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Verslag project 213 familieplanning voor  

Abetaraine vrouwengroep 
 

Verslag van de bijeenkomst over familie planning voor de RuwenZori Bas-

ket Weavers (Abetaraine vrouwengroep) op 9 juni 2016 in het gezond-
heidscentrum in Rubingo. 

  
Aanwezig waren leden van de Abetaraine Women Group, Muhumuza Wo-

men Group, Kigwenge Group, Old Women Group, in totaal 30 vrouwen. 
  

Van de Marie Stopes Foundation was Anthony aanwezig, hij is de coördi-
nator van het Fort Portal office, heeft een opleiding in public health en is 

ook een clinical officer. 

Boreen de vrouwelijke medewerker van Marie Stopes was niet meer be-
schikbaar omdat ze overgeplaatst is naar Mubende. 

  
Anthony was een heel open figuur die alles duidelijk uit wist te leggen en 

ook goed in ging op de vragen. In zekere zin was het goed dat het een 
man was. Voor de vrouwen was het geen beletsel om allerlei vragen en 

problemen voor te leggen. 
  

De discussie begon met wat is familie planning. Het gaat erom te bepalen 
wanneer je kinderen wilt hebben en hoeveel. Ook de tussenruimte tussen 

verschillende kinderen is belangrijk. 
Het gaat om een keuze tussen man en vrouw en iets wat je moet plannen, 

net zoals je je verdere leven plant. Als je veel kinderen hebt wordt het 
vaak moeilijk om ze allemaal te eten te geven, naar school te laten gaan 

en ook is er te weinig land beschikbaar om te verdelen en spullen op te 

verbouwen. Het kan veel stress geven als je niet voor je kinderen kunt 
zorgen op een goede manier. Verder kan het de moeder uitputten als ze 

teveel kinderen (vlak achter elkaar) krijgt. De baarmoeder verzwakt. 
Ook na een keizersnee is het heel belangrijk om niet te snel weer zwanger 

te worden. 
Belangrijk om bewust voor een kind te kiezen, het is schadelijk voor een 

kind om te horen dat ze een ‘ongelukje’ zijn. 
Borstvoeding is belangrijk om aan een baby te geven, geeft het meer 

weerstand. 
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Het werd een levendige en soms hilarische discussie, waarbij allerlei voor-
behoedsmethoden de revue passeerden.  

Er werden verschillende methodes besproken: korte termijn, condoom, 
femidoms en de pil 

Belangrijk om het condoom altijd te gebruiken, ook bij andere methodes 
omdat het je wel beschermt tegen zwangerschap, maar niet tegen HIV en 

andere Geslachtsziektes. 
Check het condoom voor je het gebruikt, datum, geen lucht erin en bijt 

het niet open want dan het een kapotje. Veel mannen weigeren om con-
dooms te gebruiken. Toch is het belangrijk om er met hen over te praten 

omdat er allerlei risico’s kleven aan het niet gebruiken. Vrouwencondooms 
femidoms waren voor veel vrouwen nieuw en zijn ook niet erg populair. 

Van alle methoden werden de bijwerkingen besproken, veel vrouwen had-

den zelf of wisten van anderen dat er vervelende bijwerkingen waren, zo-
als niet tegen rubber kunnen en andere bijwerkingen van de pil, maar ook 

van het injectaplan, spiraaltje en de inplants. Soms raken vrouwen toch 
ongewenst zwanger terwijl ze voorbehoedsmiddelen gebruiken. Belangrijk 

om met klachten naar de dokter of de kliniek te gaan. Het verandert de 
hormoon huishouding. 

Sterilisatie wordt nog niet veel toegepast bij vrouwen. Natuurlijke metho-
den, voor het zingen de kerk uit is riskant, ook de moon beads bijhouden 

van de vruchtbare dagen is riskant. 
Condooms zijn gratis te verkrijgen, maar het is moeilijk om de mannen te 

overtuigen. Als je per ongeluk onveilig gevreeën hebt kun je binnen 75 
uur emergency pillen innemen. Die kosten bij Marie Stopes 15.000 Ush. 

Veel vrouwen vonden dat te duur. 
Vrouwen kunnen voor een vervolg of advies naar het Marie Stopes ge-

bouw in Fort Portal gaan. Daar kun je ook behandeld worden. Dat is he-

laas niet gratis en voor sommigen te duur.  
Marie Stopes heeft een outreach programma en als ze dan naar je dorp 

komen is de behandeling gratis. Door de vrouwen wordt er bij Anthony op 
aangedrongen om een outreach programma te doen in Rubingo. Sarah 

van de Abetaraine Group zal er verder achteraan gaan. 
Sommige vrouwen hadden er een bezwaar tegen om naar Marie Stopes te 

gaan omdat ze dan onderzocht zouden kunnen worden door een mannelij-
ke dokter.  Anthony legde uit dat het altijd aan de vrouwen voorgelegd 

wordt of ze een bezwaar tegen een mannelijke dokter hebben, zo zijn de 
regels in de kliniek. 

Marie Stopes doet ook testen op baarmoederhalskanker. Voor 5.000 Ush 
kun je getest worden. Vrouwen wordt aangeraden om dit te doen omdat 

het goed is om er in een vroeg stadium bij te zijn. 
  

Al met al een geslaagde dag, waarbij de vrouwen veel opgestoken hebben 

over dit gecompliceerde onderwerp familie planning en ook het belang er-
van inzien. 

Juni 2016. 
 

 



 

 

 

 


