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Zorgpad tienerzwangerschap en jonge moeders tot 23 jaar        
 

 
 
Fiom 
Biedt hulp bij het maken van een keuze bij een ongewenste zwangerschap. 
Landelijk secretariaat in Den Bosch            
Tel: 088 1264900 
https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/zwanger-wat-nu 
 
JeM (jong en moeder) 
JeM is een ontmoetings- en expertisecentrum voor zwangere meiden en jonge moeders tot en met 23 
jaar. Maar ook voor de jonge vaders, ouders en verwijzers. 
Je kunt bij ons terecht voor info en advies en alle vragen rondom je zwangerschap en/of jong 
moederschap, maar ook met vragen over bijvoorbeeld financiën, wonen, school, werk, uitkering en 
opvoeding. 
JeM is ook de ideale plek om andere (aanstaande) jonge moeders te ontmoeten. We hebben 
regelmatig leuke activiteiten en het is gratis. 
JeM is onderdeel van Lumens. 
Dynamo, Catharinaplein 21, 1e etage; 5611 DE Eindhoven ( centrum Eindhoven) 
T 06-27329488 (Vera Peeters) / 06-52746458 (Cora van Hal) 
W https://jongmoederofzwanger.nl/ 
 
Abortuskliniek Mildred clinics (voorheen Rutgers) 
Bent u (huis)arts en krijgt u een patiënt op het spreekuur die denkt over een abortus? Dan kunt u haar 
doorverwijzen naar Mildred Clinics. Wij behandelen vrouwen die tot maximaal 18 weken zwanger zijn. 
Mildred Clinics – locatie Eindhoven 
Jan van Schoonvorststraat 20-22 
5611 PK Eindhoven 
088 - 200 73 33 
info@mildredclinics.nl 
https://mildredclinics.nl/ 
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Siriz 
https://www.siriz.nl/  
Ben je zwanger geraakt terwijl dat niet je bedoeling was? Vind je het moeilijk om een keuze te maken 
over de zwangerschap? Siriz biedt hulp. Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je verhaal en 
vragen. Ook bieden we begeleiding bij het maken van jouw persoonlijke keuze. Siriz is een 
organisatie met een christelijke achtergrond. 
 
Combinatie Jeugdzorg Eindhoven 
Woonbegeleiding jonge moeders 
meer info: https://www.combinatiejeugdzorg.nl/zelfstandig-wonen-2/ 
tel: 040 245 19 45 
 
Ouderlijk gezag 16 en 17 jarigen 
Informatie rijksoverheid 
 
Ouderlijk gezag < 16 jaar 

Kinderrechter stelt een voogd aan  
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-minderjarige-gezag-over-mijn-kind-krijgen

