
Over LUNA vzw

“De LUNA abortuscentra bieden psychologische begeleiding en medische 
behandeling bij ongewenste of ongeplande zwangerschap.”

Onze stokpaardjes?

• IJveren voor een maatschappij die maximaal inzet op gewenste kinderen; 

• Reproductieve keuzes maken zonder dwang of stigma; 

• Geen enkel anticonceptiemiddel is 100% effectief;

• Contraceptiva en abortus maken essentieel deel uit van een goede 
gezondheidszorg;

• Maatschappelijk draagvlak zo groot mogelijk maken.



In een notendop

• Abortus kan tot 12 weken zwangerschap, of 14 weken vanaf de eerste 
dag van de laatste menstruatie
• Uitzonderingen medische redenen 

• Elke vrouw mag zelfstandig beslissen, ook als ze minderjarig is 

• Privacy is belangrijk

• Kostprijs: 4 euro (remgeld)

• Verplichte wachttijd van 6 dagen 

• 2 behandelmethoden:
• Zuigcurettage 

• Medicamenteuze behandeling (abortuspilmethode)
• Tot 7 weken na bevruchting 



De procedure

Mensen kunnen 
rechtstreeks bij LUNA 

terecht. Een doorverwijzing
van de huisarts of 

gynaecoloog is niet nodig.



Ons team

4 centra in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende

39 medewerkers in loondienst
psychologen, artsen, seksuologen, maatschappelijk werkers, 
vroedkundigen en verpleegkundigen 

13 artsen met een samenwerkingsovereenkomst 

https://youtu.be/KKM83cIpbEA


Cijfers wereldwijd

Elk jaar zijn er wereldwijd zo’n 253 miljoen zwangerschappen, 
waarvan 121 miljoen ongepland (= 48%) en 132 gewenst (= 52%)

Wereldwijd belanden 
jaarlijks 7 miljoen vrouwen in 

het ziekenhuis na een 
onveilige abortus.



Cijfers in België

In ons land worden jaarlijks zo’n 18.000 geregistreerde 
abortusbehandelingen geteld. Dat cijfer schommelt jaarlijks, maar 
er zijn geen grote veranderingen. 

Samen met Nederland, Zwitserland en Duitsland heeft België het laagste aantal 
abortussen ter wereld. 

De cijfers spreken voor zich… 
Maar vraag even na, en 

niemand kent zo’n persoon. 
We praten er gewoon niet 

over. Uit angst voor het 
stigma. 



Cijfers 2021 LUNA vzw

Gemiddeld heeft 82% van de cliënten na een 
vooronderzoek ook effectief een abortus. 

De overige 18% kiest ervoor om de 
zwangerschap te behouden, heeft een 

spontane miskraam in de wachttijd of moet 
omwille van de zwangerschapstermijn naar 

het buitenland voor een behandeling. 
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• 80% zuigcurettages 
• 20% medicamenteuze behandelingen

7.102



Wat horen wij elke dag?

• Ik ben zeker de enige die dit aan de hand heeft?

• Abortus is iets van onverantwoorde tieners.

• Geef mij maar dat pilletje.

• Ik voel mij opgelucht, is dat normaal? 



Wat zeggen wij elke dag?

• Het is een lang en vruchtbaar leven.

• Anticonceptie is niet onfeilbaar en mensen ook niet.

• Niemand wil graag een abortus nodig hebben.

• Waarom wij geen abortus plegen…



Meer weten?

lunavzw

luna_abortuscentra

linkedin.com/company/lunavzw

Volg ons op 

https://youtu.be/vRvUZDoeqaU

