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De Raad is geen voorstander van een vondelingenkamer of vondelingenluik waar kinderen anoniem achtergelaten
kunnen worden. Er is een betere manier om het te vondeling leggen en babydoding tegen te gaan. Nederland zet
sterk in op het bespreekbaar maken van een ongewenste zwangerschap en het bieden van hulp. Een werkwijze die
recht doet aan de rechten van kinderen. Een vondelingenkamer of vondelingenluik suggereert ten onrechte dat het
zonder identiteit achterlaten van een kind een acceptabele oplossing is voor een ongewenste zwangerschap.
Daarmee wordt voorbij gegaan aan belangrijke rechten van kinderen, zoals het recht om op te groeien bij de eigen
ouders of familie en – als dat niet mogelijk is – in ieder geval hun afkomst te kennen. Die rechten zijn vastgelegd in
het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) dat door Nederland in 1995 is geratificeerd. Alle
rechten die in dit verdrag genoemd worden zijn even belangrijk voor kinderen. Het ene recht is dus niet belangrijker
dan het andere recht. Om die reden is ook het VN kinderrechtencomité en de kinderombudsman tegen
vondelingenkamers of andere plaatsen waar iemand een kind anoniem kan achter laten.

Uit onderzoek blijkt dat het beste moment om babydoding en te vondeling leggen tegen te gaan is tijdens de
ongewenste zwangerschap en niet pas na de bevalling. Om die reden werkt de Raad intensief samen met o.a. FIOM
(www.fiom.nl), Siriz (www.siriz.nl), Rutgers WPF (www.rutgerswpf.nl) en de Centra voor Jeugd en Gezin van de
gemeenten om zo veel mogelijk mensen duidelijk te maken dat hulp bij een ongewenste zwangerschap mogelijk is.
Waar nodig wordt die hulp in het geheim geboden en afhankelijk van de wensen van de vrouw met veel of juist
weinig contact met een hulpverlener. Op die manier kan voorkomen worden dat een vrouw op een voor haar
onverwacht moment en zonder begeleiding bevalt. 

Onverwacht bevallen kan leiden tot paniek of ‘buiten zich zelf raken’ waardoor een vrouw haar kind geen zorg geeft
waardoor het kind kan overlijden.Wanneer er contact is met een hulpverlener kan gezorgd worden dat de vrouw niet
onverwacht en alleen bevalt. Bevallen met geheimhouding is in Nederland mogelijk. Voor de omgeving wordt dan
niet duidelijk dat een vrouw een kind heeft gekregen en haar kind heeft afgestaan voor adoptie. Voor het kind zijn op
termijn dan wel de gegevens over de moeder beschikbaar. Wil een kind na lange tijd contact met de ouder dan wordt
door een hulpverlener altijd bekeken of het contact zoeken wel veilig is.

Het contact van een hulpverlener met de vrouw voor en na de geboorte heeft bovendien het grote voordeel dat op
die manier verkend kan worden of de ouder(s) of familie met geboden hulp toch zelf voor zijn of haar kind kan
zorgen. Het opgevoed worden door je eigen ouders is een kinderrecht. Kan dat niet dan is pleegzorg of adoptie een
mogelijkheid. 

Een vondelingenkamer is een middel dat pas ingezet wordt nadat een vrouw (onverwacht) bevallen is. Het is niet
aannemelijk dat vrouwen waarbij het risico dreigt dat zij hun kind doden of op een risicovolle plek achterlaten van de
vondelingen kamer gebruik maken. Dat zijn immers vrouwen die in paniek zijn of ‘buiten zich zelf raken’. Om gebruik



te kunnen maken van een vondelingenkamer moet de net bevallen vrouw immers logisch kunnen denken en
handelen om naar zo’n kamer toe te gaan.  Voor een vondelingenkamer moet reclame gemaakt worden. Dit kan
allereerst ongewenst zwangere vrouwen het idee geven dat anoniem afstand doen een oplossing is voor de
ongewenste zwangerschap waardoor het de drempel verhoogt om hulp te zoeken met het risico op bevalling zonder
begeleiding. Daarnaast bestaat het risico dat een vondelingenkamer misbruikt wordt door anderen dan de moeder
om zich van een in hun ogen ongewenst kind te ontdoen. ()


