5/4/2015

KNMG: Geef huisarts bevoegdheid voorschrijven abortuspil - Nationale Zorggids

Zorgnieuws

Kraamzorg

Zorgagenda

Zorgvacatures

Jeugdzorg

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

GGZ

Ziekenhuizen

Zorgpersoneel

Zorgverzekering

Columns

NZG KNMG: GEEF HUISARTS BEVOEGDHEID VOORSCHRIJVEN ABORTUSPIL - 30 april '15
Artsenkoepel KNMG vindt dat de abortuspil niet alleen
door specialisten maar ook door huisartsen
voorgeschreven moet kunnen worden. Minister
Schippers liet op 1 april weten de abortuswetgeving aan
te willen passen om huisartsen te betrekken bij deze
zogeheten 'overtijdbehandeling'. Dit meldt BNR Radio.
Het abortusmiddel Sunmedabon wordt op recept bij de
apotheek verkrijgbaar. Zwangerschappen tussen de zes en
acht weken kunnen met dit middel afgebroken worden. De
behandeling wordt daarom wel 'overtijdbehandeling'
genoemd. Het abortusmiddel kan echter alleen door
abortusklinieken en ziekenhuizen met een abortusvergunning voorgeschreven worden. Huisartsen kunnen
een vergunning aanvragen om de abortuspil voor te mogen schrijven, maar volgens huisarts Rossen is dit
proces erg omslachtig. Hier moet verandering in komen, zo stelt artsenkoepel KNMG nu.
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04-05-2015 'Houd langer zwanger- en vaderschapsverlof op
Europese agenda'

De wet stelt dat het afbreken van een zwangerschap een bijzondere behandeling is, waarvoor bepaalde
expertise vereist is. Dit houdt in dat de abortus in een speciaal centrum uitgevoerd moet worden. "Maar
klinieken zeggen zelf ook dat er ruimte is, zeker in de overtijdbehandeling, in de eerste lijn bij de huisarts,"
zo vertelt huisarts Niels Rossen. Volgens KNMG is er behoefte onder vrouwen om de overtijdbehandeling
bij de huisarts uit te laten voeren. "Vrouwen die met dit probleem zitten, zoeken een oplossing en komen
vaak eerst bij ons", aldus Rossen. En volgens hem kunnen huisartsen, met enige extra specialisatie op zak,
de behoefte tegemoet komen. De huisarts moet daarbij wel de behandeling uit willen voeren en een echo
kunnen maken om de termijn van de zwangerschap te controleren.

01-05-2015 'Integraal geboortedossier moet leiden tot betere zorg'

Het is nu aan minister Schippers om samen met beroepsverenigingen te kijken hoe de wetgeving
aangepast kan wordenen hoe die uitgelegd kan worden naar richtlijnen waarmee wij kunnen werken.
Schippers liet begin april weten binnenkort met de Landelijke Huisartsenvereniging in gesprek te gaan over
de kwestie.

29-04-2015 'Organische en gesteriliseerde melk gevaar voor

01-05-2015 Abortusmiddel Sanmedabon op recept bij apotheek
verkrijgbaar
30-04-2015 KNMG: Geef huisarts bevoegdheid voorschrijven
abortuspil
30-04-2015 RTL zet aanstaande vaders in de spotlights

hersenontwikkeling baby'
29-04-2015 'Premature baby's later aan orale voeding'
28-04-2015 Alleenstaande moeders met jonge kinderen werkten

© Nationale Zorggids
Like

0

Tweet

fors minder in 2014
28-04-2015 EU-afgevaardigden willen alcoholmisbruik aanpakken

4

28-04-2015 'Geef ouders een jaar lang verlof na geboorte baby'
24-04-2015 Nationale Zorggids wenst u een fijne Koningsdag!

NZG PLAATS EEN REACTIE

24-04-2015 Drie jaar cel voor doodschudden dochtertje
24-04-2015 Zwangere maakt meer antistoffen aan na eiceldonatie

Naam*

23-04-2015 Minstens één risicofactor voor zwangerschap
aanwezig bij elke zwangere

E-mail*

23-04-2015 Vrouwen willen meer regie over pijnmedicatie bij
bevalling

Reactie*

22-04-2015 Onderzoek naar gedragsgerichte interventie voor
vaders
22-04-2015 Grotere kans op hartfalen na
zwangerschapsvergiftiging
Ja, ik ga akkoord met de huisregels
Reactie plaatsen

21-04-2015 Pasgeboren baby ervaart pijn op zelfde manier als
volwassene
21-04-2015 Huid-op-huidcontact baby en ouder niet onderbroken
bij vervoer

NZG VERWANTE BERICHTEN

20-04-2015 Petitie tegen invoering NIPT 12.000 keer ondertekend
20-04-2015 IGZ trekt advies over Terumo injectienaalden in
01-05-2015 Abortusmiddel Sanmedabon op recept bij apotheek verkrijgbaar

17-04-2015 Nederlandse baby verblijft vaak bij opa en oma

30-04-2015 Griepepidemie nog steeds land niet uit

17-04-2015 Vrouwen geven langer borstvoeding

28-04-2015 FNV: 'Tijd dat het VWS stopt met de goednieuwsshow'

16-04-2015 Vader hoort straf voor doodslag op baby

20-04-2015 Schippers: Op een andere manier naar het basispakket kijken

16-04-2015 'Gemengde babyvoeding pakt nadelig uit voor

17-04-2015 Weduwe huisarts Tromp kraakt acties minister Schippers

ontwikkeling smaak'

16-04-2015 Nierstichting opnieuw in actie voor veiliger medicijngebruik
15-04-2015 ZN wil meer inzet inzichtelijk maken kwaliteit van zorg

1

2

3

4

5

...

>

>>

15-04-2015 Europees systeem gaat waarschuwen voor falende artsen en zorgverleners
15-04-2015 Hielprik gaat screenen op 31 ziektes
14-04-2015 Betere aanpak van kindermishandeling door huisartsen

http://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/25306-knmg-geef-huisarts-bevoegdheid-voorschrijven-abortuspil.html

1/2

5/4/2015
1

KNMG: Geef huisarts bevoegdheid voorschrijven abortuspil - Nationale Zorggids
2

3

4

5

>

>>

Partners

Links

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Wie we zijn

Nieuwsbrief

Adverteren

© 2015 Nationale Zorggids. Alle rechten voorbehouden

http://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/25306-knmg-geef-huisarts-bevoegdheid-voorschrijven-abortuspil.html

2/2

