
Wanneer een recht onrecht wordt
Op 2 juli verhinderde de voorzitter van CD&V Joachim Coens dat een wetsvoorstel inzake abortus – dat een 
aanzienlijke verruiming inhoudt van de voorwaarden en termijnen voor het uitvoeren van een abortus – in het 
parlement zou worden goedgekeurd. Hij plaatste de hangende regeringsonderhandelingen tijdelijk ‘on hold’. In het 
politieke landschap in België sprak men van een herhaling van de “mini koningskwestie”, verwijzend naar Koning 
Boudewijn die op 30 maart 1990 op morele basis weigerde het wetsvoorstel rond de depenalisering van abortus te 
ondertekenen en zich daardoor in de onmogelijkheid plaatste om als koning te regeren. 

‘Moedig’ klonk het op bepaalde banken, ‘laf ’ op an-
dere en ‘onverantwoord’ op nog andere banken. Uit-
stel maar geen afstel? Recht op leven mag geen zaak 
zijn van meerderheid tegen minderheid, ook niet 
in een democratie. Over het ethisch minimum 
kan niet gediscussieerd of onderhandeld worden 
in een land dat de mensenrechten hoog in het 
vaandel beweert te dragen.

Nadat abortus reeds eerder werd gedepena-
liseerd en ook de term ‘noodsituatie’ in 
2018 uit de wet is verdwenen, beoogt 
dit wetsvoorstel een nog verdere ver-
soepeling van de voorwaarden om 
abortus op een wettige wijze moge-
lijk te maken en het uiteindelijk als 
een recht van de vrouw te beschou-
wen. 

“ Dat er jaarlijks mondiaal 50 
miljoen abortussen worden uitgevoerd 

kan ons toch niet onverschillig laten. 

Het wetsvoorstel kadert dus volledig binnen een 
doorgeslagen libertaire ideologie waarbij de zelfbe-
schikking, de vrijheid en de autonomie van het indi-
vidu verabsoluteerd worden en waarbij niets nog in 
de weg mag staan om deze absolute zelfbeschikking, 
vrijheid en autonomie te belemmeren. We herkennen 
deze ideologie ook in het verhaal van de euthanasie 
om uiteindelijk ook daar te komen tot een recht op 
euthanasie op eenvoudig verzoek van de betrokkene. 

Dat er jaarlijks mondiaal 50 miljoen abortussen wor-

den uitgevoerd kan ons toch niet onverschillig laten. 
Daarbij zijn er een deel die quasi verplicht worden 
uitgevoerd, opgelegd door totalitaire regimes. In die 
situaties worden de rechten van de vrouw fundamen-
teel geschonden, maar toch horen we weinig of geen 

reactie tegen deze praktijken. Andere lan-
den zijn dan weer de speelbal van de 

mondiale actie van ‘Planned Paren-
thood’ die erin slaagt haar 
ideologie te koppelen aan 
het al dan niet ontvangen 

van financiële steun vanwege 
nationale en internationale fond-
sen en ngo’s. Het zijn de verbor-

gen agenda’s die tot in de hoogste 
echelons hun weg hebben gevonden en 
de besluitvorming mede bepalen. Daar-

tegen protesteren is taboe. In de Westerse 
landen wordt het nu steeds meer als een teken 

van vooruitgang in de promotie van de mensenrech-
ten gezien om abortus als een nieuw verworven recht 
te laten erkennen. En de meeste politici buigen voor 
deze vorm van libertair denken, zonder enig besef 
van de gevolgen hiervan. ‘Vrijheid-blijheid’ lijkt wel 
hun enige politieke leidraad en moreel kompas.

België was bij de eersten om abortus onder bepaalde 
voorwaarden te depenaliseren en waande zich ethisch 
verheven boven andere landen. In Nederland is men 
nog ‘progressiever’ dan in België en kan abortus tot 
22 weken, de termijn die zgn. ‘wetenschappelijk’ werd 
vastgelegd als het ogenblik waarop een kind levens-
vatbaar zou zijn buiten de baarmoeder. 
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Wat is er nu ‘vooruitstrevend’ aan het recente Belgi-
sche wetsvoorstel? Dat men vrouwen – die nu naar 
Nederland gaan om een abortus te laten uitvoeren 
omdat ze de grens van de 12 weken hebben over-
schreden – nu in eigen land zal kunnen ‘behandelen’? 
Dat men het uitvoeren van een abortus verder kan 
banaliseren tot een routinehandeling? 

Deze evolutie op wetgevend vlak staat in schril con-
trast met de eerbied voor alle leven, speciaal voor het 
leven dat bedreigd is en niet voor zichzelf kan opko-
men. Worden de rechten van het weerloze kind in de 
baarmoeder niet geschonden indien een vrouw tot 
een abortus beslist? Wie heeft het recht en waar haalt 
men het recht om nieuw leven te beëindigen en een 
nieuwe persoon het leven te ontnemen? We bevinden 
ons in onze samenleving op een kantelend hellend 
vlak waarbij we hoe langer hoe meer over mekaars 
leven willen beslissen. Werkelijk een bijzonder ake-
lig vooruitzicht voor de echt zwakkeren in onze 
samenleving. Deze tendens moet dringend 
een halt worden toegeroepen en evolueren 
naar een mentaliteit van warme menselijke 
verbondenheid.

Durven we nog beweren dat onze samenle-
ving een toonbeeld is van menselijkheid en 
gidsland is voor de rest van de wereld? Uit 
eigen ervaring met andere culturen in de 
rest van de wereld weet ik hoe er van daaruit 
met afschuw wordt gekeken naar de wijze 
waarop onze samenleving met bejaarden en 
het ongeboren leven omgaat. 

Worden de ogen van onze politici voor ge-
brek aan menselijkheid in onze eigen sa-
menleving pas echt geopend nadat men in 
het parlement wordt geconfronteerd met 
beeldmateriaal van bijvoorbeeld schrijnen-
de toestanden in de woonzorgcentra tijdens 
de coronacrisis? Gaan onze politici echt pas 
kritisch nadenken over veranderingen en 
alternatieven wanneer ze met hun neus en 
ogen op de feiten worden gedrukt? 

Zou het niet eerder wenselijk en ‘progressief ’ 
zijn om te zoeken naar wegen om abortus te 
voorkomen en als samenleving te investeren 
in specifieke psychologische begeleiding en 
bijkomende opvoedingsondersteuning bij 
ongewenste zwangerschappen? 

Het huidige wetsvoorstel faciliteert abortus 
op een ongezien wijze. Getuigenissen van-
uit Nederland tonen aan dat zelfs de termijn 

van 22 weken nog amper gerespecteerd wordt en dat 
er altijd wel een uitzonderingsmaatregel wordt ge-
vonden om ook na deze termijn abortus uit te voeren 
en daarvoor niet gestraft te worden. 

Durft men nog in alle duidelijkheid zeggen dat 
bij abortus een mens wordt gedood en dat tegelijk 
minstens één ander persoon psychologisch zwaar 
belast wordt? Men dient er bijgevolg alles voor 
over te hebben om abortussen te voorkomen in 
plaats van deze te faciliteren.

De verdediging van de mensenrechten en rechten 
van minderheden gebeurt in onze samenleving hoe 
langer hoe meer op een onaanvaardbaar willekeuri-
ge, selectieve en discriminerende wijze. Op zich reeds 
volledig in strijd met het wezen van het concept van 
de mensenrechten zelf. 

Ongeboren kinderen zijn een weerloze minder-
heidsgroep die ook de politici nodig hebben 
om hun recht op leven plaatsvervangend te 
verdedigen. Het kan niet langer dat enkel de 
rechten het meest gegarandeerd worden van 
die mensen die daarvoor zelf kunnen opko-
men en het luidst kunnen roepen. 

Men reageert massaal emotioneel wanneer 
een panda-baby’tje het niet haalt, maar men 
blijft onbewogen bij het feit dat er vandaag 
opnieuw zoveel kinderen hun geboorte niet 
halen omwille van een technische ingreep. 

12 weken, 18 weken, 22 weken, geen we-
ken…. Steeds wordt bij een abortus iets 
traumatisch en tragisch uitgevoerd dat be-
ter op de een of andere wijze had kunnen 
voorkomen worden. Laten we de tijd die 
ons nu gegund wordt dank zij deze nieuwe 
‘mini-koningskwestie’ aanwenden om daar-
over wat fundamenteler na te denken en het 
niet onverschillig van ons af te schuiven. Het 
is hoog tijd dat zij die beweren verdedigers 
van de zwakkeren in de samenleving te zijn 
en zij die de bezorgdheid voor de natuur, 
de dieren en het milieu terecht tot een pri-
oriteit maken, ook duidelijk hun stem laten 
horen in de kwestie van het respect voor het 
menselijk leven. En laten we legitieme we-
gen zoeken om ook onze stem te laten klin-
ken, ook al is het op het eerste gezicht in een 
woestijn. Want ook een woestijn kan weer 
bloeien!

Br. René Stockman
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Medicamenteuze abortus: allesbehalve veilig
Een “medicamenteuze abortus”, in de volksmond ook wel de “abortuspil” genoemd, is 
een chemische abortus die wordt uitgevoerd door het oraal innemen van middelen met 
een abortieve werking in de eerste weken van de zwangerschap. Momenteel bedragen de 
zogenaamde medicamenteuze abortussen ongeveer 28% van de abortussen uitgevoerd 
in België. Buiten het feit dat een ongeboren kindje het leven ontnomen wordt, kan de 
gezondheid en zelfs het leven van de aanstaande moeder ernstig in het gedrang komen. 
Hier wat meer uitleg over deze methode. 

Werking
Om een medicamenteuze abortus uit te voeren moe-
ten er twee verschillende pillen in de juiste volgorde 
ingenomen worden: 

• De eerste pil heeft als werkzaam bestanddeel Mi-
fepristone (RU-486/200-600 mg). Het blokkeert 
de receptoren voor progesteron, een hormoon dat 
essentieel is voor het behoud van het baarmoe-
derslijmvlies waarin het embryo zich innestelt om 
zich verder te ontwikkelen. Mifepristone stimu-
leert ook de productie van prostaglandinen in de 
baarmoeder, waardoor contracties worden gesti-
muleerd en de opening van de baarmoederhals 
wordt ingezet. 

Wanneer de aanstaande moeder zich na de inname 
van de eerste pil (Mifepristone) bedenkt en toch 
haar kindje wil behouden, kan de werking ervan 
ongedaan gemaakt worden door binnen de 72 uur 
– nog vóór de tweede pil is ingenomen – progeste-
ron in te nemen, in de volksmond beter bekend als 
de “anti-abortuspil”. In 60% van de gevallen gaat 
de zwangerschap dan gewoon verder zonder me-
dische complicaties voor de aanstaande moeder of 
het kind. 

• De tweede pil(len) (Misoprostol vóór 5 weken 
zwangerschap of Gemeprost tussen 6 en 10 weken 
zwangerschap) triggert de weeën, wat leidt tot de 
uitdrijving van het embryo. De “geboorte” vindt in 
60% van de gevallen plaats binnen de 4 uur, in de 
andere gevallen kan het tot 72 uur duren vooraleer 
de uitdrijving plaatsvindt. In sommige gevallen 
wordt het embryo niet volledig uitgedreven en dan 
is de vrouw genoodzaakt om de baarmoeder leeg 
te laten maken via een chirurgische ingreep (cu-
rettage). Soms (in ongeveer 5% van de gevallen) 
gaat de zwangerschap ook gewoon voort. 

In België vinden, conform de wet, medicamenteuze 
abortussen plaats in abortuscentra of ziekenhuizen 
die een abortus-afdeling hebben. De overeenkomst 
tussen het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en In-

validiteitsverzekering) en de abortuscentra bepaalt 
dat de vrouw “zolang als nodig” in het centrum moet 
kunnen blijven nadat ze Misoprostol heeft ingeno-
men, onder toezicht van een arts en met een perso-
neelslid van het centrum tot haar beschikking. “Zo-
lang als nodig” is verre van duidelijk en in de praktijk 
verlaat de vrouw de inrichting en eindigt de abortus 
thuis wanneer de uitdrijving niet binnen de 4 uur 
heeft plaatsgevonden.

Bijwerkingen
 >Pijn

Medicamenteuze abortus geeft vaak ernstige pijn 
door het inleiden van de baarmoedercontracties en 
het openen van de baarmoederhals en kan verlicht 
worden door het nemen van pijnstillers. Factoren die 
de pijn verhogen: jonge leeftijd van de vrouw, eerste 
zwangerschap, stadium van de zwangerschap, Mife-
pristone dosis (pijn groter met dosis 200 mg dan met 
600 mg). Een derde van de vrouwen beoordelen hun 
pijn op het ogenblik van de uitdrijving van het em-
bryo met 8 of meer op een schaal van 10. 

 >Bloedverlies
Er kan overvloedig bloedverlies zijn op het moment 
van de uitdrijving en de dagen daarna, en in sommige 
gevallen kunnen er zelfs zeer hevige bloedingen op-
treden. Dat kan leiden tot bloedarmoede. De bloeding 
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duurt gemiddeld 10 dagen, maar 
kan in sommige gevallen zelfs tot 
2 maanden duren. Een derde van 
de geïnterviewde vrouwen zeiden 
dat ze “zeer bezorgd” waren over 
het bloeden. 

 >Andere bijwerkingen
94% van de vrouwen die kozen 
voor een medicamenteuze abor-
tus maken melding van één of 
meer van de volgende sympto-
men: vermoeidheid (88%), mis-
selijkheid (70%), duizeligheid 
(42%), hoofdpijn (42%), diarree 
(37%) en braken (28%). Vol-
gens het Belgische FAGG (Fede-
raal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten) is er ook een “frequent” risico op 
infecties. De meest voorkomende complicatie na een 
medicamenteuze abortus is placenta-retentie, waar-
bij een deel van de placenta nog in de baarmoeder 
achter blijft en een infectie veroorzaakt. Tekenen en 
symptomen hiervan zijn: bloedverlies via de vagina, 
stinkende afscheiding, koorts, koud zweet en zwak-
te. Via een operatie (curettage) moet de baarmoeder 
dan volledig leeggemaakt worden. De frequentie van 
placenta-retentie neemt toe naarmate het aantal me-
dische abortussen toeneemt.

De ernst en de duur van een of meer van de hierbo-
ven genoemde symptomen kan het actieve leven van 
de vrouw ernstig belemmeren. 

Toenemend gebruik van deze 
methode
Het gebruik van medicamenteuze abor-
tussen in België steeg van 15% in 2008 
tot 28% in 2017. In Frankrijk werd deze 
methode in 2018 zelfs al in bijna 70% 
van de gevallen toegepast. Er is een 
tendens in zorginstellingen om abortus 
naar de privé-context van de vrouw te 
verplaatsen, ondanks de ingrijpende 
en vaak gevaarlijke neveneffecten van 
de procedure en ondanks het psycho-
logisch leed dat een abortus met zich 
meebrengt. De vrouw wordt dus hoe 
langer hoe meer aan haar lot overgela-
ten. In het Verenigd Koninkrijk en in 
de Verenigde Staten zijn er zelfs abor-

tusaanbieders die abortuspillen opsturen na een een-
voudige telefonische consultatie, zonder dat men de 
gezondheidstoestand van de aanstaande moeder, het 
stadium van de zwangerschap, enz… kent. Daardoor 
verhogen de risico’s die verbonden zijn aan de abor-
tuspil. 

De abortusindustrie beweert al decennia lang dat ze 
begaan zijn met het lot van zwangere vrouwen en hen 
willen helpen door hun ongeboren kindjes te doden. 
De praktijk echter bewijst het tegendeel: bij de me-
thodes die zij promoten en gebruiken wordt de vrouw 
hoe langer hoe meer aan haar lot overgelaten, zowel 
vóór, tijdens, als na de abortus.

Bron: Europees Instituut voor Bio-ethiek, 14 mei 2020 
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