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Onderzoek in Groot-Brittannië hee�  aangetoond dat 
1 op 17 vrouwen genoodzaakt waren om naar het 
ziekenhuis te gaan omwille van complicaties na een 
medisch geïnduceerde abortus, met andere woorden: 
na het nemen van de reeks abortuspillen die zij thuis 
toegezonden kregen en die zij zonder enige medische 
begeleiding zichzelf toedienden om ‘hun probleem’ op 
te lossen.

Volgens ‘Christian Concern’ onthullen de gegevens 
duizenden gevallen van post-abortieve vrouwen die 
een behandeling nodig hadden sinds de start van de 
‘Pills-by-Post’ dienst van de overheid in maart 2020.
De bevindingen tonen ook aan dat abortusaanbieders 

en het ‘Department of Health and Social Care’ het 
mislukken van een medische abortusbehandeling door 
de abortuspil niet als een complicatie melden, hoewel 
minstens 5,9 % van de vrouwen die abortuspillen 
gebruiken een ziekenhuisbehandeling nodig hebben 
omwille van falen. Ongeveer de hel�  hiervan: 3 % 
van het totaal, hee�  een chirurgische behandeling 
nodig om de abortus te voltooien. Gegevens 

tonen ook aan dat 2,3 % van de vrouwen die een 
geïnduceerde medische abortus ondergaan, 
vervolgens in een ziekenhuis worden behandeld 
voor bloedingen. Deze gegevens komen overeen 
met de waarschuwingen van de fabrikanten van 
de abortuspillen zelf en komen overeen met 1 op 
de 17 vrouwen die na een abortus ziekenhuiszorg 
nodig hebben.

Zulk beleid toont aan dat de Britse overheid 
nog steeds achter de abortuslobby aanloopt 
en er in de verste verte nog niet aan denkt om 
ongeboren mensen te beschouwen als volwaardige 

medeburgers met dezelfde menselijke rechten als 
geboren mensen. Ook zitten zij geen zier in met de 
gezondheidsproblemen die vrouwen kunnen krijgen 
en die rechtstreeks het gevolg zijn van hun pro-abortus 
beleid en hun beslissingen die daarmee gepaard gaan. 

1 op 17 Britse vrouwen belandt in het ziekenhuis

Toen de corona-crisis in het begin van het jaar 2000 
zowat de hele wereld tot stilstand bracht, hee�  de Britse 

overheid beslist om de abortus-pil via de overheidsdienst ‘Pills-by-Post’ beschikbaar te maken voor het brede 
publiek. Deze ‘tijdelijke dienst’ werd in maart 2020 geïntroduceerd door Matt Hancock om ‘vrouwen te helpen’ 
tijdens een gevaarlijke pandemie.

Bron: Christian Woman, Danielle Jarvis, december 2021, herwerkt

Ernstige complicaties ten gevolge van de abortus-pil 



2

Vaak steunt een betoog vóór abortus provocatus op 
de stelling dat het een zedelijk neutrale daad is. Met 
deze stelling staat of valt dus dit betoog. Want als 
bewezen wordt dat abortus provocatus geen neutrale 
daad is, maar een zedelijk kwade daad, dan is de 
vraag: “Wat bereik ik ermee?”, overbodig. Want wat 
zedelijk kwaad is mag niet gedaan worden, ook niet 
om iets goeds te bereiken. Dat abortus provocatus 
een zedelijk kwaad is zullen wij bewijzen op twee 
manieren: rechtstreeks en zijdelings. Verder in deze 
tekst bedoelen wij met ‘abortus’ steeds: ‘abortus 
provocatus’.

1) Rechtstreeks
Abortus is een daad gesteld ten opzichte van een 
menselijk wezen, namelijk ten opzichte van een 
ongeboren mens in de moederschoot, een daad die 
het menselijk wezen van het leven beroo� . Het leven 
is het hoogste goed van de mens in de natuurlijke 
orde; abortus is dus een mens beroven van zijn 
hoogste natuurlijke goed. Wie het leven verliest, 
verliest in de natuurlijke orde alles. Welnu, het 
hoogste goed ontnemen aan iemand die onschuldig 
is en als gelijke en gelijk berechtigde mens naast 
mij bestaat, is een zedelijk slechte daad. Derhalve is 
abortus een zedelijk slechte daad en dus niet zedelijk 
neutraal. 

2) Zijdelings
Men denke slechts even na, wat een onaannemelijke 
dwaling er onmiddellijk uit die verkeerde opvatting 
volgt. Een zedelijk neutrale daad is een daad die op 
zich zelf beschouwd -  dat is  afgezien van bijkomende 
en dus toevallige omstandigheden - gesteld mag 
worden. Bijvoorbeeld: lopen is een zedelijk neutrale 
daad, en daarom mag ik lopen om de minste reden, 
bijvoorbeeld om een weinig ontspanning te hebben, 
of om iets te verdienen en uit te geven aan arme 
mensen. Als abortus werkelijk een zedelijk neutrale 
daad zou zijn, dan zou abortus geoorloofd zijn om 
de minste reden, bijvoorbeeld: om een beetje geld 

uit te sparen voor de arme mensen, of: om de weeën 
van een overigens voorspoedige zwangerschap te 
ontlopen, enzovoort. De onhoudbaarheid van deze 
opvatting is toch wel duidelijk voor iedereen die 
nadenkt.

Sommigen zijn dan ook van mening dat er toch 
minstens een zeer ernstige reden aanwezig moet zijn 
om abortus te kunnen verantwoorden. Ook onder 
de niet-katholieke mensen en onder de ongelovige 
medici zijn er die abortus in noodgevallen geoorloofd 
noemen, maar dan ook alleen maar in noodgevallen. 
Hun redenering is: “Abortus is een zedelijk kwaad, 
maar in noodgevallen mag het wél gebeuren. Hier 
kan het beginsel: het doel heiligt de middelen niet, 
echter niet worden volgehouden.” Ik heb nog nooit 
iemand horen beweren, dat abortus neutraal is en 
dus geen kwaad, en dus zonder meer geoorloofd. 
Iedereen zal dus deze thesis moeten prijsgeven als 
strijdig met de uitspraak van het natuurlijk verstand 
en met het algemeen-menselijk inzicht. 

Eenmaal bewezen, dat abortus een zedelijk kwaad 
is, is iedere andere vraag, zoals: “Wat wordt bereikt 
door het weigeren van abortus?”, overbodig. Als we 
toch een antwoord willen geven, is het dit. Door 
het nalaten van abortus bereiken we, dat we een 
onschuldige mens niet van het leven beroven; dat 
we ons dus niet vergrijpen aan het hoogste goed van 
een ander en dat we de wet van God die alle mensen 
als gelijken hee�  gemaakt niet overtreden. Hij hee�  
aan niemand de macht gegeven om over het leven 
van een ander te beschikken ten gunste van zichzelf 
of van anderen. Hee�  dit soms niets te betekenen? 

Is abortus provocatus een 
‘zedelijk neutrale daad’?
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Zeker, ik ben volstrekt niet ongevoelig voor het 
lijden en de ellende van mensen, maar men moet 
het niet voorstellen alsof veel ellende het gevolg 
is van het vermijden van abortus. De oorzaak 
van de ellende is ergens anders te zoeken. 
Een van die oorzaken is: verkeerde sociale 
toestanden. Als miljoenen gezinnen armoede 
en gebrek lijden, dan deugt de sociale toestand 
niet, zoals de Paus voortdurend aan de wereld 
voorhoudt. Een andere oorzaak kan zijn: het stellen 
van een daad in omstandigheden waarin zij niet had 
moeten gesteld worden. Ook betrekkingen binnen 
het huwelijk mogen niet onredelijk gesteld worden. 
En een enkele keer ligt de oorzaak in de fysieke 
gesteldheid van de vrouw buiten haar schuld om. 
Door echter de nadelige gevolgen van deze oorzaken 
te willen verhelpen met abortus, begaat men een 
grote en fundamentele fout. In plaats van de oorzaak 
van het kwaad aan te pakken, wil men het kwaad 
verhelpen door een tweede kwaad er bij te voegen. 
Dat is helemaal verkeerd en zal automatisch op een 
nog grotere ellende voor de mensheid uitlopen. 

Allerlei voorbeelden zijn wel geschikt om het gevoel 
van ieder edel mensenhart in werking te brengen. 
Het gevoel is een edele factor, maar als het verstand 
niet regelend optreedt en de leiding gee� , brengt het 
gevoel de mens heel spoedig op de verkeerde weg, 
zodat er in plaats van redding nog grotere ellende 
komt. Er zijn wonderdokters die sommige pijnlijke 

ziekten genezen door een middel dat een ogenblik 
helpt, maar dat zó ingrijpt, zodat de patiënt na enkele 
jaren bijvoorbeeld een ernstige nierkwaal krijgt, 
zodat hij er nog veel erger aan toe is dan voorheen, 
en jong ster� . Door het grote publiek dat gemakkelijk 
door gevoel en fantasie wordt geleid, worden zulke 
wonderdokters geprezen als de weldoeners der 
mensheid. Men ziet alleen het ogenblikkelijk succes. 
Verstandige lieden echter keuren deze middelen om 
mensen van ellende te bevrijden af als verkeerde 
middelen. 

Zo wordt ook door degenen die hun gevoel laten 
overheersen, abortus goed genoemd, omdat het een 
ogenblikkelijke oplossing lijkt te bieden. Zij echter, 
die wel gevoel hebben, maar ook hun verstand 
raadplegen en de zedelijke slechtheid van abortus 
inzien, keuren dit ingrijpen onvoorwaardelijk af, 

ook omdat zij weten, dat de poging om 
een kwaad te verhelpen door een ander 
kwaad te doen, tenslotte nog veel meer 
ellende aan de mensen zal brengen. 
Daartegen verzetten zich zowel hun 
verstand als hun gevoel. 

Hiermee hebben wij dus, buiten alle 
openbaring van God om, aangetoond 
dat abortus steeds ongeoorloofd is. 
Katholieken kennen dit punt uit de 
zedenleer bovendien door hun geloof, 
en daardoor hebben ze nog een grotere 
zekerheid dan wat het verstandelijk 
inzicht hen reeds bijbrengt.

Bron: boek: ‘Het verlossende antwoord op kwellende vragen’, 

Algemene Katholieke Uitgevers-mij Urbi et Orbi, herwerkt
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een 
vrijwillige gi�  over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

�          BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschri�  Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling hee�  elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
�    + 32 (0)15/42.28.14 
�        info@provita.be

www.provita.be
www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be
www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten�                 

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

40 DAGEN VOOR HET LEVEN
Doe mee met onze gebedsactie om het onrecht van 

abortus te stoppen!

Van 2 maart tot 10 april 2022
Schrijf je in via onze website: www.40dagenvoorhetleven.be 

of via mail: info@provita.be of telefonisch: 015/42 28 14


