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Zwangerschappen bij adolescenten vormen wereldwijd een probleem voor de 

volksgezondheid, vooral in lage en gemiddelde leeftijd inkomenslanden. De meeste van deze 

zwangerschappen zijn onbedoeld en kunnen leiden tot onveilige abortussen, vaak 

geassocieerd met hoge mortaliteits- en morbiditeitscijfers. Studies die de besluitvorming 

onderzoeken proces, de voorkeuren, uitdagingen en ervaringen van adolescenten wanneer ze 

onbedoeld worden geconfronteerd zwangerschappen in Ghana zeldzaam. Een systematische 

review om de prevalentie en determinanten van in Sub - Sahara Afrika is een onbedoelde 

zwangerschap gepleegd. Dit werd gevolgd door een empirische fase met behulp van 

kwalitatieve (interviews en focusgroepdiscussies) en kwantitatieve methoden om de 

ervaringen, percepties en attitudes van adolescenten en belanghebbenden ten opzichte van 

adolescenten vaststellen abortussen en bevallingen. Een ethische reflectie door de lens van de 

principes van medische ethiek voorgesteld door Beauchamp en Childress en Immanuel Kant's 

geholpen bij het begrijpen van de betekenis van autonomie bij de besluitvorming over 

zwangerschap bij adolescenten. Adolescenten hebben er gewoon een vals gevoel van zelf de 

definitieve beslissing hebben genomen. Besluitvorming zo autonoom mogelijk maken is 

belangrijk omdat het vertrouwen tussen de adolescenten en de zorgverleners wordt versterkt, 

en dat zijn ze ook daarom is de kans groter dat ze weloverwogen beslissingen nemen en zich 

houden aan het advies en de aanbevelingen van de zorgverleners. We stellen een concept van 

relationele autonomie voor dat het sociale integreert realiteit in deze gemeenschap van vroege 

adolescente zwangerschappen. Dit is gebaseerd op het feit dat een groot aantal 

zwangerschappen van adolescenten opzettelijk is en een andere zwangerschap zou vereisen 

aanpak om adolescenten en de gemeenschap ervan te weerhouden om vroeg in de 

adolescentie naar kinderen te verlangen levensles. 


