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Juist vaker zwanger door
babypop

Door onze redactie wetenschap

Een veelgebruikt voorlichtingsprogramma, bedoeld om tienerzwangerschappen te

voorkomen, doet het tegenovergestelde. Meiden die het programma op

Australische scholen volgden, kregen twee keer zo vaak voor hun twintigste een

kind, en hadden ook tweemaal zo vaak een abortus, vergeleken met leeftijdgenoten

die het programma niet volgden.

Het gaat om een training met een levensechte babypop die wil worden gevoed,

verschoond en verzorgd. In Australië, waar de verontrustende onderzoekscijfers nu

vandaan komen, heet het Virtual Infant Parenting Programme. Er zijn andere

varianten, gebaseerd op het Amerikaanse Baby Think It Over programma. Zulke

programma’s worden in bijna 90 landen gebruikt, schrijven de Australische

onderzoekers donderdag in The Lancet.

Tienerzwangerschappen zijn in Nederland relatief zeldzaam en komen vooral

voor onder Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse meiden en bij

meiden uit strenge geloofsgemeenschappen. Dat staat in een eerder dit jaar

uitgekomen onderzoek van het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. In 2012 werden

6.264 vrouwen jonger dan 20 jaar zwanger in Nederland. Dat zijn ongeveer 4 per

1.000 15- tot 19-jarigen, volgens cijfers van de Wereldbank uit 2014. Bijna tweederde

van die zwangerschappen eindigde met een abortus.

In de Verenigde Staten worden 24 van de 1.000 15- tot 19-jarigen zwanger. In

Australië waren het er 14 per 1.000. De preventieprogramma’s in Nederland gaan

over veilig vrijen. Virtuele baby’s worden in Nederland voorzover bekend niet

gebruikt.

Het nu gepubliceerde Australische onderzoek is het eerste grote en langlopende

onderzoek.
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Ajax wordt geleid
door amateurs (en
dat is een
structureel
probleem)
PIETER ZWART

Dit  is  geen  verhaal  over  de  falende
tactiek van Peter Bosz. Geen betoog om
Marc  Overmars  de  laan  uit  te  sturen.
Zelfs  geen  veeg  uit  de  pan  richting  de
conservatieve  koers  van  de  raad  van
commissarissen.  En  ook  geen  vurig
pleidooi  voor  het  aantrekken  van
Hakim Ziyech (of een andere peperdure
redder in nood). In plaats daarvan ga ik
het  hebben  over  het  feit  dat  Ajax
gekaapt wordt door een groep van circa
zevenhonderd leden,…
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Column Tommy Wieringa

Preutsheid
Op maandag bezocht ik een vestiging van
de fitnessketen Basic Fit in het
Sloterparkbad in Amsterdam, waar
uitsluitend islamitische vrouwen aan het
sporten waren. Ze keken op toen ik
binnenkwam. Een receptioniste met een
hoofddoek zei vriendelijk dat ik boven
moest zijn, dit was de vrouwenafdeling. ,,Ik
zie alleen gelovige vrouwen'', merkte ik
verbaasd op. ,,Komen er ook andere?''
,,Dit is voor alle vrouwen'', antwoordde de
receptioniste met het geduld waarmee je
een kind onderwijst.
Boven vertelde een sportinstructeur dat
het beneden inderdaad voornamelijk voor
islamitische vrouwen was bestemd, maar
dat ook niet-religieuze vrouwen er gebruik
van maakten, om niet geconfronteerd te
worden met de hoge testosteronwaarden
van mannelijke sporters.…
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HOE LAAT OBAMA
AMERIKA
ACHTER?
Journalist en voormalig
Amerika-correspondent Max
Westerman analyseert wat
acht jaar Obama Amerika
heeft gebracht. Hij trok de
economie weg van de rand
van de afgrond, kreeg
Obamacare van de grond en
herstelde de puinhopen van
het buitenlandbeleid van
George Bush. Maar hij
maakte niet alle beloftes
waar.

Door Max Westerman

ANALYSE
The Best ‘Worst President’ luidt de titel
van een boek over het presidentschap
van Obama. De kwalificatie van
‘slechtste president’, overgenomen
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