De Stichting Contactgroep Zwangerschaps
Beëindiging (CZB)
(www.sczb.nl)
De CZB is een lotgenotengroep voor ouders
die een gewenste zwangerschap hebben
beëindigd, nadat bij hun ongeboren kind een
ernstige aandoening is geconstateerd.
De lotgenotengroep is opgericht in augustus
2000 door een moeder die in 1999 zelf een
zwangerschap heeft afgebroken van een kind
met een chromosoomafwijking.

Vóór de beslissing
Niet alleen voor lotgenotencontact kun je bij
de CZB terecht. Wij bieden ook hulp aan
ouders die nog voor de keuze staan.
Heb je behoefte erover te mailen of er
persoonlijk met iemand over te praten?
Neem dan contact met ons op via het
formulier op de website (www.sczb.nl).

Lotgenotengroep voor ouders die een
gewenste zwangerschap hebben
beëindigd, nadat bij hun ongeboren kind
een ernstige aandoening is geconstateerd.

Uiteraard geven wij je geen advies ten aanzien van de keuze waar je voor staat. Wel
kunnen wij je informeren over de zwangerschapsafbreking zelf en de mogelijkheden
die er zijn om op een waardige manier
afscheid te nemen van je kind.

Mailinglist
Na de beslissing en de zwangerschapsbeëindiging voel je misschien sterk de
behoefte om met lotgenoten over deze
verdrietige ervaring te kunnen praten. Zij
leven niet alleen met je mee, maar zij hebben
ook precies hetzelfde ervaren als wat jij hebt
meegemaakt.

Het lotgenotencontact dat de CZB biedt,
verloopt voornamelijk per e-mail. Wij beheren
mailgroepen op internet (zgn. mailinglists)
waaraan ouders kunnen deelnemen.
Internet wordt vaak beschouwd als een
onpersoonlijk medium. Onze mailinglists zijn
dat beslist niet. De beslotenheid van de
groepen is gegarandeerd, doordat de
mailinglists alleen toegankelijk zijn voor
ouders die om eerdergenoemde reden een
zwangerschap hebben beëindigd.
Binnen de groepen heerst een warme, open
sfeer waarin ouders hun ervaringen en
verdriet kunnen delen met andere ouders.

Aandoeningen
De aandoeningen die de kinderen van de
deelnemende ouders hadden, zijn heel divers.
Het syndroom van Down (trisomie 21) is een
veel voorkomende chromosoomafwijking
binnen de CZB. Andere voorkomende ziektebeelden zijn o.a. trisomie 18, ernstige skeletafwijking, meervoudige chromosoomafwijking
en anencephalie.

Deelname
De mailinglists staan open voor mannen en
vrouwen. Tot nu toe hebben zich voornamelijk
moeders aangemeld, vaders zijn uiteraard van
harte welkom. Voor deelname aan de
mailinglist vragen wij een eenmalige bijdrage
van € 12,50.

Persoonlijk contact

In de media

Donaties

Gaat je voorkeur uit naar persoonlijk
lotgenotencontact? Wij gaan dan voor je op
zoek naar een passende lotgenote. Helaas
kunnen wij niet garanderen dat het
daadwerkelijk lukt.

Op de website van de CZB (www.sczb.nl) kun
je een aantal boeken vinden over zwangerschapsafbreking en prenatale diagnostiek.
Verder vind je er ook links naar tvprogramma’s die aandacht hebben besteed
aan deze onderwerpen.

Voor de financiering van onze activiteiten zijn
wij volledig afhankelijk van donaties van deelnemers en anderen die de CZB een warm hart
toedragen. We worden niet gesubsidieerd,
vandaar dat elke financiële bijdrage welkom is.

Ontmoetingsdagen
Eén tot twee keer per jaar organiseert de
CZB een ontmoetingsdag voor ouders die
meemailen of die hebben meegemaild. Deze
bijeenkomst vindt plaats in het voorjaar en/of
najaar op een centraal gelegen plek in het
land.
Veel ouders bezoeken de ontmoetingsdag.
Het biedt hun de gelegenheid persoonlijk
kennis te maken met de ouders met wie ze
vaak al een tijd mailen.

Meer informatie
Wil je meer weten als ouder of als zorgverlener? Neem dan contact met ons op via onze
website (www.sczb.nl).

IBANnr: NL84INGB0009518670 t.n.v.
Stichting CZB. Alvast hartelijk dank!

