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Onze visie

Wij willen deel uitmaken van een maatschappij die maximaal inzet op gewenste
kinderen. Elke persoon is vrij om reproductieve keuzes te maken zonder dwang of
stigma. Vanuit het respect op fysieke integriteit beslist de zwangere. 

LUNA gaat uit van de wetenschappelijke evidentie dat, ongeacht beschikbare
contraceptiva, een ongewilde zwangerschap nooit kan uitgesloten worden.
Contraceptiva en abortus maken essentieel deel uit van een goede
gezondheidszorg, zijn wettelijk gewaarborgd en toegankelijk voor iedereen.
Daartoe wordt intern en extern gewerkt in een respectvolle dialoog. 

Het voorzien van veilige en effectief toegankelijke abortushulpverlening binnen
de wet, zodat het mensenrecht op fysieke en geestelijke reproductieve
gezondheid, autonoom, in privacy en zonder discriminatie gerealiseerd wordt.  
We willen een optimaal aanbod voor elke zwangere, inclusief de meest
kwetsbare.
We willen het maatschappelijk draagvlak rond het thema abortus zo groot
mogelijk maken bij alle bevolkingslagen en willen daartoe samenwerken met
ambassadeurs.
We willen onze bekendheid maximaliseren en onze expertise maximaal
uitdragen. 

Onze missie

Ons team

Medewerkers in loondienst39
28 Fulltime equivalenten

13 Artsen met een samenwerkingsovereenkomst

4 Abortuscentra in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende
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Cijfers 2021, per centrum

Aantal vooronderzoeken Aantal abortusprocedures (AAP)

2.660

1.959

1.643

840

2.236

1.506
1.366

697

van de behandelingen zijn
zuigcurettages. De

medicamenteuze behandeling is
aan een stille opmars bezig. In 2019

waren 12% van de behandelingen
medicamenteus. In 2021 stijgt dat

naar 20%  

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

blijft al jaren stabiel. De overige 18% kiest ervoor om de
zwangerschap te behouden, heeft een spontane miskraam

of moet omwille van de zwangerschapstermijn voor een
behandeling naar het buitenland. 

80%

2018 20182019 2019 20202020 2021 2021

7.559 7.231 7.102

6.227 6.469
5.966 5.805

evolutie vooronderzoeken evolutie behandelingen

7.818

Totaal 2021 = 7.102 Totaal 2021 = 5.805
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Plaatsing lange termijn anticonceptie (LARC)

Anticonceptie

De federale overheid heeft de terugbetaling voor anticonceptiva in
2020 stevig uitgebreid. De leeftijdsgrens werd opgetrokken van 21
naar 25 jaar, en uitgebreid naar alle vrouwen met een verhoogde
tegemoetkoming. De tegemoetkoming verschilt naargelang het
product, maar stemt overeen met een bedrag van 3 euro per maand.  

Onder meer de pil en het spiraaltje zijn op die manier gratis voor
vrouwen tot 25 jaar, terwijl iedereen - ongeacht de leeftijd - op een
volledige terugbetaling van de morning-afterpil kan rekenen.

totaal = 678
% LARC/AAP = 30,3%

Cijfers 2021, per centrum

totaal = 367
% LARC/AAP = 27,8%

totaal = 475
% LARC/AAP = 34,8%

totaal = 166
% LARC/AAP = 23,8%
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In 2021 werd bij 1.686 cliënten

na de behandeling of bij de
controle-raadpleging een

spiraaltje of implant geplaatst.
Dat is 29% van de behandelde

cliënten. 
 

Een meerderheid van bijna
64% kiest daarbij voor een

hormoonspiraal. 



www.abortus.be in het nieuw

Media

gebruikers/jaar 75%
nieuwe en 25%

terugkerende bezoekers

47.000 2,5 min
= gemiddelde sessieduur, met
4 paginabezoeken per sessie

De 10 meest bezochte pagina's

 Behandelmethoden 
 Kostprijs
 Contactpagina centra
 De medicamenteuze behandeling
 De zuigcurettage 
 De eerste consultatie
 Verplichte wachttijd 
 Cijfers en feiten
 Anticonceptie 
 Privacy 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zo komt men terecht op www.abortus.be

52% via Google 

43% surft direct 

3% via verwijzers 

2% via sociale media

Sociale media

25/5/2021

250
13.000

volgers

bereik*

*Bereik = het aantal unieke accounts dat één van de berichten of
verhalen minstens één keer heeft gezien. 

230
39.500

volgers

bereik*

@lunavzw

@luna_abortuscentra

In opbouw...

de eerste stappen op sociale media

Campagne ‘Abortus is geen zwart-wit verhaal’
voor de Dag voor het Recht op Abortus op 28
september.

Populair



Contact

LUNA Antwerpen
Franklin Rooseveltplaats 12, 4e verdieping, 2060 Antwerpen

Om een afspraak te maken, bel 03.226 25 25 

LUNA Gent
Lieven De Winnestraat 65/001, 9000 Gent

Om een afspraak te maken, bel 09.233 64 92

LUNA Hasselt
Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt

Om een afspraak te maken, bel 011.23 29 91 

LUNA Oostende
Prinses Stefanieplein 19, 8400 Oostende

Om een afspraak te maken, bel 059. 80 57 11

www.abortus.be

lunavzw

luna_abortuscentra

Volg LUNA vzw

LUNA is een vereniging zonder
winstoogmerk die actief is in de

abortushulpverlening, met een werking in
Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende.

Elke locatie heeft een eigen
hulpverleningsteam.

Bestel onze brochure via www.abortus.be/brochure


