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De invoering van NIPT (Non Invasieve 
Prenatale Test) en de abortuspil die via
de huisarts verkrijgbaar moet zijn. 
Zomaar een paar ontwikkelingen 
waaruit blijkt dat het vrouwen 
gemakkelijker wordt gemaakt om
hun zwangerschap te beëindigen. 
Anderzijds vindt er een kentering plaats
in het maatschappelijk debat, mede
doordat er een nieuwe generatie opstaat
die abortus ziet als moord, zo blijkt uit 
onderzoek van de Rutgers Stichting.
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De nieuwe generatie botst in de mening over abortus 
vaak met de ‘oudere generatie’, die abortus nog ziet 
als een heilig verkregen voorrecht; de dolle Mina’s, 
en de vrouwen die ooit “Baas in eigen buik”, 
scandeerden. Deze ‘oude generatie’ verdedigt 
abortus als ‘verworvenheid’ met hand en tand, 
maar verliest uit het oog waar het precies om gaat: 
abortus is het afbreken van leven. Zeer ingrijpend 
en veelal met een grotere impact dan de abortus-
praktijk ons wil doen geloven. Psychisch en sociaal, 
waarbij in veel gevallen relaties er niet alleen onder 
lijden, maar ook beëindigd worden. 

De pro-life lobby, die van buitenaf alleen lijkt te 
bestaan uit christenen, kreeg dit jaar verrassend ge-
noeg bijval uit liberale hoek. Met VVD’er Charlotte 
Lockefeer in de voorhoede, die in het blad Liberaal 
Revel, van het wetenschappelijk instituut van de 
VVD, haar standpunten uiteenzette. Volgens haar 
tast abortus de liberale principes en het bestaansrecht 
van de mens aan. “Het is niet alleen de vrijheid van de 
vrouw, er is een ander leven in het spel. Namelijk, het 
leven van de persoon in wording, die zonder (mense-
lijk) ingrijpen recht heeft om geboren te worden.” Ze 
ageert hiermee tegen medisch ethica en vooraan-
staand VVD’er Heleen Dupuis die in het Nederlands 
Dagblad van 8 januari 2016 al zei dat het ongeboren 
leven een ‘mens in potentie’ is: “Een mens in potentie 
is als zaadcel en eicel elkaar naderen. Op het moment 
dat ze elkaar hebben gevonden is er leven ontstaan.” 
Leven begint dus bij conceptie, is haar standpunt. 
“Niet pas wanneer het kind levensvatbaar is buiten de 
baarmoeder.” Voor haar zou het moment van levens-
vatbaarheid niet eens ter discussie moeten staan. Alle 
partijen zijn het met elkaar eens dat als we de natuur 
zijn gang laten gaan, er een kindje ter wereld komt. 
Waarom dan onvruchtbaar ruziën over het tijdstip 
van levensvatbaarheid?

VERANDERING DEBAT
Ondanks dat Lockefeer op veel medestanders kon  
rekenen, bracht het de VVD niet op een ander 
standpunt. Lockefeer, die graag het debat over abor-
tus zou willen heropenen, had hier wel op gehoopt. 
Haar doel was dan ook om puur vanuit wetenschap-
pelijke invalshoek haar standpunt te berde te brengen. 
Haar punt is gemaakt, het zorgde voor wat reuring, 
maar bracht geen daadwerkelijke verandering. Geen 
enkele politicus durft tot nog toe te tornen aan de 
‘heilige’ abortuswet. Een wet die destijds (1981) met 

een hele nipte meerderheid van maar één stem door 
de Eerste Kamer kwam (38 voor en 37 tegen). Deze 
wet trad in werking op 1 november 1984.

Toch geeft het nieuwe geluid uit liberale hoek aan 
dat er een verandering is in de manier waarop er over 
abortus gepraat wordt. Voor- en tegenstanders die in 
de jaren ’60 lijnrecht tegenover elkaar zouden staan, 
proberen raakvlakken te zoeken. In veel gevallen zijn 
de belangen gelijk. Hoe krom het voor tegenstanders 
van abortus ook mag klinken, ook de voorstanders 
van de keuzevrijheid denken in het belang van 
moeder en zelfs van het kind. In het gesprek gaat het 
meestal over schrijnende gevallen. Gevallen die de 
VBOK – en dan met name hulporganisatie Siriz – in 
de alledaagse praktijk voorbij ziet komen. Kwetsbare 
vrouwen die wanhopig zijn. Zij verdienen alle hulp 
die ze kunnen krijgen. Daarmee is de focus enigs-
zins verschoven, waarmee allereerst de moeder als 
hulpbehoevend en kwetsbaar persoon in beeld komt. 
Dit zorgt tevens voor een automatische verschuiving 

ALS ZIJ ALS ENIGE 
KEUZE ABORTUS 
VOORGESCHOTELD 
KRIJGEN,IS DAT GEEN 
WELOVERWOGEN KEUZE

in het debat, waarbij die onderlinge verbinding wordt 
gezocht en gevonden. De moeder. Zij is degene die de 
moeilijkste afweging ooit zal maken. Zij is degene die zal 
kiezen voor de rest van haar leven. Een keuze die juist om 
die reden vaak beïnvloed wordt van buitenaf, zeker als het 
om een jonge moeder gaat. Christelijke partijen als SGP 
en ChristenUnie dringen daarom aan op een betere  
begeleiding en betere voorlichting. “Als zij als enige keuze 
abortus voorgeschoteld krijgt, dan is dat in principe geen  
keuze,” menen ze. Zij moet ook kennis krijgen van  
alternatieven, zodat de keuze inderdaad, zoals minister 
Schippers en de Rutgers Stichting stellen,  
“weloverwogen” is. 

Familie en vrienden van jonge ouders dringen vaak aan 
op abortus, omdat zij vinden dat zulke jonge mensen 
een kind nog niet zouden kunnen geven wat het in hun 
ogen verdient. Ook is het vooroordeel dat jonge ouders 
hun leven zouden ‘vergooien’. Daarom wordt er ook nu 
nog steeds door met name de ouders van jonge stellen 
aangedrongen op een abortus. Een van de meest gehoorde 
redenen voor een abortus is sociaaleconomisch van aard. 
Er is geen geld voor een kindje of het gezin wordt gezien 
als compleet. Redenen die ook onder voorstanders van het 
recht op vrije keuze worden gezien als onaanvaardbaar.

“WE MOETEN IN GESPREK BLIJVEN”
Is deze kentering in denken - en het feit dat de nieuwe 
generatie abortus niet meer zo vanzelfsprekend vindt - 
voldoende om ook op politiek niveau een wijziging aan te 
brengen? In 2011 werd er al gepleit voor het verlagen van 
de abortusgrens. Met tot op heden geen resultaat. Volgens 
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Hij is al 26 jaar huisarts. In al die tijd 

heeft huisarts Jaap Huisman uit Op-

heusden nog nooit iemand door hoe-

ven sturen voor een abortus. Hij ver-

telt dat hij ook slechts één tot twee 

aanvragen krijgt per jaar. “Natuurlijk 

gebeurt het ook buiten mij om”, zegt 

hij. “De mensen weten inmiddels wel 

dat ik nooit zal doorverwijzen naar 

een abortuskliniek, omdat ik christen 

ben. De jonge vrouwen die wel bij mij 

komen, zijn vaak wanhopig op zoek 

naar hulp. Met hen bespreek ik de op-

ties en ik vertel ze waar ze hulp kun-

nen krijgen. Het kind is er nou een-

maal. Dan kun je net alsof doen dat 

het er niet is en het kind ombrengen 

om jouw probleem op te lossen, maar 

het lost alleen niet echt iets op.” Met 

collega huisartsen heeft hij het nau-

welijks over het onderwerp. Als ik al 

over abortus hoor, dan is dat zijde-

lings.” Huisman zelf wordt gerespec-

teerd om zijn ziens- en werkwijze. 

“Als er al over gesproken wordt, dan 

is het meestal belangstellend. Men 

wil daadwerkelijk weten waarom ik er 

zo over denk.” Ondanks dat hij in zijn 

praktijk weinig met de materie te ma-

ken heeft, maakt hij zich zorgen over 

politieke ontwikkelingen. “Er vinden 

steeds meer abortussen plaats op 

grond van gevonden onvolkomenhe-

den tijdens onder andere de 20-we-

ken echo. Terwijl ik ook zo vaak men-

sen heb gezien in het dorp, die een 

verkeerde uitslag kregen. Als zij het 

advies hadden gevolgd van de art-

sen, hadden hun kinderen niet in het 

dorp rondgelopen. Gezond en wel. 

Die testen zijn waarschijnlijkheidstes-

ten. Natuurlijk is er een aantal dingen 

bij waarvan je 100% zeker kunt weten 

dat het foute boel is, maar in het al-

gemeen geldt: er zijn geen garanties.” 

Huisarts Jaap Huisman 
uit Opheusden
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de huidige minister van Volksgezondheid Edith Schippers is er, ondanks 
dat de grens van levensvatbaarheid buiten de baarmoeder steeds lager 
komt te liggen, geen reden om die abortusgrens ook te verlagen. Uit 
recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hartje al na 16 dagen 
begint te kloppen. Ook dergelijke nieuwe gegevens worden gemakshalve 
opzijgeschoven. Waarom? Hoe kan het dat politici het onderwerp ‘onbe-
spreekbaar’ maken? Abortus is een politiek taboe. Discussies die leiden 
tot de inperking van de huidige wetgeving kunnen te veel politieke 
schade opleveren en zijn dus gevaarlijk. Politici zijn eerder geneigd tot 
het laten ontwikkelen van steeds snellere en minder pijnlijke abortus-
middelen om hiermee een pleister te kunnen plakken op de moeilijk te 
ontkennen psychische en fysieke wonden die de keuze voor abortus met 
zich meebrengt. Op grond hiervan wordt continu - onder aanvoering 

van onder andere Kees van der 
Staaij, voorman van de SGP -  
getracht om het debat opnieuw 
aan te zwengelen. Pogingen die 
geen vruchten afwerpen, maar 
wel nodig blijven! Dat vindt 
tenminste VBOK-lid meneer 
Elenbaas. Hij meent dat we in 
gesprek moeten blijven, anders 
zien we onszelf gesteld voor een 
voldongen feit. 

HELLEND VLAK
Elenbaas is al tientallen jaren lid 
van de VBOK. Hij heeft nog 
meegemaakt dat in 1981 de 
abortuswet werd aangenomen 
en weet zich nog goed de krappe 
meerderheid van één stem te her-
inneren. “Voor die wet was abortus 
nog absoluut onbespreekbaar in de 
politiek,” vertelt Elenbaas. “Op 
het werk was het toen nog zo dat je 
het weleens over abortus had. Als 
er dan iemand was die zei dat hij 
het in bepaalde sociale situaties wel 
kon voorstellen, dan viel iedereen 
over hem heen. Nu is het andersom: 
In welke omstandigheden is abortus 
niet aanvaardbaar? Dat is eigenlijk 
diep triest.” Ondanks het feit dat 

JUIST DE POSITIEVE 
BOODSCHAP VAN 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
MOET GEDEELD 
WORDEN:

Sinds 2013 heeft Nelike Terpstra een eigen huisartenpraktijk in  

Rotterdam. Terpstra is christen en dat betekent voor haar werk, dat 

ze cliënten zo goed mogelijk zal voorlichten. Onder andere over 

de gevolgen van abortus, maar ook over de alternatieven die er 

zijn. Ze vertelt: “Vaak hebben mensen die bij mij komen er al over  

nagedacht en zijn ze er al over uit. Ik vraag dan nog wel of ze er ook 

over gepraat hebben, of dat ze er met iemand over kunnen praten, 

waarbij ik duidelijk maak dat het niet zomaar iets is. Ze moeten er 

wel echt van overtuigd zijn.” Terpstra, die zeer regelmatig aanvra-

gen voor verwijsbrieven naar de abortuskliniek krijgt, is van mening 

dat ze hier als huisarts neutraal en open in moet staan. “Voor me-

zelf zou ik niet die keuze maken voor abortus, maar iedereen heeft 

daarin een eigen keuze. Ik mag en wil mijn keuze niet opleggen aan 

mijn patiënten.” De ontwikkelingen rondom de abortuspil ziet ze 

met lede ogen aan. “Mensen denken er soms gemakkelijk over na. Ik 

krijg dan weleens de vraag: ‘Kan ik geen pilletje van u krijgen?’ Want 

naar de abortuskliniek gaan, dat is zo confronterend. Dan is het zo 

echt. Een pilletje is dan een ‘gemakkelijke’ oplossing; alsof het er 

nooit is geweest.” Praktisch denkt ze bovendien dat het onhaalbaar 

is dat de abortuspil op recept verkrijgbaar zou zijn via de huisarts. 

“Nu krijgen cliënten de eerste pil toegediend in de abortuskliniek. De 

medicijnen die daarna gebruikt moeten worden kunnen een sterke 

bloeding opwekken. Daarbij is het zeer belangrijk dat daar een paar 

uur goede controle is; een vrouw mag dan niet alleen zijn en moet 

direct bij een professional terecht kunnen als het niet goed gaat.  

Je moet dus de tijd nemen voor goede voorlichting en controle, en 

direct beschikbaar zijn. Huisartsen hebben die tijd niet.”

Huisarts Nelike Terpstra
uit Rotterdam

“Abortus wordt steeds gemakkelijker,” zegt mevrouw Lagerwerf. Ze is inmiddels al zes jaar 

lid is van de VBOK en heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om met een ongeplande 

zwangerschap om te moeten gaan. Zij vertelt: “Mijn zoon was destijds 17 toen hij ermee 

te maken kreeg. Opeens word je dan grootouders. Dat is toch wel erg schrikken. De VBOK 

heeft ons toen heel goed geholpen.” Voor mevrouw Lagerwerf en haar man was dit des-

tijds mede de reden om lid te worden. “We hebben onze zoon en onze schoondochter 

in huis genomen. Zij zijn drie maanden voor geboorte nog met elkaar in het huwelijks-

bootje gestapt. Anderhalf jaar hebben ze bij ons gewoond. Daarop kregen we destijds wel  

positieve reacties, maar er waren er ook die aangaven: dat zouden we nooit zelf doen.” 

Eénmaal liep ze ook mee met de Mars voor het Leven. Ze is van mening dat het alleen 

maar bergafwaarts gaat en dat er absoluut geen sprake is van een kentering. Ze zegt: “Ik 

heb eerder het idee dat het tegenovergestelde gebeurt. Abortus wordt steeds gemak-

kelijker. Er wordt meer om dieren dan om mensen gegeven. Het is schrikbarend hoeveel 

kinderen er omkomen in de moederschoot. Daarom vind ik het belangrijk om mijn stem te 

laten horen.” Zelf zijn ze nu de gelukkige en trotse grootouders van een 6-jarige kleinzoon. 

Als ze terugkijkt, had ze het nu niet anders gedaan dan toen: “Je laat je kind toch niet val-

len,” zegt ze. “We zijn ontzettend dankbaar dat onze zoon en schoondochter uiteindelijk 

voor het leven kozen en voor alle hulp die ze daarbij ontvingen.”

VBOK-lid mevrouw Lagerwerf
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er meer wederzijds begrip lijkt 
te zijn voor elkaars standpun-
ten en goede bedoelingen, ziet 
hij abortus op een hellend vlak 
geplaatst. “Eerst was het alleen als 
het leven van de moeder in gevaar 
kwam. Naderhand is het steeds 
meer uitgebreid. Tegenwoordig hoe-
ven Down-kinderen ook niet meer 
geboren te worden. Het lijkt erop 
als we steeds meer streven naar ‘de 
volmaakte mens’.” Elenbaas maakt 
zich hard voor de pro-life bewe-
ging en steunt naast de VBOK 
ook Siriz en Stichting Schreeuw 
om Leven. “Ik zie al het goede 
werk dat bijvoorbeeld de VBOK 
doet voor zwangere vrouwen. Elk 
gered mens is er één. Dat is heel 
bijzonder en dat maakt het meer 
dan waard om deze organisaties te 
helpen.” Juist die positieve bood-
schap van ervaringsdeskundigen 
moet gedeeld worden. Ook dat 
zal ertoe bijdragen dat de dialoog 
over adviesprocedures en hulp-
verlening gaande blijft, waarbij 
waardering van het leven centraal 
staat. Positief en onderling  
zoekend naar verbinding:  
Leve het Leven. 


