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NZG ABORTUSMIDDEL SANMEDABON OP RECEPT BIJ APOTHEEK VERKRIJGBAAR - 01 mei '15
Het abortusmiddel Sanmedabon is vanaf vandaag op
recept bij de apotheek verkrijgbaar. Met dit middel
kunnen zwangerschappen tussen de zes en acht weken
afgebroken worden. Het middel was tot gisteren alleen
verkrijgbaar via abortusklinieken en ziekenhuizen met
een abortusvergunning. Dat meldt De Telegraaf.
Minister Schippers wil de abortuswetgeving aanpassen zodat
huisartsen de bevoegdheid krijgen om de abortuspil voor te
gaan schrijven. Minister Schippers gaf eerder in de kamer aan
te willen kijken naar een aanpassing van de wet als
huisartsen zelf met een veilige richtlijn komen voor de
abortuspil. Volgens Schippers is het een goed idee als huisartsen een rol gaan spelen bij abortus. "Ga je
naar een anonieme abortuskliniek? Of ga je een gesprek met de huisarts die je al jarenlang kent en die
jouw situatie en omgeving kent", aldus Schippers.
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