taalopleiding) die   
 minstens 1 maand duurt en minstens 9 lesuren  
 per week omvat.
• Je volgt een activeringstraject (voortraject,   
 arbeidszorg, …) dat minstens 1 maand duurt en  
 minstens 18 uren opleiding per week omvat.
• Je krijgt geen steun voor kinderopvang van de VDAB.

TUSSENKOMST IN BETAALD ONDERHOUDSGELD OF 
BIJDRAGE GEPLAATST KIND

Wat?
Tussenkomst van maximaal 50 % van het betaalde 
onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor het 
geplaatste kind met een maximumbedrag per gezin 
van 91,67 euro per maand 

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon of equivalent leefl oon.
• Je moet een onderhoudsbijdrage betalen voor  
 kinderen op basis van een gerechtelijke   
 beslissing of een echtscheiding met onderlinge  
 toestemming OF
• Je betaalt een onderhoudsbijdrage voor een   
 geplaatst kind.

Voorwaarden?
• Elke maand lever je aan je maatschappelijk   
 werker het bewijs dat de onderhoudsbijdrage is  
 betaald.

GEZIN EN KINDEREN
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VOLLEDIGE TUSSENKOMST IN DE ONKOSTEN 
VOOR PLAATSING IN CRISISSITUATIES 

Wat?
Bij een tijdelijke plaatsing van minderjarige 
kinderen in een crisissituatie (bijvoorbeeld de 
plotse opname van een alleenstaande moeder in 
een ziekenhuis) kan OCMW Gent de kosten voor de 
plaatsing betalen.

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
 invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende  
 tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen?
 Je maatschappelijk werker kan een uitzondering  
 aanvragen.

Voorwaarden?
Het bedrag van je uitkering is even hoog als een 
leefl oon. 

THUISHULP - TUSSENKOMST IN KOSTEN VOOR 
POETSHULP, GEZINSHULP EN BEJAARDENHULP

Wat?
Maandelijkse tussenkomst in de facturen voor 
poetshulp, gezinshulp of bejaardenhulp

Voor wie?
• Je hebt een duidelijke nood aan professionele  
 hulp in het huishouden (je kunt dit niet alleen).
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
 invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende  
 tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Je    
 maatschappelijk werker kan een uitzondering  
 aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een  
 leefl oon.
• Je krijgt geen premie vanuit de zorgkas.

TUSSENKOMST IN BEZOEKRECHT KINDEREN

Wat?
Je kind woont bij de andere ouder maar komt op 
bezoek (bezoekrecht). OCMW Gent betaalt 8,5 euro 
per dag dat je kind bij jou op bezoek komt (1 of 
meer dagen per maand), met een maximum van 
70 euro per maand per kind en een maximum van 
140 euro per maand per gezin.

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
 invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende  
 tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? 
 Je maatschappelijk werker kan een uitzondering  
 aanvragen. 

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een  
 leefl oon.
• Er is geen echtscheidingsvonnis nodig: ook als  
 je kind in onderlinge afspraak tussen de   
 ouders bij de andere ouder woont en bij jou op  
 bezoek komt, kun je deze tussenkomst krijgen.

TUSSENKOMST IN EERSTELEEFTIJDSMELK

Wat?
Tussenkomst van maximaal 600 euro voor de 
aankoop van eersteleeftijdsmelk. Tot de baby 
6 maanden oud is: 360 euro voor de eerste 3 
maanden en 240 euro voor de volgende 
3 maanden.

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon,   
 invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende  
 tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen?    
 Je maatschappelijk werker kan een uitzondering  
 aanvragen. 

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een  
 leefl oon.
• Je werd doorverwezen door Kind en Gezin.
• Je moet de eersteleeftijdsmelk kopen in een   
 apotheek en je geeft de aankoopbewijzen aan je  
 maatschappelijk werker.

GEZIN EN KINDEREN
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TUSSENKOMST IN ANTICONCEPTIE

Wat?
Tussenkomst voor verschillende vormen van 
anticonceptie

Voor wie?
Je kunt de kosten voor anticonceptie zelf moeilijk 
of niet betalen.

Voorwaarden?
• Je hebt anticonceptie nodig om diverse redenen.
• Je kiest een doeltreffende vorm

van anticonceptie in samenspraak met je
maatschappelijk werker.

TUSSENKOMST IN MEDISCHE BEHANDELING - 
RAADPLEGING EN/OF (DAG)OPNAME

Wat?
Tussenkomst in een deel van of de volledige 
facturen van het ziekenhuis voor consultatie of na 
een opname van een of meer dagen

Voor wie?
Je hebt een beperkt inkomen.

Voorwaarden?
• De medische behandeling is noodzakelijk.
• Voor bijzondere behandelingen (bijvoorbeeld

genderingrepen, maagverkleiningen, esthetische
ingrepen, …) moet je voor de ingreep langsgaan
bij het Medisch Adviescentrum van OCMW Gent:
onze arts moet je aanvraag goedkeuren.

• Je kunt zelf om een terugbetaling vragen of het
ziekenhuis kan de aanvraag indienen.

• OCMW Gent komt niet tussen in de extra kosten
voor het verblijf in een eenpersoonskamer.

• Heb je leefloon of equivalent leefloon,
dan krijg je altijd een tussenkomst voor
hospitalisatiekosten (enkel bij
opname langer dan 1 dag).

• Heb je een ander of hoger inkomen dan
(equivalent) leefloon, dan moet je soms een deel
van de factuur terugbetalen (in schijven).

TUSSENKOMST IN ZIEKENFONDSBIJDRAGEN

Wat?
Tussenkomst voor (een deel van) de (wettelijke of 
aanvullende) ziekenfondsbijdragen voor wie dit 
zelf niet kan. Zo ben je altijd verzekerd bij ziekte of 
ongeval.

Voor wie?
Je hebt een beperkt inkomen.

Voorwaarden?
Je hebt een verhoogd risico op ziekte en moet 
hiervoor verzekerd zijn. 

TUSSENKOMST IN DE BEHANDELING VAN 
VERSLAVING VIA HET MSOC

Wat?
Tussenkomst in (een deel van) de 
behandelingskosten van het Medisch Sociaal 
Opvangcentrum (MSOC)

Voor wie?
• Je hebt een beperkt inkomen en vecht tegen een

verslaving.
• Behoor je niet tot deze groep? Je

maatschappelijk werker kan een uitzondering
aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een

leefloon.
• Je kreeg een positief advies van onze arts.
• Je krijgt een tussenkomst zolang het MSOC de

behandeling nodig acht.

TUSSENKOMST IN MEDISCHE KOSTEN EN MEDICATIE

Wat?
Maandelijkse tussenkomst om medische kosten 
en/of medicatie te helpen betalen. Dit bedrag 
wordt per jaar toegekend en jaarlijks opnieuw 
berekend.

Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon,

invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.

• Behoor je niet tot deze groepen? Je
maatschappelijk werker kan een uitzondering
aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een

leefloon.
• Onze arts bepaalt hoe hoog het bedrag van

de tussenkomst is op basis van een gesprek met
jou en de documenten van je behandelende
arts(en).

TUSSENKOMST IN PSYCHOTHERAPEUTISCHE 
KOSTEN EN PSYCHOMEDICATIE

Wat?
Maandelijkse tussenkomst om de kosten voor een 
psychiater, psycholoog en/of psychomedicatie 
te helpen betalen. Dit bedrag wordt meestal per 
6 maanden of per jaar toegekend en minstens 
jaarlijks opnieuw berekend.

Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon,

invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen

• Behoor je niet tot deze groepen? Je
maatschappelijk werker kan een uitzondering
aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een

leefloon.
• Je hebt altijd een advies nodig van onze

psychologische dienst.

TUSSENKOMST VOOR BRIL, KINESITHERAPIE, 
TANDVERZORGING, PROTHESEN, ...

Wat?
In sommige gevallen geeft OCMW Gent een 
tussenkomst voor een deel van de kosten voor de 
aankoop (of vervanging) van:
• bril en lenzen
• ergotherapie
• kinesitherapie
• logopedie
• tandverzorging
• tandprothese
• gehoorprothese
• orthopedische prothesen
Het bedrag is niet hoger dan de officiële RIZIV-
normen.

Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon,

invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.

• Behoor je niet tot deze groepen? Je
maatschappelijk werker kan een uitzondering
aanvragen.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
 leefloon.
• Je kreeg een positief advies van de OCMW-arts.

Die bepaalt ook het bedrag dat je terugkrijgt.
• Heb je een ander of hoger inkomen dan

(equivalent) leefloon, dan moet je soms een deel
van de tussenkomst terugbetalen (in schijven).

• Bril nodig? Breng het voorschrift van de oogarts
en een offerte van de opticien mee.

GEZONDHEID
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FONDS PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING 
(PASOA)

Wat?
Tussenkomst voor een deel van de kosten 
voor culturele, sportieve of sociale 
activiteiten. Bijvoorbeeld tickets voor 
podiumkunsten, sportevenementen, cinema, 
lidgelden jeugdbeweging, sportclub, fi etsen, 
schooluitstappen, … 
Je krijgt 80 % van de kostprijs terug, met een 
maximum van 100 euro per persoon per jaar en 
een maximum van 400 euro per gezin per jaar.

Voor wie?
Alle personen die om een of andere reden begeleid 
worden door OCMW Gent.

Voorwaarden?
• Dit is niet geldig voor activiteiten met 
 Uitpas-korting.
• Je moet een betalingsbewijs (rekening, factuur, …)  
 indienen.
• Het budget van het Fonds voor Participatie   
 en Sociale Activering (PASOA) is beperkt. 
 Je maatschappelijk werker controleert of er 
 nog middelen zijn.

BEMIDDELING BIJ HUURACHTERSTAL EN 
TUSSENKOMST IN ACHTERSTALLIGE HUUR 

Wat?
OCMW Gent bemiddelt met de sociale 
huisvestingsmaatschappij bij huurachterstal. 
Het doel is dat je je woning kunt behouden. We 
maken een realistisch afbetaalplan op (maximaal 
6 schijven). In sommige gevallen komt OCMW Gent 
tussen in de achterstallige huur en betaal je deze 
terug in schijven.

Voor wie?
Alle huurders van een sociale woning met 
huurachterstal.

Voorwaarden?
• Je werkt mee aan het sociaal-fi nancieel   
 onderzoek en aanvaardt verdere begeleiding. 
• Je betaalt verder de lopende huur.

HUURWAARBORG, BANKWAARBORG EN 
ZEKERHEIDSTELLING

Wat?
Tussenkomst voor het betalen van de 
huurwaarborg (maximaal 3 maanden huur). De 
maximumbedragen zijn:

 • 2.035 euro voor een alleenstaande of een koppel  
  zonder kinderen 
 • 2.289,38 euro met 1 kind ten laste 
 • 2.543,75 euro met 2 kinderen ten laste 
 • 2.798,13 euro met 3 kinderen ten laste 
 • 3.052,50 euro met 4 of meer kinderen ten laste

Dit kan ook via een bankwaarborg of 
zekerheidstelling. 

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon 
 of vervangingsinkomen.
• Behoor je niet tot deze groepen? 
 Je maatschappelijk werker kan een 
 uitzondering  aanvragen.

Voorwaarden?
• Je moet je huidige woning verlaten of je vindt  
 een geschikte woning.
• Je hebt concreet zicht op een nieuwe woning die  
 past in je budget.
• De borg van je vorige woning wordt niet op tijd  
 terugbetaald of is onvoldoende om de nieuwe  
 borg te betalen.
• Je bent bereid om de borg terug te betalen (in  
 schijven).

VRIJE TIJD WONEN
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INSTALLATIEPREMIE EN NOODHULP

Wat?
Eenmalig bedrag om je na een periode van 
dakloosheid opnieuw te installeren in een woning. 
Het huidige bedrag is 1.254,82 euro (geldig vanaf 
1/9/18 - dit volgt de evolutie van het leefl oon).

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon of   
 vervangingsinkomen uit sociale zekerheid. De  
 hoogte van je vervangingsinkomen speelt 
 geen rol.
• Heb je een loon, dan mag dit niet hoger zijn dan  
 10 % boven het leefl oon.

Voorwaarden?
• Je huurt als dakloze persoon een woning   
 waardoor de periode van dakloosheid eindigt.
• Je hebt deze premie nog niet eerder gekregen.
• Je mag de premie niet gebruiken om de huur of  
 de waarborg te betalen.
• Heb je geen recht meer op deze premie, dan kan 
 OCMW Gent ‘noodhulp’ geven: dit is hetzelfde  
 bedrag maar je betaalt dit terug in schijven.

TUSSENKOMST IN DUBBELE HUISHUUR

Wat?
OCMW Gent helpt je om dubbele huishuur te 
betalen wanneer je verhuist. We betalen het 
bedrag van de hoogste huur. Dit is maximaal:

• 678,33 euro voor een alleenstaande of een   
 koppel zonder kinderen 
• 763,13 euro met 1 kind ten laste 
• 847,92 euro met 2 kinderen ten laste 
• 932,71 euro met 3 kinderen ten laste 
• 1.017,50 euro met 4 of meer kinderen ten laste

Voor wie?
• Je hebt een leefl oon, equivalent leefl oon of   
 vervangingsinkomen.
• Behoor je niet tot deze groepen? 
 Je maatschappelijk werker kan een 
 uitzondering aanvragen.

Voorwaarden?
• Je verhuist en krijgt al een tussenkomst in 
 de waarborg.
• Je kunt de overlap tussen 2 huishuren 
 niet vermijden. 
• Je hebt niet genoeg geld om 2 huishuren 
 te betalen.
• Je betaalt dit bedrag achteraf 
 terug (in schijven).

TUSSENKOMST IN HUISHUUR BIJ DETENTIE 

Wat?
OCMW Gent kan je huishuur betalen tijdens 
periodes van verblijf in de gevangenis zodat je je 
woning kunt houden. 

Voor wie?
Je bent in begeleiding bij de Sociale Dienst van 
OCMW Gent op het moment van de detentie.

Voorwaarden?
• Je verblijf in de gevangenis is beperkt in de tijd.
• De woning heeft een goede prijs-   
 kwaliteitsverhouding.
• Je wilt graag terugkeren naar de woning.
• Je betaalt dit bedrag achteraf terug (in schijven).

KARWEI, VERHUIZING EN UITLENING VAN 
MEUBILAIR

Wat?
Je kunt aan OCMW Gent hulp vragen voor 
allerlei werken. Bijvoorbeeld: decoratiewerken, 
vloerbekleding, gyprocwerken (valse plafonds of 
wanden), isolatiewerken, klein metselwerk, kleine 
klusjes, schrijnwerk, meubelrenovatie/schilderen, 
elektriciteitswerk, loodgieterswerk, ontruimingen 
(uitzonderlijk), verhuizingen, uitlening van 
noodmeubilair (afhankelijk van de voorraad).

Voor wie?
Je bent in begeleiding bij de Sociale Dienst van 
OCMW Gent.

Voorwaarden?
• Je maatschappelijk werker doet een sociaal-  
 fi nancieel onderzoek om te bepalen welk tarief  
 je  moet betalen:

‒ Heb je recht op een verhoogde    
  tegemoetkoming? 
  Dan krijg je 60% korting op het    
  basistarief voor de werkuren en de   
  verplaatsingsvergoeding. 
 ‒ Heb je een leefl oon? Dan krijg je 80 % korting  
  op het basistarief voor de werkuren en de   
  verplaatsingsvergoeding.

• Je krijgt vooraf altijd een offerte.
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OCMW Gent
Onderbergen 86
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11
E-mail ocmwgent@ocmw.gent
Website www.ocmwgent.be

INFO



MEDISCHE KAART GENT
VOOR DRINGENDE MEDISCHE HULP

Informatie voor zorgverleners

inhoudstafel



Mensen zonder wettig verblijf en EU-onderdanen die (tijdelijk) uitgesloten zijn van 
maatschappelijke dienstverlening kunnen een tussenkomst in dringende medische 
hulpverlening aanvragen. De Dienst Gezondheidszorg & Medische Kaart van OCMW 
Gent onderzoekt de aanvragen en levert een medische kaart af als de aanvrager in 
Gent verblijft en behoeftig is. Deze dienstverlening is er voor alle Gentenaars, niet 
alleen voor OCMW-cliënten.

Hoe aanvragen?

Medische Kaart Gent

De aanvrager meldt zich persoonlijk aan
Als de aanvrager zelf langskomt, onderzoekt een maatschappelijk werker tijdens 

het intakegesprek de voorwaarden voor een medische kaart:

• verblijf in Gent?
• illegaal verblijf?
• behoeftig?

Er wordt een intakenota opgesteld.

Bezoekadres: Dienst Gezondheidszorg -  Offerlaan 6, 9000 Gent
Bel naar 09 266 93 07 voor een afspraak. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.

De zorgverlener doet een schriftelijke aanvraag

Een aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren door de zorgverlener (arts, tandarts, …):

• Voeg een attest van medische hoogdringendheid toe.
• Vermeld de contactgegevens van de patiënt: naam, geboortedatum, adres,

telefoon, kopie van ID.
• Laat de aanvraag ondertekenen door de patiënt of vertegenwoordiger.
• Stuur de aanvraag naar het postadres.

Postadres: Dienst Gezondheidszorg - Onderbergen 86, 9000 Gent

2

1



Sociaal-financieel onderzoek

Na de persoonlijke of schriftelijke aanvraag nodigt een maatschappelijk werker 
de aanvrager uit op een zitdag. Mogelijk wordt een huisbezoek vastgelegd.
Het verslag van dat sociaal-financieel onderzoek komt voor het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst.  Als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt de aanvrager 
een medische kaart. Die is telkens maximum 3 maanden geldig.

Verdere administratieve afhandeling

De Dienst Gezondheidszorg zorgt voor de betaling van de facturen voor medische, 
paramedische en farmaceutische kosten.

• Lever je als zorgverlener een prestatie waarvoor je een tussenkomst wilt
aanvragen? Volg de procedure onder ‘Wat bij prestaties?’.

• Heb je een probleem of een vraag over de aanvraagprocedure, de facturatie,
Mediprima, …? Mail naar administratie.gezondheidszorg@ocmw.gent. 

Wat bij prestaties?

• De patiënt toont zijn medische kaart aan de zorgverlener.
• Als zorgverlener attesteer je de dringendheid en stuur je binnen de 30 dagen een

aanvraag naar het postadres van de Dienst Gezondheidszorg.
• Je gebruikt hiervoor het formulier op > https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-
integratie/anti-discriminatie-inclusie-en-toegankelijkheid/medische-kaart-info-
voor-zorgverleners

Opgelet: ziekenhuizen werken hiervoor met Mediprima.
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Familiaal geweld stopt pas 
als je erover durft praten.

Toon dat je bezorgd bent.

Luister zonder oordeel.

Moedig professionele hulp aan.

Heb respect voor de keuze van de ander, 
ook al zou jij iets anders doen.

Blijf contact houden.

1

2

3

4

5

Wat kan je doen als getuige?
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Bel, chat of mail
gratis & anoniem171 2

Ontdek hoe jij kunt helpen
www.stad.gent/familiaalgeweld
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van het secundair onderwijs
Lespakket voor de 2de en 3de graad

Tienerzwangerschap
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Geldenaaksebaan 277 
3 001 Heverlee 
016/38.69.50 
vragen@fara.be 
www.fara.be 



materiaal

‘Tussen de lakens’: basismodule lichaam, module anticonceptie, module seksueel
overdraagbare aandoeningen en module seksueel overschrijdend gedrag 

Roze Wolkspel: spel over tienerzwangerschap en jong ouderschap 

Anticonceptiekoffer 

https://www.sensoa.be/materiaal/zwangerschap?page=0. (hier kan gefilterd worden
naargelang doelgroep of leeftijden) 

www.zanzu.be : 
website over seksuele gezondheid voor mensen die geen of moeilijk Nederlands kunnen (te
gebruiken door jongeren of door professionals in hun lessen/ begeleidingen 

www.allesoverseks.be : 
website waar jongeren antwoorden vinden op veel voorkomende vragen rond seks,
anderzijds ook interessante website voor professionals over onder andere ‘Lesgeven over
seks en de eerste keer’, ....

www.lejo.be

https://www.fara.be/fara-voor-professionals/fara-voor-het-onderwijs/lespakket-over-
tienerzwangerschap-gratis

voor in de lessen

inhoudstafel

https://www.sensoa.be/materiaal/zwangerschap?page=0
http://www.zanzu.be/
http://www.allesoverseks.be/
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B E N  J E  J O N G  E N  ( B I J N A )

M O E D E R  O F  V A D E R ?  

D A N  I S  D I T  M A G A Z I N E

I E T S  V O O R  J O U .  

 

J E  V I N D T  E R  P R A K T I S C H E

I N F O R M A T I E  O V E R

Z W A N G E R S C H A P  E N

B E V A L L E N ,  J E  R E C H T E N

E N  P L I C H T E N ,

K I N D E R O P V A N G ,

G E L D Z A K E N ,  E N Z .

 

M A A R  O O K  H E E L  W A T

V E R H A L E N  V A N  A N D E R E

J O N G E  M O E D E R S  E N

V A D E R S !

1



I N F O  V O O R
J O N G E  O U D E R S

04 Hoe is het om tienermama te zijn? 

03 Zwanger!

03 Hoe vertel je het?

07 Tijdens je zwangerschap

09 Zwanger & school

12  Het (tiener)moederschap

16  Hulp als je kindje groter wordt

ZWANGER- & 

MOEDERSCHAP

FARA vzw
LEJO vzw

tiener - ouder                                              
bevallen                                                           
borstvoeding                                                        
flesvoeding                                                           
financieel                                                              
als het moeilijk loopt                                         
test het ouderschap                                         
zelfzorg                                                                 

2 organisaties speciaal voor tienerouders
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18
19
21
22
23
25
27
28

29
30



42 als je kind een kind krijgt

43 hoe kan ik mijn kind helpen? 

45 tips voor jonge grootouders

31 als je papa wordt

34 FAQ tienervaders

35 erkenning

38 alimentatie

39 Hoe kan je helpen tijdens 

      de zwangerschap? 

41 tips voor tienervaders

VADERS

GROOTOUDERS
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In één klap word je een stuk volwassener. Je krijgt
een duidelijk doel in je leven; je kindje zo goed
mogelijk verzorgen, opvoeden en groot brengen.

Jong moeder worden heeft mooie kanten. Je hebt
een kind van wie je onvoorwaardelijk mag houden
en van wie je onvoorwaardelijke liefde terugkrijgt. 
De kleinste dingen van je kind maken je
gelukkig en trots. Je bent nog jong en vol energie.
Een nachtje slaap missen bijvoorbeeld gaat
makkelijker als je jong bent. De meeste jongeren
zijn creatief en flexibel in hun denken en bij
veranderingen. Dat kan je wel gebruiken als je een
kind krijgt! 

Maar misschien had je het je toch allemaal anders
voorgesteld. Want een kind hebben is ook een
grote zorg. Het verantwoordelijkheidsgevoel kan je
overspoelen en angstig maken. Je vraagt je vaak af
of je het wel goed doet. De bezorgdheid om je kind
kan overweldigend zijn. 
Als moeder moet je dag en nacht klaarstaan. Je
kind kan je wanhopig en gek maken door urenlang
te huilen of zeuren... (dit overkomt elke moeder -
niet alleen jonge!)

Hoe is het om 
tienermama te zĳn? 

Ik heb me niet gerealiseerd wat er bij het

verzorgen van een kind komt kijken. Ik ben blij met

mijn besluit om het kind te houden. Maar al het

geregel en het 24/7 zorgen voor het kind viel

tegen. 

Het was ook moeilijk om informatie te vinden en

hulp te krijgen bij alle administratie, financiële

zaken, kinderopvang of waar ik kon wonen.

Ik moest plots op alle vlak volwassen zijn. 

Ik ben er sterker uit gekomen, maar vaak vroeg ik

me af waar ik aan begonnen was. Luna, 17

Om je voor te bereiden, kan je dit magazine lezen.  
Heb je daarna nog vragen? Wil je hulp bij iets?

Bel, mail of chat met iemand van Fara!

Vaak kom je als jonge moeder ook in contact met
vooroordelen. Vele mensen zullen bepaalde
verwachtingen van je hebben: je moét je nu
volwassen gedragen. Er zullen momenten zijn dat
je de vrijheid en onbezorgdheid van voorheen
mist. Daarnaast heb je plots de zorg over een
huishouden en geldzaken en moet je allerlei dingen
regelen zoals een woning en inkomen.

Kortom, er komt best veel bij kijken. Je zal zeker
steun en hulp kunnen gebruiken! 
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Mogen we je proficiat wensen? 
De meeste vrouwen worden overstelpt met
felicitaties als ze hun zwangerschap aankondigen.
Bij jou was dat waarschijnlijk iets anders. 
Je ouders waren misschien boos, verdrietig,
teleurgesteld, blij of alles door elkaar. Misschien
werden ze stil of begonnen ze net heel erg te
roepen. Of er werd gezegd 'dat je leven voorbij is als
je het houdt.' 
Na een tijdje draaiden ze misschien bij: 'ik vind het
jammer, maar ik ben er voor je.'

Volgens velen in onze maatschappij ben je er als
tiener nog niet klaar voor om mama of papa te
worden. Maar jij voelde misschien, diep in je hart of
buik, dat het wel goed zou komen. Dat een abortus
geen optie is voor jou. Of je ontdekte het te laat en
bent nu over de shock heen dat je mama zal
worden. Of misschien had je al heel lang een
kinderwens?

We willen maar zeggen: het is niet zo gemakkelijk:
zwanger zijn als tiener. Je koos voor een moeilijke,
maar zeker geen onmogelijke weg. En we hopen dat
je er ook van kan genieten!

w a n g e r !  

 
Het kan helpen om met iemand te praten die

hetzelfde meemaakte.
Neem contact op met Fara vzw of LEJO vzw
als je andere jonge mama's wil leren kennen!

 
Deze organisaties kennen heel wat 

 tienermama's en -papa's die met plezier
ervaringen uitwisselen.

Hoe vertel je het? 

Z
 

Het kan best spannend zijn om te vertellen dat je
zwanger bent. Je weet immers niet hoe men zal

reageren. Ofwel vertel je het zelf op school, ofwel
zullen de medeleerlingen na een tijdje merken dat je

zwanger bent.  Denk goed na hoe je het wil
aanpakken. Bespreek het met een goede

vriend(in) of met een leerkracht, leerlingbegeleider of
CLB’er waar je je goed bij voelt. Misschien kunnen

jullie het samen vertellen? 

Ik vond het moeilijk om mijn klas te vertellen

dat ik zwanger was en het zou houden.

Daarom postte ik een foto van de echo in

de klas-whatsapp. Ik zei er meteen bij dat ik

het zelf heel spannend vond en

zenuwachtig was voor hun reacties en dat

ik hoopte dat ze me zouden steunen.

Jamilah, 16
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Aan je ouders
De eerste reactie van ouders is vaak heftig. Ze zijn in

shock: ze hadden nooit gedacht dat hun dochter/zoon

al zo snel ouder zou worden (letterlijk en figuurlijk)!

Vele ouders voelen zich ook persoonlijk gefaald. Door

de shock is de reactie vaak héél emotioneel: roepen,

boos worden, huilen, zwijgen, kwalijk nemen, je dom

noemen…. 

Natuurlijk is dat niet leuk want je hoopt op steun en

hulp en dat ze er voor je zullen zijn.

Blijf rustig en gun hen de tijd om het nieuws te
laten bezinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste ouders draaien na een tijdje wel bij. Soms

duurt dat tot na de geboorte als ze voor het eerst hun

kleinkind in hun armen hebben. Heel soms hebben

ouders het echt te moeilijk met het idee dat hun kind

zwanger is of iemand zwanger maakte. Dan kan je

terecht in een crisisopvang of CIG (zie verder bij 'als

het moeilijk loopt').

Op school
De meeste leerlingen zullen verrast zijn, of misschien

hadden ze al een vermoeden. Je mag er van uit gaan

dat er over je gepraat zal worden. Je bent nu een

beetje ‘anders’ dan de rest. Soms positief, soms ook

negatief. Trek je daar niet teveel van aan. Focus op
jezelf, je kindje en de mensen die je vertrouwt. Je

kunt het, verlies je zelfvertrouwen niet en blijf geloven

in jezelf! 

Durf je het niet vertellen? Vraag dan aan een leuke

leerkracht of iemand van het CLB om je te helpen.

Aan je vrienden
Je zal ontdekken wie je echte vrienden zijn. Je zal

immers niet alles nog kunnen meedoen. Soms zal je

te moe zijn, of je hebt last van je buik of rug,… en

een nachtje doorfeesten wordt wat zwaar als je buik

begint te groeien. In de Hema sta je liever bij de

baby-afdeling dan bij de schmink! 

Ook kan het zijn dat je vrienden zich niet boeien in

die laatste echo of schattige babyspulletjes. 

Sommigen zullen je laten vallen, omdat jullie geen

gezamenlijke interesses meer hebben. Andere

vrienden zullen wel moeite blijven doen. Focus je
niet op het negatieve, maar koester de mensen
die er voor je zijn: dat is échte vriendschap!

Ik was in paniek. Ik had schrik voor een

mega ruzie en dat ze me zouden

buitensjotten. Iemand van de Fara-chat

gaf me tips om het te vertellen. 

Ik heb nagedacht over een goed moment,

als mijn ouders niet gehaast waren. Tijdens

het afwassen heb ik het het dan

voorzichtig gezegd. Ze waren niet blij,

zeker niet. Maar ook niet zo pissed als ik

verwacht had. Kenji, 19

Ik stuurde een appje: ‘mammmmm... kunnen we
praten, ik moet iets zeggen’. Ze had een voorgevoel

want ze kwam naar huis en had een
zwangerschapstest bij. 

Die was positief. Ze keek ze me aan en vroeg wat ik
wou doen. Ik dacht veel over abortus, maar ik voelde

al snel dat ik het wou houden. 
Mama  heeft 2 dagen gezwegen. 

Ik wist niet wat ik moest doen, dacht dat ze me buiten
zou gooien! Na 2 dagen kwam ze thuis met een

knuffelbeertje en zei ze: ‘dit is helemaal niet wat ik
hoopte voor jouw toekomst, maar het is nu zo, dus we

gaan er het beste van maken’ Tessa, 15
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Vroedvrouw
Gynaecoloog
Huisarts

Medische opvolging

Als je zwanger bent moet je gezond leven! Zo kan je baby goed groeien. 

Gezond eten dus: veel groentjes, vers eten en regelmatig wat fruit. Niet
roken en geen alcohol of drugs. Genoeg bewegen, en hygiënisch zijn: tanden
poetsen, je regelmatig overal wassen.  

Zodra je zwanger bent moet je je medisch laten opvolgen. 
Best ga je elke maand op controle. 
Dat kan bij:

Het is belangrijk dat je je goed 
voelt bij de persoon die je 
opvolgt!  Je hebt het recht om te 
veranderen van dokter of 
gynaecoloog als het contact 
niet fijn voelt.

In het begin zie je nog niet zo veel, maar vanaf

4 maanden zal je buikje steeds groter worden. 

Rond 5 maand zal je de baby voor de eerste

keer voelen bewegen! Dat kan voelen als

kleine zeepbelletjes die ontploffen in je buik. 

Sommige vrouwen hebben last van één of

meerdere kwaaltjes: vermoeidheid, misselijk
zijn, kokhalzen of overgeven, zure oprispingen,
krampen, rugpijn, geen geuren kunnen
verdragen, pijnlijke benen, aambeien,… 

Het goede nieuws is dat ze verdwijnen als je

bevallen bent. Nog even doorbijten dus...!

T Ĳ D E N S  J E
Z W A N G E R -
S C H A P  

Ik was zo bang

voor striemen! Ik

heb elke dag mijn

buik ingesmeerd.

Maar blijkbaar

kan je ook

striemen krijgen

op je billen, benen

en borsten! Ik heb

er wel veel, maar

na een tijdje

werden ze lichter

van kleur.

Ondertussen heb

ik er mee leren

leven.
Carina 19

TIP
 

Verzamel dag & nacht alle vragen
die in je opkomen. Zet ze in je gsm,

dan vergeet je ze niet op het
moment van je afspraak. 

 
Ps.: Je mag hen echt àlles vragen,

ook als je denkt dat het een
domme vraag is. 
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kinderopvang
financiële vragen
informatie over zwangerschap & bevalling
checklistjes: heel handig! Zo weet je wat je elke maand
moet regelen
spulletjes voorbereiden
ondersteuning in je gezin
antwoorden op de gekste vragen via de K&G-lijn of chat

Kind & Gezin

Maak tijdens je zwangerschap een afspraak bij K&G. Je leert de
verpleegkundige kennen die na je bevalling op huisbezoek komt. 
Ze kunnen je helpen met héél veel dingen:

Prenatale testen
Tijdens je zwangerschap kan je een aantal testen laten

uitvoeren (vb bloedtest, NIPT...). Er wordt gezocht naar afwijkingen of
genetische ziektes. Deze testen zijn niet verplicht!

Je mag tijd vragen om erover na te denken. Denk op voorhand goed
na over wat je zou doen als er een afwijking wordt vastgesteld.

078/150.100
info, checklists & chat via kindengezin.be

Mentale gezondheid
De zwangerschap is een speciale periode.

Je lichaam en geest bereiden zich voor op ‘mama worden'. Langzaam gaat

je identiteit veranderen: je gaat bijvoorbeeld minder graag naar feestjes of

vriendinnen omdat je moe bent, je slaapt slecht, je krijgt nestdrang…

Door zwanger te zijn verander je lichamelijk, maar ook mentaal. 

Het kan moeilijk zijn om dat te aanvaarden. 

Zowel voor jezelf, als voor de mensen rondom je.

 

Contacteer een therapeut of psycholoog (of Fara!) 

om je psychologisch te begeleiden

tijdens deze periode.

Praten helpt!
 

 

 

TIP
Laat je begeleiden door een
vroedvrouw, ook tijdens de

zwangerschap. Ze nemen meer
tijd voor een consultatie. Ze

geven je informatie over
borstvoeding, hoe je moet

bevallen én hebben oog voor hoe
het psychologisch met jou gaat! 

Osteopaat - kinesist
Heb je veel stress? Rugpijn, bekkenpijn, kortademig,...? Ga dan
eens naar een osteopaat of kinesist. Zij kunnen helpen zodat je je
fysiek en mentaal weer beter voelt!

De

oefeningen

en

massages

van de

kinesiste

hielpen bij

mijn rug- en

bekkenpijn

Echo's
Het is niet nodig om elke maand een echo te laten doen. Er zijn 3

momenten waarop het wel is aanbevolen: tussen 11 en 14 weken,
tussen 18 en 22 weken en tijdens het derde trimester. Deze echo's

moeten uitgevoerd worden door een gynaecoloog.

Shanya 19
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ZWANGER,
MAMA &
SCHOOL

Als je zwangerschap normaal verloopt kan
je gewoon naar school blijven gaan. Toch
kunnen er moeilijkheden zijn: je mag
bijvoorbeeld je stage in de crèche niet
doen omdat je zwanger bent.

Wat is voor de klassenraad minimaal nodig om je
te laten slagen? Daar mogen ze flexibel in zijn!
Misschien kan je een uitgebreide taak doen in
plaats van je stage? Of je kan het inhalen na je
bevalling?
Kan je tegen het einde van de zwangerschap de
lessen online volgen zodat je je niet meer hoeft te
verplaatsen?
Wat zijn de verwachtingen zodra je moederschaps-
rust ingaat?

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn. Je kan je misselijk
voelen, je kan opmerkingen krijgen van andere
leerlingen, misschien heb je last van andere kwaaltjes.
Geef niet op! Moeilijk gaat ook. Probeer toch dat
diploma te halen, ook al doe je er een jaartje langer
over. Het zal je leven later makkelijker maken: als je
wil verder studeren of werk wil zoeken is dat diploma
echt wel nodig! 

Maak een afspraak met je titularis, het CLB en
eventueel de directie.
Bespreek je mogelijkheden:

Als je toont dat je gemotiveerd bent, zal de school ook
extra gemotiveerd zijn om uitzonderingen toe te laten!

9



Mijn familie vond het te gevaarlijk

dat ik zwanger naar school zou

gaan. En eens ik mama was moest

mijn man gaan werken en ik thuis

blijven voor de kinderen. WAT?! Ik

vond het bullsh*t. Ik wou mijn

diploma en werken, net zoals mijn

man. Er was veel ruzie. 

Samen met de CLB'er en de

directrice heb ik met mijn ouders

gepraat. We zochten een

middenweg: ik ga halftijds naar

school en zal voor de rest taken

maken, van thuis uit. 

recht op 10 weken moederschapsverlof
deze gaan in 1 week voor de uitgerekende
bevallingsdatum 
wordt voorgeschreven door de gynaecoloog dmv.
een afwezigheidsattest
er bestaat (helaas) geen vaderschapsverlof voor
schoolgaande jongens: probeer tot een
overeenkomst te komen met school en
gynaecoloog/huisarts
moederschapsrust is een recht, geen plicht. Wil jij
na 2 weken al terug naar school? Dat mag!

Wat zijn je rechten?

Moederschapsrust

Bednet
Bednet zorgt er voor dat je bepaalde lessen van thuis
uit kan volgen via de PC. 
www.bednet.be

TOAH
Tijdens je moederschapsrust kan je Tijdelijk
Onderwijs Aan Huis krijgen. Een leerkracht komt je 4u
per week helpen met de belangrijkste vakken.
www.onderwijs.vlaanderen.be/toah

Kies altijd voor een 'inkomensgerelateerde'
kinderopvang. Het bedrag dat je moet betalen
wordt dan berekend op basis van je inkomen of
leefloon. 
Heb je geen inkomen (vb omdat je nog
studeert) dan betaal je meestal ook het
minimumtarief. Contacteer hiervoor het OCMW.
Ben je nog minderjarig? Dan heb je
automatisch recht op het laagste tarief (+-1.70€
per opvangdag). 

Kinderopvang regelen - ASAP
Als je terug naar school gaat moet je kindje
uiteraard ergens opgevangen worden.
Bijvoorbeeld bij een onthaalouder of een crèche.

Heel wat steden en gemeenten hebben een tekort
aan kinderopvang. Breng dit dus zo snel
mogelijk in orde! 

Dina, 15

Ik mocht mijn stage in de crèche niet

doen toen ik zwanger was. Ik mocht

wel taken maken, die telden voor een

deel van mijn stage-uren. Het

schooljaar nadien haalde ik de rest

van de stage-uren in. 

Dat ging echt goed, want ik had thuis

al veel kunnen met mijn eigen baby.

Fee, 18
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Ik haalde
mijn 

diploma!

Blijkbaar kan ik
gekkenwerk
aan ;)

Zeker de examenperiodes aan de hogeschool
waren zwaar. Studeren met een zieke baby naast
me. Taken vol typfouten door een peuter die het
toetsenbord wou testen. Lessen die uitliepen
waardoor ik te laat aan de crèche was om Clara op
te halen. Het gevoel overal niet genoeg te kunnen
doen was vreselijk. 

Ik had vaak zin om op te geven. 
Maar het idee dat ik met een diploma toch
interessantere, flexibelere en beter betaalde jobs
zou kunnen krijgen sleurde me erdoor. 

En het is me gelukt: ik behaalde alle diploma's die
ik wou. Blijkbaar kan ik gekkenwerk aan ;) 

Aan alle mama's die twijfelen om te stoppen met
school: ik snàp het. Echt! Maar probeer toch
minstens 1 diploma te halen. Bijt door, hou vol.
Mijn motto was: "gewoon gaan"!
Doe het voor jezelf en voor je kindje! 

Als ik er op terugkijk lijkt het gekkenwerk. 
Ik was 18, bijna afgestudeerd van het middelbaar
en zou starten met hogeschool. Toen bleek ik
zwanger te zijn. Ik zat in zak en as. Wat met mijn
studies? Die waren echt héél belangrijk voor mij! 

Ik ben er gewoon voor gegaan. Ik kan je zeggen:
het was zoooo vermoeiend. Net bevallen en via
BedNet de laatste lessen wiskunde volgen. Al
borstvoedend mijn eindxamens afgelegd.  Enkele
maanden later startte de hogeschool. Man man... 

Mariella, 22
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H E T
( T I E N E R )
M O E D E R -
S C H A P

Als je mama wordt zal je merken dat je allerlei emoties ervaart. Vaak heel erg mooie gevoelens, maar soms
ook angstige, beklemmende of onzekere. Eén ding is zeker: moeder worden is overweldigend. 
Een mama (18 jaar, dochtertje van 6 weken) beschreef het zo:

Emotioneel is het echt al een schommeling geweest. Een mama gevoel geeft je

zoveel verantwoordelijkheid je ziet dat kindje zo graag en wilt er zeker niets

slechts voor doen. Ik mag niet klagen heb een redelijk braaf kindje juist deze

week heeft ze erg last van huil builen en dan is dat effe heel lastig want dan heb

je als mama zo het gevoel dat je gelijk niets goed kunt doen

Ze zeggen wel eens: "bij de geboorte van je kind, wordt je eigen kwetsbaarheid geboren". 

Vanaf dat moment ben je verantwoordelijk voor een mini-mensje. Dat maakt je trots, onzeker, gelukkig,
bang. Het geeft je een doel en zekerheid. Maar het dwingt je ook tot heel veel zoeken: vaak zal je totaal niet
weten wat er aan de hand is of wat je moet doen. 
Daarom is het belangrijk om mensen in je buurt te hebben die je kunnen helpen!
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Elke mama

vraagt zich af

waarom er geen

handleiding bij

de baby kwam. 

Nu de ligdagduur in het ziekenhuis korter
geworden is, is verzorging aan huis erg belangrijk.

Zowel voor jou als voor je kindje!

Vroedvrouw
De vroedvrouw volgt jou en je kindje medisch op.

Ze kan ook de borstvoeding begeleiden en een
luisterend oor zijn voor al je vragen en emoties.

 
Kraamzorg

Voor de niet-medische zorgen kan je rekenen op
kraamhulp. Je kan hen heel wat vragen:

huishouden op orde te brengen, baby-kleertjes
organiseren, een grote voorraad spaghettisaus

maken voor in de diepvries, stofzuigen,
kraambezoek voorbereiden, de baby een badje

geven zodat jij wat kan bij-slapen, samen een
koffie'tje drinken en praten over wat er allemaal

door je heen gaat... 
 

Kind & Gezin
Na je bevalling komt iemand van K&G minstens 1
keer op bezoek. Je kan haar alles vertellen over je
bevalling, de voedingen, hoe het met je kindje (en
met jou!) is. Samen vullen jullie het kindboekje in.
Ze zal ook info geven over oa. de gehoortest die

je baby rond 8 weken moet doen en de
vaccinaties die ze je gratis aanbieden.

De hulp door K&G is erg handig, maar niet
verplicht. Je kan je baby ook laten opvolgen door

de huisarts of pediater (ook de inentingen)..

H U L P  N A  D E
B E V A L L I N G

Rust Rust Rust

Vergeet niet te eten en drinken

Ontspan

Baby op de buik

Baby-blues
Ongeveer 3 dagen na je bevalling kan je je verdrietig,
depressief of prikkelbaar voelen. Je begint te huilen
zonder dat je weet waarom! 
Je bent moe, alles is nieuw, je lichaam voelt gek, je
bent zo gelukkig... 
Wees gerust: dit is héél normaal. De meeste mama's
maken dit mee. Na een paar dagen gaat het over. 

Heb je langer dan 14 dagen last van depressieve
gevoelens? Voel je je somber en lusteloos? Dan kan
het zijn dat je een Post-Partum depressie krijgt.
Praat erover met je vroedvrouw of verzorgende van
K&G, huisarts of gynaecoloog. Zij kunnen je helpen!

4de trimester
Zo worden de eerste drie maanden na de geboorte
van een baby soms genoemd. Een hele mooie maar
ook intensieve en best pittige periode, want je baby is
nog helemaal afhankelijk van jou. Bovendien moet je
lichaam nog herstellen van de zwangerschap en
bevalling.  
Enkele tips om deze periode goed door te komen:

niet alleen voor de baby, maar ook voor jou! 
Als iemand dus vraagt 'kan ik helpen?' zeg dan
gewoon 'ja!' 
Men zal met plezier voor je naar de winkel te
gaan, een wasje insteken, je nagels lakken, een
flesje maken... Neem die douche, doe regelmatig
een dutje, je hebt je rust nodig!
En heb je geen zin in bezoek, zeg dan gewoon af,
dat is oké. 
 

Je bent een hele dag door bezig met de baby.
Vergeet je eigen lichaam dus niet! Leg overal
flesjes water en gezonde knabbeltjes neer. 
 

Schouders laag, rustig in- en uitademen, telefoon
even weg. Probeer doorheen de dag momentjes
te voorzien waarop je je probeert te ontspannen.
 

Je kan een baby nog niet verwennen met
aandacht. Zeker die eerste 3 maanden heeft je
baby het nodig om héél dicht bij jou te zijn.
Draag'm in de draagzak, leg'm op je borst te
slapen, knuffel'm heel de dag door... 
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Hechting
Hechting is de relatie tussen jou (en je ouders, de
papa, verzorgers van de crèche,...) en je kindje. 
Veilig gehechte kindjes zullen in periodes van stress
de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn
gehecht.

Het is dus belangrijk dat je bewust bezig bent met de
hechting van je kindje! 

Hoe gaat dat, hechting? 
Hechting verloopt via aanraking, oogcontact, geur,
taal. Het valt niet altijd zo op, maar een baby is
constant op zoek naar zijn veilige personen. Als de
baby om hulp vraagt en er wordt snel en gepast op
gereageerd, dan leert hij er op vertrouwen dat zijn
verzorgers goed voor hem zullen zorgen. Door fysiek
contact voelt hij zich veilig en geliefd. 

TIP
Reageer op je baby als hij huilt. Praat en zing tegen je
kindje. Het is bijvoorbeeld heel verleidelijk om tijdens
het voeden op je gsm bezig te zijn. Maar, leg 'm af en
toe eens weg, kijk eens diep in de ogen van je kindje.
benoem waar je kindje naar kijkt, vertel wat je voelt
diep in jou. Praat tegen je baby'tje, knuffel, aai, zing,
wees dicht bij elkaar.

Hier zie je hoe het kindje oogcontact zoekt met de mama. Door het scherm dat er tussen zit heeft de mama een 'still
face'. Dat is beangstigend voor het kindje. Want door oogcontact te zoeken wilt ie eigenlijk vragen 'mama, ben je er
voor mij als ik je nodig heb? Is het hier oké?' Als de mama hier niet op reageert wordt het kindje onzeker en angstig.

Het zal op andere manieren aandacht beginnen zoeken: vb door te huilen, spartelen,... 

Bewijsdrang
Veel tienermoeders hebben bewijsdrang. Vaak
komt dat doordat ze tijdens de zwangerschap te
horen kregen dat het hen niet zou lukken, dat ze
nog te jong zijn, dat hun leven over zou zijn,... enz.
Na de geboorte willen ze dus tonen dat ze het wél
kunnen. 

En natùùrlijk kan je het! Laat ze maar eens zien
dat je wél een geweldige mama bent!

Maar, let op! 
Want in bewijsdrang zit een groot gevaar: geen
hulp kunnen of durven vragen. Uit schrik voor
een oordeel. Dat is niet goed, want elke mama
heeft hulp nodig. Elke mama is onzeker. Elke
mama vraagt zich af waarom er geen handleiding
bij de baby kwam. 

Schaam je dus niet om hulp te vragen! Dat
toont net hoe goed je het wil doen en dat je zeker
het juiste wil voor jouw kindje. En wees gerust: het
is niet omdat je iets vraagt aan een hulpverlener,
dat ze jouw kindje gaan afpakken. Ze zullen er net
alles aan doen om je goed te helpen!

Ik wou aan iedereen tonen hoe
extreem cute mijn dochter was.

Na een tijd besefte ik dat ik
meer bezig was met schattige

TikTok-filmpjes maken dan met
haar. 

Nu prep ik mijn videos enkel
nog tijdens de dutjes. Hoewel ik
dan beter zelf even zou slapen,

maar ja ;)  

Foto: bureaujeugdenmedia.nl/mobiele-beeldschermen-en-hechting-van-het-jonge-kind/ 
Check maar eens op Youtube: "Still Face Experiment"

Liza, 18
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Zelf heb ik geen last gehad van een
postpartum-depressie. Maar ik had wel
het gevoel dat het bijna kwam. 

Het was niet direct na mijn bevalling.
Ongeveer toen de baby 3 maanden
was begon ik het allemaal te missen:
wat ik had voordat ik moeder werd. Ik
was ook heel vermoeid, daarbij kwam
nog school kijken, en na school kwam
ik niet thuis om te rusten maar kwam ik
thuis om voor een klein persoon te
zorgen. 
Voor mij waren de eerste 5 maanden
het moeilijkst. Je weet nog niet
helemaal hoe je baby is en je leert je
baby pas kennen. Daarbij kwamen
huilbuien van de baby en ik wist niet
waarom. 

Ik wilde graag alles alleen doen en ik
toonde geen emoties voor niemand.
Daarbij had ik niet genoeg geld voor
pampers, melk etc, dat was te veel
voor mij. 
Ik sprak met niemand over hoe ik me
voelde en hoe het echt was met me.

Gelukkig heb ik mijn mama en zus
die zagen dat er echt iets mis was en
begonnen ze te praten met me dat
het niet erg is dat ik het soms „beu”
ben en dat ik terug „tiener” wil zijn. Ik
had en heb nog steeds veel hulp van
hen. 

Tuurlijk heb ik dagen dat ik me
minder goed voel maar dat is
helemaal niet erg.

HET IS BELANGRIJK DAT ER GEPRAAT WORDT
OVER POSTNATALE DEPRESSIE. 1 OP 5

MOEDERS MAAKT DIT MEE, DAT IS BEST VEEL!EVELIN
Want ik ben 17, ik heb een
dochtertje van 7 maanden, ik ga
voltijds naar school en na school
zorg ik voor een baby. Dat is
veel! Ups en downs zijn dus
normaal. 

Toch vind ik het belangrijk dat er
over postnatale depressie
gepraat wordt. 20% van de
vrouwen heeft dit en het kan tot
12 maand na een bevalling
ontstaan. Zoek dus zeker hulp
en praat over hoe je je voelt!
Niemand kan het helemaal
alleen, ook jij moet niet
superwoman proberen zijn!
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HULP ALS JE KINDJE
GROTER WORDT

HUIS VAN HET KIND
Bijna elke gemeente of stad heeft een
'Huis Van het Kind'. Je kan hier terecht
voor alles rond opvoeden en opgroeien. 
Heb je het moeilijk met de opvoeding
van je kind? Dan helpen ze jou zoeken
naar een oplossing!
Ze organiseren ook leuke activiteiten! 

CLB
Eens je kindje naar school gaat
kan je hier al je vragen stellen
over opvoeding, moeilijk gedrag,
pesten, studiekeuze... Ze hebben
ook beroepsgeheim!
Als je zelf nog naar school gaat,
kan je natuurlijk je eigen CLB-er
om hulp vragen. De hulp van het
CLB is gratis. 

CKG - OPVANG OF
CURSUS
Soms gaat het zó moeilijk, of gebeurt
er iets waardoor het beter is dat je
kindjes tijdelijk ergens anders
verblijven. Zo kunnen jullie allemaal
tot rust komen. Dat kan in een CKG. 
Ze geven ook workshops, zoals vb.
Triple P - waarin je leert hoe je positief
kan opvoeden. Erg boeiend!

INFLUENCERS
Op Instagram en Tik Tok kan je ook heel
wat inspiratie opdoen over opvoeding!
Vb.: @HappyasaMother, Nina Mouton,
Steven Gielis

GEZINSHULP
Gezinshulpen kunnen je helpen bij de
verzorging van je kindjes (vb. naar
school brengen, wassen, eten maken...)
en hebben vaak heel wat opvoedings-
tips. Ze kunnen ook helpen bij je
administratie of huishouden. De prijs is
afhankelijk van je inkomen.

Een baby vraagt vooral veel verzorging. Maar eens je kindje de 1 jaar gepasseerd is, moet
je meer en meer gaan opvoeden. Grenzen stellen, life-skills aanleren, argumenteren
waarom iets wel/niet mag, streng z�n, troosten, je kindje helpen functioneren in de

wereld... Een hele klus! Gelukkig z�n er veel organisaties die je hierb� kunnen helpen. 

CAW
Heb je vragen over opvoeding? Weet
je niet wat doen met je kleuter die het
bloed van onder je nagels haalt? Met
al die vragen kan je naar het CAW. Zij
hebben verschillende diensten die je
kunnen helpen. Of ze laten je je hart
luchten, dat kan ook al eens deugd
doen!

KIND & GEZIN
Tot je kindje een kleuter is
kan je rekenen op de hulp van
K&G. Je kan hen bellen,
chatten of mailen met je
vragen. Iemand kan
langskomen of je kan naar
een spreekuur gaan. Dit is
gratis.
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Tiener én ouder.

Je bent nu papa of mama, maar je bent ook nog steeds een tiener. Dat sommige

volwassenen (en jijzelf misschien ook) daar ongerust over zijn is niet abnormaal.

Kijk maar eens naar dit tabelletje met eigenschappen en verwachtingen over tieners

vs ouders. 

 

TIENER OUDER

IK BEN EEN 

TIENER  -  OUDER

H e t  t i e n e r m o e d e r w e e k e n d  i s

v o o r  m i j  e e n  m o m e n t  o m  n o g

e e n s  j o n g  t e   z i j n .  

O p  z a t e r d a g a v o n d  g i n g e n  w e

l a s e r s h o o t e n  e n  i e t s  d r i n k e n .

D a t  w a s  z o o o o o  f i j n .  E f f e  a l l e

z o r g e n  w e g ,  L a c h e n ,  r o d d e l e n

o v e r  o n z e  v r i e n d j e s  e n  g e w o o n

e e n s  z o t  d o e n !

op zichzelf gericht/egocentrisch
verantwoordelijk voor zichzelf alleen
wordt nog opgevoegd
zoekt eigen identiteit
groep = belangrijk voor identiteit
overbezorgd om uiterlijk
leven in het hier en nu / onbezorgd en
tegelijk enorm bezorgd om details
toekomstdromen vaak onrealistisch
experimenteren
impulsief
energie met pieken en dalen
extremere emoties 
nood aan veel slaap

gericht op het gezin
verantwoordelijk voor het gezin
verantwoordelijk voor de opvoeding
vindt identiteit in zichzelf
identiteit ligt in het gezin
bezorgd om welzijn van het gezin
integreert verleden, heden en toekomst en houdt
overzicht van het geheel
realistisch toekomstperspectief
houdt rekening met ieder gezinslid als men een
keuze maakt
handelt overwogen
doseert energie
standvastiger in emoties 
krijgt weinig slaap

Tijdens je puberteit ontwikkelen je hersenen zich.
Dingen zoals plannen en organiseren, risico's
inschatten, lange termijn denken,... kan je eigenlijk
pas écht goed als je 25 jaar bent. Dan zijn je
hersenen 'af'. 
Als je op jonge leeftijd mama of papa wordt, worden
er vaardigheden van je verwacht, terwijl je hersenen
daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. 
 
Is dit een probleem? 
Nee, het is niet omdat je hersenen nog niet 100%
volgroeid zijn, dat je geen goede mama of papa kan
zijn.  Maar, nu je deze kennis hebt, kan je er wel
rekening mee houden. 

Hulp vragen
Je weet dat je voor sommige dingen hulp nodig zal
hebben, simpelweg omdat je hersenen dit nog niet zo
goed kunnen! 
Bijvoorbeeld: tijdens de zwangerschap proberen
inschatten hoe je de ochtend moet organiseren zodat
zowel jij als je kind op tijd op school/crèche zijn. Of je
budget op lange termijn beheren. 
Jouw hersenen kunnen nog niet zo goed op lange
termijn plannen, dus vraag hulp. Bijvoorbeeld aan
iemand die al wat ouder is en ook kindjes heeft. 

Nikita, 19

Gun je hersenen af en toe wat 'tiener'tijd
Zorg er voor dat je ook nog eens 'jong' kan zijn. Je
hersenen hebben dit nodig! 
Vraag een babysit zodat je kan uitslapen. Spreek af
en toe eens af met vrienden. Zoek andere jonge
ouders om ervaringen uit te wisselen of een play-
date te organiseren. 
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BEVALLEN
Nu ben je nog zwanger, maar natuurlijk moet je baby er op een bepaald moment uit: de bevalling!

Tijdens de zwangerschap zal je allerlei mooie of horror-bevallingsverhalen horen. Vrouwen vertellen graag over hun
bevalling, later zal jij dat vast ook doen. Laat je niet bang maken of beïnvloeden door deze verhalen. Elke bevalling is
anders: spontaan, (spoed)keizersnede, ingeleid, natuurlijk, epidurale,... Op voorhand is het moeilijk te voorspellen hoe

het zal verlopen. 

Maak een afspraak bij een vroedvrouw. Zij kan de tijd nemen om je
uitleg te geven en samen voor te bereiden.

Doe een zwangerschapscursus, bijvoorbeeld bij een
expertisecentrum Kraamzorg

Doe zwangerschapsyoga, zo leer je goede ademhalingstechnieken.
Ook op Youtube vind je heel veel lesjes! 

Zet op tijd een koffertje klaar met spulletjes voor in het ziekenhuis.
Wat moet erin? 

borstvoedings-BH en borstvoedings-Tshirt
kleertjes voor de baby (maatje 50-56)
toiletspullen
gsm-lader
kleding voor jou
druivensuiker
oorstopjes en haarrekkertje
lippenbalsem (van bevallen krijg je droge lippen!)
verzekeringspapieren
brede tshirt om in te bevallen
afleiding: tijdschrift, tablet,...

Dit hadden andere tienermama's willen

weten voor hun bevalling...

Hoe kan je je voorbereiden?

Dat een bevalling niet alt�d zó p�nl�k moet z�n. Ik heb bvb
nergens last van gehad, buiten de 'ring of fire'.  

Dat het héél lang wachten kan z�n, neem dus iets mee om je bezig
te houden. 
Dat een epidurale niet meteen werkt. Dus vraag geen epidurale
wanneer je echt niet meer kunt, maar vraag het op voorhand
Dat je soms een lavement kr�gt voor je bevalt.
Dat zwangerschapsyoga echt een verschil maakt ivm. het
opvangen van weeën
Dat er niet heel de t�d een vroedvrouw of verzorgster b� je bl�ft.
Neem dus iemand mee die je liefhebt en die b� je kan bl�ven om je
te helpen. 
Dat je het echt wel gaat kunnen! Er zit kracht in jou waarvan je nu
nog niet weet dat je ze hebt. Niet bang z�n, als w� het kunnen,
kan j� het ook!

--> Op een bepaald moment voelt het alsof je vagina helemaal in
brand staat. Dat betekent dat het breedste deel van het hoofdje
van je baby door je vagina komt. Een goed teken: het is b�na
gedaan!

 

Bree Garcia
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Het is niet omdat je jong bent dat je niets te
zeggen hebt. 

Stel je vragen, geef je mening (respectvol). 

afbeelding: @lecoeuramareebasse 20



BORST-

VOEDING

Gekneusde koolbladeren op je borsten leggen.
Het lijkt belachelijk, maar het heeft een
verkoelend effect en het stofje dat vrijkomt uit de
kool helpt bij de stuwing. Vroedvrouwen hebben
nog véél meer van dit soort tips! 

Een juiste drinktechniek is belangrijk. Als de baby
je tepel verkeerd vastneemt in z'n mondje kan dat
erg veel pijn doen. Dit kan héél makkelijk opgelost
worden. Ook op Youtube heb je veel filmpjes.
Zoek maar eens op 'Borstvoeding hoe
aanleggen'. Verander ook eens van houding,
naast Madonna-houding heb je ook de rugby-
houding of kan je al liggend voeden. 

Lekkende borsten zijn ook zo'n dingetje. Als er wat
tijd tussen de voedingen zit, kunnen je borsten
zoveel melk produceren dat ze gaan lekken. Denk
daar aan als je terug naar school gaat! In de winkel
kan je borstvoedingspads kopen. Een soort van
maandverband voor je tepels. 

Wat ziet de foto van die tepel er pijnlijk uit hé? Dit
is een tepelkloof. Zeker niet iedereen krijgt dit,
wees gerust! Je kan dit krijgen als je baby
verkeerd zuigt of aanhapt, of als je heel veel melk
aanmaakt.  Opnieuw: vraag metéén hulp aan je
vroedvrouw als je last hebt! 

Moedermelk bevat alles wat een baby nodig heeft. Het
is een ‘levende melk’ die afweerstoffen bevat die een
baby beschermt tegen infecties. Bovendien bevat ze
alle voedingsstoffen die je kindje nodig heeft om goed
te kunnen groeien: eiwitten, koolhydraten, vetten,
vitaminen en mineralen. 

Veel jonge mama's vinden het voeden na een tijdje heel
ontspannend. Je hebt je kindje even helemaal voor jou
alleen. Een rustmomentje voor jullie twee. 
Je kan ook kolven. Dan kan ook iemand anders de
baby eens voeden.  

Borstvoeding = eerst even zoeken hoe het
werkt, maar daarna heel handig, gratis en

makkelijk. 
In het begin is het soms moeilijk, maar meestal
geraak je er wel door! Laat je helpen door een

vroedvrouw of lactatiekundige.

Tips van de vroedvrouw:

Meer weten over borstvoeding:
www.kindengezin.be/voeding-en-beweging

www.borstvoeding.com
La Leche League
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FLES-

VOEDING
Aangepaste flesvoeding (dit is melkpoeder dat je koopt
in de winkel of apotheek) bevat alle nodige
voedingsstoffen voor de normale groei en ontwikkeling
van een baby. Een juiste keuze van de soort flesvoeding
en een correcte bereidingswijze zijn van groot belang.
Flesvoeding voldoet aan het honger- en dorstgevoel en
aan de zuigbehoefte van de baby.

Een voordeel van flesvoeding is dat iemand anders
kan voeden: je ouders, je vriend, een vriendin... Zo
kan de zorg gedeeld worden.

Je kan al eens makkelijker een paar uurtjes alleen
weg, bijvoorbeeld om naar school te gaan. 

Je hoeft zelf niet te letten op wat je eet of drinkt, je
baby kan er via de borstvoeding geen last van
krijgen.  

Flesvoeding is duur.  Een pot kost gemiddeld 15€.
Sommige supermarkten hebben hun eigen merk
(goedkoper rond de 7 à 8€). Maar als je kindje last
heeft van bijvoorbeeld reflux kan het zijn dat je
hele speciale melkvoeding moet kopen en die
kosten 20 à 40€ per pot (indien op dokters-
voorschrift kan je dit terugbetaald krijgen). 

Ook als je kiest voor flesvoeding, zullen je borsten
melk produceren na de bevalling. Je krijgt stuwing
waardoor je borsten warm, gezwollen en hard
kunnen aanvoelen. Meestal duurt dit ongeveer 4
dagen. 

Je hebt veel kuiswerk. Het is belangrijk om heel
hygiënisch te zijn. De flesjes bij eerste gebruik
steriliseren en vanaf dan steeds goed uitkuisen. 

Je kan niet direct je baby te drinken geven als hij
honger heeft. Je kindje zal even moeten wachten
totdat je het water hebt opgewarmd tot
lichaamstemperatuur, poeder erbij, rollen zodat de
melk mengt met het water (niet schudden!), enz...
Tegen dat je klaar bent zal je baby soms al flink
aan het huilen zijn! 

Voordelen

Moederliefde heeft niets te maken
met fles- of borstvoeding. Je moet

doen wat goed voelt voor jou. 
Happy momma = happy baby!

Meer weten over flesvoeding:
www.kindengezin.be/voeding-en-beweging

Nadelen
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Tijdens je zwangerschap krijg je een startbedrag

van ongeveer 1150€
Als je kind geboren is krijg je elke maand

ongeveer 165€

Vraag op tijd het Groeipakket aan. Dit is geld dat je

krijgt van de overheid voor je kindje. 

Je kan het aanvragen vanaf de 5de

zwangerschapsmaand.

Je ouders krijgen maandelijks ook geld voor jou. Je

kan bij de uitbetalingsinstelling aanvragen om dit zelf

te ontvangen, bijvoorbeeld als je alleen gaat wonen.

Praat hier goed over met je ouders! 

www.groeipakket.be

Groeipakket**

FINANCIEEL

Helaas ben je er niet vanaf met een kinderkamer, een buggy en een draagzak. Een kind brengt lopende kosten met

zich mee. Denk maar aan medicatie, opvangkosten, luiers, kleertjes om de 3 maanden, poedermelk, speelgoed, eten,

schoolspulletjes, hobby's, studies... Misschien wil je wel een fietskar om je baby naar de crèche te brengen, of een

autostoel als je je rijbewijs hebt. Het blijft maar komen. 

Het bedrag loopt op van 300 euro/maand voor een kind van 0 tot 5 jaar tot  570 euro/maand voor een kind van 18 tot

24 jaar*. Maak een financieel plan en begin te sparen! 

Hoeveel kost een kind? 

*Berekening door de Gezinsbond in 2019
**Deze informatie geldt voor inwoners uit Vlaanderen. 
In Brussel gelden er andere bedragen. 

Bijna alle ziekenfondsen geven een budget of een

cadeau als je kindje geboren is. Dit kan bijvoorbeeld

een buggy of een autostoel zijn, of een budget om te

winkelen. Vraag dit na bij je ziekenfonds! 

Geboortecadeau Mutualiteit

JE HEBT RECHT OP:

Of je een leefloon kan krijgen is afhankelijk van je

thuissituatie. Ze kunnen ook maatschappelijke hulp

bieden (vb helpen met pampers etc.) Ga naar je

plaatselijk OCMW om de mogelijkheden te

bespreken.

Leefloon

Vakantie!
Wil je graag een uitstapje doen? Op vakantie met je

kindjes maar heb je daar geen geld voor? Iedereen

verdient vakantie en ontspanning! Het is belangrijk dat

je jezelf en je gezin dit gunt. Ga daarom eens naar

een Rap Op Stap-kantoor. Je kan er gewoon

binnenstappen! De medewerker zal je helpen om een

uitstap of vakantie te boeken, een budget

samenstellen en geschikt vervoer uitzoeken. 

www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap

Ben je minderjarig? Dan heb je automatisch recht

op het laagst mogelijke tarief in de kinderopvang. 

Je betaalt minder dan 2 euro per dag. 

Ben je meerderjarig? Zoek dan een opvang die

werkt met "inkomensgerelateerde tarieven". Er

wordt dan obv je inkomen berekend hoe veel je

moet betalen. 

Kinderopvang
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EXTRA FINANCIËLE

TIPS

Er komt een kind aan, en dat kost best veel.

Tijd dus om na te denken hoe je aan geld

gaat komen! Je kan niet verwachten van je

ouders dat ze alles zullen sponseren. Of

misschien kunnen of willen je ouders niet

financieel bijspringen. 

Snel op zoek dus naar een studentenjob,
weekendwerk, vakantiejobs of een
bijverdienste!

Eigen inkomen

voorzien Ziekte/hospitalisatieverzekering
Zorg er voor dat je in orde bent met het ziekenfonds

en/of hospitalisatieverzekering. Anders kan je bevalling

zéér duur uitvallen (tussen de 3000 en 4000€)! 

Ook zit je dan financieel safe voor moest je kindje ziek

worden en verzorging nodig hebben. 

Sommige gemeentes geven een geboortepremie als

je kindje geboren is. Vraag dit na bij de burgerlijke

dienst van jouw gemeente.

Geboortepremie gemeente

Nieuw hoeft echt niet!
De meeste spullen kan je tweedehands kopen. Vraag

rond bij vrienden van je ouders, doe rommelmarktjes of

garage-sales, zoek op Tweedehands.be, Marketplace

of Vinted. 

Zeker voor spullen die je maar even gebruikt zoals een

maxi cosi, wandelkoets... is het nutteloos om er veel

geld aan uit te geven. 

Advies van andere tienermama's:

Tweedehands is goei gerief! Een echte life-saver! Zeker voor kleren,

speelgoed, co-sleeper, bedje, commode...

Maak een boekje voor inkomsten en uitgaven. Als ik anticipeer op de

maand die gaat komen en noteer wat de komende kosten zijn dan

kan ik snel zien op wat ik kan besparen of aan wat ik meer geld mag

uitgeven. Zo voorkom ik verrassingen ;)

Bij solden en acties al een maatje groter kopen

Weggeefwinkels / gift pagina's

Juist voor sluitingstijd gaan winkelen in de supermarkt: veel korting

op eten!

Too good to go-app voor goedkoper eten
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ALS HET MOEILIJK LOOPT

JAC

Een CIG helpt jou en je gezin tot jullie het weer
zelf kunnen. Je leert er heel wat ouderschaps- en
opvoedingsskills! Er kan hulp aan huis komen
(ambulant), of je kan er gaan wonen (residentieel).
Sommige CIG's hebben leefgroepen of studio's
speciaal voor tienerouders. 
www.cigvlaanderen.org

CIG
Wil je van richting veranderen? Wil je een
zwangerschapstest doen? Heb je stress, faalangst,
depressieve gedachten? Wil je bespreken hoe je
school en je kind kan combineren? Je kan gratis
terecht bij een CLB-arts, psycholoog,
verpleegkundige... Zij hebben beroepsgeheim. Wat je
vertelt is dus vertrouwelijk en wordt bijvoorbeeld niet
doorgezegd aan je ouders. 
www.clbchat.be

CLB

CKG
Bij het JAC kunnen ze je helpen met àlles:

gezondheid, administratie, seks, school, je goed

voelen, wonen... 

Ze geven je informatie, advies en begeleiding. Je kan

met hen chatten, mailen, bellen of gewoon

binnenstappen in hun kantoren! 

Ze kunnen crisishulp geven als dingen echt uit de

hand lopen. Of je zoekt samen naar onderdak. 

Je kan er ook naartoe voor een gezellig babbeltje. 

www.jac.be

Sommige toekomstige ouders voelen zich onzeker. Ga ik het wel kunnen? Zal ik een goede papa
of mama zijn en een warme band opbouwen met mijn kindje? 

Misschien ervaar je wel heel veel stress door je woonsituatie. Of je hebt het moeilijk door
liefdesverdriet of ruzies. Het kan allemaal toch zwaarder zijn dan je dacht. 

 
Laat het niet escaleren. Niemand kan dit helemaal alleen. Zoek dus op tijd hulp!

Dit doe je voor jezelf, maar ook voor je toekomstige kindje. Ouderschap begint met goed voor
jezelf (laten) zorgen.

Aanstaande of jonge ouders die zich onzeker voelen,
kunnen intensieve thuisbegeleiding vanuit een CKG
krijgen. Je ontdekt hoe je een positieve band kan
opbouwen met je kindje en hoe je het kan stimuleren
in zijn of haar ontwikkeling. Je kan ook cursussen
volgen bij het CKG. Je kindje kan er tijdelijk of
langdurig verblijven als het thuis moeilijk gaat.  De
begeleiding is gratis. 
www.ckg.be
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ALS HET MOEILIJK LOOPT

pampers (vele OCMW's hebben een 'pamperbank'),

melkvoeding

sociale woning

verzorgingsproducten

ruilwinkeltje voor kleding

goedkopere vakanties of uitstapjes... 

toelage voor verwarming, internet,...

tussenkomen in medische kosten

warme maaltijden

voedselpakketten van de voedselbank

budgetbeheer

...

Het OCMW kan je op heel veel verschillende manieren

helpen, oa. door een leefloon toe te kennen. 

Maar wist je dat ze ook kunnen helpen bij allerlei andere

dingen zoals:

Ieder OCMW heeft andere projecten. Ga dus zeker eens

vragen wat ze voor jou zouden kunnen doen!

OCMW

PSYCHOLOGISCHE HULP

Heb je veel verwarrende, donkere, overweldigende

gedachten, angsten, gevoelens? Misschien zelfs

zelfmoordgedachten? Het helpt om erover te praten met

iemand die ècht naar je luistert. Dat kan bij een psycholoog

of therapeut. Dit kan privé of bij een Centrum Geestelijke

Gezondheidszorg (CGG). Bij TEJO kan je gratis
therapeutische hulp krijgen!
noknok.be - overkop.be - tejo.be - vindeentherapeut.be -

tegek.be

Bij een crisis of als het echt zeer moeilijk gaat kan de
jeugdrechter bepalen welke hulp er nodig is. Een
consulent zal het dossier van jou en/of van je kindje
opvolgen. Je kan je laten bijstaan door een pro deo
advocaat (dit is gratis).
prodeoadvocaat.vlaanderen 
www.tzitemzo.be (alle info over rechten voor jongeren)

JEUGDRECHTBANK

Soms is het tijdelijk te zwaar om 24u/24, 7d/7 voor je

kindje(s) te zorgen. Jij (of de rechter) kan ervoor kiezen

om een pleeggezin in te schakelen. De pleegzorgdienst

zoekt dan een gezin dat met liefde jouw kindje wil

opvangen om jou te ondersteunen. 

Dit kan veel verschillende vormen hebben: vb 1 weekend

per maand, elke woensdagnamiddag, enkel tijdens de

schoolvakanties, of langdurig zoals enkele maanden of

zelfs jaren. 

Jij blijft te allen tijde betrokken en de verantwoordelijke,

juridische ouder van het kind! 

www.pleegzorgvlaanderen.be

PLEEGZORG

GEEN PAPIEREN OF WETTIG VERBLIJF

Zwangere vrouwen zonder wettig verblijf, die in België
verblijven, hebben recht op ‘dringende medische hulp’. 
Dmv. het attest "dringende medische hulp te verstrekken
aan een vreemdeling zonder wettig verblijf", kan het
OCMW de medische kosten betalen aan de zorgverlener
of de verzorgingsinstelling (kosten bevalling).
Het OCMW zal een onderzoek doen om de behoeftigheid
vast te stellen. 
www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-
privaatrecht/sociaal-medisch/medische-
situaties/zwangerschap-en-bevalling
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TEST HET
OUDERSCHAP

De Real Care Baby is een robot-pop die aandacht en zorg nodig heeft zoals een echte baby. Met de
oefenbaby kan je voelen of je klaar bent voor het ouderschap. Je zal ook ontdekken wat je praktisch nog
allemaal nodig hebt of moet veranderen in het huis. Ook je ouders zullen het leerrijk vinden om jou te zien
zorgen voor een baby. Misschien is er nadien zelfs meer vertrouwen in je mama-skills!

Info

40€ (15€ sociaal tarief) per baby, max 5 dagen 

150€ waarborg (dit krijg je terug als je de RCB
helemaal in orde terugbrengt)

Fara (Heverlee)
ECK De Kraamvogel (Antwerpen)

Prijs

Voor- en nabespreking inbegrepen
 

Waar ontlenen 

Hoe voelt het om 24u/24u te
zorgen voor een kind? 

Je kan het testen met een
Real Care Baby.

De oefenpop huilt (ook 's nachts), laat boertjes
of kirt om aandacht te vragen. 
Ze/hij vraagt veel zorg, net zoals een echte
baby. De programma’s die worden ingesteld
zijn gebaseerd op de noden van een
pasgeboren baby. 

Het blijft natuurlijk een pop, die geen
lichaamstemperatuur heeft, niet kan lachen
zoals een echte baby of ook niet zo zacht
aanvoelt. 

Maar het geeft een goed beeld van de impact
van een kindje op je leven! Het is een goede
voorbereiding. 
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Je bent ' t iener ' 'ouder ' .  Zorg er dus voor dat je naast het
ouderschap, ook af  en toe nog volop t iener kan zi jn.  Slui t  je niet
op!

Zowel voor mama's als papa's,  in eender welke si tuat ie (samen of
ui t  e lkaar) :  je moét af  en toe t i jd en ruimte maken om ' jong'  te
zi jn.  
Even met vr ienden afspreken, ui tgaan of  aandacht aan jezel f  
 besteden in sport ,  muziek of  andere zaken.  

Het ouderschap kan je leven helemaal overheersen. Dat is oké,
maar af  en toe moet je er echt even van loskomen. 

Even ontspannen geeft  je een andere ki jk op problemen. Geeft  je
let ter l i jk  lucht om te ademen. Maakt je l ichaam ontspannen. Het
geef je overzicht  en nieuwe moed!

ZELFZORG, 
ZO BELANGRIJK!

Heb je niet  veel  vr ienden waar je mee
kan afspreken? Wil  je leuke dingen

doen met andere t ienerouders?
Dan kan je terecht bi j  de TEENS-

werking van LEJO.be

Voor mij  was met mijn maat naar de f itness gaan het moment
om even al le gedachten uit  te zetten. Want wanneer je

constant in dezelfde situatie en met dezelfde 'problemen' te
maken kri jgt,  dan verl ies je het overzicht.  

 
Ben, 23
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FARA

Begeleiding

Lotgenotencontact

Je kan met ons chatten, mailen of bellen. We

luisteren naar je verhaal, vragen, dromen of

frustraties. 

Dit is helemaal gratis!

Luisterend oor

Op www.fara.be vind je enorm veel informatie

over ongeplande (tiener)zwangerschap,

abortusverwerking en jong ouderschap. Je

vindt er ook vragen die je kunnen helpen

beslissen. Voor jonge grootouders is er een

apart luik op de site. 

Informatie

WAT KAN FARA VOOR JE DOEN?

Ga mee op tienermoederweekend. 

Digitaal via onze Facebook-groep

'Tienermoeders Vlaanderen' 

Leer andere tienermama's kennen!

Samen met een 8-tal jonge mama's en hun

kindjes gaan we een gezellig weekendje weg.

Dit organiseren we 2x per jaar, samen met

LEJO vzw.

Je kan een afspraak maken voor een

uitgebreid chat- of videogesprek of face-to-

face in Heverlee. We begeleiden je bij het

voorbereiden op het jonge (groot)ouderschap. 

Een begeleidingsgesprek kost 15€ of wat je

kan missen, of gratis. 

We gebruiken het beeld van een vuurtoren, omdat we je op weg willen helpen. We gaan je

niet zeggen hoe het moet of wat je moet doen. We helpen zoeken wat alle mogelijkheden

zijn in je situatie. De lichtstraal staat symbool voor hoop. We willen een lichtpuntje voor je

zijn in een tijd die voor jou misschien woelig en donker aanvoelt. 

wist je dat Fara komt 
van 'Pharos', de allereerste

vuurtoren ooit?
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TEENS
Vrijetijdswerking speciaal voor tienerouders en hun

kinderen. Daguitstappen, feestjes,

tienermoederweekends en een gezinsreis... ze

organiseren het allemaal! 

Mama's uit heel Vlaanderen zijn welkom! 

Ben je een jonge (zwangere) mama uit de omgeving

van Gent en heb je een vraag? Dan kan de

tienermoeder(welzijns)werkster je helpen. Of je nu

hulp nodig hebt met school, met je vriendje of met je

leefloon, ze zoekt het samen met jou uit! 

Mobiele welzijnswerkers

Elke woensdag tussen 14 en 17u kunnen tiener-

ouders elkaar ontmoeten in 't Kot. Dit is gelegen in

Gent, St-Amandsberg. Je kan er koken, spelen met

de kindjes, bijpraten, je hart luchten... wat je maar

wil!

't KOT

LEJO

www.lejo.be/tienerouders
facebook.com/teens.vzwlejo

Je vindt alle contactadressen en telefoonnummers
via:

LEJO is een supertoffe organisatie waar je
hulp kan krijgen of andere tienerouders leert
kennen.  

Dit is hun aanbod:
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ALS JE PAPA
WORDT...

Ga je/blijf je in een relatie met dit meisje? 
Wil je een vaderrol opnemen? Ook als je
niet met haar samen blijft?
Wil je een gezin met haar vormen?
Wil je de wettige vader zijn en dit kindje
erkennen? 
Wil je je studie verder zetten? Of ga je
werken om geld te verdienen voor het
kind? 

En plots is daar die aankondiging: er is
een zwangerschap en jij bent de
vader. Help?! Pure paniek en shock?
Of misschien ben je wel blij? 

Een zwangerschap dwingt je tot nadenken
over de toekomst. Wat wil je? Hoe pak je dit
aan?
Enkele vragen die je jezelf moet stellen:

Ik voel me nog geen vader... 
Als je beslist hebt om een vader te zijn voor je
kind hoeft dat niet te betekenen dat je daar
meteen blij om bent. Vaak zit je na het
beslissingsproces nog in een toestand van
ongeloof en ontkenning. Dit komt oa. door de
afwezigheid van de lichamelijke en biologische
realiteit van de zwangerschap bij jou. 

Zwangere meisjes hebben allerlei lichamelijke,
psychische en hormonale veranderingen, die
het praktisch onmogelijk maken om de
zwangerschap te ontkennen (vb buik en
borsten groeien). Doordat je als toekomstige
tienervader je lichaam niet voelt veranderen,
kan je de realiteit van de zwangerschap voor
je uitschuiven.

Het gevoel echt vader te zijn, komt bij de meeste
jongens wanneer ze voor het eerst alleen zijn met
hun kind. De geboorte ervaren de meeste jongens
als een roes, het overkomt hen, maar het echte
vadergevoel komt pas later. Het besef dat het
kleine wezentje afhankelijk is van hen wakkert bij
de meeste jongens hun vadergevoel aan. 

Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je jezelf
voor, tijdens of na de geboorte niet dadelijk vader
voelt. Wanneer en met welke intensiteit het
vadergevoel ontstaat, is sterk afhankelijk van de
mate waarin je betrokken mag of kan zijn op je
kind.

Zonder de mama
Het is mogelijk dat de mama van je kind je uit haar
leven en dat van haar kind wil bannen. In deze
situatie is het normaal dat je allerlei verschillende
gevoelens ervaart: kwaadheid en verdriet komen
vaak voor, maar je kan ook onmacht,
ontgoocheling en verwarring voelen.

Het is belangrijk met deze gevoelens om te gaan.
Sommige jongens 'vluchten' in het extreem
uitoefenen van sport, studies of job. Voor een tijdje
werkt dit wel, maar hoe hard je deze gevoelens
ook probeert te ontkennen of weg te duwen, vroeg
of laat zijn ze er terug. Het is aan te raden om met
iemand te praten. Gezien de situatie zijn al deze
gevoelens héél normaal en je hoeft je
er dan ook niet over te schamen. Je kan naar het
JAC, Fara, CAW of CLB. Of praat eens met een
goede vriend.
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H E T  V E R H A A L  V A N  
D E X  E N  M A R I L O U

Ik  was net  18 geworden toen mi jn

vr iendin ver te lde dat  ze zwanger

was.  We hebben heel  lang

getwi j fe ld .  We g ingen naar  het

abor tuscentrum omdat  onze

ouders wi lden dat  we a l le  opt ies

overwogen.  Dat  voelde n ie t  goed.

Ik  zag de echo en wis t  wat  me te

doen stond:  7  maand la ter  werd

Mar i lou geboren.   Ze was een

pracht ige baby,  wat  was ik  t ro ts !

Het  eerste jaar  vond ik  heel

zwaar .  Ik  moest  mi jn  p laats

zoeken.  Mar i lou wou voora l  haar

mama. Ik  voelde me nut te loos en

gefaald.  En ik  was zó moe.  

Toen werd ze ouder  en moesten

we echt  gaan opvoeden.  St reng

zi jn ,  s t ructuur  b ieden,  véél  geduld

hebben!  Ik  heb vaak gedacht :  " laat

mi j  s lapen,  laat  mi j  doen a ls  ze

wou spelen. . .  om hal f  7  's

ochtends. . . "  
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Heb ik  er  sp i j t  van? 

Dat  is  dubbel .  Natuur l i jk  is

Mar i lou mi jn  oogappel ,  mi jn

a l les.  Ik  dur f  n ie t  denken aan de

dag dat  haar  ie ts  zou overkomen

want  dan vergaat  mi jn  were ld.  

Dus nee,  sp i j t  heb ik  n ie t .  

Maar ,  ik  kan wel  t reur ig  z i jn  om

hoe anders mi jn  leven er  had

ui tgez ien a ls  ze er  n ie t  was

geweest .  Meer  t i jd  voor  mezel f ,

vr ienden,  minder  snel  vo lwassen

moeten worden,  minder  zorgen.

minder  gedoe.  

Misschien had ik  wel  een to taa l

andere carr ière,  je  weet  het  n ie t !  

Ze is  nu 17.  Soms vraag ik  me af

hoe het  zou z i jn  a ls  z i j  nu

zwanger  zou worden.  Dan ben ik

wel  de jongste opa ooi t !  

Ik  hoop dat  dat  n ie t  gebeur t .  Er

komt nu terug wat  t i jd  voor

onszel f .  En daar  hebben we wel

echt  nood aan!  A l leen is  het

jammer dat  de meeste van onze

vr ienden nu net  bez ig z i jn  met

pampers en papf les jes. . .  

Het  is  leuk om papa te  z i jn ,  maar

ook moei l i jk  en zwaar .  Je twi j fe l t

veel  aan jezel f .  Gelukk ig maakt

je  leef t i jd  voor  je  k ind n ie t  u i t .  Ze

k i jk t  naar  je  en z ie t  enkel  een

superheld!  

N U  B E N  I K  3 5 ,
M A R I L O U  1 7 .  H E T
V O O R D E E L  I S  D A T
I K  M E  N O G  H E E L

G O E D  K A N  I N L E V E N
I N  H O E  H E T  I S  O M

J O N G  T E  Z I J N .
B I N N E N K O R T

K U N N E N  W E  S A M E N
G A A N  F E E S T E N  ; )
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4 VADERSCHAPSVERLOF

Als je werkt, heb je recht op 15 dagen
geboorteverlof. Je moet ze opnemen binnen
de 4 maand na de geboorte. Dit mag in 1
keer of verspreid. 

Als je naar school gaat heb je helaas geen
recht op vaderschapsverlof. Bespreek met
de directie of je na de geboorte enkele
dagen gewettigd afwezig mag zijn. De
gynaecoloog of huisarts kan dan een
ziektebriefje schrijven of de school kan je
toelaten thuis te zijn om 'persoonlijke
redenen' (P-code). 

FAQ tienervaders

2 JURIDISCHE VRAGEN

Met eenvoudige juridische vragen kan je
gratis terecht bij het justitiehuis van je regio,
de advocatenlijn of het vredegerecht. Ook bij
het CAW, JAC of OCMW kan je juridische
hulp krijgen. 
Heb je een laag inkomen of ben je
minderjarig? Dan heb je recht op een Pro Deo
advocaat. Als je minderjarig bent is dit
volledig gratis. 
www.advocaat.be
tzitemzo.be (kinderrechtswinkel)

1 GELD OF DIPLOMA?

Het is normaal dat je als papa wil zorgen dat
je kindje niets te kort komt. 
Je kan ervoor kiezen om te stoppen met je
studies en werk te zoeken. Een middelbare
school diploma blijft echter erg belangrijk!
Veel bedrijven verwachten dit als minimum.
Waarom probeer je school en werk niet te
combineren? Als je nog studeert kan je een
studentenjob zoeken. 
vdab.be - studentjobs.be - student.be 

3 DNA-TEST

Wil je zeker zijn of het kindje van jou is?
Dan kan je een DNA-test laten uitvoeren.
Dat kan bij een Centrum voor Medische
Genetica of online. Dit is redelijk kostelijk.
Wil je dat de test ook rechtsgeldig
(bruikbaar in de rechtbank) is? Dan mag je
rekenen op een bedrag tussen de 800 en
900€. 
Meer info over DNA-testen? Zie 'erkenning'. 
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Als je als man wettelijk de vader wil zijn, dan
moet je het kind erkennen. Dit kan enkel als je
de toestemming van de moeder hebt. Je kan als
minderjarige vader je kind zelfstandig erkennen.
Je hoeft dus geen toestemming te hebben van
je ouders.

Als je een kind erkent, heb je rechten maar ook
plichten tegenover het kind. Een erkenning is
voor eeuwig en altijd. Ook als jullie uit elkaar
gaan of als de moeder verhuist of zou sterven.
Denk er dus goed over na!

Het zal wennen
zijn,  maar ik
neem mijn
verantwoordeli jk-
heid op.

Levensonderhoud, opvoeding en
opleiding:

zorgen voor huisvest ing
verschaffen van levensonderhoud
toezicht  u i toefenen
opvoeding bieden
opleiding laten volgen

Vergoeding van schade door je k ind
Eerbied voor je k ind

Persoonl i jk  contact
Gezag ui toefenen
Goederen van je k ind beheren
Toezicht  op de opvoeding
Vruchtgenot van de goederen van je k ind

erfrecht:  het  k ind zal  van je erven
naam: het k ind mag je achternaam
dragen (of  d ie van de mama, of  beide)
eventueel  een dubbele nat ional i te i t  

Dit zi jn je pl ichten (ook voor mama's)

Dit  zi jn je rechten

Wat betekent je erkenning voor het kind?

Erkenning 

Ik begreep niets van mijn zwangere
vriendin. Vaak was ze superlief, maar

soms werd ze woedend: roepen, huilen...
Ik kon niets goed doen. Ze verweet me
dat ik er nooit was en dat ik dringend

volwassen moest worden.
 

Die van 't CKG legde uit dat meisjes door
de zwangerschap sneller volwassen

worden en dat ook verwachten van de
jongen. Ze gaf ook de tip dat ik geduld

moest tonen. Niet boos worden, ghosten
of roepen op haar. Wel troosten,

knuffelen, luisteren en antwoorden als ze
me stuurde.” Wodan, 21

je aanvraag tot erkenning strookt niet met het belang
voor het kind. 
het onderzoek toont aan dat je niet de biologische
vader bent.
de zwangerschap is ontstaan na een verkrachting.

Wat als… de moeder geen toestemming geeft
Als de moeder geen toestemming geeft om je kind te
erkennen, kan je de afstamming langs
vaderszijde bekomen via een gerechtelijk onderzoek naar
het vaderschap. Doe dit samen met een (pro deo)
advocaat. De rechter zal de mama uitnodigen voor
gesprek. Indien zij blijft weigeren, kan je een procedure
starten bij een familierechtbank.
Via een genetisch onderzoek wordt onderzocht of jij de
echte (genetische) vader bent van het kind. Indien dit zo
is, zal de rechtbank jou als wettelijke vader erkennen.

Let op, de rechtbank kan de erkenning ook weigeren. Een
weigering kan in drie situaties voorkomen: 
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Wat als... je kind door iemand anders is
erkend?
Stel, je vriendin wordt zwanger en jullie
relatie stopt. Je ex-vriendin heeft een nieuwe
vriend en wanneer het kind geboren wordt,
geeft zij hem de toestemming om het kind te
erkennen als het zijne. Op deze manier
wordt hij de juridische vader. In deze situatie
kan jij als biologische vader een procedure
starten om de erkenning door de nieuwe
vriend te laten vernietigen. Daarna kan je
een procedure starten om het kind zelf te
mogen erkennen.

Kan ze mijn zoon
(en ons) dwingen
om te betalen? 

Wat als... je later van gedachten
verandert?

De redenering 'ik betaal voor mijn kind, dus
ik heb het recht het te zien' gaat NIET op. 

Wat als... jij weigert je kind te erkennen?
Als je als biologische vader weigert je kind te
erkennen, zal de moeder eerst een procedure moeten
starten van onderzoek naar het vaderschap. Hierbij
zal de rechter, na een DNA-test, in een vonnis
neerschrijven dat persoon x de vader is van kind y. 
 Dit is een kostelijke procedure, waarvan de kosten
uiteindelijk meestal voor de mama zijn en die ook
door haar moeten worden voorgeschoten, omdat zij
de procedure gestart is. 
Als je vaderschap is vastgesteld kan de moeder
nadien een procedure starten om onderhoudsgeld te
vragen. 

Omgangsrecht en betaling van alimentatie zijn zaken die 
niets met elkaar te maken hebben. Als jij onderhoudsgeld 
betaalt, dan kan je bij de rechtbank een aanvraag tot
omgangsrecht indienen. 
Afhankelijk van je situatie zal men een uitspraak doen over
wanneer en hoeveel contact je mag hebben met je kind. Het kan
ook zijn dat je vb. het contact langzaamaan moet opbouwen, of vb.
afspreken in een bezoekruimte onder toezicht. 
Je moet geen onderhoudsgeld betalen om naar de rechtbank te
kunnen stappen. Jij kan als papa het initiatief nemen om
omgangsrecht te vragen, de mama kan een tegenvordering
inleiden tot het bekomen van alimentatie.

Op het moment van de geboorte wou je niets met het
kind te maken hebben. Maar er is wat tijd verstreken en

je hebt je bedacht. Het kan ook zijn dat je pas later te
weten bent gekomen dat je een kind hebt en je wil graag

een band opbouwen.
 

Besef dat dit niet vanzelfsprekend is! De mama van je
kind is waarschijnlijk omringd door heel wat mensen die

misschien (gedeeltelijk) mee de zorg van je kind
opnemen. Zij zullen va vaak argwanend zijn ten opzichte

van een plots opduikende papa. Deze gevoelens zijn
meestal gegrond in de bezorgdheid naar

het kind toe. Geef hen tijd om te begrijpen dat jij nu wel
contact wil en leg uit waarom.
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"Mijn leven is niet op zeep,

het is gewoon anders"

Soms kijk ik naar mijn zoon en denk ik:
'wow, dat heb ik gemaakt. Crazy.' 
Ik voel me trots en fier. Op hem, op mezelf,
op Alissia (zijn mama). We hebben het toch
maar mooi gedaan. Ondanks alle
vooroordelen, juridische en financiële zever
staan we er wel! Er loopt een (meestal)
vrolijke kleuter van 3 rond. Dankzij ons. Dan
geniet ik. Het is een liefde die me helemaal
vult. 

Andere dagen zijn klote. Dan kan ik boos
lopen, verdrietig zijn. Dan mis ik mijn leven
van vroeger. Jaloers op mijn maten die
impulsief gaan fitnessen of wat rondhangen. 

We zijn nog samen, maar het voelt niet altijd
goed. Soms praten we over co-ouderschap.
We zijn nog zo jong en eigenlijk samen 'van
de moetes'.
Nu Jayden wat ouder is krijgen we terug
meer tijd voor elkaar. Misschien helpt dat.
We zien wel.  
Eerst dacht ik: "mijn leven is om zeep". Dat
is niet zo. Het is gewoon... ja... anders.  

Thisso, 22
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medische kosten: 
gynaecoloog, 
vroedvrouw, 
bevalling, 
bloedonderzoeken, suikertest
doktersbezoek, pediater
...

lopende kosten: 
melkpoeder 
kinderopvang
pampers 
verzorgingsproducten 
kleding
schoolrekeningen
...

Baby-uitzet: spulletjes die je in huis moet hebben vooraleer de
baby komt
...

Een zwangerschap en een baby brengen veel kosten met zich mee.
Denk maar aan:

Alimentatie 

De kans is dus groot dat de mama van je kind vraagt om financieel te helpen. 
Heb je het kind erkend? Dan is dit je plicht. 

Als jullie uit elkaar zijn heet het bedrag dat je betaalt 'alimentatie'. 
Jullie kunnen onderling afspraken maken. Let er wel op dat je ze op papier zet, dateert en tekent!
Om het echt officieel te maken kan je dit laten homologeren bij de familierechtbank.

 Probeer het eerst via familiale
bemiddeling!

Lukt het niet om goede financiële
afspraken te maken? 

1.

   2. Probeer het via een advocaat
       gespecialiseerd in familierecht

   3. Probeer het via de familie-  
 rechtbank. Een rechter kijkt naar je
situatie en bepaalt het bedrag. Als je
nog studeert zal men er van uit gaan
dat je een studentenjob kan doen
tijdens het weekend.

Familiale bemiddeling
Probeer altijd eerst om via bemiddeling tot een akkoord te komen

vooraleer je naar de familierechtbank stapt!
 

Een bemiddelaar kan jullie helpen om samen tot afspraken te
komen. Hoe sneller je een bemiddelingstraject start, hoe groter

de kans op een goed akkoord. 
Bemiddeling is en blijft steeds vrijwillig.

 
 
 
 
 

gratis bij het CAW. Deze diensten hebben 

Privé

Beperkte financiën? 
Vraag gratis rechtsbijstand voor bemiddeling aan. 
Probeer een speciaal 'sociaal tarief' overeen te
komen met je bemiddelaar. 

Waar kan ik bemiddeling aanvragen?

wel vaak lange wachtlijsten.  
www.caw.be

reken op een uurprijs tussen 30 en 100€
bemiddelingvzw.be 

Wees eerlijk dat je het financieel moeilijk hebt. 

De komende twee jaar moet ik
elke maand 90€ betalen voor

mijn zoontje. Op zondagen
werk ik daarom bij  de bakker.

Als ik afgestudeerd ben en écht
werk heb wordt het bedrag

meer.  

Fancy woord voor bevestigen,
'voor echt' laten erkennen

Pierre, 19
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Levensonderhoud, opvoeding en
opleiding:

zorgen voor huisvest ing
verschaffen van levensonderhoud
toezicht  u i toefenen
opvoeding bieden
opleiding laten volgen

Vergoeding van schade door je k ind
Eerbied voor je k ind

Persoonl i jk  contact
Gezag ui toefenen
Goederen van je k ind beheren
Toezicht  op de opvoeding
Vruchtgenot van de goederen van je
kind

Dit zi jn je pl ichten

Dit zi jn je rechten

Mijn vriendje was een echte bad boy en dat vond ik heel aantrekkelijk.
Maar toen ik zwanger werd veranderde dat. Voor mijn kind wil ik een
verantwoordelijke papa. Niet iemand die jointen rookt en heel de dag

PlayStation speelt.

maak duidelijke afspraken. Als jullie niet meer samen zijn: wat mag je rol zijn?
zoek mee naar babyspulletjes
ga mee naar de gynaecoloog of een zwangerschapscursus
verwen je (ex)vriendin af en toe: maak eten, geef een massage, heb begrip en geduld bij heftige emoties

Voorbereiden op de geboorte

Ti jdens de zwangerschap vroeg
ik mijn ouders om mijn
schoonouders ( ik kende hen
niet) uit  te nodigen.  We gingen
samen iets drinken. Het was
best ongemakkel i jk ,  maar het
hielp om de vooroordelen weg
te werken. Ze zagen dat ik ook
maar gewoon een zoon was
van bezorgde ouders.   We
maakten een whatsapp-groep
om gemakkel i jk af te spreken
eens de baby er zou zi jn.

Hoe kan je helpen 

tijdens de zwangerschap? 

 
 

Door de hormonen en alle veranderingen die je (ex)vriendin
doormaakt kan het zijn dat ze emotioneel reageert: vaker boos,

ongeduldig, meer zeuren, meer zin in seks of net veel minder,…
Ook haar verwachtingen tegenover jou kunnen veranderen. Ze wil

nu een ‘goede vader’ voor haar kind, en die heeft soms andere
kwaliteiten dan een ‘leuk vriendje’. 

Dit kan best verwarrend zijn voor jou! Soms zal je je machteloos
voelen en niet weten wat doen. We geven tips!

praat over jullie toekomst als (co-ouder)gezin: wat vinden jullie
belangrijk op vlak van opvoeding, hoe gaan jullie het praktisch
regelen, welke afspraken moeten er gemaakt worden,...
maak duidelijke afspraken als jullie niet meer samen zijn: wat mag je
rol zijn?

Voorbereiden op het ouderschap

A L G E M E N E  T I P S

P R A A T  O V E R  J U L L I E  G E V O E L E N S

T O O N  B E G R I P  E N  I N T E R E S S E

V R A A G  R E G E L M A T I G :  ' H O E  G A A T  H E T

M E T  J E ? '

B O U W  E E N  G O E D E  B A N D  O P  M E T  J E

( E X ) S C H O O N O U D E R S

Z O E K  E E N  ( S T U D E N T E N ) J O B  Z O D A T  J E

F I N A N C I E E L  K A N  H E L P E N

W E E S  L I E F  V O O R  E L K A A R

De aanwezigheid van de vader heeft
een posi t ief  ef fect  op het welz i jn van

mama en het k ind.  Natuur l i jk  groei t
dat  k indje niet  in jou,  maar als

toekomst ige papa kan je t i jdens de
zwangerschap meer doen dan je

denkt!

Lina, 17
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Ik voelde me zó
machteloos

J A K E  H A D  D R O N K E N  S E K S  M E T
I E M A N D  D I E  H �  A M P E R  K E N D E .  E R
L I E P  I E T S  M I S  M E T  D E  C O N D O O M  E N
Z E  W E R D  Z W A N G E R .  Z E  H I E L D  D E
B A B Y  E N  V E R H U I S D E  N A A R  E E N
A N D E R E  S T A D .  

Ik kreeg een sms van een onbekend nummer.
Een foto van een echo en dat ik de vader
was en dat ze het wel alleen zou doen. 
 "HEH? WTF?"

Ik probeerde te bellen, sms'en maar ze nam
niet meer op. Ik wist van niets. M�n ouders
waren in paniek: wat als ze geld zou eisen?
En ook, hun zoon werd papa. Maar bl�kbaar
mocht ik niet erg betrokken z�n. 
Maanden later kreeg ik een foto van een
baby, van een privé-nummer.

Ik ben geen lafaard, ik wou m�n
verantwoordel�kheid nemen. Bl�kbaar is ze
verhuisd naar een andere stad. 
Met andere woorden: er is een kind van m�,
en ik weet helemaal niets. De moeder ken ik
amper. 
Ik voel me zo machteloos. Moet ik een
advocaat nemen? Ik wil ook geen ruzie, dat
is erg voor het kind. 

Ik hou een boekje b� met teksten die ik
schr�f als ik aan de baby denk. Ik hoop dat
ik dat ooit aan m�n kind kan geven. Dan
weet h� dat h� niet ongewenst was door m�,
dat ik niet afwezig woù z�n.
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tips voor tienervaders

2 GENIET VAN DE BABY

Als jullie besluiten om voor het ouderschap te
gaan, al dan niet samen, is er 1 ding écht
belangrijk: geniet en hou van de baby! Voor
hem/haar maakt jullie leeftijd niets uit. Jullie
zijn gewoon z'n allerliefste ouders.  
Maak dus tijd voor gezellige quality-time
momentjes. Leg je gsm aan de kant, maak je
agenda vrij en leg je naast je baby, kijk in z'n
oogjes, kruip achter'm aan, leer 'm kennen,
speel, knuffel... geniet ;) 

1 ZORG VOOR JEZELF

praat over je gevoelens
maak af en toe tijd voor jezelf
zoek hulp als je het even niet meer
weet 

Papa worden is intens. Of je nu heel
betrokken bent of niet, je zelfbeeld
verandert. Het is heel normaal dat je
heftige, dubbele gevoelens hebt. Veel
vaders (jong en oud!) voelen onzekerheid,
liefde, angst, frustratie, machteloosheid,
trots, verveling, druk om het 'goed' te
doen,... 
Zorg dus goed voor jezelf: 

3 SCHAAM JE NIET OM

HULP TE VRAGEN

Een oud Afrikaans spreekwoord zegt "It
takes a village to raise a child". Alles
helemaal alleen doen lukt niemand. Als
het moeilijk gaat, vraag dan gewoon hulp.
Er zijn heel veel organisaties en mensen
die je willen helpen! 
Bel naar Fara voor een luisterend oor, of
als je niet goed weet waar je naartoe kan. 

4 COMMUNICEER ALTIJD

OPEN,  RESPECTVOL EN

EERLIJK

Denk steeds na over het effect van je
woorden en daden. 
Zowel naar je (ex)vriendin, (schoon)
ouders, vrienden, leerkrachten, maar ook
naar je kind toe. Zeg steeds eerlijk wat je
denkt, maar doe dat op een manier zodat
men niet gekwetst wordt. 
Excuseer je als je fout bent. Vergeef als
de ander mis was. Ga niet lopen als het
moeilijk gaat. Adem diep in en uit, en
probeer altijd het beste in de situatie te
zien. Je kan het!
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ALS JE KIND EEN
KIND KRIJGT

 
Als je dochter zwanger is en kiest
voor het moederschap, dan plaatst
dit jou, als aankomende
grootouder, voor de vraag: hoe vul
ik mijn verantwoordelijkheid
tegenover mijn dochter en kleinkind
in? Ook de ouders van de jonge
vader stellen zichzelf die vraag:
kunnen en moeten wij iets
betekenen voor ons kleinkind? 

Gun jezelf tijd
Als je beslist om een rol als
grootouder op te nemen hoeft dit
niet te betekenen dat je je
onmiddellijk gaat verheugen op
deze taak. Vaak verkeer je nog in
een toestand van ongeloof
en ontkenning. Gun jezelf de
nodige tijd om het nieuws te
verwerken en te wennen aan je
nieuwe rol. Het gevoel echt
grootouder te zijn, komt bij de
meesten pas wanneer ze voor het
eerst alleen zijn met hun kleinkind.

Moeilijke positie
Bovendien ga je als ouder die jong
grootouder wordt vaak nog
buitenshuis werken, draag je
zorg voor je (andere) kinderen en
soms ook nog eens voor je eigen
ouders. 
Of misschien had je zelf nog een
kinderwens! Het vraagt tijd om te
leren omgaan met het (jonge)
grootouderschap. 

Het kan je bijvoorbeeld ook
confronteren met leeftijdsgenoten
die volop van hun (herwonnen)
vrijheid genieten. Je vrienden
vragen je misschien niet meer mee
op uitstap omdat je nu als ‘oma’ of
‘opa’ wordt aanzien.

Dichter bij elkaar
In veel gevallen zal je als
grootouder je kinderen bijstaan met
raad en daad waardoor zij zich
gesteund voelen in de zorg
voor haar/zijn kind. 
De zwangerschap en het
ouderschap van je tiener kan je
dichter bij elkaar brengen: het kan
een meer volwassen omgang met
je dochter of zoon betekenen. 
Samen zorgen voor je kleinkind
kan jullie band verstevigen.
Het kan echter ook zijn dat je tiener
je hulp niet wil aanvaarden. Dat
kan voor conflicten zorgen. 

Onduidelijke grenzen
De bijkomende zorg voor een
kleinkind kan een zeer plezierige
taak zijn, maar kan ook als (te)
zwaar worden ervaren. 
Het kan er toe leiden dat de
natuurlijke hiërarchische grenzen
tussen ouders en kinderen
doorkruist worden: wie voor wie
zorgt en verantwoordelijkheid
draagt, wordt onduidelijk.

Mijn nieuwe vriend was

denk ik de jongste opa

ooit: hij was 28 toen mijn

dochter van 17 beviel 

JONGE GROOTOUDERS

Marie, 44
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Probeer uit de verwijten te blijven. Het is niet nuttig
om te zeggen hoe dom en onverantwoordelijk het
is of enkel te gaan doemdenken: "je leven is
voorbij". 

Je dochter of zoon is vermoedelijk heel
zenuwachtig en angstig geweest om het je te
vertellen.
Ze heeft schrik dat je slecht zal reageren. Ze is zelf
waarschijnlijk ook even in shock geweest, heeft er
waarschijnlijk al voor gehuild en zichzelf misschien
al 100 keer vervloekt. Of misschien wou ze heel
graag een kindje en is ze oprecht blij. 

Dat wil niet zeggen dat je niet mag tonen dat je
teleurgesteld, boos of angstig bent!  Maar die
boodschap breng je misschien beter op een
moment waarop je terug kalm bent, en rustig kan
praten over die gevoelens.

Neem het niet over, maar doe het sàmen met
je kind. 

Geef veel positieve bevestiging

'je bent een goede mama/papa' 
'ik zie hoe liefdevol jouw kindje naar je kijkt' 
'het maakt me trots om je zo hard je best te
zien doen voor je kindje en op school'

Tips van tienerouders

      vb: bel niet in hun plaats om een afspraak te
     regelen maar zet je gsm op speaker en laat hen
     eerst proberen. Grijp niet te snel in. Laat ze zelf
     hun weg zoeken! 

Vertel ook waarom je dit zo aanpakt: het doel is
dat ze zelfstandig worden en leren hoe ze hun
eigen huishouden kunnen runnen. 

      Zeg eens: 

      Jonge ouders horen dit soms (veel te) weinig.
Terwijl het net die dingen zijn die deugd doen,
zelfvertrouwen geven en preventief werken!

ER IS ÉÉN ANTWOORD DAT STEEDS TERUGKOMT ALS JE TIENEROUDERS

VRAAGT WAT HEN HET MEEST GEHOLPEN HEEFT:

"ALS MEN IN MIJ GELOOFDE" 

 

De meisjes die op de Fara-chat
komen zijn allemaal bang voor de
reactie van hun ouders. Ze zijn in
shock en willen hun ouders niet

teleurstellen. Ze hopen op steun,
liefde en een knuffel, maar vrezen

'buiten geshot' te worden.

HOE KAN IK MIJN KIND
HELPEN? 

 Financieel
Veel tienerouders hebben het financieel niet breed.
Het helpt hen erg als je (een beetje) helpt. Je hoeft
niet àlles te betalen en mag uiteraard verwachten
dat ze zelf ook een (klein) inkomen voorzien. Je
kan ook afspraken maken over of ze bepaalde
bedragen moeten terugbetalen. 

Verwacht goede en duidelijke afspraken
Wie doet wat, wanneer en hoe voor de baby? Wie
neemt welke rol op? Wat met de financiën? 
Praat hierover en maak het concreet! Het loopt
vaak mis als er geen duidelijke afspraken zijn. 

Zoek hulp als het moeilijk loopt
Verschillende organisaties kunnen helpen,
afhankelijk van de vraag: JAC, CAW, OCMW,
LEJO vzw... of bel naar Fara als je niet weet waar
je best hulp vraagt. Wij zoeken het samen met jou
uit!

Steun haar als tiener & moeder

Vergeet je kind niet

Wees je ervan bewust dat je kind nog steeds
een tiener is. Gun haar dus een leerproces,
vergeef fouten en tiener-stoten. Neem het niet
persoonlijk, beschuldig haar niet meteen als
slechte moeder (dat hakt erin!). 
Gun het haar ook om jong te zijn. Neem af en
toe een taak over zodat ze wat vrijheid of slaap
heeft of met vrienden kan afspreken!  

      Zie je dochter/zoon ook nog als jouw kind en
      niet enkel nog als ouder van je kleinkind.

Quality-time tussen moeder en dochter/zoon
kunnen heel waardevol zijn! 
Samen Netflixen, spelletje spelen, colaatje
gaan drinken, gewoon jullie tweetjes. Ze laten
het misschien niet merken, maar dit zijn vaak
de dingen waar ze later met appreciatie op
terugkijken!
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IK DACHT:
"IK? NU AL
OMA?" 
M A R I A N N E  W E R D  O M A  T O E N  Z E  4 3  W A S

Ik was 42 toen mijn dochter Nele me vertelde dat ze
zwanger was.
In het begin wilde ik niet 'oma' genoemd worden, dat klinkt
zo oud, en ik was nog maar 42. Mijn jongste was 8 en dan
komt daar plots nog zo'n spruit bij. 

Ik had vaak de neiging om te zeggen: 'ik neem het er
gewoon wel bij.' 
Als mijn kleindochter 'mamaaaa' roept, moet ik zelf ook
even nadenken: "jaaaa schat?! ah neen, wacht, ik ben de
oma..."
Op wiens schoot zit ze meestal? Op de mijne... We wonen
natuurlijk samen, dat maakt een verschil, het is hier net een
commune.

Toch is het niet makkelijk. Ik heb vaak de neiging het over
te nemen, maar mijn kleindochter moet Nele zien als
mama, niet mij. Dat evenwicht zoeken is moeilijk.
Ik moet me er altijd van bewust zijn dat Nele haar eigen
pad moet vinden in het moederschap. Ik kan en mag haar
niet alles voorkauwen.

Ik heb vaak de

neiging het over

te nemen, maar

mijn

kleindochter

moet Nele zien

als mama, niet

mij.
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2 ZORG VOOR JEZELF

Als het nieuws van de zwangerschap
onverwacht is, dan verkeer je even in shock:
je bent verbijsterd of verward. Het lijkt niet
reëel: vele ouders gaan het in eerste
instantie ontkennen. Je kan emotioneel
reageren (huilen, kwaad worden) of net
rationeel blijven en koel en afstandelijk
reageren.
Hou er rekening mee dat je kind, maar ook
jijzelf even tijd nodig hebt om te bekomen van
het onverwachte nieuws. Gun jezelf de ruimte
om het nieuws te verwerken. 

3 GUN JE  KIND EEN

LEERPROCES

Jij hebt best wat levenservaring en wil je kind
behoeden voor fouten. Dat is heel normaal.
Het is ook belangrijk dat je kind zelf leert hoe
het ouderschap werkt. Probeer als een coach
aan de zijli jn te staan. Gun hen om te leren
van fouten, en vang hen op als het misloopt.
Straal vertrouwen en geloof uit. Dat sterkt het
zelfvertrouwen van je kind. Geloof erin dat
het uiteindelijk allemaal wel goed komt.  

1 RESPECTEER DE KEUZE

VAN JE  KIND
Als ouder heb je waarschijnlijk een mening
over wat er moet gebeuren met de
zwangerschap. Deze wordt beïnvloed door je
eigen ervaringen, je dromen voor je kind,   je
angst voor wat de mensen zullen zeggen: de
‘schande’, de andere kinderen in het gezin… 
Let erop dat je daardoor je kind goed-
bedoeld onder druk kan zetten om een keuze
te maken die de hare/zijne niet is. Weet dat
diegenen die een keuze onder druk maken,
meer last kunnen hebben van
verwerkingsproblemen later.

4 DENK NA OVER JE

ENGAGEMENT
Bepaal voor jezelf hoe en op welke vlakken
je je kind wil ondersteunen. 
Welke rol wil je opnemen? Hoe ver wil je
daar in gaan? En in welke mate sluit dat
aan bij de verwachtingen van je
dochter/zoon?  Er bestaat een model van 4
vormen van jong grootouderschap.
Contacteer Fara om hierover te praten! 

Tips voor jonge grootouders

45



5 JURIDISCH & F INANCIEEL

Je blijft het ouderlijk gezag hebben over je
kind. Voor heel wat zaken is je kind dus nog
afhankelijk van jou (onderhoudsplicht zoals
vb.: kosten opleiding, bevalling, dak boven
het hoofd,...). 

Als grootouder heb je géén ouderlijk gezag
t.a.v. jouw kleinkind. Je kind, ook als
minderjarige ouder, oefent zelf het ouderlijk
gezag over je kleinkind uit. Je kan dus niet
zomaar in de plaats van je kind beslissingen
nemen over je kleinkind.

Wel heb je omgangsrecht met je kleinkind. Je
hebt dus het recht om je kleinkind te zien.
Zijn de ouders van je kleinkind niet meer
samen, dan is jouw omgangsrecht meestal
afhankelijk van de co-ouderschapsverdeling
van de ouders. Komen jullie er samen niet
uit, dan zal de rechter dit bepalen. 

Anderzijds hebben (over)Grootouders de
verplichting om hun (achter)kleinkinderen te
ondersteunen wanneer deze behoeftig
zouden zijn. De grootouders moeten slechts
instaan voor het levensnoodzakelijke. Het is
een minder uitgebreide verplichting en ze is
ondergeschikt aan de onderhoudsplicht van
de ouders. Er moet eerst bewezen worden
dat de ouders niet in staat zijn om hun
kind te onderhouden. 

Deze onderhoudsplicht staat los van het recht
op persoonlijk contact. Grootouders kunnen
verplicht worden alimentatie te betalen, los
van het feit of ze al dan niet hun
kleinkinderen zien en of er al dan niet een
goede relatie is.

6 PRAAT OVER ZWANGER-

EN OUDERSCHAP
Ga een open gesprek aan over hoe je
kinderen de zwangerschap en het prille
ouderschap beleven. Vooral de relatie met
de eigen moeder (hoe je dochter de band
met jou ervaart) en eigen opvoeding blijken
voor jonge moeders erg steunende,
waardevolle gespreksonderwerpen.

7 VERGEET DE

TIENERVADER NIET
De invulling van wat de tienervader als
vader mag en kan betekenen voor z�n
kind, zal sterk afhankel�k z�n van de
bereidheid van het gezin van de moeder
om ook de vader een plaats te geven.
Jullie houding zal dan ook een grote
invloed hebben op de keuze die jullie
zoon maakt. H� bevindt zich immers in
een complex kluwen van loyaliteiten. H�
wil het meisje niet in de steek laten, maar
ervaart vaak weerstand van de familie
van het meisje of van jullie.
Zoek samen met hem naar hoe h� van
betekenis kan z�n.

www.tzitemzo.be/jongeren/thema2/minderjarig-jongeren/tzitemzo-met-minderjarige-ouders 
www.notaris.be/nieuws-pers/brochures/downloads/33

OOK JIJ KAN BIJ FARA TERECHT VOOR INFORMATIE OF EEN
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Beste lezers,

Ik ben 50 en vader van vier

pubers. In ons gezin wisselen

goede en moeilijke momenten

elkaar af, zoals in alle andere

gezinnen. Het verhaal dat ik jullie

wil vertellen begint een tweetal

jaar terug.

Mijn dochter van 16 had een

relatie met een jongen van 18 . 

Kris heeft een 16 jarige
dochter. Ze had een
grote kinderwens en er
volgde een
zwangerschap. Niets mis mee in de huidige

tijdsgeest. Wij zijn een open gezin

en proberen alles met elkaar te

bespreken. Toch heeft mijn

dochter ons destijds verrast. Zij

had een kinderwens. Voor mij was

dit toen echt taboe, ik vond haar

nog veel te jong, en daarenboven

was haar studie nog niet

afgerond.

Mijn dochter nam de pil, of dat

dacht ik toch, en daarmee was

voor mij de kous af. Op een

gegeven moment sloeg de bom

in.

Mijn dochter vertelde dat ze zwanger

was. Blijkbaar was zij al even, achter

onze rug, met de pil gestopt.

Er volgden zware discussies en

achteraf gezien heb ik haar misschien

te snel de les gespeld: ‘Hoe kon ze ons
dit aandoen? Hoe haalde ze het in haar
hoofd om ook ons leven te bepalen?’. 
Ik had geen vat op haar, alles leek van

haar af te glijden. Hoe harder ik

probeerde haar te overtuigen, hoe meer

zij zich opsloot. Het ging van kwaad

naar erger, zij hadden plannen om te

gaan samen wonen met haar vriendje

van zodra het kindje er was. 47



Na een paar weken volgde een

controleafspraak bij de

gynaecoloog. De baby bleek niet

meer te leven. Thuis kreeg ze

hevige krampen, er volgde een

miskraam. Het was een zwarte

dag voor mijn dochter, maar ook

voor ons. De verwijten die

rondgeslingerd waren, kwamen

terug in me op. Ik voelde me

tekort schieten als vader.

Ik dacht dat ze haar kinderwens

wel opzij zou zetten. Maar niets

bleek minder waar. Zij gaf aan

snel opnieuw zwanger te willen

worden, de ruzie wakkerde terug

aan. Er volgde een moeilijke

periode, school kon haar niet

meer boeien, ze voelde zich

alleen en onbegrepen door haar

beste vrienden. Er volgde een

moeilijke zoektocht waarbij we

terecht kwamen bij

professionele hulpverlening die

ons ook doorstuurde naar Fara.

Fara was voor mij een spreekpaal

naar mijn dochter. Zij stonden

open voor haar kinderwens en

tegelijkertijd ook voor onze

bezorgdheid. We durfden ons

hart te openen en onze

bezorgdheden naar elkaar toe te

uiten. Ik besefte dat haar

kinderwens mag bestaan, maar

dat dit nog niet hoeft te betekenen

dat deze onmiddellijk gevolgd

wordt door het krijgen van een

kind.

Samen probeerden we te

begrijpen wat het zou kunnen

betekenen in haar geval om ouder

te worden, waar zij dan allemaal

rekening mee moest houden,

hoe ze zich dan zo goed mogelijk

zou kunnen voorbereiden op de

grote stap.

Zowel voor het kindje, als voor

haar, voor hun toekomst. Er werd

geopperd om de real care baby te

ontlenen.

We ontleenden de baby van

donderdag tot maandag. We

waren van de overtuiging dat deze

‘pop’ wel niet zoals een echte

baby zou zijn. Maar na vier

dagen voor de oefenbaby gezorgd

te hebben, moesten wij toch onze

eerste indruk bijstellen.

De baby is zeer realistisch en doet

veel wat een echte pasgeborene

ook doet. De dagen en nachten

waren onvoorspelbaar, het was

voor mijn dochter en haar vriend

steeds uitzoeken wat ze precies

nodig had.

Wanneer ze niet onmiddellijk

begrepen wat de oefenbaby nodig

had dan werden ze toch wel wat

onzeker. Het was fijn om er dan

als ouder voor je kind te kunnen

zijn, om je eigen ervaringen te

delen. Ik wilde hen ondersteunen,

zonder het uit handen te nemen.

Want zo zou het ook zijn wanneer

ze voor een echt kindje zouden

gaan.

Voor de vriend van mijn dochter

was het snel duidelijk dat hij nog

niet klaar was om vader te

worden. Mijn dochter zorgde een

nacht alleen voor de baby. 

De ochtend nadien sprak ze ons

aan. Dat ze nog steeds een

kinderwens heeft, maar dat ze nu

wel beseft dat er veel meer bij

komt kijken. Het opstaan, de zorg

combineren met haar stage, het is

verre van evident.

Het was zeker niet onze

bedoeling om mijn dochter een

harde leerschool te geven, we

wilden haar vooral een echt beeld

geven, wat het betekent om

mama te zijn. We hebben die

ervaring, als ouders van vier

kinderen. Een ervaring die we

enkel met woorden precies niet

op onze dochter konden

overbrengen.

Deze ervaring heeft ons als gezin

terug sterken bij een gebracht, wij

proberen ruimte te maken voor de

kinderwens van mijn dochter, we

hebben er een andere kijk op. 

We spreken open met elkaar,

we hebben het gevoel elkaar

terug te hebben gevonden.

Kris
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tienerzwangeren

tienerouders

jonge grootouders

 

Uitgegeven door Fara vzw

W W W . F A R A . B E

Je verhaal delen in dit magazine? Een klacht? 
Aanvullingen doen? Nood aan begeleiding? 

Fara steunen met een gift? 
 

Contacteer ons
vragen@fara.be

016/38.69.50

Fara vzw is een professionele organisatie die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes, zowel voor, tijdens als

na de keuze. Fara vzw bestaat ondertussen 30 jaar en is gevestigd in Heverlee bij Leuven. We worden gesubsidieerd door de

Vlaamse Overheid, maar zijn ook afhankelijk van giften. Fara bestaat uit een klein team van sterk opgeleide mensen. Zij

werken los van religieuze en politieke overtuigingen.

magazine voor



Heb ik recht op extra financiële steun omdat ik tienermoeder ben? 

Leefloon 

Je kan wel naar het OCMW van je gemeente  gaan om te vragen of je recht hebt op een leefloon, ook 

als je nog thuis woont bij je ouders. Het is echter niet zeker of dit goedgekeurd zal worden. 

Groeipakket 

Zoals elke andere ouder heb je recht op het groeipakket. Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 

1 januari 2019 een Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en 

andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Het startbedrag, basisbedrag en de 

schoolbonus zijn er voor elk kind. Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om 

te groeien. Voor hen zijn er de zorgtoeslagen en de sociale toeslag. 

Kinderopvang 

Als minderjarige tienermoeder heb je wel recht op een individueel verminderd tarief in de 

kinderopvang. Dat wil zeggen dat je 1.62 euro per dag betaalt. Hiervoor moet je een attest 

‘inkomenstarief’ aanvragen. Dit kan je aanvragen op mijn.kindengezin.be en klik dan verder op ‘ attest 

inkomenstarief’. 

Je kan een simulatie doen, zo weet je op voorhand hoeveel je moet betalen zonder een attest aan te 

vragen: 

1. Ga naar mijn.kindengezin.be en klik op ‘Vraag je attest inkomenstarief aan of simuleer’.

2. Log in met je eID en pincode, token of Itsme.

3. Kies voor ‘Bereken je inkomenstarief zonder een attest aan te maken’

Let wel op, Je opvang kan extra kosten vragen voor bv. luiers, verzorgingsproducten, facturen, … Bekijk 

op voorhand met je opvang welke extra kosten zij aanrekenen. Dit is verschillend per opvang en staat 

in het huishoudelijk reglement. 

Elk jaar op 1 januari is er een jaarlijkse indexering van je attest. Je hoeft hiervoor niets te doen. Je krijgt 

automatisch een nieuw attest. Er zijn situaties wanneer je wel moet herberekenen. Deze situaties kan 

je terugvinden op de website van Kind & Gezin. 

inhoudstafel

https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies
https://www.groeipakket.be/
https://mijn.kindengezin.be/


 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/heb-ik-recht-op-extra-financiele-steun-omdat-ik-

tienermoeder-ben 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/heb-ik-recht-op-extra-financiele-steun-omdat-ik-tienermoeder-ben
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/heb-ik-recht-op-extra-financiele-steun-omdat-ik-tienermoeder-ben


Het is moeilijk als jonge mama en papa. Waar kunnen we terecht 

Als jonge zwangere of jonge ouder kan je met veel vragen zitten. Voor een gesprek met een 

professionele hulpverlener kan je terecht op een aantal diensten. 

Fara 

Heb je het moeilijk met het jonge ouderschap? Weet je niet waar naartoe? Wil je een babbel of samen 

zoeken naar een oplossing? Dan helpt Fara je heel graag. Je kan gratis met ons mailen, chatten (via de 

site of via Facebook) met Kirsten of Emma of bellen, allemaal gratis. Je kan ook een afspraak maken 

voor een (video)gesprek dat kost voor jongeren normaal 15€, maar als dat te veel is dan mag je dat 

zeker zeggen en dan zoeken we een oplossing. Je mag je partner, ouders, kindje, begeleiding 

meenemen als je dat graag hebt.  

Is het heel dringend en is Fara niet bereikbaar? Contacteer dan een van onderstaande diensten: 

• Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Je kan 

hen bellen op het nummer 102 (van 16 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen) of 

chatten/mailen via de site www.awel.be 

• School of CLB

Je kan ook overwegen om een leraar op school of een medewerker van het CLB van je school in 

vertrouwen te nemen. Het CLB heeft beroepsgeheim, hij/zij mag dus niets doorvertellen als je dat niet 

wil. Een leerkracht heeft geen beroepsgeheim.  

• Jongerenadviescentrum

Je kan ook langsgaan bij het Jongerenadviescentrum (JAC) in je buurt. Zij zijn er speciaal voor jongeren 

tot 25 jaar. Er luistert iemand naar je verhaal, geeft antwoord op je vragen en helpt je ook bij heel 

concrete stappen als je dat wenst. www.jac.be 

• Kind & Gezin

K&G maakt graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg 

over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt…  Je kan 

inhoudstafel

mailto:%20vragen@fara.be
https://www.facebook.com/kirsten.vanfara
https://www.facebook.com/emma.vanfara.9
http://www.jac.be/


bellen naar de K&G lijn: 078 150 100 en die zal je het nummer geven van de verantwoordelijke voor 

jouw regio. 

 

• Tele-Onthaal 

 

Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je vragen en problemen. Je hoeft je niet bekend te maken. 

Niemand komt te weten dat je een gesprek had. Je kan hen bellen op het nummer 106 (24 uur op 24 

uur, 7 dagen op 7 bereikbaar) of chatten via www.teleonthaal.be 

 

• Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

 

Het CAW biedt hulp bij al je welzijnsvragen. Ze bieden een luisterend oor, opvang, begeleiding en 

crisishulp. Je stapt gewoon binnen met je vraag, je maakt een afspraak, je belt 078/150 300, je mailt 

of je kan ook chatten.  

www.caw.be 

 

• Online 

 

Wil je graag in contact komen met andere meisjes die zwanger zijn, een kinderwens hebben of op 

jonge leeftijd mama werden? Neem dan eens een kijkje op het forum van www.tienermoeders.nl 

Of voeg Kirsten of Emma toe op Facebook! Zij kunnen je via Facebook in contact brengen met andere 

jonge mama's uit België. 
 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/het-moeilijk-als-jonge-mama-en-papa-waar-kunnen-we-

terecht 

 

 

http://www.tele-onthaal.be/
http://www.caw.be/hoe-wij-helpen
https://tienermoeders.nl/
https://www.facebook.com/kirsten.vanfara
https://www.facebook.com/emma.vanfara.9
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/het-moeilijk-als-jonge-mama-en-papa-waar-kunnen-we-terecht
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/het-moeilijk-als-jonge-mama-en-papa-waar-kunnen-we-terecht


Hoe vertel ik mijn vriend dat ik ongepland zwanger ben? 

Je bent ongepland zwanger. Ongetwijfeld gaan er nu heel wat verschillende emoties en gedachten 

door je heen. Dit is heel normaal! Misschien weet je niet goed hoe je dit aan je vriend moet vertellen? 

Of ben je bezorgd voor zijn reactie? 

Gun jezelf de tijd om te bekomen 

Je bent ongepland zwanger, hier heb je niet voor gekozen. Misschien voelt je zwangerschap 

ongewenst? Of misschien ben je eigenlijk wel blij en kijk je ernaar uit om mama te worden? Of 

misschien weet je het allemaal even niet meer en heb je het gevoel dat je wereld op zijn kop staat. Dat 

mag! Gun jezelf de tijd om eerst even te bekomen van de ontdekking van je zwangerschap. Deze 

ontdekking kan best intens zijn en gepaard gaan met verschillende, gemengde emoties.  

Hou je zwangerschap niet geheim 

Bedenk dat het heel moeilijk is om een zwangerschap geheim te houden tegenover je vriend. Zelfs als 

je zou kiezen voor abortus blijft het een stuk van je leven waarover je achteraf niets tegenover hem 

kwijt kan als je daar behoefte aan hebt. Iets geheimhouden kost veel energie en kan zwaar zijn om 

alleen te dragen. 

Hoe vertel je het nieuws aan je vriend? 

Vind je het moeilijk om je vriend te vertellen dat je zwanger bent? Vraag je af waar je precies bang 

voor bent: 

• Is het zijn eerste reactie?

• Of ben je ongerust dat hij anders naar de zwangerschap zal kijken en jullie misschien wel van

mening zullen verschillen over wat nu te doen?

Probeer je voor te bereiden op het gesprek. Bedenk voor het gesprek wat je hem zeker wil zeggen of 

vragen. Geef ook aan dat je iets belangrijk wil bespreken en zorg ervoor dat je een rustig moment en 

plekje zoekt, waar jullie niet gestoord worden. Als je het ècht niet durft zeggen kan je het ook proberen 

met een brief, Whatsapp, een mailtje. Of je kan je vriend, een vriendin of iemand van school vragen 

om het samen te zeggen. 

Besef dat een eerste reactie daarom niet blijvend is. Misschien wordt je vriend boos, of verdrietig of 

misschien blij? Gun ook je vriend even de tijd om te bekomen van het nieuws, van zijn eerste emoties. 

Zijn eerste reactie kan nog veranderen wanneer ook hij even de tijd genomen heeft om het nieuws te 

laten zakken. Probeer niet meteen een ‘oplossing’ te vinden, maar laat eerst even de emoties er zijn 

alvorens jullie na denken wat nu precies te doen. 
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Overloop samen de opties 

Nadat jullie beide bekomen zijn van de eerste shock, kunnen jullie samen jullie opties overlopen. Het 

is belangrijk om allereerst de precieze zwangerschapsduur te bepalen. Afhankelijk van hoe lang je 

zwanger bent, hebben jullie verschillende keuzeopties. 

• De zwangerschap behouden, jullie kunnen dan kiezen voor: 

o Het kindje zelf opvoeden en zelf in de rol van mama en papa stappen 

o Pleegzorg inschakelen zodat jullie bijvoorbeeld kunnen groeien in jullie ouderrol 

o Het kindje afstaan ter adoptie 

• De zwangerschap afbreken. Een zwangerschap afbreken in België kan tot 14 weken 

zwangerschap, of 12 weken gerekend vanaf de bevruchting. Je maakt best een afspraak in een 

abortuscentrum.. Ben je al langer dan 14 weken zwanger, dan kan een abortus enkel nog in 

het buitenland.  

 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/hoe-vertel-ik-mijn-vriend-dat-ik-ongepland-

zwanger 

 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/
http://www.adoptiehuis.be/
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/hoe-vertel-ik-mijn-vriend-dat-ik-ongepland-zwanger
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/hoe-vertel-ik-mijn-vriend-dat-ik-ongepland-zwanger


Ik durf mijn ouders niet vertellen dat ik zwanger ben… 

Durf je je ouders niet vertellen dat je zwanger bent omdat je bang bent voor hun reactie? Het is heel 

normaal dat zij zullen schrikken van dit nieuws, jij schrok immers ook.  

De eerste reactie is niet de enige 

Sommige ouders worden boos, andere huilen, nog anderen zwijgen gewoon. Maar dat betekent nog 

niet dat ze verkeerd gaan reageren of dat hun eerste emotionele reactie blijvend is. 

Ouders kunnen een grote steun zijn als je zwanger bent. Onze ervaring is dat ouders na hun eerste 

(heftige) reactie, uiteindelijk meestal wel bijdraaien en er voor hun dochter of zoon willen zijn. Ze 

kunnen je helpen na te denken over wat je nu moet doen, mee helpen informatie op te zoeken en de 

nodige stappen te ondernemen. Weet wel dat alleen jij mag beslissen of je voor een abortus kiest of 

de zwangerschap wil behouden. Je ouders mogen je nooit tot een bepaalde beslissing dwingen. 

Kies je voor abortus, dan kan het fijn zijn dat je bij je ouders een luisterend oor vindt om alles wat je 

doormaakte te verwerken. Kies je ervoor om je zwangerschap te behouden dan worden zij 

grootouders. Zij kunnen dan wellicht op allerlei terreinen hulp bieden. 

Mijn eerste reactie was: dat moet weg. Er is geen andere keuze, dat moet hier weg, punt. Daarna 

besefte ik dat mijn dochter misschien zelf moest beslissen. 

Marianne, 42, jonge oma 

Hou het niet geheim 

Bedenk ook dat het heel moeilijk is om een zwangerschap geheim te houden. Zelfs als je zou kiezen 

voor abortus blijft het een stuk van je leven waarover je achteraf niets tegenover hen kwijt kan als je 

daar behoefte toe voelt. Iets geheimhouden kost veel energie en het is zwaar om alleen te dragen. 

Als je het ècht niet durft zeggen kan je het ook proberen met een brief, Whatsapp, een mailtje. Of je 

kan je vriend, een vriendin of iemand van school vragen om het samen te zeggen. 

Als je ouders hulp willen 

Je ouders zullen waarschijnlijk niet goed weten hoe ze het beste reageren op dit onverwachte nieuws. 

Fara is er ook voor ouders die informatie en steun nodig hebben als hun dochter zwanger is. 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/ik-durf-mijn-ouders-niet-vertellen-dat-ik-

zwanger 

inhoudstafel

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/ik-durf-mijn-ouders-niet-vertellen-dat-ik-zwanger
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Kan ik mijn ex dwingen mijn kindje te erkennen? 

Als de vader van je kind het kind niet erkend heeft, kan je via de rechtbank de vaderlijke afstamming 

laten vaststellen. Dat kan dmv. een DNA-test. 

Afstamming = erkenning? 

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer je de afstamming laat vaststellen, dit voor de vader wel 

een aanleiding kan zijn om zich te laten erkennen en dus ook ouderschapsrechten te verkrijgen. 

Als biologische vader kan hij een procedure starten om omgangsrecht te krijgen. 

Erkenning = bezoekrecht? 

Van het moment dat hij het kind erkent, kan hij via de familierechtbank omgangsrecht vragen als jij 

daar niet vrijwillig mee akkoord gaat. 

Erkenning betekent dat: 

• je kind de familienaam van de erkenner kan krijgen

• je kind kan erven van de erkenner

• je kind de nationaliteit krijgt van de erkenner als het nog geen 18 jaar is

• de erkenner onderhoudsplichtig is tot het kind 18 jaar is of een eerste opleiding voltooid heeft;

• de erkenner recht heeft op regelmatig contact met het kind.

De man die je kind erkent, is de juridische vader. Hij hoeft niet de natuurlijke vader (= de verwekker) 

te zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je later een partner hebt die je kinderen wil erkennen, dat 

kan. 

Erkenning is voor altijd. Ook al gaan jullie uit elkaar, je ex zal altijd wettelijk verbonden blijven met je 

kind. Denk dus goed na of het je wel waard is om voor altijd op deze manier verbonden te zijn met je 

ex. 

Bemiddeling 

Hou er rekening mee dat een zaak voor de rechtbank veel energie vraagt. Probeer rustig met elkaar te 

praten en iets overeen te komen. Zet dat altijd op papier en onderteken het beide. 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/kan-ik-mijn-ex-dwingen-mijn-kindje-te-erkennen 
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Ik word binnenkort tienermoeder. Waar ga ik van kunnen leven? 

Als toekomstige mama wil je wellicht weten hoe je je kindje en jezelf zal kunnen onderhouden. 

Misschien woon je nog thuis, en dan heb je in ieder geval al een plek om te wonen. Misschien woon je 

al alleen, of wil je met je kindje elders gaan wonen. Misschien woon je samen met de vader van je 

kindje. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat jij en je kindje een woonst en een 

inkomen hebben. 

Toen mijn zoontje geboren werd, kreeg ik recht op een hoger leefloon omdat ik gezinshoofd was (ik 

woon alleen). Bovendien kwam daar ook nog het kindergeld voor mijn zoontje bij. 

Daisy, 19 

Werk zoeken 

Je kan een studentenjob zoeken na de schooluren, tijdens de weekends en vakanties. Zo kan je al 

heel wat sparen tegen dat je kindje er is. Zoek je nog meer informatie over bijverdienen als 

jobstudent, surf dan naar studentatwork.be. 

Leefloon 

Als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind ten laste kan je voor een leefloon in 

aanmerking komen. 

Dit vraag je aan bij het OCMW van je gemeente. 

Zij kijken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van 

uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als 

samenwonende toe te kennen. 

Je ouders 

Je ouders zijn verplicht te voorzien in je levensonderhoud (alles wat je nodig hebt om te leven) en 

je studies te bekostigen. 

Ze hebben die plicht tot je 18 bent en daarna tot je een studie of opleiding hebt beëindigd. Meestal 

betekent dit tot het einde van één studie na het secundair onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is 

wel dat de studie 'normaal' moet verlopen. 

Ook als je verder studeert en alleen gaat wonen, kan je in principe maandelijks onderhoudsgeld vragen 

aan je ouders. Dit is enkel een bijdrage, het is zelden genoeg om mee rond te komen. Als je ouders 

gescheiden zijn is het bedrag voor onderhoudsgeld dat zij moeten betalen vastgelegd in een vonnis dat 

je ouders moeten naleven. 
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Als je ouders niet willen helpen 

Sommige ouders dreigen ermee geen geld meer te geven als ze het oneens zijn met je keuzes.  

• Probeer het uit te praten!  

Leg uit waarvoor je het geld nodig hebt en hoe je zult proberen zelf ook bij te dragen aan de kosten. 

Het zijn en blijven je ouders. Je zal hun steun best nodig hebben. Probeer dus begrip te hebben voor 

elkaars gevoelens.  

 

• Praat samen met een bemiddelaar 

Loopt het praten moeilijk? Vraag dan de hulp van een intrafamiliaal bemiddelaar. Dat kan gratis 

bij het CAW, of prive. 

Je kan ook iemand van je familie of vrienden vragen om te bemiddelen tussen jou en je ouders. 

 

• Geen oplossing te vinden?  

Dan kan je een juridische procedure opstarten via de familierechtbank. 

Die bekijkt je situatie en oordeelt of je recht hebt op geld en zo ja, op hoeveel. De vraag is wel of dit 

de beste oplossing is. Het contact met je ouders kan erg slecht worden hierdoor.  Een juridische 

procedure is ook zeer duur, geeft stress en vraagt tijd en opvolging.  

Kom je er niet uit, neem dan contact op met het kinderrechtencommissariaat of ga naar een JAC in 

de buurt. 

 

Je ouders vs hun kleinkind 

Je ouders (de grootouders van je kind) hebben ook een onderhoudsplicht ten aanzien van hun 

kleinkind, maar veel beperkter dan die tegenover jou. Juridisch gezien moeten ze enkel het 

levensnoodzakelijke geven, terwijl een ouder zijn eigen kind moet laten delen in zijn eigen 

levensstandaard. 

 

De vader van je kind 

 

Ook de vader van je kindje is onderhoudsplichtig als hij het kind erkent. 

Heeft de jongen of man van wie je zwanger werd het kind niet erkend, dan kan het vaderschap via 

gerechtelijke weg vastgesteld worden. 

Je kan bij de familierechtbank een procedure starten om onderhoudsgeld te vragen. Hou er rekening 

mee dat dit ook de weg openlaat voor de jongen om ouderschapsrechten te verwerven.  

Ook een minderjarige vader moet dit onderhoudsgeld zelf betalen. De rechter bepaalt het bedrag en 

houdt daarbij rekening met de inkomsten van de vader. 

 

Financiële hulp van de overheid 

Startbedrag 

 

Wanneer je baby geboren wordt heb je ook recht op een startbedrag bij de geboorte (dit is een 

onderdeel van het Groeipakket). 

Het startbedrag is een bedrag dat je kan aanvragen vóór dat je kind geboren is. 

http://www.caw.be/
https://www.familierecht.vlaanderen/Familiaal-bemiddelaar/Bemiddelaar-in-familiezaken
https://www.familierecht.vlaanderen/
https://www.kinderrechten.be/
http://www.jac.be/


Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na 

de geboorte aanvragen. 

o Dat kan bij een van de vrij Vlaamse uitbetalers (zie hieronder).  

o Om de aanvraag te doen heb je een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum 

nodig.  

 

Groeipakket 

 

Zowel je ouders als jij hebben recht op het Groeipakket.  

• Je ouders ontvangen kinderbijslag voor jou. 

Dit kan tot je 25 jaar zolang je zelf geen inkomen hebt. 

Als je alleen woont of als je zelf mama of papa bent, kan je het bedrag zelf ontvangen. Daarvoor 

moet je een bewijs van je eigen adres op het gemeentehuis vragen en afgeven aan het fonds dat de 

kinderbijslag betaalt.  

  

• De kinderbijslag voor je kind ontvang je ook via het groeipakket.  

Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat je het Groeipakket van je 

kind tijdig en correct ontvangt: Fons, Infino, Kidslife, Myfamily en Parentia. 

 

Meer informatie over het Groeipakket vind je op de website van groeipakket of bij een JAC in je buurt. 

 

 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/ik-word-binnenkort-tienermoeder-waar-ga-ik-van-kunnen-

leven 

 

https://www.groeipakket.be/home
https://www.fons.be/
https://www.infino.be/nl#top
https://vlaanderen.kidslife.be/nl/kinderbijslag-wordt-groeipakket
https://www.myfamily.be/
https://www.parentia.be/nl-VL
https://www.groeipakket.be/home
http://www.jac.be/
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/ik-word-binnenkort-tienermoeder-waar-ga-ik-van-kunnen-leven
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/ik-word-binnenkort-tienermoeder-waar-ga-ik-van-kunnen-leven


Ik deed abortus. Wie kan mij helpen? 

Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen na een abortus. Uiteraard kan je ook bij Fara 

terecht! 

Je eigen omgeving 

Als je nood hebt om over je abortus te praten, ga dan op zoek naar iemand met wie je je verdriet en 

vragen kan delen. Misschien kan je een familielid of een goede vriend of vriendin in vertrouwen 

nemen. Ga op zoek naar iemand die je niet veroordeelt en die begrip kan opbrengen voor wat je 

doormaakt. 

Fara 

Fara is er voor je. We bieden een warm luisterend oor voor je verhaal, verdriet vragen en alle gevoelens 

waar je mee zit. Contacteer een Fara-medewerker via chat, mail of telefoon. Je kan ook een afspraak 

maken voor een gesprek op onze kantoren, of je kan deelnemen aan ons lotgenotencontact. Dat kan 

in kleine groepjes, of online.  

Andere professionele organisaties 

• Awel

Awel luistert naar kinderen en jongeren. Dat kan via telefoon, chat of mail. Op het forum kan je in 

contact komen met andere jongeren. 

• JAC

Je kan langsgaan, mailen, chatten of bellen met iemand van het JAC. Zij geven antwoord op al je vragen 

en helpen je met je gevoelens.  

• TEJO

Bij Tejo kan je tot 10 therapie sessies krijgen. Therapeuten luisteren naar je en gaan samen zoeken hoe 

je je weer beter in je vel kan voelen. De sessies zijn gratis. 

Bij Fara hebben ze me superhard geholpen om na te denken over mijn beslissing en alles wat daarbij 

kwam. Door er samen over te praten, kon ik beslissen. 

Caroline, 15 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/abortusverwerking-voor-jongeren/ik-deed-abortus-wie-kan-mij-helpen 
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https://www.awel.be/
https://www.caw.be/jac/
https://tejo.be/
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/abortusverwerking-voor-jongeren/ik-deed-abortus-wie-kan-mij-helpen


Abortusverwerking: individuele begeleiding 

Heb je het moeilijk na je abortus? Je kan bij Fara terecht voor individuele begeleiding. 

Als je het moeilijk blijft hebben, of als je het gevoel hebt dat het steeds erger wordt, dan is dat teken 

dat je er zelf niet uit geraakt. 

Laat je dan helpen door professionele hulpverleners. 

Begeleiding bij Fara 

Fara is er voor je. Je kan bij ons terecht voor een luisterend oor via telefoon, chat of mail. We kunnen 

dan samen bekijken of een individuele begeleiding jou zou kunnen helpen. De gesprekken gaan door 

in onze gespreksruimte in Heverlee. 

Contacteer ons via chat, mail of telefoon om een afspraak te maken. We bekijken samen wat jij nodig 

hebt om je abortus te verwerken. 

Zijn woorden "na al die jaren heb jij dit niet verwerkt" deden me instorten en diezelfde avond heb ik 

een mail gestuurd naar Fara. Een aantal dagen later zal ik al op hun zetel te praten. De beste 

beslissing die ik in 8 jaar genomen heb. 

Elina, 25 

Doorverwijzing 

Is Heverlee te ver of onbereikbaar voor jou? Geen probleem! 

Fara heeft een extern verwijsnetwerk van rouw- en psychotherapeuten. Contacteer ons, we verwijzen 

je door naar een therapeut met ervaring in onze thema’s, dichter bij jou in de buurt. 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking/abortusverwerking-individuele-begeleiding 
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Hoe neem ik afscheid van mijn kindje? 

Wanneer je er voor kiest voor een zwangerschapsafbreking om medische redenen is dit vaak de start 

van een rouwproces over het verlies van een heel erg gewenst kindje. Afscheid nemen kan helpen in 

dit proces. Je vindt hier enkele vrijblijvende suggesties. 

Voor de afbreking 

Rouwen is het verwerken door herbeleving van herinneringen, zegt Manu Keirse. Bij een 

zwangerschapsafbreking kan dit moeilijker zijn omdat er weinig herinneringen zijn om op terug te 

vallen. Je moet als het ware afscheid nemen van een kindje dat je niet zal leren kennen.  

De wet voorziet een verplichte bedenktijd van zes dagen tussen de keuze voor afbreking en het 

uitvoeren van de ingreep. Voor sommige ouders is het moeilijk om deze periode te overbruggen. 

Misschien heb je wel het gevoel dat je alles zo snel mogelijk achter de rug wil hebben. Nochtans kan 

het helpen om in deze dagen bewust afscheid te nemen van je kindje terwijl het er nog is. Misschien 

zijn er dingen die je nog samen als gezin of met je kindje wil doen, wil je nog iets tegen hem of haar 

zeggen, wil je een foto nemen van je buik of die gewoon nog een aantal dagen koesteren...  

De dag voor de afbreking gingen we samen naar het strand: mijn man, ik en ons zoontje. Dat wilden 

we graag nog samen met hem doen. We raapten er schelpjes die ons helpen de herinnering te 

koesteren. 

Sandra 

Na de bevalling 

Na de bevalling kan je er voor kiezen om je kindje te zien of niet. Voor sommige ouders helpt dit in het 

verwerkingsproces, anderen hebben dit liever niet. Bespreek je eventuele twijfels of aarzelingen 

hieromtrent met je vroedvrouw. Zij kan je helpen deze keuze te maken én je op het moment zelf ook 

voorbereiden op wat je mag verwachten bij het zien van je kindje. Je kan ook eventueel je andere 

kinderen, je ouders/familie of vrienden hiervoor uitnodigen als je dit wil. Je kan zeker ook foto's 

maken. 

In de meeste ziekenhuizen zullen vroedvrouwen standaard foto's maken, een haarlokje bijhouden of 

proberen hand - en voetafdrukjes te maken. Bij het vertrek uit het ziekenhuis krijg al deze tastbare 

herinneringen mee naar huis. Voelt dat wat onwennig, mag je vragen dat deze in het ziekenhuis 

bewaard worden. Je kan deze op elk moment opvragen als je dit wil. Daarnaast geven heel wat (grote) 

ziekenhuizen ook nog een persoonlijke herinneringsdoos of afscheidskoffer mee, waarin verschillende 

hulpmiddelen kunnen zitten ter verwerking achteraf. Hierin kan je betekenisvolle voorwerpen vinden, 
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maar ook teksten, boekjes, ... én contactgegevens van plaatsen of personen waar je achteraf terecht 

kan als je nog met vragen zit.  

 

Afscheidsplechtigheid 

Je kan overwegen om na de bevalling een afscheidsplechtigheid te organiseren. Je bent hiertoe niet 

verplicht, maar een afscheidsritueel kan soms helpen om het verlies een plaats te geven en het 

rouwproces op gang te brengen. De pastor of cultureel bemiddelaar in je ziekenhuis zal je hier graag 

in bijstaan, ook al kies je niet voor een religieus afscheid. 

 

Geboorte - of rouwkaartje? 

Misschien wil je ook graag rouwkaartjes versturen. Zo kan je met de mensen die je nabij zijn delen dat 

je een kindje hebt verwacht. Je maakt hen deelgenoot van je verdriet en geeft hen zo de kans om je te 

steunen in deze moeilijke periode. Sommige ouders vinden creatieve tussenoplossingen en maken een 

mooie combinatie van een geboorte- en rouwkaartje. 

 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/hoe-neem-ik-afscheid-van-mijn-kindje 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/hoe-neem-ik-afscheid-van-mijn-kindje


Hoe overleef je een zwangerschapsafbreking als koppel? 

Het is belangrijk dat je samen met je partner een manier vindt om een plek te geven aan de 

verschillende emoties en gevoelens die de zwangerschapsafbreking met zich meebrengt, ook al 

verwerken jullie de gebeurtenis misschien wel op een heel andere manier. 

Impact op de relatie 

Het is niet ongewoon dat een zwangerschapsafbreking ook een impact heeft op je relatie. Misschien 

heeft deze emotioneel zware gebeurtenis jullie dichter bij elkaar gebracht. Misschien heeft ze jullie net 

meer op afstand gebracht… 

Het is heel normaal dat je partner deze gebeurtenissen heel anders verwerkt dan jij. Mannen en 

vrouwen rouwen immers heel verschillend. De kunst is mekaar af en toe op kruispunten in dit 

rouwproces tegen te komen. 

Het verlies van een kind is een onbeschrijflijke aanslag op een relatie. Maar al is het hondsmoeilijk, 

het betekent niet dat het per se moet uitdraaien op een ondergang... 

Peter 

Verschil in elkaars verwerking respecteren 

De ene persoon zal vooral bezig zijn met zijn gevoelens om wat gebeurd is. De andere persoon zal 

afleiding zoeken door zich bijvoorbeeld op het werk of de hobby’s te storten. Of zal liever aan de 

toekomst denken in plaats van met het verleden bezig te zijn. De ene zal erover willen praten, de 

andere net niet. Er is geen goede of slechte manier om met moeilijkheden en verdriet om te gaan. Er 

is alleen de manier die het beste bij jou past. Om verder te kunnen na een ingrijpende gebeurtenis is 

het belangrijk dat jullie als partners elkaar respecteren in de manier waarop elk van jullie beiden 

hiermee om wil gaan. 

Gesprek bij Fara of bij een rouwtherapeut 

Na een afbreking blijven mensen soms met vragen zitten of hebben ze het emotioneel moeilijk. Bij 

Fara kan je terecht voor gesprekken om deze vragen of gevoelens helder te krijgen. 

Daarin kan samen met jullie gewerkt worden rond thema’s als: omgaan met schuld, schaamte, 

verantwoordelijkheid; verlies en rouwgevoelens; zelfbeeld; invloed op relaties met betekenisvolle 

anderen; groeien uit deze crisis; zingevingvragen. 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/hoe-overleef-je-een-

zwangerschapsafbreking-als 
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Hoe verwerk ik een zwangerschapsafbreking? 

Voor heel wat mensen betekent de keuze voor zwangerschapsafbreking om medische redenen de start 

van een rouwproces. Ieder rouwt op zijn of haar eigen manier. Toch zijn er een aantal dingen die 

kunnen helpen.  

Een rouwproces 

In onze maatschappij leven nogal wat ideeën over hoe je moet rouwen. Het beeld lijkt te zijn dat je je 

een bepaalde periode verdrietig mag/moet voelen en dat het dan tijd is om verder te gaan. Misschien 

krijg je ook wel zulke (goedbedoelde) boodschappen uit je omgeving wanneer je te lang droevig blijft 

om het verlies van je kindje. Of misschien reageren mensen ongerust wanneer je je te snel weer goed 

voelt. Nochtans klopt dit niet met hoe mensen rouw ervaren. 

Iedereen rouwt immers op zijn of haar manier. Intense periodes van verdriet kunnen er soms jaren na 

het verlies van jullie kindje nog zijn, afgewisseld met periodes dat het goed gaat. Rouwverwerking is 

als een slinger. Nu eens ben je vooral bezig met verdriet en verlies. Dan weer ben je eerder gericht op 

de toekomst en wil je de draad van je leven terug opnemen. Zolang deze slinger op en neer beweegt 

is het geen probleem en hoef je je geen zorgen te maken. Dan zal soms het verdriet op de achtergrond 

verdwijnen, maar op andere momenten weer in volle hevigheid aanwezig zijn. 

Loslaten en verbinden 

Rouwen om iemand die je verloren bent, is enerzijds een manier zoeken om los te laten, anderzijds is 

het zoeken naar een andere manier van verbinden, van anders vasthouden. Rituelen en symbolen 

kunnen daarin erg belangrijk zijn. 

Voor de verwerking achteraf, kan het belangrijk zijn om het moment van afscheid goed voor te 

bereiden. Wat wil je graag nog doen voor de afbreking plaatsvindt? Hoe wil je afscheid nemen bij de 

bevalling? Wil je je kindje zien of niet? Wil je er andere mensen bij betrekken? Welke tastbare 

herinneringen (foto's, hand - of voetafdrukjes, herinneringsdoos,...) wil je graag bijhouden? Wil je een 

afscheidsceremonie? 

Sinds we Robin (Engels voor roodborstje) moesten afgeven, heeft een roodborstje zijn nest gemaakt in 

onze tuin. Misschien is het toeval, maar voor mij voelt het alsof ons zoontje op die manier toch nog bij 

ons is. 

Sien 

Later blijkt het voor veel ouders echter belangrijk om te gaan zoeken naar hoe zij 'ouder kunnen zijn 

van een kindje dat er niet is', hoe ze hun kind toch blijvend aanwezig kunnen stellen in hun leven. 

Ervaring leert dat ouders heel creatief zijn in het zoeken naar manieren die bij hen passen: het kindje 

een naam geven, een symbool op de schouw, een boom in de tuin, een sterretje op het 

geboortekaartje van het volgende kindje, een juweel dat ze altijd meedragen,... Ook in spiritualiteit of 

religie kan je verbinding vinden met je overleden kind. 
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Kiezen is verliezen, maar ook iets proberen te redden 

Kiezen is zoeken hoe je keuze recht kan doen aan je betekenisvolle relaties en verantwoordelijkheden. 

Toen je voor een zwangerschapsafbreking koos, was dat ook een keuze voor de toekomst. Je dacht aan 

hoe je leven er na de keuze uit zou zien. Door voor een zwangerschapsafbreking te kiezen, koos je ook 

voor een aantal positieve dingen.  Je koos ervoor om je kindje niet te laten lijden. Je koos voor een 

gezinsleven dat niet bezwaard zou zijn met een last die misschien te moeilijk was voor jullie om te 

dragen. Misschien had je nog andere dingen waar je zorg voor wilde dragen … Wanneer je worstelt 

met de keuze, kan het helpen om terug voeling proberen te krijgen met datgene wat je door je keuze 

wilde redden. 

Ook al is het belangrijk je verdriet en je vragen een plaats te geven, even belangrijk is het vooruit te 

kijken. Wat vind jij waardevol in het leven? Wat wil je nog graag realiseren? Hoe wil je verder met je 

gezin? En hoe kan dit verlies daar misschien mee richting aan geven …? 

 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/hoe-verwerk-ik-een-zwangerschapsafbreking 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/hoe-verwerk-ik-een-zwangerschapsafbreking


Lotgenotencontact abortusverwerking 

Fara organiseert lotgenotencontact voor mensen met een abortuservaring. Uit ervaring weten we dat 

contact met mensen die hetzelfde meemaakten erg deugddoend kan zijn. 

Aanbod 

We bieden diverse activiteiten, een greep uit ons aanbod: 

• Een praatgroep die zo’n 3-tal keren samenkomt in een afgebakend traject van

gespreksmomenten

• Een geheime Facebook-groep

• Een thematische gespreksavond, bijvoorbeeld rond kinderwens na abortus

• Een workshop, bijvoorbeeld rond zwangerschapsverlies met aandacht voor symboliek en je

eigen reflectieproces

• Een wandeling met stilvalmomentjes

• Een boekbabbel

• …

Het voelde goed om mijn verhaal in vertrouwen te kunnen delen, in een klein veilig groepje van 

mensen die weten waar ’t over gaat. Hun bemoedigende woorden bleven hangen en ik heb ook veel 

aan ’t zoeken naar de juiste woorden voor wat er is gebeurd. 

Lieve, 26 

Iets voor jou? 

Als je (h)erkenning zoekt, dan is dit wellicht iets voor jou! 

Wat veel mensen moeilijk vinden in de verwerking van een abortus, is dat het om een ‘onzichtbare’ 

zwangerschap gaat. De buitenwereld wist misschien dat je zwanger was, misschien zelfs niet. Daardoor 

kan het moeilijk zijn om iemand te vinden waarmee je over je abortus kan praten. Het lijkt taboe, 

niemand weet er van, men denkt dat je er al over bent, of ze luisteren wel maar je hebt het gevoel dat 

ze niet ècht begrijpen hoe jij je voelt. 

Professionele begeleiding 

Een Fara-medewerker begeleidt het groepsproces en creëert ruimte voor ervaringsuitwisseling rond 

beleving en betekenisgeving. Verschillende thema's komen meestal aan bod: 

• omgaan met moeilijke gevoelens

• rouw- en schuldverwerking
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• impact op je relatie(s) 

• geheimhouding 

• kinderwens 

• zelfbeeld 

• kans tot groei 

• ... 

 

Praktisch 

 

De activiteiten gaan door op verschillende locaties in heel Vlaanderen. 

Je kan je (vrijblijvend) inschrijven via het webformulier, een Fara-medewerker zal vervolgens contact 

met je opnemen. 

Je gegevens worden steeds vertrouwelijk verwerkt!  

 

Het was spannend, ik wist niet wie in de groep zou zitten en voelde me onwennig. Maar na de eerste 

indrukken was ik meer op mijn gemak. Ik heb een afwachtende houding aangenomen in het begin 

maar hoorde onmiddellijk gelijkenissen in alle verhalen. 

Linde, 31 

 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking/lotgenotencontact-abortusverwerking 
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Mijn ouders dwingen mij abortus te doen. Mag dat? 

Mijn mama zei heel de tijd dat ik abortus moest doen, voor mijn eigen goed. Ik werd er alleen maar 

ongelukkig van. Nu begrijp ik wel waarom en ben ik opgelucht. Maar toch... het had fijner geweest als 

ze wat meer aandacht had gehad voor mijn gevoelens. 

Nyana 

De wet is heel duidelijk. Niemand mag je dwingen om een abortus te doen. Ook je ouders niet. Je hebt 

ook geen toestemming van je ouders nodig om naar het abortuscentrum te gaan. 

Praat met je ouders 

Het kan wel belangrijk zijn om te luisteren naar wat je ouders adviseren. Wordt niet meteen boos en 

loop niet weg als ze met je willen praten. Probeer rustig te blijven en luister naar wat ze je willen 

vertellen: 

• Wat maakt dat ze liever zouden hebben dat je een abortus doet?

• Waarvoor zijn ze bezorgd?

• Hoe komt het dat ze denken dat je nog niet klaar bent voor een kind?

• Wat denken zij dat het beste is voor jou?

Vertel hoe jij je voelt 

Vertel hen daarna zo rustig mogelijk hoe jij je voelt. Hoe voelt het voor jou om zwanger te zijn? Wat 

hoop je dat je ouders voor je doen? 

Misschien vind je het moeilijk om te praten zonder boos te worden, of misschien begint je moeder 

altijd te wenen als het over je zwangerschap gaat. 

Probeer dan op een andere manier te praten met hen. Misschien lukt het beter via een brief, 

Messenger, WhatsApp-bericht of mailtje? 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/ongeplande-tienerzwangerschap/mijn-ouders-dwingen-mij-abortus-te-doen-

mag-dat 
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Was mijn abortus een verkeerde keuze? 

Mama vindt dat ik mij sterk moet houden. En ik weet wel dat het de juiste keuze was. Maar ik zag die 

baby van mijn tante en toen kon ik niet meer stoppen met huilen. 

Heleen, 18 

Het kan zijn dat je je na een abortus afvraagt of je wel de juiste keuze gemaakt hebt. Weet dat ook 

andere vrouwen dit gevoel na hun abortus tegenkomen.  

Het ene moment voel je je schuldig en egoïstisch, het andere moment kan je zien waarom die abortus 

nodig was. Laat je door dit gevoel niet verpletteren, maar ga dat gevoel ook niet uit de weg. Bekijk het 

schuldgevoel eerder als een richtingaanwijzer. Het kan je helpen na te denken over wat je werkelijk 

waardevol vindt in het leven, en daar meer naar te leven. In plaats van jezelf te kwellen met 

zelfverwijten, kan je proberen stil te staan bij wat dit gevoel jou kan leren. 

Richt je op de toekomst 

Toen je voor een abortus koos, was dat ook een keuze voor de toekomst. Je dacht aan hoe je leven er 

na je keuze uit zou zien. Door voor een abortus te kiezen, koos je ook voor een aantal positieve dingen. 

Wat waren de zaken die jij voor ogen had toen je koos om je zwangerschap niet te behouden? Dacht 

je aan je studies, je ouders, je relatie? Aan bepaalde doelen die je wilde bereiken in je leven? Wilde je 

je kindje ergens voor iets beschermen? 

Ook al is het belangrijk je verdriet en je vragen een plaats te geven, even belangrijk is het vooruit te 

kijken. Wat vind jij waardevol in het leven? Hoe kijk je vandaag naar relaties en naar het uitbouwen 

van een gezinsleven? Wat wil je nog graag realiseren? Waar droom je van? 

Praat erover 

Praten lucht op. Maar het is niet altijd makkelijk om iemand te vinden die begrijpt wat je allemaal voelt. 

Fara is er voor je en luistert graag naar je verhaal, verdriet, twijfels. Contacteer ons via mail, chat of 

telefoon!  

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/abortusverwerking-voor-jongeren/was-mijn-abortus-een-verkeerde-keuze 
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Wat kan ik doen na een abortus? 

Het kan zijn dat je je na een abortus niet altijd even goed in je vel voelt. Je weet wel dat het de juiste 

keuze was, maar toch... soms heb je het moeilijk. Weet dat ook andere vrouwen dit gevoel na hun 

abortus tegenkomen. 

Gebruik je gevoel als richtingaanwijzer 

Het ene moment voel je je schuldig en egoïstisch, het andere moment kan je zien waarom die abortus 

nodig was. Laat je door dit gevoel niet verpletteren, maar ga dat gevoel ook niet uit de weg. Bekijk het 

schuldgevoel eerder als een richtingaanwijzer. Het kan je helpen na te denken over wat je werkelijk 

waardevol vindt in het leven, en daar meer naar te leven. In plaats van jezelf te kwellen met 

zelfverwijten, kan je proberen stil te staan bij wat dit gevoel jou kan leren. 

Richt je op de toekomst 

Toen je voor een abortus koos, was dat ook een keuze voor de toekomst. Je dacht aan hoe je leven er 

na je keuze uit zou zien. Door voor een abortus te kiezen, koos je ook voor een aantal positieve dingen. 

Wat waren de zaken die jij voor ogen had toen je koos om je zwangerschap niet te behouden? Dacht 

je aan je studies, je ouders, je relatie? Aan bepaalde doelen die je wilde bereiken in je leven? Wilde je 

je kindje ergens voor iets beschermen? 

Ook al is het belangrijk je verdriet en je vragen een plaats te geven, even belangrijk is het vooruit te 

kijken. Wat vind jij waardevol in het leven? Hoe kijk je vandaag naar relaties en naar het uitbouwen 

van een gezinsleven? Wat wil je nog graag realiseren? Waar droom je van? 

Praat erover 

Praten lucht op. Maar het is niet altijd makkelijk om iemand te vinden die begrijpt wat je allemaal 

voelt. Fara is er voor je en luistert graag naar je verhaal, verdriet, twijfels. Contacteer ons via mail, 

chat of telefoon! 

Mama vindt dat ik mij sterk moet houden. En ik weet ook wel dat het de juiste keuze was! Maar ik 

zag die baby van mijn tante en toen kon ik niet meer stoppen met huilen. 

Heleen, 18 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/abortusverwerking-voor-jongeren/wat-kan-ik-doen-na-een-abortus 
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Wie kan mij helpen verwerken na mijn zwangerschapsafbreking? 

Als jij nood hebt om over je zwangerschapsafbreking te praten, ga dan op zoek naar iemand met wie 

je je verdriet en vragen kan delen. Dit kunnen vrienden en familie zijn, maar ook professionele hulp of 

lotgenotencontact kunnen een uitkomst bieden. 

Familie/vrienden 

Misschien kan je een familielid of een goede vriend(in) in vertrouwen nemen. Ga op zoek naar 

iemand die je niet veroordeelt en die begrip kan opbrengen voor wat je doormaakt. Omdat je 

misschien zelf worstelt met de keuze, heb je de indruk dat niemand het kan begrijpen. Durf het risico 

te nemen en je zal merken dat mensen meer begrip kunnen opbrengen dan je denkt. 

Professionele hulp 

Ook professionele hulpverleners kunnen je helpen om met je verwarrende gevoelens en vragen om 

te gaan. 

• Fara: Fara kan misschien voor jou hierin iets betekenen. Wij bieden therapeutische gesprekken

aan na een zwangerschapsafbreking. Tijdens die gesprekken leer je je gevoelens een plaats te

geven en verken je hoe je je toekomst nu verder vorm kan geven. Is de drempel voor een fysiek

gesprek te groot? Je kan ook anoniem bij ons terecht via Faramail (vragen@fara.be), Farafoon (016

38 69 50) of via de Farachat (maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 13-16u).

• Rouwtherapeut: Bij Fara kunnen we je ook doorverwijzen naar een therapeut dichter in je

buurt. Deze hebben expertise in begeleidingen na een zwangerschapsafbreking. Contacteer ons!

• Psycholoog ziekenhuis: Mogelijks biedt het ziekenhuis waar je de afbreking hebt gehad ook enkele

opvolggesprekken aan nadat je het ziekenhuis al hebt verlaten. Vraag hier zeker naar bij je arts of

vroedvrouw; misschien is er wel een psycholoog verbonden aan het ziekenhuis.

Lotgenoten 

Het kan erg deugddoend zijn om te praten met mensen die voor dezelfde keuzes hebben  gestaan. 

• Cozapo: De Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek (Cozapo) werd

speciaal opgericht door en voor mensen die hetzelfde meemaakten als jullie. Cozapo wil ouders

ondersteunen bij het erg specifieke rouwproces na een zwangerschapsafbreking. Twijfels,

schuldgevoelens, verdriet en zoveel meer kunnen soms gemakkelijker gedeeld worden met

mensen die hetzelfde meemaakten.

• Met Lege Handen: Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een

overleden baby, ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren

voor, tijdens of na de geboorte. Zij maken geen onderscheid in de manier waarop de baby

overleden is, maar zoeken samen naar manieren om met het gevoel van verlies om te gaan.
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• Het Berrefonds: Het Berrefonds wil een steun zijn voor ouders die hun kindje verliezen tijdens de 

zwangerschap of kort daarna. Zij maken herinneringsdozen, maar organiseren ook praatgroepen 

en evenementen voor ouders en mensen uit hun omgeving. 

 

 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/wie-kan-mij-helpen-verwerken-na-mijn 
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Zwanger en school: hoe zit dat? 

Zwanger en naar school gaan kan perfect! 

Er zijn heel wat jonge moeders die verder naar school gaan en ook een diploma halen. Je hoeft die 

plannen niet op te geven omdat er een kindje op komst is. 

Er zijn best wat mogelijkheden om zwangerschap, ouderschap en school te combineren: 

Maak goede afspraken 

Over stages en het inhalen van examens maak je best duidelijke afspraken met de directie, de 

leerlingenbegeleiding op school of iemand van het CLB. Op die manier ben je goed op de hoogte van 

de voorwaarden voor het behalen van je diploma. 

Moederschapsrust 

Zit je nog in het middelbaar onderwijs, dan heb je recht op 10 weken moederschapsrust. Daarvoor heb 

je een briefje van de gynaecoloog nodig waarop de uitgerekende datum vermeld staat. Je 

moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende datum. Tijdens schoolvakanties loopt de 

moederschapsrust gewoon door, je mag deze dus niet opsplitsen. Schoolgaande vaders hebben helaas 

nog geen recht op vaderschapsverlof. 

Onderwijs Aan Huis 

Tijdens je afwezigheid kan je beroep doen op TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis). Er komt dan een 

leerkracht bij je thuis les geven. Zo geraak je niet te ver achter op alle leerstof. 

Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen. 

Bednet 

Tijdens je moederschapsrust of als je afwezig bent tijdens je zwangerschap, heb je recht op Bednet. 

Vraag dit zo snel mogelijk aan (dit kan reeds enkele maanden voor de bevalling). Bednet is helemaal 

gratis. In de klas komt er een computer met webcam zodat je de belangrijkste lessen van thuis uit kan 

meevolgen via een laptop. Via hun website kan je Bednet vrijblijvend aanvragen en vind je ook de 

belangrijkste info en voorwaarden. 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-ouderschap/zwanger-en-school-hoe-zit-dat 
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Ik heb een miskraam gehad, hoe kan ik nu verder? 

Dit verlies een plaats geven 

Veel vrouwen krijgen in hun leven te maken met een miskraam. Je was blij met het nieuwe leven dat 

in jou was beginnen groeien. Maar onverwacht slecht nieuws, een miskraam, het sloeg je dromen 

stuk. Hoewel niet elke vrouw hier op dezelfde wijze op reageert, is er toch altijd sprake van een 

verlieservaring. En verlies vraagt om rouw. 

Vragen zoals "waarom", "wat heb ik verkeerd gedaan", zijn heel normaal. 

• Misschien was dit je eerste kindje? 

• Misschien heb je lang nodig gehad om zwanger te geraken en liep het uiteindelijk toch mis? 

• Misschien was je na een periode van dubbele gevoelens tóch echt blij met deze 

zwangerschap? 

• Misschien denk je dat het jouw schuld is? 

• Misschien weet niemand van jouw miskraam en voel je je alleen? 

• Misschien begrijpt jouw partner absoluut niet waarom je het zo moeilijk hebt? 

Nu heb je tijd nodig om dat verlies te verwerken. 

Mensen om je heen reageren soms goed bedoeld, zoals 'je bent nog jong, er komt nog wel een 

nieuwe zwangerschap',  of ‘het is de natuur’. Toch doen deze die uitspraken je verdriet, want je had 

het liever anders gezien. Nu heb je tijd nodig om dat verlies te verwerken. 

Wanneer je bovendien weinig erkenning vindt voor het feit dat je je kind verloren hebt, wordt het 

nog moeilijker om dit te verwerken. Je kan je hierdoor onbegrepen en erg alleen voelen... 

Praten helpt. 

Wanneer dat in eigen omgeving niet kan, is er de mogelijkheid hierover met een van onze 

hulpverleners te spreken. Aarzel niet om hen te contacteren. 

 

Bron: website ongeplandzwanger.be 

https://ongeplandzwanger.be/zwanger-wat-nu/miskraam/ik-heb-een-miskraam-gehad.html 

 

https://ongeplandzwanger.be/zwanger-wat-nu/miskraam/ik-heb-een-miskraam-gehad.html


Vrije tijd, mantelzorg en 

lotgenotencontact 

Moeders en vaders vinden gewoonlijk lotgenoten of gelijkgestemden onder hun vrienden, 

buren, broers en zussen. De schoolpoort is een ideale ontmoetingsplaats voor ouders van 

de iets oudere kinderen. Aan contactmogelijkheden waarbij het ouder-zijn centraal staat, is 

er in feite geen gebrek. 

Toch zijn er ouders die bij hun zoektocht naar gelijkgezinden om hun opvoedingsideeën en 

zorgen mee te delen, wel wat steun kunnen gebruiken. Er bestaan ook heel wat 

initiatieven, voornamelijk gericht op positieve opvoeding en een gezonde hechting tussen 

ouder en kind, die hun werking baseren op het contact tussen de ouders. 

inhoudstafel
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Expertisecentra Kraamzorg 

De 6 Expertisecentra Kraamzorg in Vlaanderen organiseren workshops en infomomenten voor 

ouders en grootouders. Naast het gekende prenatale aanbod (prenatale cursussen, 

zwangerschapsyoga, prenatale kine…) hebben ze ook een aanbod voor prille ouders. Ze 

kunnen er terecht in borstvoedingsgroepen, workshops babymassage, postnatale kine in 

groep…  Telkens is er ook een vroedkundige aanwezig die de jonge ouders bijstaat met goede 

raad en een luisterend oor. Expertisecentra kraamzorg zijn via hun winkelmodel zeer 

laagdrempelig. Ouders kunnen er terecht voor leuke babyspullen, een babbel en veel 

informatie. 

Contactadressen: www.expertisecentrakraamzorg.be. Er zijn Expertisecentra Kraamzorg in 

Antwerpen, Brugge, Brussel, Leuven, Hasselt, Gent en Tongeren. 

Mammacafé’s of babycafe’s 

 

Borstvoedingscafés worden niet meer zo vaak georganiseerd. Toch zijn er nog enkele 

organisaties die mama’s en hun kinderen met elkaar in contact willen brengen, oa. door 

babycafe’s. Je kan er terecht met al je vragen rond opvoeding, luiers, borstvoeding, 

draagdoeken, nachtelijk ouderschap, enz.    

www.mamaditi.be 

www.borstvoedingvzw.be 

  

http://www.expertisecentrakraamzorg.be/
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Inloopteams 

Kind en Gezin wil met haar Inloopteams kansarme gezinnen preventief ondersteunen in de 

opvoeding. Meer specifiek gaat het over kansarme zwangere gezinnen en kansarme gezinnen 

met kinderen tussen 0 en 3 jaar (of 6 jaar bij niet-schoolgaande kinderen). De 15 inloopteams 

zijn actief in achtergestelde buurten van 8 Vlaamse steden en in het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest. Vanuit hun laagdrempelige karakter en hun groepsgerichte werking zijn de 

inloopteams complementair aan de overige dienstverlening van Kind en Gezin. 

Er wordt in groep gewerkt met ouders en aanstaande ouders rond de opvoeding van en de 

zorg voor hun kind. Ouders met kinderen van dezelfde leeftijd en uit eenzelfde doelgroep 

worden samengebracht om bepaalde pedagogische, verzorgings- en andere thema’s uit te 

diepen. Waar nodig kunnen ze gezinnen ook bijstaan met individuele ondersteuning, 

bemiddeling en begeleide doorverwijzing. Er is een onthaal waar mensen terecht kunnen, 

zowel met hun verhaal als met allerlei vragen. 

Met de Inloopteams wil men de toegankelijkheid van de dienstverlening verbeteren, in het 

bijzonder voor kansarme gezinnen. Je vindt de inloopteams overal in Vlaanderen. 

Meer info: www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/partners/inloopteams 

Opvoedingswinkels 

Opvoedingswinkels zijn er niet alleen ter ondersteuning van de individuele ouder. Zij 

organiseren ook oudercursussen. De cursussen zijn gericht op ouders die vragen hebben over 

de opvoeding en op ouders met lichte opvoedingsproblemen. Deelnemers aan deze cursussen 

waarderen vooral de informatie en de nieuwe inzichten die worden aangereikt over opvoeden 

en opgroeien. De steun die ouders van elkaar ervaren wordt heel positief beschouwd: “het is 

goed te horen dat andere ouders dezelfde vragen hadden. Ik had ook veel aan de tips over hoe 

zij de opvoeding hadden aangepakt, soms hele praktische dingen”. Aan de hand van 

interactieve methodieken is er veel gelegenheid om te reflecteren over de eigen 

opvoedingsaanpak; de cursussen zijn een bevestiging van hun ouderschap. Verder wordt er 

ook voldoende veiligheid gecreëerd om te oefenen met nieuwe ouderlijke vaardigheden. 

Daarnaast kan je een opvoedingswinkel ook gewoon binnenwandelen of bellen met al je 

vragen of kwesties rond opvoeding.  

 

Adressen (in bijna elke grotere stad) via: www.expoo.be/opvoedingswinkels 
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Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden zowel residentieel als ambulant 

opvang en opvoedingsondersteuning en zijn zeer gekend via hun amberprojecten.  

In de ambulante begeleidingsvorm van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

(CKG) is er ruimte voor groepswerk, waarbij ouders mekaar kunnen ontmoeten in de zorg om 

hun kinderen. Terwijl de kinderen opgevangen worden, dag  en/ of nacht, de hele dag, of voor 

een stuk van de dag samen met de ouder, wordt niet alleen intensief met de kinderen 

gewerkt. Er is ook een aanbod voor de ouders rond de aanpak thuis. Samen rond de aanpak 

thuis werken, betekent dat de ouders degenen zijn die aangeven in welke richting zij willen 

werken, wat voor hen belangrijke waarden zijn in de opvoeding. Ouders steken veel van 

mekaar op door elkaar bezig te zien met hun kinderen. CKG’s geven eveneens oudertraining: 

ouders komen naar een training in ouderlijke vaardigheden in groepsverband. 

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning zijn verspreid over heel Vlaanderen, zeer 

toegankelijk en hun aanbod is gratis.   

Meer info en adressen: www.ckg.be 

 

  

http://www.ckg.be/
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Ontmoetings- en speelruimtes voor ouder(s) en kind(eren) 

Maisons Vertes 

Een maison verte is een ontmoetingsruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar vergezeld door een 

volwassene (ouder, grootouder, oppas,...).Het eerste stapje in de wereld buiten het gezin en 

de familie in een veilige omgeving met een groot spelaanbod. Ook toekomstige mama's en 

papa's zijn er welkom. Ze werken er volgens het principe van de Maisons Vertes in Frankrijk: 

de volwassen vertrouwensfiguur blijft aanwezig in de speelruimte. Dit zorgt voor een sfeer 

waarin de kindjes zich gerust kunnen voelen. 

Ouders krijgen de kans andere ouders te ontmoeten, terwijl hun kindjes samen spelen. Ouders 

of vertrouwde volwassenen kunnen vragen, ervaringen en tips uitwisselen over het dagelijks 

samenzijn met kinderen of gewoon genieten van gezelschap, van even niet alleen te zijn. 

Ouders komen er zo vaak ze willen wanneer het hun past. Ze blijven er ook zolang ze willen. Er 

wordt gezorgd voor een warme, huiselijke sfeer. Iedereen wordt gerespecteerd in zijn manier 

van opvoeden. Er zijn altijd onthaalmedewerkers aanwezig die aandachtig zijn voor vragen; 

ook de woordeloze vragen van de allerkleinsten. Alle gezinnen zijn welkom en kunnen er 

terecht tegen een minimale bijdrage. 

De Maisons  zijn gelegen in Brussel. Meer info:  www.lesmaisonsvertes.be 

Spel- en ontmoetingsruimte 

Verspreid over heel Vlaanderen zijn er heel wat spel- en ontmoetingsruimte waar ouders, 

grootouders of andere vertrouwde volwassenen samen met hun baby, peuter of kleuter 

(tot4jaar) komen spelen. Je kind leert er spelen met andere kinderen, ouders wisselen 

ervaringen en tips uit en je ontmoet nieuwe mensen.   

Er bestaat geen algemeen overzicht van alle spel- en ontmoetingsruimte. Best informeer je bij 

het Huis van het Kind van jouw stad of gemeente waar je de dichtstbijzijnde ruimte kan 

vinden: www.huizenvanhetkind.be  

 

Enkele voorbeelden:  

 De Speelbrug Antwerpen  03 248 13 19 www.despeelbrug.be/snort.html 

 De SpeelOdroom Leuven   016 74 71 78  www.speelodroom.net 

http://www.huizenvanhetkind.be/
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 De Speelcité  Destelbergen  0478 914 652 

 Brabbeltuin   Herent  

 De Girafant  Heverlee  

 Huis van het Kind Oostende   www.reddie-teddy.be 

 

Online community ’s op Facebook 

Het is tegenwoordig niet meer weg te denken, online groepen op social media. Op Facebook 

kan je heel wat groepen vinden om andere tienermama’s of papa’s te ontmoeten. Niet alleen 

dat, ook zijn er heel wat groepen waar jonge mama’s tips en tricks uitwisselen, artikeltjes 

schrijven, foto’s posten, momenten afspreken om samen iets te doen.   

Een greep uit het aanbod: 

 Teens vzw Lejo  

 Super mama’s  

 Tienermoeders zijn goeie moeders  

 Mama’s die andere mama’s willen helpen 

 Tienermoeders.nl 

 Mama’s <22 jaar Vlaams-Brabant 

 Mama Baas 

 The Gentle Mom  

 Fara Jong en Ouder  

 

Lotgenotencontact via Fara 

 TEENS - weekends 

Wil je wel eens een weekendje weg samen met je kindje? Ken je in je omgeving geen 

andere tienermama’s of wil je er graag meer leren kennen? Wil je graag weten hoe zij 

leven, werken of studeren met een kindje erbij? Zit je ook wel eens met je handen in je 
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haar en wil je graag weten hoe anderen zich uit de slag trekken? Wil je graag met 

leeftijdsgenoten leuke dingen doen, samen praten en lachen, ervaringen uitwisselen?  

Dan zijn onze weekends iets voor jou!  

Twee keer per jaar organiseert Fara in samenwerking met Lejo vzw een weekend voor 

jonge mama’s (tot 21 jaar) en hun kinderen. We doen van alles samen met je kindje(s): 

schilderen, knutselen, babymassage, zwemmen, wandelen, naar een speeltuin … Maar we 

doen ook allerlei zaken apart, terwijl je kindje bij ervaren babysits blijft, zoals samen kletsen 

en quizzen, een glas gaan drinken, je laten verwennen…  

Je kan tijdens en ná het weekend bij Fara terecht voor emotionele ondersteuning of met 

praktische vragen rond financiële kwesties en huisvesting, studeren en werken.  

 Website www.faranet.be 

 Jong & Ouder Facebookpagina met chatfunctie in functie van lotgenotencontact  

www.facebook.com/farajongeenouder 

www.facebook.com/kirstenvanfara 

www.facebook.com/silkevanfara 

http://www.faranet.be/
http://www.facebook.com/farajongeenouder
http://www.facebook.com/kirstenvanfara


JEUGDRECHT 2020: JONG EN VADER: ERKENNING VAN HET VADERSCHAP 

Het juridisch vaderschap staat niet automatisch vast door de geboorte. Dat wil zeggen dat de 

biologische vader en de juridische vader een andere persoon kunnen zijn. De afstamming van 

vaderszijde kan op drie manieren worden vastgesteld voor de wet. 

Mag een zwangerschap verzwegen worden? 

Net zoals een meerderjarige zwangere vrouw, is een minderjarig meisje volgens de wet niet 

verplicht de vader, in te lichten over de zwangerschap, noch over haar beslissing een abortus 

uit te voeren. De tienervader is compleet afhankelijk van de goodwill van het meisje. 

Nochtans is het om verschillende redenen belangrijk de jongen bij de zwangerschap te 

betrekken, zeker als het meisje beslist om de zwangerschap uit te dragen. Opvang en 

begeleiding van de tienerjongen kan belangrijk voor zijn psychologisch welbevinden. 

Anderzijds is de betrokkenheid van de vader ook belangrijk voor het kind. 

Wie is de moeder van een kind? 

De (Belgische) biologische moeder is voor het recht automatisch ook juridisch moeder van 

een kind, door de aangifte bij de burgerlijke stand van de plaats van de geboorte. 

Wie is de juridische vader van het kind? 

Het juridisch vaderschap staat niet automatisch vast door de geboorte. Dat wil zeggen dat de 

biologische vader en de juridische vader een andere persoon kunnen zijn. De afstamming van 

vaderszijde kan op drie manieren worden vastgesteld voor de wet. 

Binnen het huwelijk: het vermoeden van vaderschap 

In eerste instantie is er voor kinderen die geboren worden binnen het huwelijk 'het vermoeden 

van vaderschap'. Dit is voor een man de enige manier waarop hij automatisch (juridisch) 

vader kan worden. Er bestaat wel nog een bepaling van 'vaderschapsbetwisting op 

tegenbewijs'. Dus zelfs binnen een huwelijk kan je onder zeer beperkte voorwaarden je 

juridisch vaderschap betwisten. Aangezien weinig tienerkoppels getrouwd zijn, gaan we hier 

niet verder op in. 

Erkenning van het vaderschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
Deze procedure verloopt volgens het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit 

heeft op het ogenblik van de erkenning. We geven hier de procedure volgens Belgisch recht. 

inhoudstafel



Wanneer het kind niet binnen een huwelijk geboren wordt, moet het vaderschap vastgesteld 

worden. Dat kan via 'erkenning'. De erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand. De erkenning kan sinds april 2017 reeds plaatsvinden vanaf de prille 

zwangerschap. Vroeger was dit pas vanaf de 6e maand zwangerschap.  De biologische 

vader hoeft hiervoor niet meerderjarig te zijn. Moeder moet dan wel instemmen met de 

erkenning. 

Ook na de geboorte kan de erkenning gebeuren. De erkenning is aan geen enkele termijn 

onderworpen. Als het kind minderjarig is, moet moeder steeds instemmen met de 

erkenning. Vanaf 12 jaar moet ook het kind mee instemmen met de erkenning. Van zodra 

het kind meerderjarig is, is alleen de instemming van het kind nodig. Concreet betekent dit 

dat de moeder van een minderjarig kind en een minderjarig kind vanaf 12 jaar of een 

meerderjarig kind mee moet(en) gaan naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om zelf 

hun toestemming te geven. 

Wat als de moeder overleden is? 

Dan kan de biologische vader het kind toch nog erkennen, zelfs al heeft hij geen contact met 

het kind. De vermoedelijke vader gaat hiervoor naar de ambtenaar van de burgerlijke stand 

(van de gemeente waar het kind geboren is). De voorafgaandelijke instemming van een 

minderjarig kind vanaf 12 jaar is hier niet vereist! De ambtenaar van de burgerlijke stand zal 

vervolgens de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en ook het kind ouder dan 12 jaar op 

de hoogte brengen. De wettelijke vertegenwoordiger of het kind vanaf 12 jaar kan binnen 6 

maanden de erkenning betwisten bij de rechtbank van eerste aanleg. 

Wat als moeder en/of het kind niet instemmen met de erkenning? 

Als het kind meerderjarig is, kan de vermoedelijke vader geen verdere stappen meer zetten, 

een meerderjarig kind heeft immers een vetorecht. De vader van een minderjarig kind kan bij 

een toestemmingsweigering wel gerechtelijke stappen zetten. Hij dient hiervoor een 

vordering (dagvaarding) in bij en de rechtbank van eerste aanleg, die dan een 

verzoeningspoging onderneemt. Als de verzoening mislukt doet de rechtbank een uitspraak. 

Vaak zal de rechtbank dan een genetisch onderzoek bevelen om bewijs te leveren van de 

afstamming. Ook hier is de vordering aan geen enkele termijn onderworpen. Vader kan dus 

jaren na de toestemmingsweigering een vordering indienen bij de rechtbank. 

Onderzoek naar het vaderschap 

Gerechtelijke procedure 

Wanneer de vermoedelijke vader van het kind niet met de moeder is getrouwd en weigert te 



erkennen, kan zowel het kind als de moeder (en het kind moet vanaf 12 jaar instemmen) 

een onderzoek naar vaderschap bij de familierechtbank opstarten (art. 332ter BW) 

Tot dertig jaar na de geboorte (of na het niet langer opnemen van de feitelijke vaderrol, in het 

juridisch jargon heet dit dan 'wanneer het bezit van staat eindigde'), kan de moeder deze 

gerechtelijke procedure opstarten. Ten aanzien van het kind zelf wordt de termijn geschorst 

tijdens zijn minderjarigheid. Een kind, van wie de vaderlijke afstemming niet vaststaat, kan 

dus minimaal tot zijn 48 jaar een vordering tot onderzoek naar vaderschap inleiden. 

Tijdens de gerechtelijke procedure moet er worden bewezen dat de vermoedelijke vader de 

genetische vader van het kind is. De rechter stelt een bepaalde arts aan om de genetische 

band vast te stellen. 

Een man die veroordeeld is voor verkrachting, kan dit vaderschapsonderzoek niet verkrijgen. 

Hij kan dus niet de wettelijke vader worden van een kind, als vaststaat dat hij dit kind verwekt 

heeft na een verkrachting. Er moet dan wel aangetoond worden dat de zwangerschap 

ontstaan is na verkrachting. 

Buiten gerechtelijke procedure 

De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren is van oordeel dat de arts steeds over een 

rechterlijke beslissing moet beschikken alvorens hij overgaat tot het uitvoeren van een 

vaderschapstest waarbij een minderjarige is betrokken. De Nationale Raad adviseert de 

geneesheren om geen vaderschapstest uit te voeren op vraag van een ouder ingeval van een 

minderjarig kind.  

Volgens de Nationale Raad is het vaststellen van het vaderschap immers geen medische 

activiteit. Meer bepaald is het vaststellen van het vaderschap geen handeling met een 

diagnostisch en/of een therapeutisch doel. De Nationale Raad leidt hieruit af dat de ouders 

niet geldig kunnen instemmen in naam van het kind met de vaderschapstest omdat deze 

instemming ten koste kan gaan van het kind en strijdig is met de fundamentele rechten van 

het kind. Volgens de Raad kan het uitvoeren van een vaderschapstest waarbij een kind 

betrokken is vergaande ongunstige gevolgen hebben voor het familiaal leven en de 

maatschappelijke integratie van het kind. Meer nog, volgens de Raad kan het zelfs gevaren 

inhouden, aangezien dit kan leiden tot aantasting van de rechtszekerheid van de burgerlijke 

staat, van de fysieke integriteit en van de persoonlijke integriteit van het kind. 



Indien de vaderschapstest betrekking heeft op een meerderjarig kind en de nodige 

schriftelijke toestemmingen van de partijen werden bekomen, kan de arts dit wel vaststellen 

zonder tussenkomst van de rechter. 

Waarom je vaderschap juridisch (laten) vastleggen? 

Erkenning door de vader betekent dat: 

• je kind de familienaam van de erkenner kan krijgen 
• je kind kan erven van de erkenner 
• je kind de nationaliteit krijgt van de erkenner kan krijgen als het nog geen 18 jaar is 
• de erkenner onderhoudsplichtig is tot het kind 18 jaar is of een eerste opleiding 

voltooid heeft; 
• de erkenner ouderlijk gezag krijgt over het kind 
• de erkenner recht heeft op regelmatig contact met het kind 

Ouderlijk gezag  is het geheel van bevoegdheden die ouders kunnen laten gelden 

tegenover hun kinderen. Beide ouders zijn daarnaast verantwoordelijk voor huisvesting, 

levensonderhoud, toezicht, opvoeding en opleiding.  

Erkenning is in principe voor altijd. Ook al gaan de ouders uit elkaar, de ex zal altijd wettelijk 

verbonden blijven met het kind. 

Betekent het dan dat, als je niet erkend hebt, je ook niet hoeft te betalen voor het 

onderhoud van het kind? 
In principe komt het daarop neer. Maar er bestaat ook een 'vordering tot uitkering van 

levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding'. (art 366 e.v. B.W.) Deze vordering 

kan ingesteld worden: 

• indien de vermoedelijke vader gemeenschap heeft gehad met zijn moeder  tijdens de 
wettelijke termijn voor de verwekking. 

• indien de vaderlijke afstamming niet (meer) vaststaat. 
• alleen door de persoon om wiens levensonderhoud het gaat, dus het kind zelf. Maar 

omdat het kind meestal nog minderjarig is, en dus onbekwaam wordt geacht om zelf 
naar de familierechtbank te stappen, zal het worden vertegenwoordigd door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger, meestal zijn moeder. 

Vanaf 1 augustus 2010 moet deze vordering niet meer ingesteld worden binnen een 

bepaalde termijn. 



De louter 'biologische' vader kan op die manier wel een onderhoudsplicht krijgen, maar heeft 

daartegenover geen recht op een omgangsregeling en evenmin ouderlijk gezag over het 

kind. Let wel: als de vordering tot levensonderhoud wordt ingesteld, kan de vader meteen ook 

een erkenningsaanvraag indienen voor de familierechter. 

Zoals hoger vermeld, kan een man die veroordeeld is voor verkrachting, het kind niet 

erkennen maar hij kan nog wel gedwongen worden om mee in te staan voor het onderhoud 

van het kind. 

Wiens naam krijgt het kind? 
Als vader met moeder gehuwd is, of hij heeft voor of bij (aangifte van) de geboorte het kind 

erkend, 

• dan krijgt het kind ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, 
ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde 
met niet meer dan één naam voor elk van hen. 

• Ingeval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, draagt het kind de naam van de 
vader.  

•  In alle andere gevallen krijgt het kind de naam van de moeder. Ook al woont de vader 
samen met de moeder, als hij het kind niet onmiddellijk erkent, krijgt het kind de naam 
van de moeder. 

Gebeurt de erkenning na de geboorte van het kind, 

• dan behoudt het kind in principe de naam van moeder. 
• Beide ouders kunnen wel samen kiezen voor een wijziging naar vadersnaam. Zij 

leggen hiervoor een verklaring af bij de burgerlijke stand. Dit moet gebeuren binnen 1 
jaar na de vaderlijke erkenning. Bovendien moet dit gebeuren voordat het kind 
meerderjarig wordt. Achteraf is enkel een naamswijziging op initiatief van het 
meerderjarige kind mogelijk. 
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Wanneer je als 

minderjarige vader of 

moeder wordt, zijn er 

een aantal zaken die 

veranderen. Je hebt 

bepaalde rechten, maar 

er zijn ook een aantal 

plichten. Verder zullen er 

belangrijke beslissingen 

genomen moeten 

worden. Wij helpen je 

graag verder!
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     AFSTAMMING  

• Biologische ouders - juridische ouders

Volgens de strafwet ben je pas seksueel meerderjarig vanaf 16 jaar. Je kan dus pas vanaf 16 

jaar instemmen met seksuele handelingen. Maar in de praktijk kan je natuurlijk op om het 

even welke leeftijd een kind verwekken en dan ben je de biologische ouder van dat kind.

Om ook de juridische ouder van je kind te worden, moet jouw moederschap en/of vader-

schap vaststaan volgens de wet. Dat wil zeggen dat je als ouder van het kind vermeld wordt 

bij de burgerlijke stand van je gemeente. En enkel als juridische ouder kan je het ouderlijk 

gezag uitoefenen en alle belangrijke beslissingen nemen over jouw kind (zonder tussenkomst 

van jouw ouders).

• Moederschap

Wanneer je als meisje bevalt van een kind, ben je de biologische moeder. Binnen de 15 

dagen na de geboorte van je kind, moet je hiervan aangifte te doen bij de dienst burgerlijke 

stand van de gemeente waar jouw kind geboren is. Men zal dan een geboorteakte opmaken 

waarin jij vermeld wordt als moeder. (Je kan hiervan een afschrift vragen.) Vanaf dat moment 

staat juridisch vast dat jij de moeder bent van je kind.

Merk op: Wanneer je je kind te vondeling legt (bv. in een vondelingenschuif), word je niet ge

 registreerd als juridische moeder. Je kan dan later je kind wel nog erkennen of via 

 de rechter je moederschap laten vaststellen.

• Vaderschap

Wanneer je met de moeder van je kind getrouwd bent, word jij als echtgenoot automatisch 

door de wet als juridische vader aanzien en is er geen erkenning nodig. Wel moet er een 

aangifte gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte van je kind bij de dienst burgerlijke 

stand van de gemeente.

Wanneer je niet getrouwd bent met de moeder van je kind, kan je als biologische vader je 

kind vóór, na, of bij de aangifte van de geboorte erkennen. Hierdoor word je juridische vader. 

Je kan dit doen door voor de ambtenaar van burgerlijke stand, of bij een notaris te verklaren 

dat jij de vader bent van het kind. Een erkenning bij de dienst burgerlijke stand is gratis en 

1
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je hebt hiervoor enkel je identiteitskaart (en die van de moeder), een doktersattest met de 

vermoedelijke bevallingsdatum en/of een afschrift van de geboorteakte van je kind nodig. 

De moeder van jouw kind moet steeds akkoord gaan met de erkenning. Maar jouw ouders 

moeten hiermee niet instemmen.

Erken je je kind pas jaren later, dan moet je kind vanaf 12 jaar ook mee instemmen. Van 

zodra je kind meerderjarig is, is alleen zijn of haar instemming voldoende.

Merk op:  een persoon die seks had met iemand die jonger dan 16 jaar is, is strafbaar. Wan

 neer je samen een geboorteaangifte gaat doen bij de ambtenaar van de burgerlijke 

 stand, zal deze hiervan in de praktijk meestal geen aangifte doen bij het Openbaar 

 Ministerie. Maar hij zou dit wel kunnen doen. Ook andere personen (bv. ouders) 

 kunnen hiervan aangifte doen, waardoor die persoon vervolgd kan worden.

Wanneer je jouw kind niet erkent - bv. omdat jij dit niet wilt, of omdat de moeder hiermee 

niet instemt, of omdat je pas jaren later te weten komt dat je een kind hebt,... - bestaat er ten 

slotte ook nog de mogelijkheid (voor o.a. je kind, de juridische moeder en jijzelf) om binnen 

de 30 jaar vanaf de geboorte aan de rechter te vragen om jouw vaderschap gerechtelijk vast 

te stellen. Dit kan dan bewezen worden door bv. een DNA-test via een bloedproef.

Wanneer je de juridische vader bent van een kind, maar na verloop van tijd te weten komt dat 

jij niet de biologische vader bent, dan kan je je vaderschap betwisten, binnen het jaar dat je 

te weten kwam dat je niet de vader bent, voor de familierechter. Maar je kan je vaderschap 

niet betwisten als er al ‘bezit van staat’ is. Dit wil zeggen dat ouder en kind zich tegenover 

elkaar en tegenover de buitenwereld een periode gedragen hebben zoals ouder en kind.

• Een nieuwe partner

Wil je als moeder dat jouw nieuwe partner (die niet de biologische vader van jouw kind is) 

jouw kind erkent, dan kan dit. Ook al is het eigenlijk de bedoeling dat de biologische vader 

door de erkenning ook de juridische vader wordt.

Weet wel dat deze beslissing levenslange gevolgen met zich meebrengt. Je nieuwe partner 

zal als juridische vader het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen over jouw kind en hierdoor 

belangrijke rechten en plichten krijgen. Eenmaal een erkenning heeft plaatsgevonden, kan 

je hier in principe niet meer op terugkomen. Zeker niet wanneer er sprake is van ‘bezit van 
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staat’ tussen je nieuwe partner en je kind. Denk goed over na voor je deze stap zet, en be-

spreek dit eventueel eerst met de medewerkers van het JAC, het CLB, FARA,... of met ons!

Merk op: Wanneer de erkenning heeft plaatsgevonden op basis van bedrog (bv. als de 

 moeder haar nieuwe partner deed geloven dat hij de biologische vader is) kan je 

 deze wel betwisten bij de familierechter, maar enkel als er geen bezit van staat is.

• Adoptie

Ben je bevallen en twijfel je over adoptie, dan hoef je dit zeker niet meteen bij de bevalling 

te beslissen. Je hebt een bedenktijd van twee maanden na de geboorte van je kind. 

Als je beslist om je kind te laten adopteren, dan kan je hiervoor terecht bij het Adoptiehuis 

(www.adoptiehuis.be).

Door adoptie nemen adoptieouders het vaderschap en/of moederschap van de oorspronkelij-

ke juridische ouders over. De adoptieouders worden hierdoor de juridische ouders en oefenen 

vanaf dat moment het ouderlijk gezag uit over de minderjarige.

Er bestaan twee soorten adoptie, de gewone adoptie en de volle adoptie. 

Bij een gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke familie bewaard. Het geadop-

teerde kind krijgt enkel het statuut van ‘kind’ van de adoptant. Hierdoor kan het bv. blijven 

erven van zowel de biologische familie als van zijn adoptieouder(s). De biologische ouders 

geven door adoptie hun ouderlijk gezag door aan de adoptieouders waardoor deze alle be-

langrijke beslissingen over het kind mogen nemen vanaf de adoptie.

Bij een volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken en 

wordt het kind volledig opgenomen in de familie van de adoptieouders. Hierdoor kan het 

kind niet langer erven van de biologische familie, maar kan het wel van de volledige 

adoptiefamilie erven.

     NAAM  

Als juridische ouders beslissen jullie samen over de voornaam van jullie kind. Deze zal opge-

nomen worden in de geboorteakte door de ambtenaar van burgerlijke stand. 

De keuze van de familienaam is iets moeilijker:

Wanneer er geen juridische vader is, dan zal het kind de familienaam van de moeder dragen. 

2
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Wanneer er wel een juridische vader is, dan kunnen jullie als ouders kiezen tussen

• de familienaam van de moeder, of

• de familienaam van de vader, of

• een combinatie van de twee familienamen.

Jullie moeten een keuze gemaakt hebben op het moment van de aangifte van de geboorte. 

Komen jullie er samen niet uit, dan zal jullie kind de familienaam van jullie beiden dragen in 

alfabetische volgorde.

Wanneer een man je kind na de aangifte van de geboorte erkent, dan draagt je kind al jouw 

familienaam en blijft de naam van je kind in principe ongewijzigd. Wil je de familienaam toch 

nog wijzigen, dan kan dit in bepaalde gevallen. 

     BEKWAAMHEID EN OUDERLIJK GEZAG  

• Wat zijn je rechten en plichten als moeder of vader?

Als minderjarige ben je in principe handelingsonbekwaam. Dit betekent dat je geen hande-

lingen mag stellen die rechtsgevolgen hebben. Bijvoorbeeld: je kan geen contracten onderte-

kenen of jezelf inschrijven op school. Je valt onder het gezag van je wettelijke vertegenwoor-

digers, nl. je ouders of voogd, tot je 18 jaar wordt. Je ouders kunnen daarom alle belangrijke 

beslissingen over je gezondheid, je opvoeding, je opleiding,... nemen.

Maar wanneer je minderjarig bent en zelf vader of moeder wordt, zal je wel zelf het ouder-

lijk gezag kunnen uitoefenen over jouw kind (zonder tussenkomst van jouw ouders).

Je kan dus als minderjarige mama niet zelf beslissen naar welke school je gaat, 

maar je kan wel zelf beslissen naar welke opvang jouw baby gaat. 

In principe oefenen beide juridische ouders steeds samen het ouderlijk gezag uit over hun 

minderjarig kind. Dit noemt men co-ouderschap.

Dit betekent dat je als juridische ouder o.a. recht hebt

• op persoonlijk contact met je kind (eens je je kind erkend hebt, heb je bv. recht om jouw 

kind te zien),

• om samen met de andere ouder alle beslissingen te nemen over jullie kind (bv. naam en 

familienaam, woonplaats, opvang, gezondheidszorg, school,…)

• om toezicht te houden over de opvoeding van je kind, en dus recht hebt op informatie

• om samen de goederen van jullie kind te beheren,...

3
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Je hebt als ouder natuurlijk ook plichten tegenover je kind. Je moet o.a. zorgen voor het 

levensonderhoud, voor de opvoeding en de opleiding van je kind.

Dieter en Mieke (beiden 16 jaar) kregen samen een kindje, Louise. Mieke voedt Loui-

se op bij haar ouders thuis. Dieter kan zijn onderhoudsplicht uitoefenen door zelf bv. 

luiers en melk te kopen of door onderhoudsgeld te betalen aan Mieke waarmee zij dan 

aankopen kan doen. Dieter en Mieke kunnen samen afspreken hoeveel Dieter hiervoor 

betaald. Wanneer Dieter zijn onderhoudsplicht niet nakomt, dan kan Mieke naar de 

familierechter stappen om hem te dwingen een onderhoudsgeld te betalen. Wanneer 

Dieter echter geen inkomen heeft om in te staan voor de opvoeding van zijn dochter 

Louise, dan kunnen Dieter zijn ouders (grootouders van Louise) aangesproken worden via 

de steunverplichting van grootouders (zie verder).

Je bent ten slotte ook aansprakelijk voor je kind. Wanneer jouw kind door zijn fout of onzorg-

vuldigheid schade berokkent, zal je deze moeten herstellen of de kosten hiervoor betalen. 

Wanneer jullie het niet eens zouden geraken over bepaalde beslissingen over jullie kind, kun-

nen jullie hiervoor bij een bemiddelaar in familiezaken, of bij de familierechtbank terecht.

De familierechter kan het ouderlijk gezag trouwens ook aan één ouder toekennen die dan 

alle beslissingen alleen neemt. Dit noemt men exclusief ouderlijk gezag. De andere ouder 

heeft dan nog altijd het recht op persoonlijk contact met zijn of haar kind, en het recht om 

toezicht uit te oefenen over zijn of haar kind.  Deze regeling komt niet zo vaak voor.

Merk op:  Als minderjarige ouders uit elkaar zouden gaan, dan gelden dezelfde regels als voor 

 meerderjarige ouders. Meer informatie over scheiding, kan je terugvinden in onze 

 brochure “tZitemzo … als ouders uit elkaar gaan”.

• Wat zijn de rechten en plichten van de grootouders?  

(ouders van de minderjarige ouders)

Zoals gezegd oefenen jouw ouders (de grootouders van je kind), zolang je zelf minderjarig 

bent, het ouderlijk gezag uit over jou. Voor heel wat zaken blijf je als minderjarige ouder dus 

zelf ook afhankelijk van jouw eigen ouders. Jouw ouders (de grootouders van je kind) hebben 

echter geen ouderlijk gezag en ook geen rechten en plichten (behalve het recht op persoon-

lijk contact) t.a.v. jouw kind. Jij oefent, ook als minderjarige ouder, zelf het ouderlijk gezag 

over jouw kind uit. Niemand kan dus zomaar in jouw plaats beslissingen nemen over je kind, 

of je kind afnemen. Ook jouw ouders niet.
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• Jeugdhulpverlening

Wanneer je het moeilijk hebt om voor je kind te zorgen, kan er hulp gevraagd worden aan 

de hulpverleners van de integrale jeugdhulp. Zij kunnen je ondersteunen met thuisbegelei-

ding of kunnen jouw kind eventueel tijdelijk uit huis plaatsen in een voorziening of in een 

pleeggezin als jij hiermee akkoord gaat. Uitzonderlijk kan de jeugdrechter tussenkomen door 

gedwongen hulp op te leggen als dit nodig is voor de veiligheid of de ontwikkelingskansen 

van je kind. 

     ALLEEN GAAN WONEN  

Zolang je minderjarig bent, kan je enkel alleen gaan wonen of bij iemand intrekken (bv. bij je 

vriend of de ouders van je vriend, …) als je hiervoor toestemming krijgt van je ouders. Ook al 

woon je alleen, je ouders blijven het ouderlijk gezag over jou uitoefenen tot je 18 jaar bent. 

Ze kunnen je wel niet verplichten om je kind bij hen achter te laten.

     TROUWEN  

Volgens de wet mag je pas trouwen vanaf 18 jaar. De familierechtbank kan deze leeftijds-

grens verlagen als daar ernstige redenen voor zijn. Je ouders kunnen dit vragen, maar je kan 

dit als minderjarige ook zelf vragen als je ouders niet akkoord zijn met je huwelijk. Dit komt 

bijna niet voor.

     ONDERWIJS  

In België is er leerplicht tot 18 jaar. Je bent verplicht om van 6 tot 16 jaar voltijds les te 

volgen. Vanaf 16 jaar kan je wel aan deeltijds leren doen. Uitzonderlijk kan die deeltijdse 

leerplicht al starten op 15 jaar voor wie de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair 

onderwijs heeft beëindigd. Ook als je zwanger of bevallen bent, ben je leerplichtig.

Je hebt wél recht op moederschapsrust (zie hierna). Maar omdat je redelijk lang afwezig kan 

zijn en om achterstand te vermijden, heb je recht om tijdelijk thuisonderwijs te krijgen via 

TOAH of op Bednet. Beiden zijn gratis. Het CLB kan hierover meer uitleg geven.

6
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     MOEDERSCHAPSRUST  

Ook als minderjarige moeder heb je bij de geboorte van je kind recht op moederschapsrust. Je 

hebt hiervoor enkel een briefje van de gynaecoloog nodig. Deze rust kan maximum 10 weken 

duren. Hiervan moet je minstens één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum opnemen. 

De rest van de 10 weken kan je na de bevalling opnemen. Je bent niet verplicht om deze rust 

op te nemen. Vaderschapsrust voor minderjarige vaders bestaat niet.

     EEN INKOMEN?  

Zolang je minderjarig bent, bestaat er een voltijdse of deeltijdse leerplicht. Hoe kan je dan 

aan een inkomen komen om voor je kind te zorgen?

• Onderhoudsverplichting van ouders

Ouders hebben de plicht om te zorgen voor hun kinderen. Die plicht geldt ook voor jouw 

ouders, ook als je zelf vader of moeder bent geworden. De onderhoudsplicht geldt tot je je 

opleiding afgemaakt hebt en in staat bent om voor jezelf te zorgen.

In principe gebeurt dit doordat je ouders jou onderdak, eten, kleren, gezondheidszorg, enz. 

aanbieden. Je ouders moeten bv. ook (mee) betalen voor je bevalling. Wanneer je van je 

ouders toestemming hebt gekregen om alleen te gaan wonen, dan kunnen je ouders hun 

onderhoudsplicht nakomen door onderhoudsgeld te betalen, waarmee je kosten dan betaald 

kunnen worden. Komen jullie hierover niet overeen, dan kan je hiervoor terecht bij een be-

middelaar in familiezaken of naar de familierechtbank stappen.

• Steunverplichting van grootouders

Ook (over)grootouders hebben een verplichting om hun (achter)kleinkinderen te onder-

steunen wanneer deze behoeftig zouden zijn. Zo zou je bv. kunnen vragen dat jouw ouders 

(grootouders van je kind) de medische kosten van jouw kind, de babyuitzet, de voeding voor 

de baby, de opvang voor je baby,… betalen wanneer jij deze kosten niet kan betalen.

7
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• Arbeid

Als je iets extra wil verdienen, kan je met toestemming van je ouders een studentenjob doen. 

Daarnaast kan je als minderjarige ook een leerovereenkomst sluiten. Minstens één dag per 

week volg je dan theorieles en de andere dagen werk je in een bedrijf.

• Leefloon

Wanneer je minderjarig bent én zwanger bent of een kind ten laste hebt, heb je recht op 

een leefloon. Als je bevallen bent, is dit ongeveer €1190/maand. Je kan dit aanvragen bij 

het OCMW van je gemeente. Daarnaast biedt het OCMW ook hulp aan via ‘maatschappelijke 

dienstverlening’ en dit kan o.a. ook in de vorm van financiële steun.

• Kraamgeld of geboortepremie

Dit is een eenmalige uitkering die je kan aanvragen via het kinderbijslagfonds vanaf de 6de 

maand van de zwangerschap tot 3 jaar na de geboorte. Voor het eerste kind bedraagt dit 

ongeveer €1250. Voor het tweede, derde, … kind is dit ongeveer €940.

• Kinderbijslag

Tot je 25 jaar bent en zolang je zelf geen inkomen hebt, ontvangen jouw ouders kinderbijslag 

voor jou. Je kan dit zelf ontvangen als je 

• ofwel alleen woont én 16 jaar bent,

• ofwel zelf kinderbijslag ontvangt voor je eigen kind.

Als je als minderjarige moeder bevalt van een kind heb je dus ook recht op kinderbijslag voor 

jouw kind. Hiervoor kan je terecht bij Famifed. 

Merk op:  het is voordeliger dat je ouders zowel voor jou als voor jouw kindje kinderbijslag 

 aanvragen zolang je nog ten laste bent van je ouders. De kinderbijslag zal dan 

 hoger zijn.

     ABORTUS  

Niet elke zwangerschap is gepland of gewenst. Je kan het kind houden, maar je kan er in 

geval van nood ook voor kiezen om je zwangerschap af te breken (= een abortus). 

Het wel of niet laten uitvoeren van een abortus is geen eenvoudige beslissing, daarom raden 

9
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wij je aan om hierover te praten met iemand die je vertrouwt, met een arts, een abortuscen-

trum (www.abortus.be) of een hulpverlener, bv. het JAC, CLB, FARA,... 

Wacht niet te lang met je te informeren en met het nemen van een beslissing. Een abortus 

kan in principe maar tot 12 weken na de bevruchting uitgevoerd worden. Uitzonderlijk kan 

het ook na 12 weken, maar dan moet er een gevaar zijn voor de moeder of moet het kind een 

ernstige afwijking hebben.

Merk op:  Wanneer je een abortus in een erkend abortuscentrum ondergaat dan zullen je 

 ouders dit niet te weten komen via het ziekenfonds/de mutualiteit. (Een abortus 

 kost jou dan €3,5)

Weet dat niemand gedwongen kan worden om een abortus te ondergaan, ook niet als je min-

derjarig bent. De dokter en andere medewerkers van het abortuscentrum zullen je ouders in 

principe ook niet inlichten als je informeert naar de mogelijkheid van abortus. Dit komt door 

hun beroepsgeheim. Het kan wel belangrijk zijn om open te zijn naar je ouders toe, zodat ze 

jou kunnen helpen in deze moeilijke situatie.

     BEROEPSGEHEIM  

Je ouders hebben vanuit hun ouderlijk gezag recht op informatie over jou. De school kan bv. 

informatie over jou doorgeven aan je ouders.

Maar gezondheidswerkers (zoals bv. artsen en verpleegkundigen) en hulpverleners (bv. van 

het JAC en CLB) hebben beroepsgeheim. Dit is een geheimhoudingsplicht waardoor ze in 

principe geen vertrouwelijke informatie over jou mogen bespreken met andere mensen.  

Wanneer je bekwaam bent, mogen ze ook niet zomaar informatie over jou bespreken met 

je ouders. (Je bent bekwaam als je zelf kan inschatten wat in jouw belang is, én als je de 

gevolgen van je beslissingen voldoende kan inschatten.) Meer informatie hierover kan je 

terugvinden in onze brochures “tZitemzo … als je patiënt bent” en “tZitemzo … met het 

beroepsgeheim”. 

10
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Nog vragen? 
Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent 

over wat kan en niet kan volgens de wet. Vaak kan 

je hierover praten met mensen die je vertrouwt 

zoals vrienden, familie of andere mensen. Ook de 

medewerkers van FARA, het JAC, het CLB,... zullen 

je helpen als je nog vragen hebt over jouw situatie 

als minderjarige ouder.

Voor meer informatie over “afstamming”, 

“je rechten als patiënt”, “je rechten in de 

jeugdhulp”,”het beroepsgeheim”, of over 

je rechten in het algemeen kan je terecht 

bij tZitemzo (de nieuwe naam voor de 

Kinderrechtswinkel).

www.tzitemzo.be
info@tzitemzo.be
09 233 65 65

uitgiftedatum oktober 2017

Dit is een oud Afrikaans gezegde.

Het wil zeggen dat je bij het opvoeden van kinderen steun van zoveel mogelijk 

mensen uit je omgeving kan gebruiken. Ouders, grootouders, leerkrachten, vrienden, andere 

familie, hulpverleners, enz. kunnen je helpen bij de opvoeding en ontwikkeling van je kind. 

Vraag dus gerust om informatie, raad, ondersteuning en hulp wanneer je die nodig hebt!
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Bij een tienerzwangerschap, denken we meestal automatisch aan het zwangere meisje. De jongen

wordt vaak, ten onrechte, vergeten. Niet in dit artikel!

Als iemand zwanger is van jou moet je over een aantal dingen nadenken:

1. Wil je de relatie met het meisje verderzetten?

2. Wil je een vader zijn?

Rechten en plichten

Als je als minderjarige vader of moeder wordt, dan heb je zelf het ouderlijk gezag over jouw kind.

Wat zijn je rechten?

Chat met Fara

Ma/wo/vr: 13-16u

Door Fara 16-24 jaar

IK WORD TIENERVADER. WAT KAN IK DOEN?

Zo ja: hoe ga je dit samen doen als mama en papa? Wat moet je regelen? Wie kan jullie

helpen?

•

Zo nee: zie vraag 2•

Zo ja: wat voor vader wil, kan en mag je zijn?•

Zo nee: hoe kan je dit respectvol communiceren aan het meisje en aan haar en jouw

familie? Wat wil je dat zij over jou vertelt als het kind later vragen stelt over wie zijn papa is?

•

Persoonlijk contact met je kind.•

Ouderlijk gezag: samen met de andere ouder alle beslissingen nemen over je kind

(bijvoorbeeld: naam, familienaam, woonplaats, opvang, school, gezondheidszorg,...).

•

Toezicht houden over de opvoeding en informatie hierover krijgen.•

Beheer van de goederen van je kind (zoals het groeipakket (de vroegere kinderbijslag),

bankrekening, spulletjes,...).

•

Vaderschapsverlof:•

als je minderjarig bent of nog naar school gaat heb je hier géén recht op•

als je werkt heb je recht op 10 dagen vaderschapsverlof•

PRAAT EROVER

Bel met Fara

Op 016 386950. Ma-vrij: 9-16u

Mail met Fara

Mijn ex wou geen abortus. Ik was echt niet klaar om papa te
worden, maar ja, er kwam dus wel een kind van mij... Ik zorg nu
samen met mijn ouders 1 weekend per maand voor Eliah.

Lucas, 19
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Wat zijn je plichten?

Je kind erkennen

Je hebt enkel rechten en plichten tegenover het kind, als je het kind officieel erkent. Om dat te

doen heb je de toestemming van de mama nodig. Weigert zij de toestemming? Dan kan je naar de

familierechtbank gaan om het vaderschap te laten vaststellen. Je doet dit best samen met een

advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

Een erkenning is voor altijd, je kan hier niet op terugkomen.

In levensonderhoud voorzien: zorgen dat je kind voedsel, kleding, onderdak... heeft•

Je kind opvoeden.•

Je kind toegang geven tot een opleiding.•

Je bent aansprakelijk: als je kind een fout maakt of schade berokkent, moet jij de kosten

herstellen of betalen.

•

https://www.familierecht.vlaanderen/
https://www.familierecht.vlaanderen/Advocaat-familierecht/Advocaat-personen-en-familierecht


Vanaf je 18 ben je volwassen en mag je in principe gaan en staan waar je wilt. Maar soms wil je

niet wachten tot je 18 bent om alleen te gaan wonen. Bijvoorbeeld omdat het thuis echt niet meer

gaat.

Lukt het écht niet om thuis te blijven? Zoek hulp bij een dienst zoals het JAC of het CLB. Zij luisteren

naar jou en zoeken samen met jou naar een oplossing.

Begeleid zelfstandig wonen is misschien zo'n oplossing, ook wel CBAW genoemd. Vanaf 17 jaar

kom je in aanmerking en het duurt maximum tot je 21 jaar bent. Maar ook dan moeten je ouders

akkoord gaan. Je krijgt hulp bij je administratie, het runnen van een huishouden, enzovoort. Je

betaalt zelf je huur, regelt de verzekeringen. Je begeleider bespreekt met jou hoe het verder loopt

op school. CBAW is hulp dat je niet zomaar zelf kan vragen. Het JAC of het CLB kan jou helpen om

deze hulp aan te vragen.

Soms gaat het écht niet thuis, maar krijg je geen hulp. Of je bent in gevaar. Dan is het nodig

onmiddellijk in te grijpen. Dit heet gerechtelijke, ook wel gedwongen hulp. Het parket, ook wel

Openbaar Ministerie genoemd, oordeelt hoe ernstig de situatie is en schakelt al dan niet de

jeugdrechter in. De jeugdrechter neemt een beslissing over hoe het verder moet. Als je voor de

rechter verschijnt, heb je altijd recht op een advocaat. Minderjarigen hoeven niet te betalen voor

hun advocaat. Hij werkt pro deo of gratis. Een jeugdadvocaat vind je op Jeugdadvocaat.be of

neem contact op met de tZitemzo via het blokje PRAAT EROVER op deze pagina.

Gaan je ouders niet akkoord?

Dan kan je volgens de wet niet zelf beslissen om alleen te gaan wonen. Alleen als je een dossier bij

de jeugdrechter hebt, beslist de jeugdrechter in hun plaats. De rechter luistert wel naar jou en je

ouders, voor hij of zij een beslissing neemt. Meer over de jeugdhulp lees je in deze brochures.

FOTO: Mikkel Bech

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door tZitemzo 14-19 jaar

ALLEEN GAAN WONEN. VANAF WELKE LEEFTIJD MAG

DAT?

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

inhoudstafel

https://admin.watwat.be/begeleid-wonen/ik-kan-wil-niet-meer-thuis-wonen-wat-kan-ik-doen
https://www.caw.be/jac/
https://www.clbchat.be/
https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/jeugdrechtbank/jij_en_sdj_nl.pdf
http://www.jeugdadvocaat.be/
https://jongerenwelzijn.be/publicaties/#jongerenbrochures
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php


Je hebt (nog) geen verblijfsrecht in België of geen
verblijfsrecht meer (bijvoorbeeld omdat je een
uitgeprocedeerde asielzoeker bent)
Je woont en verblijft in Gent
Je hebt geen of weinig geld

Een maatschappelijk werker van OCMW Gent gaat deze
voorwaarden na tijdens een sociaal-financieel onderzoek.

Je identiteitskaart
Bewijzen van inkomsten (leefloon,
werkloosheidsuitkering, loonbrieven,
invaliditeitsuitkering) van al je gezinsleden 
Bewijzen van wat je maandelijks uitgeeft aan huur,
elektriciteit, gas, water, internet)

Mensen zonder een wettig verblijf in België, hebben
recht op dringende medische hulp. 

Een doktersconsultatie, medicatie, thuisverpleging,
een ziekenhuisopname, , labo-onderzoeken,
kinesitherapie, tandartszorgen,... komen in
aanmerking.

Ik heb geen wettig verblijf

Maar wel medische hulp nodig

Medische kaart via ocmw

Wat zijn de voorwaarden?

Wat heb ik nodig om deze kaart aan te vragen?

Wat is dat?

inhoudstafel



Tijdens dit tweede gesprek onderzoekt een maatschappelijk werker jouw verblijfs- en
woonsituatie, jouw financiële situatie (inkomsten= geld dat jullie ontvangen en uitgaven) en jouw
gezinssamenstelling.
Daarna kan er ook een huisbezoek plaatsvinden. 

Is het onderzoek goed verlopen? Dan krijg je een medische kaart voor 3 maanden. Op de dag dat
deze kaart vervalt, ga je opnieuw naar de Onthaal Campus (Offerlaan 6, 9000 Gent) om je
medische kaart te verlengen. 

Elke keer dat je bij een zorgverstrekker (= dokter, gynaecoloog, …)
of apotheek langsgaat, toon je jouw medische kaart. De kaart is
strikt persoonlijk wat wil zeggen dat enkel jij jouw kaart kan
gebruiken. Je moet ook bij elk bezoek een document
ondertekenen om de kosten te laten betalen door het OCMW
Gent. De zorgverstrekker heeft dit document. 

!!!! Ben je aangesloten bij een ziekenfonds (Europees of Belgisch
mutualiteit)? Vraag de terugbetaling van jouw medische kosten
eerst aan het ziekenfonds. Een medische kaart kan je dan enkel
gebruiken indien de kosten die je zelf nog moet betalen, voor jou
te hoog zijn. 

Hiervoor moet je langsgaan bij het Onthaal Campus van
OCMW Gent (Offerlaan 6, 9000 Gent). 

Tip: neem zoveel mogelijk van de gevraagde documenten
mee ( zie ‘Wat heb ik nodig om een medische kaart aan te
vragen?’).

Een maatschappelijk werker gaat tijdens een eerste gesprek
na of je aan de voorwaarden voldoet. Is dat zo, dan krijg je
een uitnodiging om een tweede keer langs te komen.

Hoe gebruik ik mijn medische kaart? 

OCMW op school

En hoe gaat de aanvraag van de kaart juist in zijn werk?

Via het project Kinderen Eerst (een initiatief van de sociale dienst van OCMW Gent)
bieden sommigen scholen ook zitdagen van het OCMW op school aan en kan de
aanvraag van de medische kaart op school zelf gebeuren.



Als echtgeno(o)t(e)

Als ascendant (ouders of grootouders)

 
Echtgenoten moeten samenwonen en over een
huwelijksakte beschikken. Het samenwonen moet
aangetoond worden. 

!!Of je al dan niet in aanmerking komt om ten laste
van je echtgeno(o)t(e) te vallen, hangt af van het
inkomen van deze persoon. 

 
Als persoon ten laste moet je ingeschreven zijn in het
rijksregister op hetzelfde adres als de gerechtigde
(=je ouder(s) of grootouder(s).

Elk kind jonger dan 25 jaar kan worden ingeschreven als ‘kind
persoon ten laste’.

Dit als kan worden aangetoond dat je een zekere band (=
verwantschap) hebt met de persoon van wie je ten laste zou
komen te staan. 

Ten laste van wie kan ik vallen?

Inschrijven als persoon ten laste bij de mutualiteit

Heb je (nog) geen wettig verblijf in België? Dan kan je misschien ingeschreven worden als
persoon ten laste bij de mutualiteit (=ziekenfonds).

Wat wil dit juist zeggen? 

Opmerking: Of je al dan niet in aanmerking komt om ten laste van je echtgeno(o)t(e) te
vallen, hangt af van het inkomen van deze persoon



Als kind of jongere (jonger dan 25 jaar)

Ten last van de wettelijke ouder (vader/moeder)

Ten laste van de echtgeno(o)t(e) van de ouder, van een
(over)grootouder of de echtgeno(o)t(e) van een
(over)grootouder

Ten laste op basis van onderhoud (bv. pleegouder) indien
de jongere de intentie heeft om zich in België te vestigen

 
Hier zijn verschillende situaties mogelijk:

De geboorte- of adoptieakte moet de band met jou (= de
gerechtigde) aantonen.
 

Jouw hoofdverblijfplaats is in België
De persoon van wie je ten laste zou komen, staat in voor jouw
onderhoud

Heb je twijfels of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met
de mutualiteit van wie je ten laste zou willen vallen of vraag een
ondersteuner van je netwerk jou hierbij te helpen. 

www.lejo.be

Wat zijn de voorwaarden? 

Als samenwonende

 
De persoon met wie je samenwoont, moet ingeschreven zijn in het rijksregister op hetzelfde
adres als jou.

Opgelet: Het is niet mogelijk om als samenwonende ten laste van iemand te vallen, indien
iemand anders al ten laste staat van deze persoon, als samenwonende of als        
 echtgeno(o)t(e) OF je samenwoont met jouw echtgenote/ echtgenoot.

Opmerking: Of je al dan niet in aanmerking komt om ten laste van je echtgeno(o)t(e) te
vallen, hangt af van het inkomen van deze persoon. 



Je verblijft in Gent

Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een...

Je bent meerderjarig (= 18 jaar of meer)

Je bent minderjarig en zwanger, minderjarig en getrouwd of bent 

Je hebt te weinig geld (=bestaansmiddelen) 

Je bent bereid om te werken of je zet je in op school

* burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de
Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden

* vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
* staatloze
* erkende vluchteling
* persoon met statuut van subsidiaire bescherming

minderjarig en je hebt een kindje ten laste

Opmerking: Als minderjarige toekomstige tienermoeder, kan je vanaf je 6
maand zwanger bent, een aanvraag tot leefloon indienen bij het OCMW. 

Elk OCMW werkt raar maar waar een beetje anders. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld in een stad
andere ondersteuning/hulp kan krijgen dan in een gemeente. En ook het ondersteuningsaanbod in
steden kan verschillend zijn.  

De informatie die je hieronder kan vinden, gaat over het Gentse OCMW aanbod voor Tienerouders
(met een wettig verblijfsstatuut). 

Heb je geen of weinig geld en ben je een (toekomstige) tienermoeder? Voldoe je aan onderstaande
voorwaarden? Dan heb je mogelijks recht op het ontvangen van een leefloon via het OCMW.  

OCMW Gent

Waarvoor kan ik er als tienerouder terecht?

LEEFLOON

GELDZAKEN - Ouderschap 

Voorwaarden

inhoudstafel



bewijzen van inkomsten van de laatste 3 maanden (loonbrieven, attest van
werkloosheidsuitkering, bewijs van leefloon, invaliditeitsuitkering) van de mensen waarmee je
samen onder één dak woont  

bewijs dat je ingeschreven bent in een school

een kopie van het huurcontract van het huis waarin je woont

facturen die jullie maandelijks betalen voor elektriciteit, water en gas

een bewijs van het kindergeld

bewijs van spaargeld of eigendommen (indien deze er zouden zijn)

Bewijs (briefje/attest) van je zwangerschap 

Je vraagt dit ondertekend attest aan je gynaecoloog en bezorgt dit aan het OCMW.  

Als je naar het OCMW gaat om te luisteren of je recht hebt op leefloon, dan zal het OCMW naar het
volgende vragen: 
 

Afhankelijk van wat de mensen met wie je onder 1 dak leeft verdienen,
kan je zelf ook een leefloonbedrag ontvangen. Maar voor er wordt
beslist of je recht hebt op leefloon, zullen ze dus eerst onderzoek
doen naar alle geldzaken. 

Het OCMW doet onderzoek naar de woonsituatie waar je verblijft, niet
waar je gedomicilieerd staat (= het adres waar je ingeschreven staat).  

Opmerking:  Elke aanvraag wordt individueel bekeken, dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld minder of
meer leefloon kan ontvangen, dan een vriend of vriendin van jou die ook leefloon ontvangt. In
bepaalde situaties kan het dus ook zijn dat je geen leefloon kan krijgen, omdat de andere mensen
die bij je inwonen, volgens de regels van het OCMW, genoeg verdienen om voor jou te zorgen.   

Soms heb je voor de aanvraag van een bepaalde hulpvorm of dienst een attest nodig dat
aantoont/ bewijst dat je een leefloon ontvangt van het OCMW. Of omgekeerd, dat je moet
aantonen dat je net geen OCMW steun krijgt. 

Ga dan met jouw identiteitskaart naar het OCMW-kantoor in je buurt. De baliemedewerker
kan er het nodige onderzoek doen en een attest voor je afdrukken.

Wat heb ik hiervoor nodig?

Hoe kan ik een leefloonattest of attest niet-steunverlening krijgen? 

https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/welzijnsbureau-je-buurt


een ‘attest terugbetaling eerste leeftijdsmelk’ vragen aan je ‘Kind en Gezin’-
verpleegkundige die jouw kindje opvolgt. 
 
Je kan vragen of zij dit rechtstreeks kunnen doorsturen naar je OCMW-
medewerker of je kan het hen zelf bezorgen.  
 
Belangrijk is dat je de leeftijdsmelk aankoopt bij de apotheker. De
aankoopticketjes hiervan hou je goed bij en bezorg je aan je OCMW
assistent.  

‘Attest inkomenstarief‘ 

Dit attest vraag je aan via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be) 
 
Om dit attest te krijgen, moet je je eerst registreren (account aanmaken) en moet je daarna
wat gegevens invullen over jezelf. Ze vragen jou bijvoorbeeld of je werkt, of student bent,
of…. Bij deze mogelijkheden kan je ook aanduiden dat je tienermoeder bent. Door dit aan te
duiden, wordt automatisch berekend dat je een lager bedrag zal betalen voor de
kinderopvang. Op dit attest staat vermeld hoeveel jouw dagtarief is voor de kinderopvang.
Dit attest moet je aan je kinderopvang bezorgen voor je kindje er start.  
 
Opmerking: Als je het moeilijk vindt om dit attest zelf aan te vragen, dan kan je hulp vragen
aan je Kind en Gezin–verpleegkundige of een andere ondersteuner om je hierbij te helpen.  

Ben je 18 jaar of jonger? Dan heb je recht op een verminderd
inkomenstarief voor kinderopvang (1,67 euro per dag). Dit wil
zeggen dat jij, anders dan voor andere ouders, minder moet
betalen voor kinderopvang.  
 
Ook als je ouder bent dan 18 jaar, kan je een korting krijgen op
het bedrag dat je normaal gezien zou moeten betalen per dag.   

Als tienerouder heb je recht op een terugbetaling van de eerste leeftijdsmelk
(poedermelk) voor je baby. Dit tot je kindje 6 maanden oud is.  

VERMINDERD INKOMENSTARIEF VOOR DE BETALING VAN
KINDEROPVANG

TERUGBETALIING EERSTE LEEFTIJDSMELK

Wat heb ik hiervoor nodig?

Wat heb ik hiervoor nodig?



Voor zwangerschapskledij kan je er snel terecht. 

Voor kinderkledij, verzorgingsmateriaal, babyuitzet (bed, bad,
buggy…) krijg je een afspraak ongeveer 2 maanden voor jouw
uitgerekende bevallingsdatum. 

Elke 6 maand kan je er opnieuw terecht (mits afspraak en
doorverwijzingsattest) voor een volgend pakket kleren,
speelgoed en andere zaken die belangrijk zijn in het verdere
groeiproces van je kindje. 

Je kan alles vragen en afhankelijk van wat zij in hun ‘winkel’ hebben liggen, krijg je dit allemaal
gratis mee.  

Opmerking: Een dag op voorhand krijg je een smsje dat je zeker de afspraak niet zou vergeten.
Kom je niet naar de afspraak (omwille van ziekte, een andere dringende afspraak), zonder hen
hiervan op de hoogte te brengen, dan moet je soms even wachten voor je terug een afspraak bij
hen kan krijgen.  

Heb je weinig geld om zwangerschapskledij voor jezelf te kopen? Kledij
voor je kindje? Een buggy, bed, park of speelgoed? 
 
In Gent (Wondelgem) kan je terecht bij VZW BABYNEST voor
zwangerschapskledij, kleertjes voor je kindje, speelgoed, een baby-bad, …
noem maar op. En dit is allemaal gratis.  

Doorverwijzingsattest Babynest’ 
Vraag hiernaar bij je OCMW-medewerker, zij/hij zal je dit bezorgen en een afspraak voor je maken.  

Voor sommige ouders lukt het moeilijk om steeds een warme maaltijd aan te bieden aan
hun kindje of kost het hen te veel om hun kindje warm te laten eten op school. 

Het OCMW Gent komt ook tussen in de betaling van warme maaltijden op de school van je
kindje(s). Vraag hiernaar bij je OCMW-medewerker.  

KLEDIJ, SPEELGOED EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOOR MIJN KINDJE 

Wat heb ik hiervoor nodig?

Wanneer kan ik er terecht?

Kan ik er dan alles krijgen? 

 

WARME MAALTIJDEN VOOR JE KIND OP SCHOOL



Kan je de kostprijs voor anticonceptie om niet zwanger te worden (de pil,
prikpil, spiraaltje, ….) moeilijk zelf betalen?  
 
OCMW Gent komt tussen in het bedrag dat je hiervoor moet betalen.  

elektrisch toestel:  

manueel toestel:  

tussenkomst in de huurprijs (maximaal 6 maanden) + tussenkomst voor de aankoop van een
afkolfset  

tussenkomst voor de aankoop (maximaal 30 euro) + tussenkomst voor de aankoop van een
afkolfset 

Geef je borstvoeding en is de aankoop of de huur van een afkolftoestel te duur voor jou? Dan kan,
mist een doorverwijzing van Kind en Gezin, vroedvrouw of dokter, en je voldoet aan de
inkomensvoorwaarden, OCMW Gent een deel van deze prijs op zich nemen.  

Sommige ouders hebben te weinig geld om genoeg eten te kopen voor zichzelf en hun
gezin.
Via het OCMW, voedselpakketten ophalen bij 1 van de KRAS-diensten in Gent. 

Als je veel risico loopt om vaak ziek te worden en het lukt je moeilijk
om je bijdragen voor de mutualiteit (ziekenfonds) te betalen, dan kan
het OCMW je hier mogelijks bij helpen. 

Praat hierover met je OCMW-medewerker. 

VOEDING VOOR JOU EN JE GEZIN

Wat heb ik hiervoor nodig?

Een attest opgemaakt door je OCMW-medewerker. 

TUSSENKOMST IN AANKOOP OF HUUR AFKOLFTOESTEL

Wat?

GELDZAKEN - GEZONDHEID

ONDERSTEUNING VOOR JE LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Ook op medisch vlak kan OCMW Gent veel voor jou betekenen. Waarmee kunnen ze helpen? 

Tussenkomst in ziekenfondsbijdragen  

Tussenkomst anticonceptie 



Medische ingegrepen die een invloed hebben op het welzijn/
gezondheid van jou of je gezinsleden.  

Indien je bijvoorbeeld geen bril koopt voor je kindje, kan dit er toe leiden
dat je kindje niet goed de les mee kan volgen op school en zo
leerachterstand krijgt. Een aankoop van een brilletje is dan belangrijk
voor haar welzijn.  

Zaken dat in aanmerking kunnen komen: bril, hoorapparaten,
tandproblemen, logopedie, …  

 
Opmerking: Elke vraag voor tussenkomst van medische kosten wordt individueel bekeken via het
Medisch Advies Centrum van het OCMW. Zo kan er in het ene dossier bijvoorbeeld wel tussenkomt
zijn via het OCMW, en in het andere niet.  

Heb je het soms moeilijk en wil je graag met een professional praten over het
situatie/problemen?  
Je OCMW- medewerker kan je aanmelden bij een psycholoog/therapeut. Je kan een
psycholoog toegewezen krijgen via het OCMW zelf, of het OCMW verwijst je door naar
diensten waarmee ze samenwerken.  

Voor je zwangerschap moet je vaak op consultatie in het ziekenhuis en
soms nog vaker dan anders indien er zorgen/ ongerustheden zijn. In
sommige gevallen moet je soms tijdelijk opgenomen worden 
 ziekenhuis. De kosten voor deze consultaties kunnen hoog oplopen.  
 
OCMW Gent kan voor een deel tussenkomen in het bedrag dat je moet
betalen. 

Kreeg je een grote ziekenhuisfactuur na je bevalling en kan je dit
moeilijk in 1x aan het ziekenhuis betalen? Praat hierover met je
OCMW-medewerker, deze kan in overleg met het ziekenhuis ervoor
zorgen dat je dit bedrag in kleine deeltjes afbetaalt.  

Bijvoorbeeld: je moet een bril voor je kindje kopen en je moet zelf nog veel geld betalen (naast het
deeltje dat je mutualiteit ten laste neemt), dan kan het OCMW nog tussenkomen in het deel dat jij
nog moet betalen.

Voor welke medische ingrepen kan ik dit vragen? 

Extra tussenkomst voor medische kosten

Tussenkomst in betaling doktersafspraken of opnames in het ziekenhuis 

ONDERSTEUNING BIJ JE PSYCHISCHE GEZONDHEID



Indien je reeds een psycholoog/therapeut hebt waarmee je al even gaat praten,
maar het lukt jou moeilijk om dit te blijven betalen, dan  kan er   binnen het
OCMW bekeken worden of de kosten ten laste van het OCMW kunnen worden
gebracht. 
 
Opmerking: OCMW Gent komt ook tussen in betaling van medicatie die je
wordt aangeraden te nemen, om je beter te voelen. 

ONDERSTEUNING VAN BEHANDELING BIJ JE VERSLAVING (MSOC)

Sommige ouders vechten tegen hun verslaving en botsen op de
kostprijs om zich hiervoor te laten behandelen. 

OCMW Gent komt tussen in (een deel van) de behandelingskosten
van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC). 

HUlp bij de organisatie van je geldzaken

BUDGETBEGELEIDING

Kan je moeilijk op tijd je rekeningen betalen? Of lukt het je moeilijk
om een overzicht te houden hoeveel geld je nog hebt en wat er
maandelijks van je rekening gaat? Dan is budgetbegeleiding via het
OCMW mogelijks iets voor jou! 

Samen met jou wordt gekeken wanneer welke rekeningen moeten
worden betaald en krijg je adviezen over hoe je best je geld
spendeert/uitgeeft.  

BUDGETBEHEER

Als je merkt van jezelf dat je graag nieuwe dingen koopt maar dat dit je soms wel in
moeilijkheden brengt om je rekeningen te betalen, dan kan je aan het OCMW vragen of je in
budgetbeheer kan. Dit wil zeggen dat het OCMW zorgdraagt voor je centjes en wanneer je iets
nieuw wil kopen, je dit samen met hen bekijkt wanneer je dit best doet om ervoor te zorgen dat je
niet in de schulden komt. 
 
Opmerking: Zowel budgetbegeleiding en budgetbeheer zijn op vrijwillige basis, wat wil zeggen 
dat je dit elk moment kan stopzetten.  



Opmerking:  Heb je maar een éénmalige schuld? Wacht dan niet tot de
problemen of de schulden te veel worden. Het OCMW kan je ook
ondersteunen voor deze éénmalige schuld (bv: je staat achter met 1 maand
huishuur te betalen). OCMW bemiddelt met de schuldeiser (= aan wie je de
schuld moet betalen), of maakt een betaalplan op.
 
Ook kan het OCMW helpen bij de aanvraag voor CRS (= collectieve
schuldregeling), dit gaat over een som van grote schulden die je niet binnen
een bepaalde tijd kan afbetalen.

HULP BIJ zaken rond wonen

Een huis vinden voor jou en je gezin, is vaak een lange zoektocht met veel
teleurstelling en frustraties. Woningen in Gent zijn heel duur en jammer
genoeg is er ook veel discriminatie op de huurmarkt (huisbazen willen
bijvoorbeeld soms geen huurder die leefloon krijgt). 

Praat over je zoektocht met het OCMW. Wat kan OCMW Gent voor je doen?

BEN JE JONGER DAN 18 JAAR?

Dan is het belangrijk dat jouw ouders achter deze beslissing staan. 

Bespreek dit thema met je OCMW-medewerker, deze kan je doorverwijzen
naar diensten die jou kunnen begeleiden in het alleen wonen. 

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

Dan helpen ze jou bij de inschrijving voor een sociale woning.

De wachtlijsten zijn jammer genoeg lang, dus hoe sneller je hiervoor bent
ingeschreven hoe beter. 

Opmerking: Belangrijk is dat je bij elke verandering van je situatie (je bent verhuisd, je bent
mama geworden, je hebt een nieuwe partner die graag bij jou wil komen wonen), je dit meldt
aan de Sociale Verhuurmaatschappijen en het Sociale Verhuurkantoor. Indien je dit niet doet, zit
de kans er dik in dat je weer beneden aan de wachtlijst komt te staan. 

Indien er dus iets verandert in je gezinssituatie of woonsituatie, praat hierover met je
OCMW-assistent, deze zal jou helpen om jouw dossier bij de sociale
verhuurmaatschappijen en sociaal verhuur kantoor aan te passen zodat je niet in de
problemen komt.



Dan kan je mogelijks in aanmerking komen voor een versnelde toewijs van een sociale woning 
(= minder lang wachten tot je een sociale woning krijgt). 

Opmerking Hier hangen wel heel wat voorwaarden aan vast (bijvoorbeeld: kom je steeds al jou
afspraken na, neem je zelf acties om je situatie te verbeteren, ..) en jammer genoeg zijn hier
ook heel weinig plaatsen voor. 

BEN JE DAKLOOS, HEB JE VEEL PSYCHISCHE PROBLEMEN, 
OF HEB JE LANG VERBLEVEN BINNEN BIJZONDERE JEUGDZORG?

Opmerking: Probeer steeds zo open en eerlijk mogelijk te praten
over je situatie met het OCMW, dan kan deze op basis van wat jij
vertelt een inschatting maken of je in aanmerking zou komen voor
een versnelde toewijs van een sociale woning. Je OCMW-
medewerker beslist hier nooit zelf over. Dit wordt steeds intern
(binnen het OCMW) besproken. 

Indien je al langer dan 4 jaar ingeschreven voor een sociale woning,?
dan helpt het OCMW jou om een huurpremie aan te vragen. 

Woon je in een slechte (ongeschikt of onbewoonbaar verklaard) of
onaangepaste woning (vb. bij een handicap of veel te klein voor jouw
gezin) en verhuis je naar een aangepaste of betere woning? Dan helpt
het OCMW jou om een huursubsidie aan te vragen. 

Indien je dakloos was en je verhuist naar een eigen woning, dan kan je
hiervoor een installatiepremie van het OCMW krijgen. Ze helpen je dan
ook om een huursubsidie aan te vragen. 

Woon je al in een sociale woning? Dan wordt de huursubsidie in de
huurprijs verrekend. 

HUURPREMIE, HUURSUBSIDIE, INSTALLATIEPREMIE

KORTING VOOR MEUBELS EN HUISHOUDTOESTELLEN IN
KRINGLOOPWINKEL

Het OCMW kan ook een attest bezorgen om korting te krijgen voor aankopen in
2e handswinkels (meubels, huishoudtoestellen). Vraag hiernaar bij je OCMW-
medewerker.



OCMW verwijst je door naar JAC (Jongeren Advies Centrum)
 

Deze dienst van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) richt zich specifiek op de
ondersteuning van jongeren t.e.m 26 jaar. Naast vaste medewerkers, worden zij ook bijgestaan
door vrijwilligers die je mee kunnen helpen zoeken op internet naar huizen, of die mee met je
kunnen bellen naar een huisbaas voor het maken van een afspraak. 

gratis advies rond wonen. 

tweewekelijks kunnen ze een bundel aan jou bezorgen (per post of
per email) met vrijstaande woningen in Gent. Studio’s,
appartementen en woningen worden in deze bundel opgenomen,
van goedkope woningen tot wat duurder. Woningen die je in deze
bundel vindt, zijn woning zowel via immo-kantoren maar ook via
particulieren (= huisbazen die kiezen om niet samen te werken met
immobiliën). 

OCMW verwijst door naar Woonwijzer

Hoe zorg ik dat ik goed overkom bij een verhuurder (toekomstige huisbaas)? Wat moet ik
juist zeggen als ik bel naar het immo-kantoor? Allemaal vragen waar je misschien niet
weet hoe er aan te beginnen.

Je OCMW-assistent helpt je hier graag bij. Deze zal samen met jou overlopen op welke
manier je telefonisch contact opneemt met de verhuurder of schrijft een tekstje op als
voorbeeld. 

Hoe beginnen we aan het
vinden van een huis?

Wat moeten we vragen
aan een verhuurder?

 

HEB JE VRAGEN ZOALS....

Wat moet ik allemaal vragen wanneer ik een huis ga bezoeken?

HUIS VINDEN



dat je huurwaarborg zal geregeld worden via het OCMW,

wat je maandelijkse bedrag is van het leefloon dat je ontvangt,

en een verklaring van het OCMW dat (indien je dit wenst), het OCMW rechtstreeks het
huurgeld betaalt aan de huisbaas. Dit om de huisbaas gerust te kunnen stellen dat hij steeds
zijn huur op tijd betaald krijgt.

Het OCMW kan een voorschot geven voor een huurwaarborg. Deze huurwaarborg betaal je, eens
je een woning hebt gevonden, in kleine deeltjes terug aan het OCMW. 

Wanneer je op zoek bent naar een woning, kan je aan je OCMW-medewerker een attest vragen
om te tonen aan de toekomstige huisbaas waarop het volgende vermeld staat: 

Opmerking: Neem dit attest steeds mee als je gaat kijken naar een woning, zo kom je goed
voorbereid over.

Heb je door omstandigheden niet op tijd je huishuur van je (sociale) woning kunnen betalen? 
Het OCMW kan hiervoor bemiddelen met de sociale verhuurmaatschappijen/ kantoren of
jouw huisbaas. 

TUSSENKOMST EN BEMIDDELING BIJ ACHTERSTALLIGE HUUR

    

Hoe betaal ik mijn huurwaarborg als ik geen geld heb?

Ondersteuning rond vrije tijd en hobby's

Indien je graag gaat sporten, muziek wil leren of wat meer culturele
activiteiten (bijvoorbeeld musea bezoeken) wil doen, maar je hebt hier niet
genoeg centjes voor....  

... dan kan OCMW Gent  een deel van je inschrijvingsgeld voor je hobby/
vrijetijdsactiviteiten betalen. Bespreek dit met je maatschappelijk werker als
je een lopende begeleiding hebt.



Als schoolgaande tienerouder kan je recht hebben op
leefloon (lees ‘GELDZAKEN – OUDERSCHAP). Dit krijg je
echter niet zo maar. Eerst en vooral moet je ingeschreven
zijn in een school. 

GA JE NOOIT OF WEINIG NAAR SCHOOL?

GEEN LAPTOP OM SCHOOLOPDRACHTEN TE MAKEN? OF NIET GENOEG
GELD OM SCHOOLUITSTAPPEN TE BETALEN?

Dan moet je je schoolresultaten aantonen aan je OCMW-medewerker. Ze verwachten dat je je
inzet voor de studies en deelneemt aan de examens. 

Dan verwacht het OCMW dat je aanwezig bent op school en
moet je je eindrapport aan hen voorleggen. Vaak heeft jouw
OCMW-medewerker ook contact met jouw school om na te
gaan of je voldoende aanwezig bent en of je een doktersattest
heb bezorgd aan de school indien je afwezig was. 

GA JE NAAR SCHOOL IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Dan kan dit gevolgen hebben voor je leefloon (schorsing van leefloon ontvangen). 

GA JE NAAR SCHOOL IN HET HOGER ONDERWIJS?

ondersteuning rond school

Bespreek dit met het OCMW. Zij kunnen tussenkomen in de aankoopkosten
van een laptop of kunnen een groot deel van het bedrag dat je zou betalen
voor een schooluitstap, op zich nemen.



Ook hier zal het OCMW je bij ondersteunen en mogelijks is de werking
MAACT iets voor jou.

Deze werking is er voor jongeren die nog niet weten welke richting ze
uitwillen in de toekomst. 

Tijdens het eerste gesprek zal een begeleider luisteren waar jouw
interesses liggen, om daarna de tijd te nemen om samen met jou op
zoek te gaan naar een gepaste opleiding die hierbij aansluit. 

Mogelijks is de groepswerking ‘Extra Time’ iets voor jou!

Deze werking is er voor jongeren die werk-attitudes nog niet volledig
onder de knie hebben (bijvoorbeeld samenwerken met anderen,
opkomen voor jouw rechten op de werkvloer, …).

Zeer uiteenlopende vaardigheden worden jou aangeleerd ter
voorbereiding van werken. 

Dan is de MIRIAM-werking mogelijks iets voor jou. Deze werking is
specifiek gericht op alleenstaande moeders, die leefloon of een uitkering
genieten. De focus binnen deze werking ligt op persoonlijke ontplooiing,
inspraak, ontmoeting, activering en verbinding zoeken rond het alleenstaand
mama zijn.

NOG NIET ZELFZEKER GENOEG? EEN GEMIS AAN VAARDIGHEDEN EN
COMPETENTIES?

BEN JE NOG ZOEKENDE WELKE RICHTING JE UIT WIL?

OCMW Gent ziet alle jongeren graag heel actief bezig. Waarmee kunnen ze je helpen?
 

BEN JE ALLEENSTAANDE MAMA?

ondersteuning Wanneer je wil gaan werken

LEJO ism OCMW GENT



Start vroeg met de opvolging van de zwangerschap bij je gynaecoloog.

Denk na of je (jullie) je kindje willen inschrijven voor kinderopvang. 
Indien jullie dit willen, melden jullie zich best al aan
https://kinderopvang.stad.gent/nl 

Ga na of de mutualiteit in orde is.

Indien geen mutualiteit omwille van geen wettig verblijfsstatuut, vraag 
een medische kaart aan bij Onthaal Campus OCMW.

Ga na of je als toekomstige mama een hospitalisatieverzekering hebt. 

Denk na waar (je) jullie met je baby zal (zullen) wonen.

School/ werk op de hoogte brengen van de zwangerschap 
(belangrijk dat ze dit weten voor een eventuele aanpassing in je traject en wanneer je afwezig
zal zijn omwille van je moederschapsrust).

Heb je veel vragen over zwangerschap en moederschap? -> prenataal aanmelden bij Kind en
Gezin.

Nood aan zwangerschapskledij? 
Bij VZW Babynest kan je hiervoor gratis terecht. Vraag een ondersteuner (Kind en Gezin,
Maatschappelijk werker van OCMW, …) om een afspraak voor jou te plannen en een
doorverwijzingsbrief hiervoor te vragen

Meld je zwangerschap aan je ziekenfonds/ mutualiteit.

Een kindje op komst, dat is fantastisch nieuws maar er komt toch wel
wat bij kijken.

Wat moet ik allemaal in orde maken? Wat staat er te gebeuren?
Onderstaande lijst kan een hulpmiddel voor je zijn om hier zicht op te
bewaren. 

Proficiat met jullie zwangerschap!

TO DO' s

Tienerzwangerschap

0 -3 maanden

3 -6 maanden
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Weinig centjes om zelf babyspulletjes te kopen?
Bij VZW Babynest kan je hiervoor gratis terecht vanaf je 7e maand
zwangerschap. Vraag een ondersteuner (Kind en Gezin,
Maatschappelijk werker van OCMW, huisarts, …) om een afspraak voor
jou te plannen en een doorverwijzingsbrief hiervoor te bezorgen.
 
Aanvraag groeipakket (=kraamgeld)
Dit kan vanaf 6e maand aangevraagd worden en je ontvangt het rond je
7e maand zwangerschap.

Heb je vragen rond borstvoeding, bevallen, … vraag je gynaecoloog om
advies.

Wil je graag ondersteuning van een vroedvrouw aan huis eens je
bevallen bent? 
Vraag hiernaar bij je gynaecoloog, huisarts, Kind en Gezin, ….
 
School: bespreek hoe je schooltraject er verder zal uitzien (in te halen
lessen of stage), zodat je je kans op slagen op het einde van het
schooljaar niet verliest.

Vraag Kraamzorg aan indien je ondersteuning wil van iemand na je
bevalling die even huishoudelijke taken van je overneemt zodat jij (jullie)
je volledig kan focussen op je baby? 

Erkenning door de toekomstige papa bij de gemeente (kan ook
achteraf na de geboorte).

 

Valiesje voor jezelf klaar zetten dat mee moet naar het ziekenhuis als je
gaat bevallen.

 
Valiesje voor baby met eerste babykleertjes en verzorgingsproducten.

Bespreek met je gezin/ familie/vrienden wie jou zal ondersteunen tijdens
je bevalling.

 
Denk na over hoe je in het ziekenhuis zal geraken als je moet bevallen. 

Voor werkende Tienerouders: aanvraag moederschapsrust bij je
werkgever, voor vaders bespreken van vaderschapsverlof.

Staat alles klaar in huis voor de komst van de baby?  
 

6 - 8 maanden

8 maanden zwangerschap 



Melding geboorte aan vroedvrouw.

Melding geboorte aan kraamzorg. 

Geboorteaangifte bij je gemeente (binnen de 15 dagen na je bevalling).

Kopie van je geboorteakte bezorgen aan je mutualiteit.

Kopie van je geboorteakte bezorgen aan OCMW (indien je leefloon ontvangt).

Kopie van je geboorteakte bezorgen aan je school of werkgever om te bepalen wanneer je
terug op school verwacht wordt.

Indien je op wachtlijst staat voor sociale woning: breng  de Sociale Verhuurmaatschappijen en
SVK op de hoogte dat je gezinssituatie is aangepast en bezorg hen een kopie van de
geboorteakte.

Indien aangesloten bij vakbond: gezinswijziging doorgeven.

Indien je geen borstvoeding geeft maar kunstmatige voeding (= poedermelk) en je krijgt steun
van het OCMW: aankoopticketjes van apotheker overhandigen aan je maatschappelijk werker,
dan krijg je tot je baby 6 maanden is een deel van de aankoopprijs terugbetaald. 

Indien je je ziekenhuisfacturen moeilijk kan betalen, neem contact op met de sociale dienst van
het ziekenhuis of spreek erover met je maatschappelijk werker van het OCMW indien je een
traject bij hen hebt, zij kunnen afspreken met het ziekenhuis dat de facturen in deeltjes worden
terugbetaald.

Bespreek rond het einde van je moederschapsrust, met de school jouw terugkeer. 
 

Na de geboorte

WWW.LEJO.BE



SPREKEN 
DOET MUREN
BREKEN
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Familiaal geweld stopt pas 
als je erover durft praten.

Toon dat je bezorgd bent.

Luister zonder oordeel.

Moedig professionele hulp aan.
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Wat kan je doen als getuige?
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Ontdek hoe jij kunt helpen
www.stad.gent/familiaalgeweld
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BABY-NEST V.Z.W. 

INFORMATIE VOOR 
DOORVERWIJZENDE INSTANTIES 

Inhoud 1. Voorstelling Baby-Nest V.Z.W.: wat en voor wie
2. Werkwijze
3. Doorverwijzers: wie en hoe; doorverwijs criteria
4. Speciale situaties
5. Contactgegevens

1. Voorstelling
Baby-Nest

De geboden hulp 

Partners en 
maatschappelijke 
inbedding van de V.Z.W. 

Baby-Nest is een organisatie die voor 100% met vrijwilligers 
draait. Het doel is kinderen binnen kansarme kwetsbare 
gezinnen te helpen door hulp te bieden in de vorm van 
materiële hulp en gebeurlijke adviezen voor en na de geboorte 
van het kind,  met respect voor eenieders ideologische en 
godsdienstige overtuiging. 

- de zwangere of pas bevallen moeder een gratis babyuitzet
bezorgen om haar de mogelijkheid te bieden het kindje in een
optimale omgeving op te vangen op gebied van hygiëne, slaap,
kledij, ontspanning en veiligheid
- de kansarme moeders/gezinnen het gevoel geven dat zij, net
als in een kinderboetiek, mogen kiezen hoe zij hun kinderen
willen aankleden
- gewassen baby- en kinderkledij, educatief speelgoed
aanbieden
- gepaste zwangerschapskledij aanbieden
- de privacy respecteren door slechts één
(toekomstige)moeder/gezin te ontvangen per uur en op
afspraak

De V.Z.W. werkt onder de koepel van KRAS-Gent V.Z.W.. 
Er is een intense samenwerking met het OCMW, Kind & Gezin, 
CAW’s, CKG’s,  en met de KRAS diensten, die de moeders / 
gezinnen doorverwijzen. 
De V.Z.W. heeft een formele taak binnen de Gentse 
pamperverdeling. 
De V.Z.W. onderhoudt verder contacten met sociale diensten, 
scholen, crèches, ziekenhuizen, mutualiteiten, vluchthuizen, 
..enz. 
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2. Werkwijze van Baby-
Nest v.z.w. 

 

De V.Z.W. staat ervoor in dat de hulp enkel ten goede komt 
van moeders / gezinnen die in “overlevingsmodus” bestaan. 
Omwille van dit argument kan de V.Z.W. goederen 
verzamelen, alsook de financiële middelen bekomen om haar 
werkingskosten te dekken en aankopen te doen van 
noodzakelijke verbruiksgoederen ten behoeve van de 
doelgroep. 
Daarom vindt een goede filtering plaats ten voordele van 
degenen die in aanmerking komen voor de verstrekte hulp. 
Deze filtering wordt uitgevoerd door de officiële organisaties 
die zicht hebben op de privésituatie waarin moeders / 
gezinnen verkeren. 
 

 

3. Doorverwijzers: wie en 
hoe en criteria 

 
 
 
              Afspraak maken 
 
 
 
 
 
              Eventueel begeleiden 
 
 
 
 
 
 
            Doorverwijzingscriteria 
 

 

 
 
 
 

                   
Doorverwijzingsfrequentie 

 
 

De voornaamste doorverwijzers zijn: OCMW, Kind & Gezin, 
CAW’s, CKG’s, en de KRAS diensten. Ook andere instanties, 
b.v. scholen, ziekenhuizen, wijkwerkers, andere betrokkenen, 
kunnen via deze officiële instanties doorverwijzen.  
 
Baby-Nest ontvangt cliënten enkel op afspraak. Een 
medewerker van de doorverwijzende instantie maakt die 
afspraak voor de cliënt en geeft de cliënt een volledig 
ingevuld doorverwijsformulier mee. Doorverwijsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij Baby-Nest via mail. 
 
De cliënt meldt zich op de afspraak met het ingevulde 
doorverwijsformulier; de cliënt kan eventueel begeleid 
worden door een medewerker van de doorverwijzende 
instantie. 
De cliënt wordt gedurende een uur individueel geholpen bij 
de keuze van het nodige gerief. 
 
Cliënten die voor doorverwijzing in aanmerking komen 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

- Onvoldoende inkomen/ weinig kansen op de 
arbeidsmarkt 

- Onaangepaste woonomstandigheden 
- Hoge drempel voor toegang tot de gezondheidszorg 

 
- Zwangerschapskledij: van zodra het nodig is 
- Babyuitzet vanaf 32 weken zwanger m.i.v. babykledij 

tot en met de leeftijd van  6 maanden 
- 2e maal bij de leeftijd van 6 maanden 
- 3e maal bij de leeftijd van 1,5j  
- 4e maal bij de leeftijd van 2,5j 
Telkens maakt de doorverwijzer een afspraak een geeft 
een doorverwijzingsformulier mee 
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4. Speciale situaties  
 

Op de voorwaarden, zoals die beschreven staan in de vorige 
rubriek, kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden; 
bijvoorbeeld indien een gezin de woning verliest ten gevolge 
van een brand, of een moeder die op straat woont en op het 
punt van bevallen staat ….. Het gaat om urgente en 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
Uitzonderlijk kan in een noodsituatie, maximum en éénmalig, 
voor 4 weken flesvoeding bekomen worden. 
 
In dit soort gevallen kan direct contact opgenomen worden 
met Baby-Nest en het nodige worden afgehaald. 
  

 

5. Contactgegevens Baby-Nest 
Morekstraat 159, 9032 Wondelgem 
T. 0486 14 16 87 (tijdens de openingsuren) 
baby-nest@telenet.be  
www.baby-nest.weebly.com 
 
Openingsuren:  
maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag : 
9u - 12u  en  13u - 16u 
woensdag , zaterdag, zondag en feestdagen:  gesloten   
 
Ontvangst van moeders / gezinnen: enkel op afspraak en 
met doorverwijzingsformulier 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 
Bus 52, 53 of 54: Halte Wondelgem-Spoorwegstraat 
Bus 5: Halte Gent-Dracenastraat 
Tram 1: Halte Wondelgem-Kolegemstraat 
 
Rekeningnummer: BE 22 8909 5427 7947 
Ondernemingsnummer: 607874155  

 



https://sites.google.com/site/sokatienerzwangerschappen/startschema 
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klik op deze link voor de interactieve versie 
van de sociale kaart

https://sites.google.com/site/sokatienerzwangerschappen/startschema


Zwangerschap en moederschap

in verschillende talen

https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/brochures 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Engels 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Duits 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Frans 

 

Tijdens de eerste levensjaren van je kind kan bij
Kind en Gezin terecht met je zorgen en vragen
rond de ontwikkeling en opvoeding van je kind. 

Kind en Gezin werkte verschillende thema's uit in
Brochures die via hun website heel gemakkelijk te
bekijken zijn.

Naast brochures in het Nederlands, vind je er ook
brochures in allerhande talen, voor mensen die de
Nederlandse taal niet kunnen spreken. 

Hieronder vind je hyperlinks naar de brochures in
verschillende talen.

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Arabisch 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Turks 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Slowaaks 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Bulgaars 
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https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Roemeens 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Spaans 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Pools 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Tsjetsjeens 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Farsi-Dari 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Italiaans 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Berber 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Albanees 

https://www.kindengezin.be/nl/vertalingen/Russisch 

www.lejo.be
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Help, mijn dochter is ongepland zwanger 

Als iemand die jou heel nabij is ongepland zwanger wordt, zal je wellicht schrikken. Misschien heb je 

in eerste instantie hevig gereageerd, ben je emotioneel geworden, of boos, heb je verwijten geuit. Dat 

zijn normale eerste reacties. Gun jezelf de tijd om dit nieuws te verwerken, ook voor jou kan dit als 

een shock voelen. 

Spijt over eerste reactie? 

Misschien heb je spijt over je eerste reactie. Vertel haar dat. Leg uit wat gemaakt heeft dat je zo 

gereageerd hebt. Vertel haar dat je hoopt dat jullie er ook rustig over kunnen praten. Zo kan je zorgen 

dat het voor haar opnieuw veilig voelt om met jou over haar zwangerschap te praten. 

Mijn zoon? Een kind verwekt? Hij kan amper voor zichzelf zorgen. Hij wil het houden, maar ik zie er 

alleen maar problemen van komen. En wie zal er moeten opdraaien voor de kosten? Ik! Telkens ik 

over abortus of adoptie begin loopt hij boos weg. 

Goele, 55 

Wat wil jij? 

Waarschijnlijk heb jij zelf een mening over zwanger worden, een kind krijgen, over abortus. Probeer je 

goed bewust te worden wat precies jouw ideeën hierover zijn en besef dat dit jòùw ideeën zijn. 

Deze vragen kunnen je helpen nadenken: 

• Hoe zie jij je/jullie toekomst?

• Hoe ervaar je je relatie met haar?

• Wat maakt dat je zo geschrokken bent?

• Hoe zou het voor jou zijn met een kindje erbij?

• Zou je stilaan kunnen wennen aan het idee dat er een kindje is binnen 9 maanden?

• Wat heb jij nodig van haar als ze de zwangerschap behoudt? En wat als ze afbreekt?

• Hoe kan jij er voor haar zijn als ze de zwangerschap behoudt? En hoe als ze afbreekt?

• Hoe voel je je op dit moment?

• Wat zijn voor jou de voor- en nadelen? Hoeveel gewicht geef je aan ieder voor of nadeel?
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Blijf praten met elkaar 

 

Enkel door zelf goed na te denken wat jij wil en waarom, kan je rustig met haar praten. Probeer op een 

kalme manier uit te leggen hoe jij de situatie ervaart, wat je voelt, denkt en hoopt voor de toekomst. 

Ook al heb je een andere (waarschijnlijk goedbedoelde) mening, dring die niet op. De wet zegt dat zij 

alleen beslist over de zwangerschap. Het is dus niet mogelijk om haar te dwingen om te kiezen voor 

behoud, adoptie of abortus. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat vrouwen meer kans hebben op 

verwerkingsproblemen achteraf als ze het gevoel hebben dat ze gedwongen werden een bepaalde 

keuze te maken. 

 

Waar kan jij terecht? 

 

Ook jij verdient steun om met deze situatie om te kunnen gaan. Praat met vrienden, familie of anderen 

die je vertrouwt. Ook bij Fara ben je welkom om over je situatie te praten. Andere organisaties waar 

je je verhaal kan doen: 

 

• Tele-onthaal 

• CAW 

• Awel  (voor jongeren) 

• JAC (voor jongeren) 

• Tejo  (voor jongeren) 

 

https://www.fara.be/ongeplande-zwangerschap/hulp-bij-beslissen/help-mijn-dochter-exvriendin-ongepland-zwanger 

https://www.fara.be/over-fara/hoe-kan-fara-helpen
http://www.tele-onthaal.be/?gclid=CPzmr5SjiNQCFRQSGwodrQsPig
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
https://www.fara.be/ongeplande-zwangerschap/hulp-bij-beslissen/help-mijn-dochter-exvriendin-ongepland-zwanger


 Help, mijn zoon heeft een meisje zwanger gemaakt! 

Je zoon komt thuis met het nieuws dat een meisje zwanger is van hem. Dat kan een hele shock zijn 

voor je. Je wist misschien nog niet eens dat hij seksueel actief was. Gun jezelf de tijd om dit te 

verwerken.  

Wees niet te streng voor jezelf 

Wees niet te streng voor je eigen eerste reactie op het nieuws. Die was misschien niet zo positief. Het 

is heel normaal dat je op zo’n nieuws hevig reageert. 

Neem de tijd om het nieuws te verwerken, en bewaak goed je eigen grenzen. Geef vriendelijk maar 

duidelijk aan als je even alleen wil zijn of even niet over de zwangerschap wil praten. Probeer je eigen 

gevoelens te uiten, bijvoorbeeld door er met een vriendin over te praten, of neer te schrijven wat er 

allemaal door je heen gaat. Leg de lat niet te hoog voor jezelf: door er te zijn voor je zoon en een 

luisterend oor te bieden doe je al heel veel. Zoek hulp en steun bij mensen die jij in vertrouwen kan 

nemen. 

Hoe kan je er zijn voor je zoon? 

Vaak heb je als ouders van de tienervader een duidelijke invloed op de manier waarop je zoon iets kan 

of mag betekenen voor zijn kind. Hij woont nog bij jullie of bij één van jullie. Jullie beslissen als ouders 

dus wanneer hij thuis moet zijn, betalen zijn schoolgeld, kleding, dokterskosten, enzovoort.  Naast deze 

praktische en financiële aspecten, heb je een affectieve band met je zoon.  Jullie houding zal dan ook 

een grote invloed hebben op de keuze die jullie zoon maakt.  Hij bevindt zich in immers in een complex 

kluwen van loyaliteiten.  Hij wil het meisje niet in de steek laten, maar ervaart vaak een enorme 

weerstand van de familie van het meisje of van jullie.      

Goede voorbeelden: 

“Wat hij kiest, we begrijpen hoe moeilijk deze situatie is en we respecteren zijn beslissing, ook al is het 

misschien niet de onze en komen zijn toekomstkansen daarmee in het gedrang.” 

"Abortus of houden, ze moeten hun eigen keuze maken." 

 “We helpen onze zoon in het verzamelen van allerlei praktische informatie, zodat hij goed 

geïnformeerd zijn beslissing kan nemen.” 

 “Onze zoon heeft een kindje bij zijn ex-vriendin.  Hij heeft besloten echt iets voor dat kind te 

betekenen. Als grootmoeder wil ik ook dit kind af en toe opvangen, net zoals ik dat doe voor mijn 

andere kleinkinderen.” 
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Goedbedoelde, maar niet zo ondersteunende voorbeelden: 

“Wij vertrouwen zijn vriendin niet. De zwangerschap is een truc van haar om onze zoon aan haar te 

binden. Hij kan beter geen contact meer met haar hebben.” 

“Als hij vader wil worden, staat hij er alleen voor. Op onze hulp en steun hoeft hij dan niet meer te 

rekenen.” 

“Dit is nog nooit in onze familie gebeurd. En het zal ook nooit meer gebeuren. We laten niet toe dat 

onze zoon zijn toekomst vergooit door één kleine misstap.” 

“Hij doet ons zo’n pijn. Een abortus is legaal en is goedkoop. Wat is dan het probleem?  Als hij voor 

abortus kiest is alles weer zoals tevoren.” 

“Onze zoon doet zoiets niet, dat kind kan onmogelijk van hem zijn.” 

"We pushen hem om het te houden." 

 

Steun bij het beslissingsproces 

 

Laat je kind zelf beslissen wat er gebeurt. Je zoon staat voor een moeilijke keuze en misschien vind je 

hem daar te jong voor. Je wilt raad en oplossingen aanbieden. Toch is het belangrijk dat je niet alles 

zomaar over neemt. Hij zal de gevolgen van een keuze - abortus of het kindje houden - beter kunnen 

dragen als het een eigen, weloverwogen beslissing is. 

De gevoelens en ideeën van je zoon over de zwangerschap kunnen heel tegenstrijdig zijn, net als de 

jouwe. Dat is normaal. Geef hem de ruimte die gevoelens te uiten. Ook al is dat door bij vrienden te 

zijn, weinig te zeggen, boos te worden om het minste.  

Door vragen te stellen kan je hem helpen nadenken over wat voor hem op dit moment belangrijk is. 

Voorbeelden van zulke vragen kunnen zijn: 

• Welke opties overweeg je zelf? Is er nog informatie die je graag zou hebben? 

• Wat wil je allemaal graag bereiken in de toekomst? 

• Wat zijn je ideeën over zwangerschap en kinderen krijgen? 

• Wat is 'goed ouderschap' voor jou? 

• Hoe denken je vriend, vriendinnen, school... erover? 

• Hoe denk je dat je vriend/ex/... het zal doen als vader?  

• Hoe zal je omgeving reageren? 

• Op welke vlakken wil je hulp van ons? 

 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/help-mijn-zoon-heeft-een-meisje-zwanger-gemaakt 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/help-mijn-zoon-heeft-een-meisje-zwanger-gemaakt


Help, mijn zoon krijgt een kind…!

Als blijkt dat je zoon een kind zal krijgen, plaatst dit jou voor de vraag: hoe vul ik mijn 

verantwoordelijkheid tegenover mijn zoon en kleinkind in?  Ook de ouders van het meisje stellen 

zichzelf die vraag: kunnen en moeten wij iets betekenen voor ons kleinkind? 

Laat voelen dat je er voor hem bent 

Respecteer de keuzes van je zoon, ook al zijn het niet de jouwe. Enorm belangrijk is dat je zoon een 

goede hechtingsband met zijn kind kan opbouwen. Het kan zijn dat je zoon achter de keuze staat om 

de zwangerschap te behouden. In dat geval kan de zwangerschap en het ouderschap van je kind je 

dichter bij hem brengen: het kan een meer volwassen omgang met je zoon betekenen.  Samen zorgen 

voor je kleinkind kan jullie band dan verstevigen. 

Als je zoon geen inspraak had 

Het kan zijn dat je zoon geen inspraak had in de keuze voor een kind. In dat geval zal hij heel wat 

emoties ervaren. Er komt immers een kind van hem op de wereld, waar hij niet achter staat. Hij moet 

over heel wat nadenken: 

• wil hij het kind erkennen, in dit geval zal hij zelf het ouderlijk gezag hebben over het kind, ook

al is hij zelf nog minderjarig en zelf onderworpen aan het ouderlijk gezag

• wil hij een vaderrol opnemen

• wil hij betrokken zijn en zo ja, in welke mate?

Steun van het thuisfront is in dat geval héél erg belangrijk. Een veilige plek waar hij kan ventileren, zijn 

emoties kan uiten (ook al is dat door teruggetrokken en boos te zijn). 

Als het om je schoondochter gaat, besef dan dat je (in de meeste gevallen) altijd een minderwaardige 

positie zal hebben tegenover de eigen moeder van het meisje. Gun haar om de belangrijkste zaken 

met haar eigen moeder te delen. 

In welke mate wil je betrokken zijn? 

Stel jezelf de vraag in welke mate je de opvoeding en de dagelijkse opvang van je kleinkind kan en wil 

delen met je zoon en schoondochter. 

Als grootmoeder kan je een open gesprek “onder moeders” aangaan over de beleving van 

zwangerschap en jong ouderschap. Kunnen praten over hoe ze hun eigen opvoeding en hun eigen 

band met hun moeder beleefden is voor jonge moeders erg steunend. 

Maak goede afspraken over de engagementen die je wil nemen in de zorg voor je kleinkind. 

inhoudstafel



• In welke mate wil jij het kindje zelf opvangen? 

• Wat vind jij belangrijk bij de opvoeding ervan? 

• Wie neemt wanneer welke taken op zich? 

• Wat verwacht je van hen? En wat verwachten zij van jou? 

 

Besef dat je ook neen mag zeggen. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen kent en duidelijk afbakent 

hoever jij wil gaan in de zorg voor je kleinkind. Je zegt dit best zo snel mogelijk, op een rustige manier. 

Wacht niet tot de spanningen hoog oplopen en er verwijtende woorden vallen. 

 

Zoek een goede balans in de zorg voor je kleinkind. Neem die niet helemaal van je zoon en 

schoondochter over, maar laat ook niet meer verantwoordelijkheid op hun schouders rusten dan ze 

aankunnen. 

 

Als het contact moeilijk verloopt 

 

In sommige gevallen verloopt het moeilijker. De ouders van het meisje willen niet dat je zoon 

betrokken is, weigeren contact, houden jullie erbuiten. Of ze eisen dat jullie financieel bijdragen. 

Doe in dat geval beroep op familiale bemiddeling. Zij ondersteunen jullie om tot gedeelde afspraken 

te komen. Dat kan bij een privé-organisatie, of bij het caw in je buurt (in dat laatste geval is het gratis). 

 

 
https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/help-mijn-zoon-krijgt-een-kind 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/help-mijn-zoon-krijgt-een-kind


Wat je beter wel/niet zegt tegen ouders na een zwangerschapsafbreking 

De emoties die ouders na een zwangerschapsafbreking doormaken, zijn vaak vergelijkbaar met wat 

ouders doormaken bij wie het kindje spontaan is overleden tijdens de zwangerschap. Dat is niet 

verwonderlijk. In beide gevallen gaat het om het verlies van een kindje dat je verwacht en gewenst 

hebt, waarnaar verlangd werd. 

Vaak gaan deze ouders door een rouwproces. Iedereen rouwt op zijn of haar manier maar de steun 

van de omgeving is hierbij van groot belang. De omgeving weet vaak niet goed wat te zeggen of komt 

af met - goedbedoelde- adviezen of opmerkingen. Weet dan dat het vooral belangrijk is om er te zijn 

voor de ouders en niet om zozeer iets te zeggen. Vraag je hierbij af wat zouden de ouders mij willen 

vertellen over hun verdriet en probeer zo goed mogelijk te luisteren. Keer na keer... 

Ze verwachten niet dat jij de pijn wegneemt maar wel dat ze bij jou zichzelf kunnen zijn met alle intense 

emoties die ze op dat moment ervaren.  

Soms heeft de omgeving de neiging om de pijn weg te nemen of te minimaliseren. Deze, vaak 

goedbedoelde, uitspraken doen echter geen recht aan het verdriet, de pijn die de ouders ervaren. 

Wees je hiervan bewust dat deze opmerkingen eerder een kwetsend effect hebben. 

Volgende opmerkingen worden meestal door ouders als niet helpend ervaren: 

• 'jullie zijn nog jong, jullie tijd komt nog'

• 'jullie hebben er toch zelf voor gekozen'

• 'gelukkig hadden jullie een keuze'

• 'het leven gaat door, alles komt wel goed'

• 'beter nu, het was nog geen echt kindje'

• 'gelukkig was jullie kindje nog niet geboren, beter nu toch?'

• 'misschien maar beter zo, anders was jullie leven misschien helemaal anders geweest'

• 'ik weet hoe jullie je voelen, mijn buurvrouw heeft dit ook meegemaakt'

• 'gelukkig hebben jullie je andere kinderen nog'

Besef dat het begrijpelijk is dat je niet goed weet wat te zeggen, maar dat het niet zozeer gaat om wat 

je zegt, maar wel om je intentie. Een oprechte knuffel, een gemeende 'hoe gaat het nu met je' is van 

onschatbare waarde.  

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/afbreking-om-medische-redenen/wat-je-beter-welniet-zegt-tegen-ouders-na-

een 
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Waar kan ik terecht als jonge grootouder? 

Ook als ouder kan je bij Fara terecht voor een goed gesprek via de telefoon, de chat of in een 

persoonlijk gesprek. Daarnaast biedt Fara gesprekken aan met je dochter die kunnen helpen bij het 

beslissingsproces en de verwerking achteraf. 

Fara-aanbod 

Bij Fara kan zowel jij, je dochter/zoon als je hele gezin terecht voor verschillende zaken: 

• Begeleiding van de keuze

• Begeleiding naar het jonge ouderschap: hoe gaan jullie dit als gezin vormgeven? Welke

afspraken moeten gemaakt worden? Wie neemt welke rol op zich? Hoe bereiden jullie je best

voor?

• Abortusverwerking

• Verwerking van 'jong grootouder' worden

We kunnen helpen via telefoon, mail, chat of gesprekken op ons kantoor in Heverlee. 

Vrienden en familie 

Ook voor jou zal de komst van een kleinkind veel veranderingen teweeg brengen. Jij wordt relatief 

vroeg grootouder terwijl veel van je leeftijdsgenoten net genieten van hun herwonnen vrijheid nu de 

kinderen jongvolwassenen zijn. Probeer ervoor te zorgen dat je aansluiting blijft vinden bij je eigen 

vriendenkring. Zoek iemand waar je je hart bij kan luchten, iemand waarvan je weet dat deze persoon 

jou niet zal veroordelen. 

Andere diensten waarbij je terecht kan: 

• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. In een CAW kan iedereen terecht voor een luisterend oor,

informatie en begeleiding.

www.caw.be

• Centrum voor Leerlingbegeleiding

Contacteer de CLB-medewerker van de school van je kind voor een goed gesprek over de

schoolmogelijkheden, keuzemogelijkheden, etc. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

• Jongerendaviescentrum

Het JAC is er voor alle vragen van jongeren. Maar ook als gezin kan je er terecht voor meer

informatie en begeleiding.

www.jac.be

• Tele-onthaal

Voor een luisterend oor kan je 24u/24u terecht bij de vrijwilligers van Tele-onthaal. Je kan bellen

of chatten.
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www.tele-onthaal.be 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/waar-kan-ik-terecht-als-jonge-grootouder 

 

 

https://www.fara.be/tienerzwangerschap/jong-grootouderschap/waar-kan-ik-terecht-als-jonge-grootouder


Tips voor ouders van 

tienerzwangeren en jonge ouders 

(of andere vertrouwenspersonen) 

Deze brochure wordt uitgegeven door Fara. 
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Als je dochter zwanger is (of je zoon’s (ex)vriendin)1: 
 

§ Wees niet te streng voor je eigen eerste reactie (‘Had ik maar anders gereageerd’). Het 

nieuws van de zwangerschap komt onverwacht, dan verkeer je even in shock: je bent 

verbijsterd of verward.  Het lijkt niet reëel: het is ook normaal dit nieuws in eerste instantie 

te ontkennen.  Je kan evengoed emotioneel reageren (huilen, kwaad worden) of net 

rationeel blijven en koel en afstandelijk reageren. 

§ Hou er rekening mee dat je kind, maar ook jijzelf tijd nodig hebt om te bekomen van  het 

onverwachte nieuws.  Gun jezelf die tijd om het nieuws te verwerken.   

§ Luister: overstelp je kind niet met - goedbedoelde – oplossingen én neem de eventuele 

angst voor straf weg. 

§ Accepteer de (verwarde) gevoelens en gedachten van je dochter of zoon, zonder te 

veroordelen. 

§ Spreek ook over de gewone dingen in het leven, het moet niet altijd over de zwangerschap 

gaan. 

§ Leg de lat voor jezelf niet te hoog: door er te zijn en te luisteren doe je al heel veel! 

§ Neem het niet allemaal over: laat de betrokkene zoveel mogelijk zelf beslissen wat er 

gebeurt.  

§ Hou er rekening mee dat ruzies wat meer kunnen voorkomen dan normaal omdat je 

dochter of zoon wat prikkelbaarder zal zijn dan anders in haar/zijn verwardheid. 

§ Bewaak je grenzen: zelfzorg is een voorwaarde om voor anderen te kunnen zorgen 

(ventileer zelf je gevoelens). 

§ Aarzel niet om je huisarts, Fara of een CAW-hulpverlener uit je buurt om advies te vragen. 

 

Waarom heb ik het niet (vroeger) gemerkt? is een vraag die vele ouders zich stellen. Over het 

algemeen is een tienerzwangerschap niet te verwachten.  Een zwangerschap op jonge leeftijd 

wordt meestal niet vroeg vastgesteld. De menstruele cyclus is vaak nog onregelmatig.  

Jongeren hebben bovendien vaak minder aandacht voor lichamelijke tekens of ontkennen 

soms de signalen.    

 
                                                             
1 We richten ons in deze tekst tot ouders, maar de betreffende tips zijn ook bruikbaar voor andere 
vertrouwenspersonen.  
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Zeker als je je dochter of zoon nog graag als kind wil zien, confronteert de zwangerschap jou 

met haar seksuele identiteit en dit is een shock.  Een zwangerschap op jonge leeftijd raakt ook 

aan de waarden die voor jullie belangrijk zijn en de moeite die jullie deden om deze waarden al 

doende door te geven.  

Als ouder heb je bij het horen van het nieuws een mening over wat er nu te doen staat, 

beïnvloed door wat je denkt dat het beste is voor je kind om diens toekomstkansen te 

vrijwaren, evenals door je angst voor wat de mensen zullen zeggen, de ‘schande’, de andere 

kinderen in het gezin, … Hierin schuilt wel een gevaar: je kind – goedbedoeld – onder druk 

zetten om een keuze te maken die de hare/zijne niet is.  Het kan zelfs zijn dat je dochter/zoon 

hier zelf om vraagt of impliciet de keuze tot behoud of abortus aan jou overlaat omdat zij/hij 

zelf niet kan of wil beslissen, zeker als het gaat om een verlegen of onzekere tiener.   Weet dan 

dat diegenen die de keuze meer aan anderen overlaten, meer last kunnen hebben van 

verwerkingsproblemen later.  Bovendien is er ook de tijdsdruk om alle opties (met name 

abortus tot 12 weken) bewust in overweging te nemen.  Dit houdt een risico in op een niet 

weloverwogen en overhaaste beslissing waar zij/hij zelf niet achter staat en later spijt van 

krijgt.  Dan kan het gebeuren dat je kind zich eenzaam gaat voelen en leiden tot aanhoudende 

conflicten en het verlaten van het ouderlijk huis.    

Samenleven met pubers is niet makkelijk.  Alles bepalend is de relatie die je met je 

tienerdochter of –zoon hebt en je eigen gezinscontext (gehuwd, samenwonend, gescheiden, 

nieuw samengesteld gezin) bepaalt mede die relatie.   

Soms is het niet de ongeplande tienerzwangerschap die relationele- of communicatie- 

problemen tussen jou en je kind veroorzaakt.  Soms is de zwangerschap dè druppel.  Je ziet de 

zwangerschap dan als de bevestiging van het totaal ontspoord zijn van je dochter of zoon 

omdat je al eerder grote problemen ervaren hebt, zoals druggebruik, spijbelen, slechte 

resultaten op school, allerlei vormen van opstandig gedrag, en zo meer.  Het is dan moeilijk om 

de zwangerschap los te koppelen van eerder begane ‘misstappen’ van je kind.  Of je lijdt als 

ouder onder de afstand die je kind van je neemt.  Je kind vertelde voordien al niet meer alles 

thuis en was al veel van huis weg.  Als je kind zwanger blijkt te zijn of de partner is van een 

zwanger tienermeisje, ervaar je dan als een zoveelste afwijzing. 
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Het komt heel vaak neer op ‘leren omgaan met je eigen grenzen als ouder’: 

§ wees eerlijk over je eigen gevoelens van beleving van je (schoon)dochter haar 

zwangerschap; 

§ zelfs al probeer je er te ‘zijn’, kan dit tot conflicten thuis leiden, met je kind, met je partner, 

met je andere kinderen (omwille van ‘privileges’ voor de zwangere); 

§ omgaan met frustraties hoort erbij: je dringt misschien niet echt door tot je dochter of zoon 

en wil zij/hij niet altijd met jou praten; 

§ je onzekerheid is normaal!  Omgaan met frustraties wordt makkelijker naarmate je je 

verplaatst in de belevingswereld van je dochter/zoon. Breng begrip op en benader je kind  

vanuit de acceptatie van jeugdig én zwanger zijn: egocentrisme is eigen aan het 

ontwikkelingsstadium van de adolescent; 

§ sta bewust stil bij je eigen waarden en normen met betrekking tot abortus en jong 

ouderschap en besef dat die je eigen reacties mee bepalen en dan ook je dochter mee 

beïnvloeden. Weet dat als een tiener steun ervaart vanuit haar omgeving zal ze beter voor 

zichzelf en voor haar kind kunnen zorgen! 

 

Begeleiding van de beslissing van jouw zoon of dochter 

Tienerzwangeren hebben nood aan iemand die ze vertrouwen en die écht luistert hoe zij zich 

voelen.  Als zij of hij je daartoe de kans geeft, kan jij dat zijn. Zo niet, kan jij haar/hem de weg 

helpen vinden naar een ander vertrouwenspersoon of professioneel hulpverlener.   

Je kan de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk beslissing tot abortus of behoud van de 

zwangerschap niet van haar overnemen, ook al zou je dat willen. Je (schoon)dochter is zelf 

verantwoordelijk voor haar beslissing: zij zal de consequenties ervan haar leven meedragen. 

Tegelijk mag je angst om te beïnvloeden je er natuurlijk niet van weerhouden om een 

betrokken engagement aan te gaan ten aanzien van haar. Je kan haar wel ondersteunend 

responsabiliseren: je kan medeverantwoordelijkheid dragen bij het helpen klaar zien in het 

beslissingsproces!  Ze kan baat hebben bij jouw hulp om haar te laten voeling krijgen met de 

verscheidene, vaak tegenstrijdige aspecten van haar beleving, net zoals je die zelf vermoedelijk 

beleeft (huilen en lachen tegelijk).  
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Je kan je dochter/zoon steunen, haar/hem de ruimte geven om haar gevoelens te uiten en 

haar echt te horen in zowel pijn en verdriet als vreugde.  Dat is véél waard!  Het belangrijkste 

is om je dochter of zoon de autonomie niet te ontnemen om zelf te beslissen, ook al wil je 

daarmee de toekomstkansen van je zoon of dochter vrijwaren.    

Een goed doorlopen beslissingsproces is noodzakelijk voor de (betere) verwerking van gelijk 

welke keuze je dochter of zoon ook maakt.  Als je dochter of zoon blijft zitten met onverwerkte 

ontgoocheling, boosheid en verdriet, moet zij daar nadien nog door. Natuurlijk speelt de 

individuele draagkracht versus draaglast van je kind hierin ook een rol.   

Hulpaanbod Fara 

Een zwangerschap van tienerdochter of tienerzoon, … het (meestal) onverwachte nieuws slaat 

in als een bom en roept vaak een heleboel emoties en vragen op.   

Hiermee (constructief) omgaan blijkt voor ouders, evenals voor broers of zussen of andere 

naaste familieleden van het betrokken meisje of de jongen, niet vanzelfsprekend.  Daarom 

staat ons centrum ook open  voor die vragen of een gesprek hieromtrent.  Je kan ons 

contacteren via Fara-mail (vragen@faranet.be), Farafoon 016/38 69 50 of Farachat op onze 

website.  Indien gewenst, kunnen wij jou ook in contact brengen met andere ouders die 

hetzelfde meemaakten.  Elke werkdag overdag en ook ’s avonds en in het weekend kan je van 

18 tot 22u terecht met je vragen bij de Luistertelefoon 078/ 15 30 45.  

Daarnaast kan je terecht bij andere hulpverleners in je buurt: 

§ Je huisarts 

§ Centrum voor Algemeen Welzijnswerk www.caw.be 078/150 300 

§ Centrum Geestelijke Gezondheidszorg www.fdgg.be 
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Tips voor familie of vertrouwenspersonen van tienerzwangeren 

die beslissen tot abortus: 

 
§ Respecteer deze keuze, ook al is ze niet de jouwe. Jouw niet-veroordelende houding 

bepaalt mee een goede verwerking achteraf. Jongeren zijn geneigd een veroordelende 

houding ten aanzien van zichzelf aan te nemen, als ze door anderen worden veroordeeld.  

Bovendien houdt dit het risico in op het omgekeerde effect: dat de betrokken jongere zich 

gaat afzetten tegen jou.  

§ Vergewis je ervan dat er iemand meegaat naar het abortuscentrum, de dag van de ingreep. 

Als je het aankan, stel dan voor zelf mee te gaan. 

§ Dring er bij je (schoon)dochter op aan dat ze op controle gaat. Deze gebeurt meestal 2 à 3 

weken na de abortus. Ze kan hiervoor terecht op het abortuscentrum, bij de eigen huisarts 

of de gynaecoloog. 

§ Breng zelf de abortus ter sprake achteraf. Misschien wil je kind wel jouw gevoelens 

beschermen door dit moeilijke thema niet meer ter sprake te brengen.  

§ Laat je kind beslissen of het met jou over de abortus wil praten, wanneer, en hoe veel het 

kwijt wil. 

§ Luister op een open manier. Praat zowel over de goede redenen voor de abortus als over 

het gene waar je kind het achteraf moeilijk mee heeft.  

§ Zoek zelf een vertrouwenspersoon aan wie je je eigen gevoelens kwijt kan. Dat kan je 

partner zijn, een broer of zus, je eigen ouders, maar ook een professionele hulpverlener. 

§ Respecteer je kinds keuze om niet meer over de gebeurtenissen en emoties voorafgaand of 

volgend op de beslissing tot abortus te willen praten. Tieners willen soms gewoon verder 

met hun leven. 

§ Gevoelens van verdriet betekenen niet noodzakelijk dat je kind spijt heeft van de abortus. 

Ook als het de best mogelijke keuze was, kan een abortus betekenen dat je kind toch veel 

verloren heeft. 

§ Wees aandachtig voor signalen die kunnen wijzen op een moeilijke verwerking: 

(emotioneel) afwezig zijn, slecht slapen, verminderde aandacht voor school, hobby’s, 

vrienden en vriendinnen, veel huilen of vaker buitensporig boos reageren.  

§ Zoek hulp, voor jezelf en voor je kind, als je je zorgen maakt over de verwerking van de 

abortus. 
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Tips voor familie of vertrouwenspersonen van tienerzwangeren 

die beslissen tot behoud van het kind of reeds tienerouders 

zijn: 

 

Als je dochter zwanger blijkt te zijn en zij kiest voor het moederschap, dan plaatst dit de 

aankomende grootouders ook voor de vraag: hoe vul ik mijn verantwoordelijkheid tegenover 

mijn dochter en mijn kleinkind in?  Ook de ouders van de jonge vader stellen zichzelf die vraag: 

kunnen en moeten wij iets betekenen voor ons kleinkind?  In veel gevallen zal je als 

grootouder je kinderen bijstaan met raad en daad waardoor zij zich gesteund voelen in de zorg 

voor haar/zijn kind. De zwangerschap en het ouderschap van je kind kan je dichter bij je kind 

brengen: het kan een meer volwassen omgang met je dochter of zoon betekenen.  Samen 

zorgen voor je kleinkind kan jullie band dan verstevigen.  

Als er contact is met je dochter kan de aard van dit contact erg verschillen.  

Uit onderzoek 2blijkt dat vooral de moeder van de jonge moeder een belangrijke, zelfs de 

belangrijkste rol speelt, meer nog dan de biologische vader van haar kind of haar eigen vader. 

Jonge moeders benoemen ‘de band’ die ze met hun moeder voelen en hechten vaak het 

meest aan haar mening en steun.  Zij is meestal de eerste tot wie zij zich wenden en aan wie zij 

zich ook kwetsbaar durven te tonen. De band kan veranderen door en tijdens de 

zwangerschap of jonge ouderschap. Meestal ten goede: versteviging van die band doordat de 

leefwereld van je dochter meer gaat lijken op jouw leefwereld. Ook schoonfamilie kan een 

belangrijke rol spelen, zeker voor de schoondochter die zelf een veilige thuis moet missen. 

Als je beslist om grootouder te zijn voor je kleinkind hoeft dit niet te betekenen dat je je  

onmiddellijk gaat verheugen op deze taak. Vaak verkeer je nog in een toestand van ongeloof 

en ontkenning, gun jezelf ook de nodige tijd om het nieuws te verwerken en te wennen aan je 

nieuwe rol. Het gevoel echt grootouder te zijn, komt bij de meesten pas wanneer ze voor het 

eerst alleen zijn met hun kleinkind.  

 

 

                                                             
2 Eervol jong moederschap, Een studie naar de leefwereld van adolescente moeders. Sabrina 
Keinemans, 2010, Eburon. 
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Het is geen evidentie om vlot de juiste balans te vinden vanaf het prille begin. Er doen zich 

verschuivingen voor in de verantwoordelijkheid en zorg die samen gaat met de groei en 

ontwikkeling van de baby en de ontwikkeling van je tienerdochter of tienerzoon tot 

volwassene. 

Als ouder moet je een stevige basis van vertrouwen hebben met je kind, constructief kunnen 

communiceren en tot goede afspraken kunnen komen.  De ene ouder gaat vanuit zijn wil om 

zijn kind te beschermen de volledige zorg willen overnemen, wat op den duur voor spanningen 

kan zorgen wegens te belastend. De andere ouder zal meer op zijn strepen staan, met het 

risico dat er meer verantwoordelijkheid bij zijn kind gelegd wordt dan het aankan.   

Bovendien ga je als ouder die jong grootouder wordt vaak nog buitenshuis werken, draag je 

zorg voor je (andere) kinderen en soms ook nog eens voor je eigen ouders. Het vraagt tijd om 

te leren omgaan met het (jonge) grootouderschap.  Het kan je bijvoorbeeld ook confronteren 

met leeftijdsgenoten die vollop van hun (herwonnen) vrijheid genieten.   Je vrienden vragen je 

misschien niet meer mee op uitstap omdat je nu als ‘oma’ of ‘opa’ wordt aanzien? 

De bijkomende zorg voor een kleinkind kan een zeer plezierige taak zijn, maar kan ook als een 

(te) zwaar worden ervaren.  Het kan er toe leiden dat de natuurlijke hiërarchische grenzen 

tussen ouders en kinderen doorkruist worden: wie voor wie zorgt en verantwoordelijkheid 

draagt, wordt onduidelijk. Als grootouder word je vaak ingeschakeld als opvang voor je 

kleinkind tijdens de school- of werkuren van je dochter of zoon.  Daardoor word je mede-

opvoeder van je kleinkind.  Om je tienerdochter of –zoon niet het gevoel te geven van 

‘bemoeienis’ - waar tieners doorgaans bijzonder  gevoelig voor zijn - is dit een 

evenwichtsoefening tussen eigen (opvoedings)waarden en normen en die van je kind.  Kansen 

geven aan je kind om haar/zijn ouderrol op te nemen en hierover goede afspraken maken is 

een proces van vallen en opstaan.  Het is niet verwonderlijk dat er meningsverschillen 

opduiken over hoe verantwoordelijkheden en zorg moeten worden ingevuld of over bepaalde 

opvoedingsprincipes (bijvoorbeeld hoe je probleemgedrag aanpakt).  Deze onenigheden 

spelen nog acuter wanneer je kind en kleinkind nog inwonen. Ruimte voor de biologische 

vader en/of de eventuele nieuwe partner wordt dan schaars, terwijl die ook van tel is, zowel 

voor je zoon of dochter als voor je kleinkind. Verwachtingen vooraf afstemmen kunnen 

frustraties voorkomen. Het is een balanceren tussen mee voelen en mee zorgen, en het 

erkennen van de privacy en keuzes van het gezin van je kinderen, een evenwicht zoeken 

tussen ‘er zijn’ en ‘loslaten’. 
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Vaak heb je nog andere kinderen, broers en zussen die jong nonkel of tante worden. Zij maken 

de zwangerschap van hun (schoon)zus onrechtstreeks mee.  De kans is groot dat jij extra 

prikkelbaar of afwezig bent en ook zij merken dat en reageren daar, naargelang hun leeftijd, 

verschillend op.  Voor jou is het een zoektocht naar (her)verdeling van de aandacht.  Vergeet 

daarbij jezelf niet: zelfzorg is een voorwaarde om voor anderen te kunnen zorgen! 

Als je kleinkinderen een lastige klus worden, en je er niet langer van geniet, zit er misschien 

wat mis. Laat het liefst niet zover komen en kom op voor jezelf. Met duidelijke afspraken en 

door je eigen agenda af te bakenen, voorkom je heel wat heibel. Vergeet niet dat de opvang 

van je kleinkind staat of valt met de mogelijkheid om in alle openheid te kunnen praten met je 

(schoon)kind.  

Als er wederzijds respect is, overleg mogelijk blijkt en afspraken nageleefd worden, liggen de 

slaagkansen bijzonder hoog. Want oma’s en opa’s helpen de (klein)kinderen graag. 

(Schoon)kinderen vinden het fijn als hun kleintjes bij vertrouwde en heel lieve 

ervaringsdeskundigen opgevangen worden. Als het klikt tussen ouders en grootouders zijn de 

kleinkinderen de grote winnaars. Als iedereen zich goed voelt in zijn situatie… blijft het voor 

iedereen genieten! 

 

Vrijblijvende tips: 

§ Respecteer de keuze van je (schoon)dochter voor het jonge ouderschap, ook al is ze niet de 

jouwe.  Jouw niet-veroordelende houding bepaalt mede de kansen van het jonge 

ouderschap, met name de hechtingsband van je dochter of zoon met haar kind.  Een 

ongeplande zwangerschap hoeft daardoor niet te leiden tot een als ongewenst beleefd 

(klein)kind.   

§ Stel jezelf de vraag: Zie ik mezelf de opvoeding en dagelijkse opvang van mijn kleinkind 

delen met mijn (schoon)dochter?  

§ Ga een open gesprek aan over beleving van de zwangerschap en jong ouderschap. Vooral 

de relatie met de eigen moeder (= hoe je dochter de band met jou ervaart) en eigen 

opvoeding (= gegeven opvoeding) blijken voor jonge moeders immers een als steunend 

ervaren gespreksonderwerp. 

§ Biedt praktische hulp aan (huiswerk, baby-uitzet, afspraken maken voor medisch en sociale 

opvolging van de zwangerschap, weg zoeken in het administratieve labyrinth van leerplicht, 

geboortepremie, kinderbijslag, enzovoort).  
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§ Indien mogelijk en gewenst, sta je (schoon)dochter bij bij de bevalling 

§ Goede afspraken bij een belangrijk engagement zoals kinderopvang kunnen heel wat 

ergernissen of teleurstellingen bij ouders en grootouders voorkomen. Bespreek niet alleen 

de praktische kant, maar probeer ook duidelijk te maken wat je belangrijk vindt in de 

opvoeding.  

§ Nee zeggen, moet kunnen. Wacht daar niet te lang mee, want als het te hoog zit loopt het 

misschien verkeerd af: er ontsnapt een diepe zucht of een scheef woord. Probeer gewoon 

even af te spreken voor een kop koffie en vertel eerlijk wat je leuk vindt, maar ook wat je 

dwars zit. Geef eventueel zelf aan hoe ’t vlotter zou kunnen lopen. Met vriendelijkheid 

bereik je heel wat. 

§ Hou bij dit alles vooral ook rekening met je eigen draagkracht: je hoeft niet alles (en zeker 

niet tegelijk) aan te kunnen! 

 

 

Vergeet ook de (tiener)vader geen plekje te geven 

Als tienerouders niet samenwonen en de tienermoeder niet alleen gaat wonen met haar kind, 

dan blijft zij meestal in haar eigen gezin wonen of trekt daar opnieuw in voor steun. De 

invulling van wat de tienervader als vader mag en kan betekenen voor zijn kind, zal sterk 

afhankelijk zijn van de bereidheid van het gezin van de moeder om ook de vader een plaats te 

geven. 

Vaak heb je als ouders van de tienervader ook een duidelijke invloed op de manier waarop je 

zoon iets kan of mag betekenen voor zijn kind. Hij woont nog bij jullie of bij één van jullie. Jullie 

beslissen als ouders dus wanneer hij thuis moet zijn, betalen zijn schoolgeld, kleding, 

dokterskosten, enzovoort.  Naast deze praktische en financiële aspecten, heb je een affectieve 

band met je zoon.  Jullie houding zal dan ook een grote invloed hebben op de keuze die jullie 

zoon maakt.  Hij bevindt zich in immers in een complex kluwen van loyaliteiten.  Hij wil het 

meisje niet in de steek laten, maar ervaart vaak een enorme weerstand van de familie van het 

meisje of van jullie.       
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Goede praktijkvoorbeelden: 

§ wat hij kiest, we begrijpen hoe moeilijk deze situatie is en we respecteren zijn beslissing, 

ook al is het misschien niet de onze en komen zijn toekomstkansen daarmee in het gedrang 

§ we helpen onze zoon in het verzamelen van allerlei praktische informatie, zodat hij goed 

geïnformeerd zijn beslissing kan nemen 

§ onze zoon heeft een kindje bij zijn ex-vriendin.  Hij heeft besloten echt iets voor dat kind te 

betekenen. Als grootmoeder wil ik ook dit kind af en toe opvangen, net zoals ik dat doe 

voor mijn andere kleinkinderen. 

 

Minder goede (meestal wel goedbedoelde) praktijkvoorbeelden: 

§ Onze zoon is te jong: hij kan nog geen vader worden. Na ons betoog zal hij wel inzien dat 

abortus de enige juiste oplossing is.  

§ Wij vertrouwen zijn vriendin niet. De zwangerschap is een truc van haar om onze zoon aan 

haar te binden. Hij kan beter geen contact meer met haar hebben.  

§ Als hij vader wil worden, staat hij er alleen voor. Op onze hulp en steun hoeft hij dan niet 

meer te rekenen.  

§ Dit is nog nooit in onze familie gebeurd. En het zal ook nooit meer gebeuren. We laten niet 

toe dat onze zoon zijn toekomst vergooit door één kleine misstap. 

§ Hij doet ons zo’n pijn. Een abortus is legaal en is goedkoop. Wat is dan het probleem?  Als 

hij voor abortus kiest is alles weer zoals tevoren. 

§ Onze zoon doet zoiets niet, dat kind kan onmogelijk van hem zijn.  

Wat als je er bij conflicten onderling niet meer uitkomt? 

Ingeval van escalatie van familiale conflicten tussen jou als ouder en je kind of bij conflicten 

omtrent omgangsregelingen en verblijfsregelingen van (klein)kinderen kan bemiddeling in 

familiezaken zinvol zijn. Bij die bemiddeling helpt een bemiddelaar vanuit jou en je kind zelf 

beslissingen te nemen. Hij ziet erop toe dat beide partijen grondig geïnformeerd zijn en 

evenveel invloed hebben. Wie schuldig is, is hierbij irrelevant, niet omdat schuld onbelangrijk 

is, maar wel omdat schuld de mensen tegenover mekaar plaatst en als dusdanig niets bijdraagt 

tot een oplossing.  
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Meningsverschillen worden naast elkaar gezet en er wordt opnieuw geluisterd en geleerd te 

luisteren. Je kan de overeenkomst laten bekrachtigen door een rechter. De bemiddelaar kan 

hiervoor een verzoekschrift opstellen. De tussenkomst van een advocaat is niet nodig. 

Bedoeling is om het procedureel jarenlange en vaak dure gevecht voor de rechtbank te 

vermijden, maar als er geen overeenkomst wordt bereikt, kan je natuurlijk altijd nog naar de 

rechtbank stappen. Grootouders kunnen hun ‘omgangsrecht’ met hun kleinkinderen 

gerechtelijk afdwingen. 

Contactgegevens van familiaal bemiddelaars? Via het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk  

www.caw.be in jouw buurt.   

 

Getuigenissen: 

Vader of moeder worden is een ingrijpende gebeurtenis, zeker op jonge leeftijd. Maar ook je 
eigen kind zien veranderen in mama of papa is vaak even wennen. Het kost grootouders soms 
enige moeite om in hun zorgeloze zoon/dochter ineens een verantwoordelijke jonge 
vader/moeder te zien en zelf te groeien in en te gaan genieten van hun grootouderrol.   

Van dochter naar moeder en van moeder naar oma. 
“Na de geboorte werd het al snel duidelijk dat ik niet alleen moeder was geworden maar dat 
mijn moeder ook oma was geworden en dat die ervaring al even ingrijpend was. Mijn vrijheid 
en onafhankelijkheid smolten als sneeuw voor de zon. Want had ik immers geen nood aan een 
‘ervaren’ moeder om deze prille rol naar behoren uit te oefenen? Plotseling bevond ik me meer 
dan ooit in de positie van ‘dochter’ die overstelpt werd met goedbedoelde ouderlijke raad en 
begeleiding. Vuile was ‘verdween’ uit ons huis om enkele dagen later netjes gestreken terug te 
komen, gordijnen werden gewassen, er werd naarstig opgeruimd, … En ondertussen werd onze 
zoon op de ‘juiste’ manier getroost, kreeg hij de ‘juiste’ tutjes, de ‘juiste’ warme kleren, de 
‘beste’ wandelwagen. Borstvoeding was gelukkig mijn privilege en ‘mijn terrein’. 
Natuurlijk waren al die inspanningen goedbedoeld en het zou van ondankbaarheid getuigen 
om de helpende hand van grootouders zomaar te weigeren. En toch,… moeder worden is een 
ingrijpende gebeurtenis waar je met vallen en opstaan geleidelijk aan in groeit en aan went. Op 
jonge leeftijd moeder worden, betekent een extra uitdaging om achtereenvolgens de 
dochterpositie te herdefiniëren en de nieuwe moederrol op te nemen. Voor oma was het de 
uitdaging om haar dochter los te laten en onmiddellijk als verantwoordelijke ouder van haar 
kleinkind te zien. Die herschikking van rollen vraagt tijd.” 
Uit Aktief, katern voor grootouders en senioren in ‘De Bond’, nummer 1, 2008, Gezinsbond 
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De geboorte van een opa. 
“Ik had nog maar net het boek van Trees Dehaene gelezen met de welsprekende titel ‘Ruimte 
voor het onverwachte’, toen onze tweede oudste dochter mij verraste met het fantastische 
nieuws: of ik blij was dat ik binnenkort opa zou worden? En natuurlijk was ik blij! Maar ik was 
nog net geen vijftig, zag mezelf nog volop als vader en minder als grootvader, en de twee 
jongste meisjes waren het huis nog niet uit… Het kwam dus wel een beetje plots op me af.   
Zoveel gevoelens mengden zich in een cocktail van vreugde, vertedering en trots, ook van 
bezorgdheid en van alles te willen regelen. Een nieuwe opa was geboren en werd meegevoerd 
op de golven van wat allicht elke kersverse opa beleeft. Misschien vergelijkbaar met voor het 
eerst vader worden, maar dan toch weer anders. Op vandaag worden vaders in de prenatale 
zorg behoorlijk voorbereid op hun vaderschap. Dat is een positieve ontwikkeling die 
grootouders, ook destijds als ouder, niet hebben meegemaakt: je werd gewoon, in een sfeer 
van vanzelfsprekendheid, vader of moeder en later ook grootouder, vaak zonder er echt bewust 
bij stil te staan. Het moederschap en vaderschap worden nu een beetje ‘geprofessionaliseerd’, 
maar voor het grootouderschap is er nog geen leerschool, tenzij het leven zelf, de wijsheid der 
jaren, je eigen ervaring als ouder en je geleidelijk opgebouwde ervaring als grootouder.” 
 
Boekentip: meer getuigenissen van ouders van tienerouders vind je ook in het boek ’17 en 
zwanger. Van tiener naar volwassene in 9 maanden?’ Ellen Van Stichel en Katleen Alen, 
Lannoo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fara kan jou desgewenst ook in contact brengen met andere ouders die geconfronteerd 
werden met een zwangerschap van hun tienerdochter.  
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Meer info? Ook voor grootouders in de opvoeding van hun kleinkinderen 

Infoportaal over opvoeding: www.groeimee.be 

Kind en Gezin-lijn voor opvoedingsondersteuning voor kinderen tot 3 jaar: 078 150 100 of 
www.kindengezin.be 

Opvoedingslijn voor opvoedingsondersteuning voor kinderen vanaf 3 jaar: 078 150 010 of 
www.opvoedingslijn.be 
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Twee jaar lang sloegen verschillende Gentse scholen de handen in elkaar om dit project
tot een krachtig resultaat te leiden.

Met dank aan de Provincie Oost-Vlaanderen die LEJO VZW subsidies toekende voor dit
project, kregen we groen licht om dit project uit te werken en tot een goed eind te
brengen. Dank aan Nele Caljon in het bijzonder, voor haar opvolging, de betrokkenheid die
ze toonde en steeds bleef geloven in de meerwaarde van dit project.

Dank aan Charlotte Ryheul (TOPunt), Els van Doorsselaer en haar team
leerlingenbegeleiders (Duo² - Gent), Tom Vanhoutte (HTISA – Gent) en Oliver Beernaert
(BuSO ’t Vurstjen Evergem) voor de tweejarige samenwerking en de input vanuit jullie
scholen. 

Dank aan Toren van Babel, Instituut Bert Carlier Het Anker en Campus Glorieux Edugo
Scholengroep om tijdens het tweede projectjaar mee te willen stappen in het project en
jullie steen bij te dragen.
 
Dank aan zowel OCMW Gent als OCMW Evergem om tijd voor me vrij te maken en mee
het aanbod van het OCMW voor Tienerouders in beeld te brengen.
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Info voor ondersteuners/vertrouwenspersoon

1. www.ongeplandzwanger.be 
2. https://sites.google.com/site/sokatienerzwangerschappen/startschema 
3. Bron: onbekend
4. www.fara.be (mail van Kirsten Elen)
5. www.fara.be 
6. www.fara.be 
7. www.fara.be 
8. www.fara.be 
9. www.fara.be 
10. www.fara.be (mail van Kirsten Elen)
11. www.fara.be 
12. www.fara.be 
13. www.fara.be 
14. www.fara.be 
15. www.fara.be (brochure)
16. www.fiom.nl 
17. www.sensoa.be (brochure)
18. www.lejo.be Project Back on track
19. www.lejo.be Project Back on track
20. Bachelorproef Hogeschool Vives Kortrijk “Helpt een checklist bij het afronden van de
schoolcarrière bij Tienerouders?”
21. www.ocmwgent.be Brochure
22. www.ocmwgent.be Brochure
23. https://stad.gent/nl  (Dienst voor preventie en veiligheid Ibel Tryhou)
24. www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be  

Lessenmateriaal

1. www.fara.be Brochure
2. www.lejo.be
 

bronnenl
ijst



Info voor Tienerouders

1.      www.fara.be Brochure
2.      www.fara.be 
3.      www.fara.be 
4.      www.fara.be 
5.      www.fara.be 
6.      www.fara.be 
7.      www.fara.be 
8.      www.fara.be 
9.      www.fara.be 
10.  www.fara.be 
11.  www.fara.be 
12.  www.fara.be 
13.  www.fara.be 
14.  www.fara.be 
15.  www.fara.be 
16.  www.fara.be 
17.  www.fara.be 
18.  www.fara.be 
19.  www.ongeplandzwanger.be 
20.  www.fara.be Brochure
21.  www.jeugdrecht.be 
22.  www.tzitemzo.be Brochure
23.  www.watwat.be 
24.  www.watwat.be 
25.  www.watwat.be 
26.  www.lejo.be (mail met Laura Van den Broeck OCMW Gent)
27.  www.lejo.be (Mondelinge uitwisseling met Stefanie Matthys en Sandra Verhauwert
OCMW Gent)
28.  www.lejo.be 
29. https://stad.gent/nl (Dienst voor preventie en veiligheid Ibel Tryhou)
30.  www.baby-nest.weebly.com/ 
31.  https://sites.google.com/site/sokatienerzwangerschappen/startschema 
32.  www.kindengezin.be 
33.  www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be 
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Info voor ouders van Tienerouders
1.      www.fara.be 
2.      www.fara.be 
3.      www.fara.be 
4.      www.fara.be 
5.      www.fara.be 
6.      www.fara.be 
7.      https://stad.gent/nl (Dienst voor preventie en veiligheid Ibel Tryhou)
8.      https://sites.google.com/site/sokatienerzwangerschappen/startschema
9.      www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
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