
 

Toegankelijkheid vanuit het perspectief van de vrouw: de drempel ligt thuis, niet voor de deur van de 

kliniek. 

Op 10 april heeft de rechter in het kort geding van Trix (alias) tegen de Staat, gesteund door Bureau 

Clara Wichmann en Women on Waves,  het verzoek om abortus in de tijd van de corona crisis 

mogelijk te maken door de abortuspil afgewezen.  Vrouwen moeten per se naar een abortuskliniek 

om de abortuspil op te halen, op grond van het wetboek van strafrecht, zo bevestigt de rechter.  

Deze uitspraak wordt gesteund door het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), die 

betoogt dat de abortuszorg in Nederland  ook in tijden van corona toegankelijk.  

Het is goed dat de abortushulpverlening tot medisch noodzakelijke zorg is bestempeld, ook in deze 

corona-crisis. Daarmee is de continuïteit van zorg in de abortusklinieken gegarandeerd. Abortuszorg 

in Nederland is een van de beste, veiligste en toegankelijkste van de hele wereld. Wat echter in de 

uitspraak van de rechter in het kort geding kennelijk minder zwaar heeft gewogen, is dat het hier niet 

gaat om een maatregel die de toegankelijkheid van de abortusklinieken ter discussie stelt, daar is 

niets aan veranderd. In Nederland is de abortushulpverlening ook nu ten tijde van de huidige corona-

crisis veilig en professioneel. Wat wel veranderd is, is de thuissituatie van de potentiele 

hulpvraagsters. Er is een heel scala aan thuissituaties te bedenken waardoor de gang naar een 

abortuskliniek bemoeilijk is. Dat maakt de abortuszorg minder laagdrempelig en minder toegankelijk. 

De drempel ligt thuis, niet voor de deur van de kliniek. Het argument dat een echo, zorgvuldigheid 

m.b.t. de besluitvorming en keuzemogelijkheid van behandelmethode essentieel zijn, geldt in de 

‘normale’ situatie. De corona-crisis is gene normale situatie. Waar wetenschappelijk onderzoek  al 

heeft aangetoond dat verstrekking van de abortuspil een veilige manier van het afbreken van een 

zwangerschap is, zou de rechter zich niet moeten verschuilen achter de wet. Immers, nood breekt 

wetten! 
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