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Vanaf 1 mei abortuspil in de apotheek verkrijgbaar

Vrouwen kunnen zelf abortus
plegen
Vijf jaar geleden sprak Rebecca Gomperts, oprichtster van
de 'abortusboot' Women on Waves, er al over: "Ik vind dat
vrouwen op allerlei terreinen zelf het heft in handen
moeten kunnen nemen, onafhankelijk van anderen.
Abortus moeten vrouwen bijvoorbeeld zelf met medicijnen
kunnen uitvoeren zonder inmenging van een arts".
Vandaag is dat een feit: het middel Sunmedabon is vanaf
vandaag namelijk op recept verkrijgbaar in de apotheek,
blijkt uit een publicatie van Medisch Contact.
Gomperts wil huisartsen gaan voorlichten over het voorschrijven van deze
eerstelijnsabortuspil: dit zou tot maximaal 16 dagen van de zwangerschap moeten
kunnen, stelt zij. Maar daar blijkt niet iedereen het mee eens te zijn, want huisartsen
kúnnen het middel wel voorschrijven, maar de vraag is of zij dat wettelijk gezien ook
mógen doen.

Volg VROUW op

Huisarts strafbaar?
In artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staat namelijk dat een arts die 'een vrouw
een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor
zwangerschap kan worden afgebroken', strafbaar is, ténzij de huisarts of zijn praktijk
een abortusvergunning heeft.
Minister Edith Schippers gaf gisteren in de kamer aan te willen kijken naar een
aanpassing van de wet als huisartsen zelf met een veilige richtlijn komen voor de
abortuspil.
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Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, Gabie Raven: ‘Ik vind
het geweldig wat Women on Waves doet voor vrouwen in landen waar abortus slecht
geregeld is, maar dat is in Nederland niet zo. Dus welk probleem lossen ze hiermee op?
Ik geloof niet in de drempel die de abortusklinieken zouden vormen om te kiezen voor
abortus. Laten we blij zijn dat we hier counselors met veel ervaring hebben.’
Volgens de gynaecologenvereniging NVOG is het abortuscijfer in Nederland laag en
vinden abortussen momenteel plaats in klinieken met deskundigen. ‘Hierdoor vindt ook
goede registratie plaats. Wat het gevolg zal zijn als huisartsen ook abortus gaan
uitvoeren, is niet bekend.' Volgens de NVOG zou er weinig reden zijn tot verandering
van 'het zorgvuldige en goede Nederlandse beleid'.

Vertrouwde hulpverlener gevraagd
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De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) onderstreept het
belang van het voorschrijven van de abortuspil door huisartsen: "Sommige vrouwen
geven bij een zwangerschapsafbreking de voorkeur aan de anonimiteit van de
abortuskliniek, anderen aan een vertrouwde hulpverlener als de huisarts", meldt KNMG
in Trouw.
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Gek geworden!
0

0

reageer

MarliesjeDuif800 (gast)
Maak je druk...ieder voor zich...
0

0

01052015, 18:55

reageer

josephinematser
01052015, 18:20
Eh... Als het binnen 16 dagen sinds de bevruchting moet gebeuren
moet je wel héél snel zijn. Gezien een ovulatie doorgaans zo'n twee
weken voor de menstruatie plaats vindt en zwangerschapstesten vaak
pas betrouwbaar zijn vanaf de dag dat je ongesteld had moeten
worden, heb je 1 à 2 dagen om een zwangerschapstest te halen, te
beslissen een abortus te ondergaan en naar de huisarts te gaan. En
dan ga ik uit van een regelmatige cyclus van zo'n 28 dagen, iets dat niet alle vrouwen
hebben
0

0

reageer

Floria (gast)
01052015, 12:03
Ik ben niet voor abortus, maar zolang er geen goed alternatief is, vind ik het goed dat er
keuzevrijheid is voor zwangere vrouwen. Het kind houden en er vervolgens niet goed
voor kunnen zorgen of afstaan ter adoptie zijn geen goede alternatieven. Een goed
alternatief zou de garantie zijn dat een vrouw en haar kind alle noodzakelijke hulp
(sociaal, praktisch, economisch) kunnen krijgen. Verder mogen van mij mensen die een
vrouw tot abortus dwingen, strafrechtelijk vervolgd worden.
4

2

reageer

Sas_van (gast)
01052015, 11:09
Ik weet niet of de abortuspil wel zo'n goed idee is. Over een abortus moet je goed
nadenken, daar heb je de 5 wachtdagen voor... Voor sommige mensen zal het wel een
uitkomst zijn om anoniem abortus te plegen, maar ik ben bang dat er misbruik wordt
gemaakt van deze abortuspil.
4

1

reageer

Nickybs (gast)
01052015, 10:28
@Linda, zwangerschap na verkrachting is maar 0,7% van alle abortussen! Hoe hard het
ook klinkt, de meeste (87%) abortussen worden uitgevoerd omdat het kind even niet
uitkomt, het verkeerde geslacht heeft of er financiele problemen zijn! Dit is gewoon
gemakzucht, want je hoeft tegenwoordig echt niet zomaar zwanger meer te raken.
Bovendien is en blijft het gewoon moord, want het is al een levend wezen. Moord op
een zwangere vrouw telt als dubbele moord in de juridische wereld, dus wat is abortus?
6

7

reageer

Shakie (gast)
01052015, 10:25
Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen. Alleen moet het wel op recept blijven en
niet vrij verkoopbaar. Anders loopt iemand het gevaar om het toegediend te krijgen
zonder dat je de persoon dat weet.
2

0

reageer

Jacq53 (gast)
01052015, 10:15
Stel je voor dat de vrouw zelf kan bepalen of ze kinderen wel of niet wilt. Dat moet toch
verschrikkelijk zijn voor al die instituties die er van uitgaan dat vrouwen niet zelf kunnen
denken of beslissen! En als of vrouwen zomaar een abortus of overtijd behandeling
ondergaan. Tja zou je zo'n iemand alleen een kind willen laten opvoeden? Want de
vader is meestal afwezig.
5

1

reageer

C. Tol (gast)
01052015, 08:48
Weet waar je aa begint voordat je een dergelijk middel toepast. Het is geen
anticonceptie middel, geen medicijn en al helemaal geen grap. al nemen sommige
dames het wel in alsof het snoepjes zijn!
6

4

reageer

hub.geerlings (gast)
recht op leven bestaat niet wel recht op sterven
2

6

reageer

Loes (gast)
Baas in eigen buik! vind een goeie uitvinding!
16

11

01052015, 08:36

03042015, 01:28

reageer

Cis (gast)
02042015, 16:48
@ stefan1010 (gast) 11:49. De vraag is, kan iets al voelen als de zenuwen en hersenen
nog niet ontwikkeld zijn? En het antwoord is dat jij dat net zo min zeker weet als ik. En ik
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wil die gok niet wagen. Ik vind dat zo'n pil toch echt zorgt dat er veel te licht kan worden
gedacht over het nemen van zo'n zware beslissing. Het verlaagd de drempel inderdaad
naar anticonceptie of morning after pil niveau. Denk dat zo'n pil ook gebruikt zal gaan
worden in latere stadia van de zwangerschap.
10

10

reageer

Sharon J. (gast)
02042015, 14:07
Goede zaak! Abortus is geen moord. Vrouwen die hiervoor kiezen maken een moeilijke
en weloverwogen beslissing die gerespecteerd moet worden!!!!
30

11

reageer

Truus thuus (gast)
02042015, 10:01
Wat een onzin, de morning afterpil bestaat al meer dan 25 jaar en werd gewoon door de
huisarts voorgeschreven.
20

1

reageer

kdb (gast)
02042015, 08:20
Op deze manier wordt het straks de normaalste zaak van de wereld. Onveilige seks
gehad? Ach geen probleem. Ik denk dat je hiermee de mensen veel lakser maakt en in
een impuls die pillen slikken zonder de gevolgen ervan in te zien. In sommige situaties
kan ik best begrijpen dat iemand abortus ondergaat, maar het moet niet de normaalste
zaak van de wereld worden!
14

10

reageer

mln (gast)
02042015, 00:05
In nederland missen we een groot aantal mensen. De jonge mensen moeten deze
klappen opvangen. En laat het aantal mensen dat we missen nu net het aantal
geaborteerde kinderen zijn sinds de wet van kracht is. Mensen, denk goed na!
8

22

reageer

mln (gast)
02042015, 00:03
De gevolgen voor ee n vrouw die abortus pleegt worden onderschat. Vrouwen krijgen te
maken met psychische problematiek. Bovendien is er na 72 uur al groei zichtbaar. En
wat groeit leeft. Binnen die uren kan je je nog laten doorspoelen, ook bij verkrachting.
Een arts mag alleen abortus toestaan indien de beslissing in overeenstemming is met
het goed handelen v.d. arts, dus niet hazenlipjes, of geslacht e.d... Terwijl dat vaak wel
de grootste groep is die wordt geaborteerd... Lees je in!!
10

20

reageer

linda (gast)
01042015, 23:51
Als je verkracht of minderjarig bent of op een andere manier ongewenst zwanger bent
geraakt. Kan ik best begrijpen dat vrouwen graag anoniem een abortus willen. Het is
veel zieliger als het kind geboren wordt en niet geliefd is en niet de zorg of acceptatie
krijgt die het nodig is. Hoe ziet zijn of haar toekomst er dan uit? Mensen oordelen veel te
snel het is moord het is dit het is dat. Vaak zit er meer achter dan je denkt. Dus oordeel
niet te snel wat goed en wat fout is.
21

1

reageer

Ko B (gast)
01042015, 20:15
oh wat erg al die dieren op gepropt in hun hokje oh wat erg al die vissen die levend
schoon gemaakt worden oh wat erg al die dieren die geslcht worden oh al die noem
maar op wat de mensen zo erg vinden aan de natuur/dieren. Maar een Abortus van een
mens (het kroonstuk op Gods schepping) oh dat is toch net zo iets als de
aardappelschellen weg gooien? daar kan je toch niks mee? Nee mensen eens zul je je
moeten verantwoorden voor je daden....
16

20

reageer

Ko B (gast)
01042015, 20:11
je ben t niet gewenst daarom hebben we je weg gehaald. zou u dit leuk vinden als ze dit
met u deden?
8

18

reageer

Sanne (gast)
01042015, 19:15
onzin dat ze zoiets uit vinden ,als ze zoiets uitbrengen zal niemand bijna meer aan de
voorbehoedsmiddel doen .omdat ze toch weten dat ze bij apotheek kunnen halen.is
zelfde met morning after pil .Ze nemen niet optijd en gaan toch naar arbortus kliniek
.ieder zijn eigen mening .
2

9

reageer

Lee (gast)
01042015, 18:43
het is eng te zien dat mensen denken het recht te hebben, de excuses te hebben om te
oordelen of iemand mag blijven leven of niet. En hoeveel verdriet heeft men als een
geliefde sterft....? Is dit niet hetzelfde! Schandalig! Het leven is een wonder en niemand
heeft het recht een leven te nemen... Ongeacht welke situatie.
6

20

reageer
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J. de Groot (gast)
01042015, 17:56
Zoals in dit artikel aangegeven is blijft het een punt van discussie, net zoals je pil hebt
om zwangerschappen te voorkomen, de morningafter pil om als je al seks gehad heb
alsnog snel een pil kan slikken, de abortuspil tot 16 dagen zwangerschap zou in veel
gevallen zeker een oplossing zijn om een latere abortus niet meer nodig is.
18

1

reageer

derk (gast)
01042015, 16:09
Men is overleden wanneer er geen hartslag meer is. Dus in mijn ogen is er leven
wanneer er hartslag. Dus na ca 6 weken. Kunnen we daarna spreken over moord? Even
iets anders, een quote van Churchill: 'het valt me op dat alle mensen die voor abortus
zijn al geboren zijn'
22

19

reageer

Rune85 (gast)
01042015, 15:55
Ik heb zelf ook een abortus ondergaan en die beslissing neem je niet even zomaar.
Ondanks dat ik er nog elke dag aan denk, is het de beste keuze die ik heb gemaakt en
heb ik er geen spijt van. Er heerst een vreselijk paradoxaal taboe op. Iedereen is tegen,
maar ondertussen zijn er 31.000 vrouwen per jaar die een abortus ondergaan. Juist
door het stigma wat er heerst ('die vrouwen zijn moordenaars') moet het grootste
gedeelte van hen dit in hun eentje verwerken. Het zou niet nodig moeten zijn.
39

12

reageer

Jopie de Bruyn (gast)
01042015, 15:52
stefan1010, wat is dat voor een flauwekul, zeggen dat de hersenen een wezen pas tot
een mens maken? Wanneer zijn de hersenen er? En zelfs al zou je gelijk hebben, dus al
zouden de hersenen een wezen tot een mens maken: genetisch en dus in werkelijkheid
is heel de mens al daar vanaf de conceptie, het moet zich alleen nog maar ontplooien,
dat is geen reden om te zeggen dat het er niet is, want iemand met zwaar hersenletsel
wordt ook als mens beschouwd. Dus abortus is het vermoorden van een mens.
12

23

reageer

stefan1010 (gast)
01042015, 15:40
@SGF (gast) Wees aub wel redelijk, een foetus waarbij nog niet eens de hersenen zijn
aangemaakt is nog geen volledig mens. Ja je hebt een punt, maar we dienen het wel in
perspectief te zien. ZOlang hersens nog niet worden aangemaakt, is er nog niet veel
aan de hand. Het is natuurlijk wat anders als de baby al 7 maanden oud is. Maar het is
zeker geen moord in het prille stadium.
18

10

reageer

jan (gast)
01042015, 15:38
De pil voorkomt conceptie; ergo de vergelijken met abortus is onjuist!
19

1

reageer

jan (gast)
01042015, 15:37
Als we het hebben over een onverteerd spruitje zijn vrouwen " baas in eigen buik".
Steeds vroeger kunnen we ongeborenden buiten het lichaam in leven houden. Wat nu
als dat al vlak na de conceptie zou kunnen. Is het verrichten van abortus nog steeds
legaal ?
8

6

reageer

Corinne de Vos (gast)
01042015, 15:19
Sommigen hier zeggen dat het maar een mening is dat abortus moord is. Dat is
helemaal geen mening, maar de waarheid. Door abortus wordt een onschuldige mens
gedood. En dat is moord. Dat is geen mening, maar een feit. Wie wat anders zegt,
probeert het zich gemakkelijk te maken.
24

26

reageer

a.geurten (gast)
01042015, 15:16
De wetenschap gaat steeds verder, maar er zein altijd mensen die voor anderen willen
beslissen! zij weten alles beter. Mevr. Gomperts heeft helemaal gelijk.
6

8

reageer

SGF (gast)
01042015, 15:01
Met abortus ontneem je een kindje het recht op leven. Ik vind dat een vorm van moord.
Ik vind dat zwangere vrouwen ook bij verkrachting altijd moeten bevallen, tenzij het
leven van moeder of kind gevaar loopt. Een ongeboren kindje mag nooit slachtoffer
worden. Sta het kindje desnoods af ter adoptie. Deze "moordpil" mag nooit op de markt
komen en al helemaal niet bij de apotheek en zonder tussenkomst van een arts. Waar is
het respect voor het leven?
10

28

reageer

Jacky Beacon (gast)
01042015, 14:52
Abortus is niets dan moord op een weerloos kindje die compleet is vanaf het begin! Zijn
de moderne mensen dan nog steeds niet op de hoogte van de nawerking van abortus
bij de moeder? Het schuldgevoel, de spijt? Zijn mensen zo gewetenloos dat we
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opkomen voor elke hond die mishandeld wordt maar dat we een kindje in de steek laten
die bescherming nodig heeft, en de moeder trouwens ook?! Ik spreek niet in het
algemeen, heb abortus van heel dichtbij meegemaakt, maar het heeft echt zware
gevolgen!!
25

28

reageer

StefanAmsterdam (gast)
01042015, 14:50
Ik wordt helemaal gek van de moraliserende opmerkingen, en ongevraagde adviezen
die men zo graag geeft. Bemoei je gewoon lekker met je eigen zaken (hoe
oninteressant die blijkbaar ook zijn) en laat vrouwen die hiermee geholpen zijn met rust.
Go Rebecca Go!
17

4

reageer

StefanAmsterdam (gast)
01042015, 14:48
Iedereen die hier een bezwaar tegen heeft, moet zelf ook de anticonceptiepil
veroordelen, het effect daarvan is namelijk hetzelfde: er is wel gemeenschap, maar er
komt geen kind. De rest is een abstracte, zelfs religieuze en behoorlijk hypocriete
discussie, waar je niets aan hebt.
18

16

reageer

StefanAmsterdam (gast)
01042015, 14:46
Ik snap niet waarom mensen zo graag zeggenschap willen hebben over anderen. Als
iemand ongewenst zwanger dreigt te worden (en de reden gaat mij helemaal niets aan),
en dat niet wil, dan mag ze alle pillen slikken die ze wil. Nogmaals, het gaat me niets
aan. Waarom heeft iedereen zo makkelijk een oordeel klaar??
18

4

reageer

Y.uil (gast)
01042015, 14:44
Prima uitvinding! Zo,n pil is makkelijker dan naar een kliniek gaan. De mensen die
zeuren over dat het moord is, dat is jullie mening, accepteer die van anderen ook eens!
25

12

reageer

hvkees (gast)
01042015, 14:24
Volgens minister Schippers en Woman on Waves gaat het niet om een zwangerschap
maar om een overtijdbehandeling. Raar, volgens mij ben je zwanger vanaf de
bevruchting. En als een vrouw over tijd is dan is ze volgens de gehanteerde berekening
al vier weken zwanger. Artikel 296 is hier wel degelijk van kracht. Dat weet elke arts en
elke gynaecoloog
20

11

reageer

lijster156
01042015, 14:17
Nog even, en we kunnen een doe het zelf operatie pakket bij de
apotheker op halen.

12

3

reageer

A.K.H.Adriaens (gast)
01042015, 14:13
MENSEN,vele jonge dames kunnen niet lezen,en vele zitten nog in hun eigen baby tijd.
Stel dat deze jonge dames geaborteerd waren,er dus NIET waren,zouden die jonge
dames van NU dit leuk vinden. NEE natuurlijk niet. GEBRUIK dan Uw verstand,gebruik
een voorbehoedend middel en ga eventueel naar de dokter.
7

22

reageer

D.M. (gast)
01042015, 14:10
Dus als ik het goed begrijp dan willen veel mensen liever een ongewenst kind in een
instabiele situatie laten opgroeien dan dat de komst van zo'n stumpertje voorkomen
wordt.
29

9

reageer

stefan1010 (gast)
01042015, 13:59
@Sabine Govers (gast) Ik geef je een minnetje omdat moreel en abortus best samen
kunnen. Jij doet nu net alsof je eigen opvatting een feit is en dat is het niet.
14

7

reageer

Wham Meeuwsen (gast)
01042015, 13:53
Het baas over je eigen lichaam zijn ? Tegenwoordig koop je overal een pil voor ? [ het
word gemaakt en als oplossing gebracht ] Nee Je verpest je lichaam. Gewoon beter
opletten. Dan steek je goed in je vel.
7

6

reageer

peter00 (gast)
01042015, 13:49
Wat als de vrouw is verkracht en durft nietnaar de kliniek of huisarts te stappeen, gaat
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nog een procedure vooraf. Ipv snel pil innemen en klaar. Binnen huwelijk is er ook
sprake van mishandeling en verkrachting. Iedereen heeft een mening en oordelen te
snel. Hou lekker die onzin uitspraken voor je.
30

6

reageer

pewes (gast)
01042015, 13:47
Ben het met Casey eens. Dan niet langer schijnheilig doen en ook de pil van Drion
toestaan.
19

3

reageer

Sabine Govers (gast)
01042015, 13:47
De reacties laten zien dat de meeste mensen abortus niet goedkeuren, en deze
"abortuspil" al helemaal niet. Dat maakt me blij. Het morele bewustzijn is blijkbaar niet
uitgedoofd bij de mensen.
20

25

reageer

Casey (gast)
01042015, 13:26
Ik ben van 1944 en ben slechts in 1 pil geinteresseerd n.l. de pil van Drion ! Alle Sodom
& Gomorrah middelen zijn voor mij nu overbodig !
12

7

reageer

Bert Liet (gast)
01042015, 13:16
Het is een precaire kwestie, temeer omdat het niet slechts draait om het toedienen aan
zichzelf. Dergelijke medicamenten zijn gevaarlijk in meerdere opzichten, denk bijv. aan
onvrijwillig toegediend krijgen van een dergelijke pil, iemand die met een enkele pil je
gewenste zwangerschap zou af kunnen breken, met of zonder je medeweten omdat
medicatie eventueel gemakkelijk te verwerken is in voedsel en drankjes.
21

3

reageer

Anneke58 (gast)
01042015, 13:12
Op zich ben ik er niet tegen. Alleen voor echte noodgevallen en anders zouden de
gebruiksters waarschijnlijk ook een abortus ondergaan. Wel vergezeld van een stevig
gesprek van de eigen huisarts met de patiënt.
20

3

reageer
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