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Op het moment dat;

Voor sommige mensen is het snel duide-

• de gynaecoloog een vermoeden heeft

lijk. Voor anderen kan het gepaard gaan

van een afwijking of risico bij de onge-

met verwarrende en onzekere gedach-

boren baby,

ten. Het kan onwerkelijk aanvoelen dat

• er echografisch, via bloedafname of

dit je overkomt. Misschien hebben jij en

vruchtwaterpunctie een (ernstige)

je omgeving andere meningen in ver-

afwijking of risico wordt vastgesteld,

band met het al dan niet afbreken van

kan je voor de keuze komen te staan

de zwangerschap.

om de zwangerschap al dan niet stop te
zetten. Het kan zelfs noodzakelijk zijn

Hoe neem je in deze omstandigheden

voor moeder of ongeboren baby dat de

een beslissing? Wat heb je nodig om tot

zwangerschap afgebroken wordt. Op

een beslissing te komen?

dat moment moeten er moeilijke beslissingen genomen worden.

2

Gesprek en begeleiding
Alles op een rijtje zetten en in alle rust
samen met een psycholoog de opties en
consequenties overlopen kan verhelderend zijn en kracht geven. Misschien heb
je nood aan meer informatie of meer
bedenktijd.
Dit gesprek kan ook een aanzet geven
tot verdere psychologische begeleiding
indien gekozen wordt voor de beëindiging van een zwangerschap.
Ook in de weken of maanden na de
zwangerschapsafbreking is er vaak
de behoefte om te praten over wat er
gebeurd is. Familie en vrienden kunnen
deze opvang bieden.

Indien je een beroep wilt doen op één
van de psychologen verbonden aan het

Het is in AZ Sint-Lucas ook mogelijk

zorgpad Prenatale Diagnostiek zijn, kun

om een beroep te doen op één van de

je dit doorgeven aan je gynaecoloog of

psychologen die verbonden zijn aan het

vroedvrouw.

zorgpad Prenatale Diagnostiek.
Er bestaat ook een lotgenotengroep:
Psychologische ondersteuning wordt

Codazo (Contactgroep Zwangerschaps-

kosteloos aangeboden tijdens en na de

onderbreking na prenataal onderzoek):

opname. Er kunnen tot drie ambulante

www.cozapo.org - info@cozapo.org

afspraken na opname gepland worden.
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Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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