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RIS-nummer:       
 
 
Schriftelijke vragen: Activiteiten van Stichting Siriz als gecontracteerde zorgaanbieder in Den Haag 
Indiener: Janneke Holman 
 
 
Datum: 6 december 2018 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 
Landelijk is momenteel veel aandacht voor subsidie die Stichting Siriz krijgt vanuit het Rijk. Siriz geeft 
onder meer ondersteuning, zorg en keuzehulp aan meisjes en vrouwen die onbedoeld of ongewenst 
zwanger zijn, en geeft daarin sturende en medisch foutieve informatie. Daarnaast is het een 
zusterorganisatie van het VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, en heeft een 
streng christelijke achtergrond.1 
 
Vanuit de Wmo is Stichting Siriz in Den Haag gecontracteerd voor het bieden van begeleiding.2 
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janneke Holman de volgende 
vragen: 
 

1) Klopt het inderdaad dat Stichting Siriz is gecontracteerd door de gemeente voor begeleiding, 
zoals vermeld staat op de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders op de gemeentesite? 

2) Wat voor hulp en begeleiding biedt Stichting Siriz in Den Haag vanuit de Wmo?  
3) Betreft dit begeleiding en hulp tijdens of na de zwangerschap en na een abortus, of ook aan het 

begin van het traject, wanneer een zwangere vrouw nog voor de keuze staat of ze eventueel een 
abortus wil ondergaan (dus begeleiding bij ‘keuzehulp’)?  

4) Aan hoeveel cliënten heeft Stichting Siriz de afgelopen jaren begeleiding geboden vanuit de 
Wmo?  

 
De PvdA vindt het belangrijk dat ongewenst of onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes neutrale 
informatie krijgen over hun zwangerschap, en duidelijke informatie moeten krijgen over de 
achtergrond van de zorgaanbieders die begeleiding bieden op dit vlak.  
 

5) Welke andere gecontracteerde zorgaanbieders in Den Haag bieden begeleiding tijdens of na 
een zwangerschap of abortus?  

6) Hoe komen potentiële cliënten bij Stichting Siriz terecht? Worden cliënten van te voren 
geïnformeerd over de specifieke achtergrond van de stichting?  

7) Hoe waarborgt u dat zwangere vrouwen en meisjes neutrale informatie krijgen over de 
mogelijkheden voor begeleiding en hulp, en over de specifieke achtergrond van verschillende 
aanbieders?  

 
Artsenorganisaties NHG en NVOG stellen dat Siriz medisch foutieve informatie geeft. Zo wordt 
zwangere vrouwen en meisjes verteld dat er na een abortus een kans is op onvruchtbaarheid, er 
infecties kunnen optreden en veel vrouwen na een abortus last hebben van psychische problemen. 

																																																													
1	https://eenvandaag.avrotros.nl/item/tweede-kamer-stop-subsidie-zwangerschapsadvies-organisatie-siriz/	
2	https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/lijst-gecontracteerde-aanbieders-wmo-
maatwerkarrangementen-zorg-in-natura.htm	
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Daarnaast verstrekt Siriz verkeerde informatie over de mogelijkheid tot inname van de abortuspil, en 
dat een abortus niet anoniem zou kunnen plaatsvinden (zie item EenVandaag).  
 

1) Vindt u het wenselijk dat de gemeente aanbieders contracteert die medisch onjuiste informatie 
geven? Zo nee, op welke manier gaat u ingrijpen?  

 
 
Janneke Holman 
PvdA 
 
 


