Minder naar Nederland voor abortus
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Het aantal Belgen dat naar Nederland trekt voor een zwangerschapsafbreking neemt langzaam maar zeker af. In 2017 ging het om
472 vrouwen. Een jaar eerder, in 2016, waren dat er nog 527.
In Nederland werden in 2017 zowat 30.000 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. Daarin staan ook cijfers over ons land. Jaarlijks laten honderden Belgische vrouwen zich bijstaan door
Nederlanders bij zo'n ingreep, omdat ze langer zwanger zijn dan 12 weken. In ons land kan een abortus enkel binnen die termijn. In
Nederland mag een afbreking tot de 24ste week na de bevruchting.
Het nieuwste rapport toont dat de Belgische cijfers blijven afnemen. Werden in 2011 nog 698 landgenoten over de grens geholpen,
dan waren er dat in 2016 nog 527. In 2017, het recentste jaar, daalt dat aantal verder tot 472. Daphne Latour van Fiom, de specialist in
Nederland op vlak van ongewenste zwangerschappen, is niet verrast over de gestage afname. "Het buitenlandse aandeel, dat rond de
11 procent zit in Nederland, laat ook eerder een licht dalende trend zien." Een verklaring daarvoor heeft ze niet. "Over de motivatie van
de afbrekingen hebben we geen informatie voorhanden."
Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) gelooft dat het aantal vrouwen dat naar Nederland moet in de toekomst nog zal verminderen.
Ze verwijst daarvoor naar de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. "De abortuswet is niet alleen uit het strafwetboek gehaald, de
toegang tot abortus is ook een klein beetje ruimer geworden." Van Cauter verwijst naar de wettelijke wachttijd van zes dagen, die in de
nieuwe wet sterk gerelativeerd wordt. Op die manier kunnen ook vrouwen die hun eerste consultatie hebben net voor ze de grens van
12 weken bereikt hebben, toch nog geholpen worden. "We blijven pleiten voor een langere termijn, bijvoorbeeld op 14 of 18 weken",
zegt Van Cauter nog. Ze hoopt in de volgende legislatuur daarvoor wel een meerderheid te vinden.
Recente cijfers over Belgische afbrekingen zijn er trouwens niet. De laatste gegevens dateren van 2011 - toen werden er 19.578
zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Maar de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking, die moet toezien op de
praktijk, is na dat moment niet meer samengekomen.

Copyright © 2019 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2019 Belga. Alle rechten voorbehouden

