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1. ABSTRACT 
 

Inleiding: Door de evolutie van de prenatale diagnostiek wordt een afwijking bij het 

ongeboren kind vaak vroeg in de zwangerschap gediagnosticeerd. Hierdoor kan reeds vóór 12 

weken (postconceptioneel) geopteerd worden voor abortus. Indien foetale afwijkingen laat in 

de zwangerschap worden ontdekt, de prognose van de foetus pas duidelijk wordt tijdens het 

verloop van de zwangerschap of de gezondheid van de moeder ernstig in gedrang komt, kan 

dit aanleiding geven tot een tweede of derde trimester zwangerschapsafbreking. 

 

Doel: Het doel van deze masterproef is een stand van zaken omtrent tweede en derde 

trimester zwangerschapsafbreking te schetsen. Hierbij zal de nadruk liggen op het achterhalen 

van de sterktes en de zwaktes van de Belgische abortuswetgeving, dit door een vergelijking te 

maken met andere Europese landen.  

 

Methodologie: Deze masterproef kwam tot stand door uitgebreid literatuuronderzoek. 

Tweede en derde trimester zwangerschapsafbreking kan vanuit verschillende invalshoeken 

benaderd worden: medisch, medico-legaal of strafrechtelijk. Om al deze invalshoeken te 

belichten werden verschillende zoekstrategieën gebruikt zoals: de elektronische databank 

PUBMED, JURA, verschillende beroepsorganisaties, de website van de senaat en het 

EUROCAT register. 

 

Resultaten: Als introductie wordt beschreven hoe een late interruptie wordt uitgevoerd: 

zowel de medicamenteuze en instrumentele abortus als het gebruik van foeticide worden in 

een notendop besproken.  

Vervolgens wordt de Belgische abortuswet geanalyseerd.  

Indicaties voor een tweede en derde trimester zwangerschapsonderbreking in het UZ Gent 

worden samengevat.  

Elke twee jaar formuleert de Nationale Commissie een verslag waar de wet van 3 april 1990 

(de wet betreffende de zwangerschapsafbreking) wordt geëvalueerd. Dit rapport bevat 

statistische gegevens van de zwangerschapsinterrupties in België van de laatste twee jaar. 

Zwangerschapsinterrupties vóór 12 weken worden vrij consequent gerapporteerd. De cijfers 

van zwangerschapsinterrupties na 12 weken liggen daarentegen merkwaardig laag.  
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Aan de hand van vergelijkend onderzoek over de abortuswet en registratiewijze van andere 

Europese landen (Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), wordt getracht 

oplossingen te vinden voor de zwaktes in de Belgische abortuswet.  

Tot slot wordt kort een medico-legaal aspect toegelicht, meer bepaald de problematiek 

omtrent: wrongful life en wrongful birth.  

 

Conclusie: Het grootste knelpunt in de Belgische abortuswetgeving is de onderrapportering 

van interrupties na 12 weken. Op dit moment kan er niet in kaart gebracht worden hoeveel 

interrupties na 12 weken en met welke indicatie, er in België plaatsvinden. Aan de hand van 

een vergelijking met andere Europese landen worden enkele mogelijke oplossingen voor deze 

problematiek voorgesteld.  
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2. INLEIDING 
 

2.1. Afbakening van de masterproef 

 

Deze masterproef zal zwangerschapsafbrekingen in het tweede of derde trimester van de 

zwangerschap behandelen. Late zwangerschapsinterruptie (een interruptie in het tweede of 

derde trimester van de zwangerschap) kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd 

worden: medisch, medico-legaal of strafrechtelijk. 

 

2.2. Begripsomschrijvingen  

 

Postconceptionele zwangerschapsduur betekent dat de zwangerschapsduur wordt berekend 

door te tellen vanaf de conceptie.  

Postmenstruele zwangerschapsduur betekent dat de zwangerschapsduur wordt berekend door 

te tellen vanaf de laatste menstruatieperiode.  

Wanneer er in deze masterproef een zwangerschapsduur wordt vermeld, gaat het om een 

postconceptionele zwangerschapsduur.  

 

In deze masterproef wordt onder ‘late interruptie’ het afbreken van de zwangerschap na 12 

weken verstaan, dit wil zeggen dat het gaat om een interruptie in het tweede of derde trimester 

van de zwangerschap.  

  

2.3. De vraagstelling 

 

De evolutie van de echografie en de prenatale onderzoeken zorgen ervoor dat diagnose van 

foetale afwijkingen vroeger wordt gesteld, waardoor er al vóór 12 weken zwangerschap kan 

geopteerd worden voor abortus. Soms worden foetale afwijkingen pas laat in de 

zwangerschap ontdekt, wordt de prognose van de foetus pas duidelijk tijdens het verloop van 

de zwangerschap of komt de gezondheid van de moeder in de zwangerschap ernstig in het 

gedrang. Dit kan aanleiding geven tot een late interruptie van de zwangerschap. Late 

interruptie van de zwangerschap is een moeilijke beslissing, zowel voor de zwangere vrouw 

als voor de artsen. 

 

Eerst wordt het medische aspect (uitvoering, complicaties) van een late 

zwangerschapsafbreking beknopt besproken. 
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Vervolgens wordt de Belgische wetgeving toegelicht.  

Artikel 350 van het Belgisch wetboek staat bekend als de abortuswet. Deze stelt dat een 

vrouw haar zwangerschap kan afbreken vóór het einde van de 12
e
 week na de bevruchting. Na 

de 12
e
 zwangerschapsweek kan de zwangerschap slechts worden afgebroken onder bepaalde 

voorwaarden: de gezondheid van de zwangere vrouw is ernstig in gevaar of het ongeboren 

kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal. Het afbreken van een 

zwangerschap na 12 weken is dus legaal als er een therapeutische reden is. Maar deze 

voorwaarden zijn nogal vaag en niet strikt afgelijnd: wat verstaat men onder een uiterst zware 

kwaal? Wat is de uiterste termijn voor een zwangerschapsafbreking? Wie bepaalt wat ernstig 

genoeg is?  

 

Het finale doel van deze masterproef is de sterktes en de zwaktes van de Belgische 

abortuswetgeving te achterhalen. Deze wetgeving wordt hiervoor vergeleken met andere 

Europese landen. Er wordt dieper ingegaan op de abortuswet van Nederland, Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk.  

 

Tenslotte wordt kort het medicolegale aspect toegelicht. De abortusmaterie is zo complex dat 

deze niet compleet in een regelgeving kan gevat worden. Dit resulteert in een vage, niet strikt 

afgelijnde wetsomschrijving wat juridische consequenties kan hebben. Als voorbeeld wordt 

de problematiek in verband met wrongful life en wrongful birth toegelicht. Vanaf wanneer is 

een foetale aandoening ernstig genoeg? Wat als de aandoening prenataal niet wordt 

opgemerkt? Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking niet aan 

bod is gekomen? 
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3. METHODOLOGIE 
 

 

Bij het schrijven van deze masterproef werd vanuit verschillende standpunten (dwz. niet 

louter medisch) tewerk gegaan.  

 

Om relevante informatie te bekomen over de uitvoering van een laattijdige interruptie, werden 

artikels gezocht in de wetenschappelijke elektronische databank PUBMED: 

- Om een algemeen beeld te krijgen van de beschikbare methoden om een late abortus 

uit te voeren werden volgende zoektermen ingegeven: ‘second trimester abortion 

AND methods’ met de filters: gepubliceerd in de laatste 5 jaar en betreffende 

‘humans’. Dit gaf 305 resultaten. De filter ‘review’ werd ook aangeklikt, zo kon er 

gezocht worden naar een overzicht van de beschikbare methoden. Dit leverde 40 

resultaten op. Na het lezen van de abstracts werden 2 reviews weerhouden. De andere 

resultaten waren minder relevant voor deze masterproef. 

- Om deze reviews verder uit te werken werden volgende termen toegevoegd aan 

‘second trimester abortion’: 

 Aangaande misoprostol in de uitvoering van de zwangerschapsafbreking: 

‘misoprostol’. Hierbij werden 92 artikels gevonden. Na het doornemen van de 

abstracts werden op basis van relevantie voor deze masterproef, 3 artikels 

weerhouden waarvan 2 randomized clinical trials en een retrospectieve studie. Nog 

3 artikels werden gevonden via ‘related articles’, allen systematische reviews. 

 Aangaande prostaglandine analogen in de uitvoering van de 

zwangerschapsafbreking: ‘mifepristone’. Hierbij werden 40 artikels gevonden. Na 

het lezen van de abstracts werd 1 relevante review weerhouden. 

- Aangaande de farmacokinetiek van mifepristone en misoprostol werd gezocht met 

volgende zoektermen:‘mifepristone pharmacokinetics’ en ‘misoprostol 

pharmacokinetics’ en met de selectiecriteria ‘maxiumum 5 jaar oud’ en een ‘full text 

available’. Hierbij werden respectievelijk 80 en 76 artikels gevonden. 2 artikels 

werden weerhouden na het lezen van de abstracts. De andere artikels leken niet 

relevant te zijn, omdat zij geen informatie bevatten die van toepassing is in het domein 

‘laattijdige zwangerschapsafbreking’. 

- Aangaande complicaties van laattijdige zwangerschapsafbrekingen: ‘complications 

second trimester abortion’ met selectiecriteria ‘maximum 5 jaar oud’, ‘human’ en ‘full 
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text available’. Hierbij werden 153 artikels gevonden. De abstracts werden 

doorgenomen en 2 reviews werden op basis van relevantie weerhouden. Een andere 

review werd gevonden via ‘related articles’. Deze reviews zijn een samenvatting van 

een aantal randomized controlled trials en cohorte studies van een groot aantal 

mogelijke fysieke complicaties. 

- Aangaande de contra-indicaties van mifepristone en misoprostol werd gezocht op 

PUBMED met volgende zoektermen: respectievelijk ‘misoprostol’ en ‘mifepristone’ 

gecombineerd met ‘contraindications’ met selectiecriteria ‘human’. Hierbij werden 

respectievelijk 53 en 33 artikels gevonden. Na het lezen van de abstracts werd 1 

artikel op basis van relevantie weerhouden, dit artikel omvat zowel de complicaties 

van misoprostol als mifepristone.  

- Aangaande foeticide: de zoekterm ‘feticide’ leverde irrelevante resultaten op, daarom 

werd gezocht met volgende zoektermen: ‘fetal demise AND abortion’, ‘feticide KCl’ 

en ‘intraamniotic digoxin’ met selectiecriteria ‘human’ en ‘full text available’. Hierbij 

werden respectievelijk 153, 38 en 4 artikels gevonden. Voor de zoekterm ‘fetal demise 

AND abortion’ werd verder gespecifieerd en een extra filter werd toegevoegd: 

‘maxium 5 jaar oud’. Er werden 53 artikels gevonden. Na het lezen van de abstracts 

werden in totaal 3 artikels, waarvan 1 randomized clinical trial weerhouden. Andere 

abstracts leken niet relevant voor deze masterproef.  

 

Aangaande de wetgeving werd het strafwetboek geraadpleegd. Artikel 350 bevat de wet 

omtrent de vruchtafdrijving.  

Het Frans, Nederlands en Brits wetboek werden ook geraadpleegd voor de abortuswetgeving 

in respectievelijke landen. 

 

Op de website van de senaat werd in het Verslag van de Nationale Commissie voor de 

evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking cijfermateriaal 

gezocht betreffende het aantal late interrupties per jaar (federaal). Op deze website werd ook 

een politieke vraag teruggevonden over de onderrapportering. 

Het EUROCAT register bevat cijfermateriaal van het aantal late interrupties op regionaal 

niveau.  
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Literatuur over de richtlijnen in verschillende landen, werd gevonden bij desbetreffende 

beroepsorganisaties met volgende zoekcriteria:  

- Bij de Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG): ‘termination’ AND 

‘pregnancy’ en ‘induced abortion’. Hierbij werden respectievelijk 42 en 12 resultaten 

gevonden. 1 rapport en 1 document met richtlijnen die van toepassing zijn op late 

interruptie werden hiervan weerhouden.  

- Bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Door het 

verkrijgen van slechts 2 irrelevante resultaten bij het zoeken met zoektermen als: ‘late 

abortus’ en ‘late zwangerschapsafbreking’ werd er breed gezocht met de zoekterm: 

‘abortus’. Hierbij werd een relevante discussie gevonden omtrent de abortusgrens.  

- Bij The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) is er gezocht 

met de zoektermen ‘second trimester abortion’. Hier werden 1071 resultaten 

gevonden. Om de Amerikaanse richtlijnen te vinden werd de zoekopdracht verfijnd 

met ‘practice AND bulletin AND second trimester AND abortion’. Er werden 22 

resultaten getoond. 1 rapport met de Amerikaanse richtlijnen werd hiervan 

weerhouden.  

- Bij Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) werd voor de richtlijnen bij 

een late zwangerschapsafbreking en het gebruik van foeticide in Nederland, gezocht in 

de professionele standaarden. 

- Bij Collège Nationale des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), voor de 

registratiemethode van late zwangerschapsinterrupties. Volgende zoektermen werden 

gebruikt: ‘interruption médicale de grossesse’. Hierbij werden 101 resultaten 

gevonden. De meeste artikels gingen over de zwangerschapsafbreking vóór 12 weken. 

1 artikel werd weerhouden. Via een referentie werd verder gezocht op de website van 

‘ministère des affaires sociales et de la santé’. Daar werd een cijfer gevonden van het 

aantal IMG’s (Interruptions Médicales de Grossesse) die plaatsvonden in 2010. 

 

Op de website van de Verenigde Naties werd een vergelijking van abortuswetten van 

verschillende landen gevonden.  
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Literatuur omtrent het strafrechtelijk aspect van abortus werd gezocht op de 

universiteitsbibliotheek van de Faculteit Rechten van de Universiteit van Gent, via de 

databank JURA met volgende zoekcriteria:  

- ‘abortus’, ‘wrongful life’ en ‘wrongful birth’. Met selectiecriteria ‘rechtszaken’. 

Hierbij werden 5 rechtszaken weerhouden.  

 

Om relevante informatie te bekomen over de geschiedenis van de wetgeving, werd gezocht in 

de elektronische databank GOOGLE scholar. Volgende zoektermen werden gebruikt: 

‘abortus België AND geschiedenis’. 1 artikel werd hier weerhouden nadat er gesorteerd werd 

op relevantie. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de abortuswet.  

 

Aangaande het strafrechtelijk aspect werd er gebruik gemaakt van drie masterproeven, 

geschreven door master studenten van de Faculteit Rechten.  

 

De elektronische databank GOOGLE werd geraadpleegd. Volgende zoektermen werden 

gebruikt:  

- Aangaande de abortuswet van Frankrijk: ‘loi AND interruption AND France’. De 

abortuswet werd weerhouden. Recente aanpassingen in de wetgeving werden 

gevonden met volgende zoektermen: ‘abortuswet AND Frankrijk AND 2014’. 1 artikel 

hieromtrent werd weerhouden. 

- Aangaande het aantal geboortes per jaar in Frankrijk: ‘nombre de naissances en 

France’. De geboortescijfers werden gevonden bij ‘l’Institut National de la Statistique 

et des Études Économiques’.  

- Aangaande het aantal zwangerschapsafbrekingen na 12 weken in Frankrijk: ‘IMG 

après 12 semaines en France’. 1 artikel werd weerhouden. Andere zoekresultaten 

gaven enkel het aantal IVG’s (interruptions volontaires de grossesse) weer. Een 

referentie uit dit artikel verwees verder naar de website van CPDPN (Centres 

Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal) waar verschillende prenatale 

diagnostische rapporten (van l’agence de la biomédicine) werden gevonden. Het 

recentste rapport (2011) werd weerhouden.  

- Aangaande de abortuswet in het Verenigd Koninkrijk: ‘abortion AND law AND UK’. 

De officiële wettekst werd weerhouden. Officiële nationale statistieken werden 

gevonden met volgende zoektermen: ‘statistics AND abortion AND UK’.  
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- Om verduidelijking te krijgen rond de Britse wetsomschrijving: ‘Britain AND 

abortion AND law’. 1 review, waar elke zin van de abortuswet wordt toegelicht, werd 

weerhouden.  

 

Mijn promotor, Prof. K. Roelens, bezorgde mij 2 artikels. Een eerste artikel omtrent 

psychologische complicaties en het rouwproces na een zwangerschapsafbreking. Een tweede 

artikel van het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek. 

 

In deze masterproef werden monocentrische data van het Universitair Ziekenhuis in Gent 

verwerkt. Deze bevatten data van 2012 en 2013 over termijn en indicatie van 

zwangerschapsafbreking. 

 

Verder werden ook relevante artikels gehaald uit referenties van reeds doorgenomen artikels. 
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4. RESULTATEN 
 

4.1. Uitvoering van een late zwangerschapsinterruptie  

 

Abortus is een van de meest uitgevoerde gynaecologische interventies.(16) In de Verenigde 

Staten vonden er 1,2 miljoen abortussen plaats in 2008(10), in het Verenigd Koninkrijk iets 

minder dan 200 000 per jaar.(15) Ongeveer 90 procent zijn abortussen in het eerste trimester 

omwille van een ongewenste zwangerschap. Een klein doch belangrijk percentage (10 

procent) van de abortussen wordt uitgevoerd omwille van foetale afwijkingen of wanneer de 

gezondheid van de moeder in gevaar komt.(14) Tot zeer recent werd abortus in het eerste 

trimester vooral chirurgisch uitgevoerd. Sinds 1992 (Verenigd Konkinkrijk) en 2000 

(Verenigde Staten) kan abortus ook medisch (met medicatie) worden verricht. Medische 

abortus is bijvoorbeeld een combinatie van een progesteron-antagonist RU-486 (mifepristone) 

en een prostaglandine-analoog (vb. misoprostol).(10) 

 

4.1.1. Medicamenteuze abortus: mifepristone en misoprostol 

 

4.1.1.1. Mifepristone 

 

Mifepristone is een progesteron receptor antagonist (2), het werd voor het eerst 

geïntroduceerd in Europa in de vroege jaren 90.(10) Het bindt zeer sterk op progesteron 

receptoren en werkt antagonistisch op de glucocorticoïde receptoren.(11)  

Progesteron zorgt ervoor dat de baarmoeder zich in een gerelaxeerde toestand bevindt en 

voorkomt verweking en dilatatie van de cervix. Inhibitie van de progesteron-receptoren door 

mifepristone inhibeert de progesteron-werking. Dit zal leiden tot cervicale verweking en 

deciduale necrose. Er wordt ook een hogere gevoeligheid voor prostaglandines gezien.(2)  

Mifepristone wordt oraal toegediend.(11) Het maximale effect wordt bereikt na 36 tot 48 

uur.(2) 

 

Bij een late interruptie wordt mifepristone toegediend en 24 tot 48 uur later gevolgd door een 

prostaglandine of een prostaglandine-analoog. De effectiviteit van de prostaglandines stijgt 

hierdoor drastisch.(10) 
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4.1.1.2. Prostaglandine E1: Misoprostol 

 

Verschillende prostaglandine-analogen zijn in omloop als aborticum. Hier wordt kort het 

meest gebruikte prostaglandine E1 analoog, namelijk misoprostol, besproken. 

Misoprostol is een synthetisch prostaglandine E1 analoog.(2)(8) Initieel werd het ontwikkeld 

ter preventie en behandeling van peptische ulcera wegens zijn anti-secretoire en protectieve 

functie op de maagmucosa. Uteruscontracties en cervicale rijping werden beschreven als 

neveneffecten.(8) Later werd het ook in gynaecologische setting gebruikt.(1)(2)  

Misoprostol wordt niet enkel gebruikt voor zwangerschapsafbrekingen. Het wordt ook 

aangewend voor cervicale priming vóór een chirurgische ingreep, het induceren van een 

bevalling en het management van postpartum bloedingen.(8) 

 

Misoprostol kan op verschillende manieren worden toegediend: oraal, vaginaal, sublinguaal 

en rectaal.(1)(10) Een randomized clinical trial toont aan dat de sublinguale toedieningsvorm 

voorkeur krijgt op de orale vorm, maar even effectief is als de vaginale vorm.(18)  

 

Vaak treden reeds bij eenmalige toediening uteriene contracties op. Efficiënte uteriene 

contracties worden pas bereikt met herhaalde toediening, wanneer een bepaalde plasmaspiegel 

wordt bereikt.(8) 

Naarmate de zwangerschap vordert wordt de baarmoeder gevoeliger voor prostaglandine en is 

er een lagere dosis misoprostol nodig in een later stadium van de zwangerschap om dezelfde 

uteriene contractiliteit te bereiken.(2)  

Een prospectieve gerandomiseerde klinische studie toont aan dat de gemiddelde abortustijd 

met misoprostol alleen tussen 10 en 15 uur ligt. Deze kan nog ingekort worden door 

misoprostol te combineren met mifepristone. De abortustijd daalt dan tot gemiddeld 6 uur. 

Mifepristone wordt idealiter 24 tot 48 uur voor misoprostol gegeven.(9) 

 

4.1.1.3. Dosis en dosisinterval  

 

Een gerandomiseerde studie toont aan dat een dosis mifepristone van 200 mg even effectief is 

als de dosis aangeraden door the Food and Drug Administration (600 mg) en dit op elk tijdstip 

van de zwangerschap. De meeste clinici wachten 24 tot 48 uur vooraleer met misoprostol te 

starten.(10)  
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De vereiste misoprostol dosis is lager bij verder gevorderde zwangerschapsduur en bij een 

overleden foetus (reden: de endogene prostaglandines stijgen bij het overlijden van de 

foetus).(1)(23)  

Om een zwangerschap af te breken:  

- in het eerste trimester is er 800 µg misoprostol nodig  

- in het tweede trimester ligt de vereiste dosis misoprostol tussen 50 en 800 µg  

- in het derde trimester is er slechts een dosis tussen 25 en 50 µg nodig.(21) 

Er is geen unanimiteit over optimaal dosisinterval en toedieningsvorm.(21) 

 

4.1.1.4. Nevenwerkingen 

 

Het optreden van nevenwerkingen is recht evenredig met de dosis. De meest voorkomende 

nevenwerkingen zijn diarree, abdominale pijn, koorts, hoofdpijn, menstruele krampen, 

flatulentie, misselijkheid en beven.(1) Zelden wordt slechte smaak en gevoelloosheid op de 

tong en in de keel vermeld.(8) 

 

4.1.1.5. Contra-indicaties 

 

Absolute contra-indicaties: ectopische zwangerschap, gekende medicatie-allergie, 

hemorrhagische aandoeningen of bijnier-insufficiëntie.(2) Bijnier-insufficiëntie is een 

absolute contra-indicatie omdat mifepristone een anti-glucocorticoïd effect heeft. De normale 

bijnier reageert op mifepristone door een extra aanmaak van ACTH en cortisol, dit 

compensatoire mechanisme is afwezig bij bijnier-insufficiënte patiënten.(19) 

 

Relatieve contra-indicaties: inname van corticosteroïden of ernstige anemie.(2) Het nemen 

van corticosteroïden is een relatieve contra-indicatie omwille van het anti-glucocorticoïde 

effect van mifepristone. Er zal een verminderde effectiviteit zijn van de corticosteroïden 

gedurende 3 tot 4 dagen.(19) 
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4.1.1.6. Complicaties 

 

- Onvolledige abortus: meer dan 10-14 dagen aanhoudende bloeding en pijn.(3) 

- Bloeding (3) 

- Infectie (zeldzaam): meer dan 24 uur na toediening nog temperatuursstijging, slecht 

ruikende vaginale afscheiding, abdominale of pelviene pijn.(3)  

- Ruptuur van de baarmoeder (zeldzaam): het risico neemt toe bij een gevorderde 

zwangerschapsduur of in aanwezigheid van een sectiolitteken (locus minoris 

resistentiae).(3)  

Een medische abortus is niet geassocieerd met het later optreden van een ectopische 

zwangerschap, placenta praevia, infertiliteit of miskraam.(20)  

 

4.1.2. Instrumentele abortus: dilatatie en evacuatie 

 

4.1.2.1. Dilatatie en evacuatie 

 

De dilatatie evacuatie techniek (D&E) vereist bij voorkeur een cervicale voorbereiding 

voordat de procedure wordt gestart.(53)(54) De voorbereiding gebeurt met osmotische 

dilatatoren of prostaglandine analogen (bijvoorbeeld misoprostol) of de combinatie van 

beiden, zodat het risico op een cervix- of uterusbeschadiging daalt.(25) 

Finaal wordt een zuigcurettage gedaan om te verzekeren dat de uterus volledig leeg is.(25) 

4.1.2.2. Complicaties 

 

- Ruptuur van de baarmoeder (4) 

- Bloeding (4) 

- Onvolledige abortus (4) 

- Beschadiging van de cervix (4) 

- Infectie (4) 

Bij een zwangerschapsafbreking in het tweede trimester verkiest men in de Verenigde Staten, 

Nederland, Canada en Wales een zwangerschapsafbreking door middel van D&E. In de 

Noord-Europese landen en België vindt voornamelijk medicamenteuze 

zwangerschapsafbreking plaats.(25)  

Op basis van de literatuur op dit moment kan er niet aangetoond worden of de 
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medicamenteuze zwangerschapsafbreking of D&E in het tweede trimester de beste methode 

is.(25) 

 

4.1.3. Foeticide 

 

Een foeticide wordt gebruikt om een levend-geborene te vermijden.(24) 

Er zijn verschillende middelen gekend om foetale dood te induceren. De meest gebruikte 

methodes zijn: intracardiaal KCl en intra-amniotisch digoxine.(23)  

Het RCOG raadt aan om bij een zwangerschap vanaf 22 weken een foeticide te gebruiken 

tenzij het om een niet-levensvatbare afwijking gaat.(14)  

 

4.1.3.1. Intracardiaal KCl 

 

Het cardiaal inbrengen van KCl blijkt een veilige en effectieve manier te zijn voor 

foeticide.(12) De toegediende dosis ligt tussen 2 en 10 ml KCl (afhankelijk van de 

zwangerschapsduur) om een asystolie te bereiken. Er werden geen maternele en foetale 

complicaties beschreven.(12) 

 

4.1.3.2. Intra-amniotisch digoxine 

 

Een alternatieve methode is het intra-amniotisch digoxine.(13)(14) 1mg digoxine veroorzaakt 

reeds een AV-blok.(13) 

In de Verenigde Staten gebruikt men dit meer dan intracardiaal KCl. Het enige voordeel dat 

digoxine heeft ten opzichte van KCl is de technisch eenvoudigere uitvoerbaarheid (digoxine 

wordt intra-amniotisch geïnjecteerd, KCl intracardiaal). Nadelen van digoxine zijn het hoger 

risico op bijwerkingen (nausea en braken) en een onvolledige succesratio (5%).(13)  

 

4.1.3.3. Foeticide en foetale pijn 

 

Een multidisciplinaire review concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn dat een foetus vóór 

29 weken bewust pijnsensaties ondervindt. De reden hiervoor is dat de thalamocorticale 

axonen (deze zorgen voor de pijnervaring) pas op 29 weken ontwikkeld zijn. Vroeger dacht 

men dat terugtrekreflexen en de vrijstelling van stresshormoon gelijk stonden aan de perceptie 
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van pijn. Maar deze review toonde aan dat de terugtrekreflexen en de vrijstelling van 

stresshormonen ook konden voorkomen bij niet-pijnlijke stimuli. Dit wil niet zeggen dat men 

er zeker van is dat de foetus na 29 weken wel pijn voelt.(13) 

Algemeen gaat men ervan uit dat de foetus geen ‘pijn’ heeft bij het verrichten van een 

foeticide. 

 

4.1.3.4. De psychologische gevolgen  

 

De gevoelens die ouders beschrijven zijn: falen, twijfel en schuld. De intensiteit van de rouw 

en het verdriet is individueel, soms worden er ernstige, depressieve klachten gezien. De kans 

op een problematische verwerking na een zwangerschapsafbreking is groter bij: een gewenste 

zwangerschap, weinig steun van de partner, een lager opleidingsniveau, een verder 

gevorderde zwangerschap en een niet-lethale aandoening van de foetus.(5)(22)  

Er is geen groot verschil in de rouwverwerking tussen man en vrouw. Wanneer een gewenste 

zwangerschap wordt afgebroken gaat het om een verlies. Het is normaal dat volgend op het 

verlies een rouwperiode volgt. Wanneer men nog lang na de zwangerschapsafbreking 

negatieve psychische gevolgen ondervindt, wordt er gesproken van een problematische 

verwerking bijvoorbeeld posttraumatische stresssymptomen of ernstige, depressieve klachten.  

Een prospectieve studie toont aan dat zowel mannen als vrouwen die kort na de 

zwangerschapsafbreking een problematische verwerking hebben, een grotere kans hebben op 

langdurige en ernstige problematiek. De zwangerschapsafbreking wordt op dat moment eerder 

als een traumatische gebeurtenis ervaren dan als een verlies. Zelden hebben zowel de man als 

de vrouw tegelijk een problematische verwerking.(22) 

In een prospectieve studie (22) gaven ouders adviezen hoe het verlies beter kan worden 

verwerkt: 

- Betrek beide ouders in het rouwproces (22) 

- Geef voldoende voorlichting over de moeilijke eerste periode en verwijs door naar 

psychologische ondersteuning (22) 

- Geef erkenning aan de zwaarte van de gebeurtenis (22) 

Dit toont het belang van een ‘holistic approach’ of een multidisciplinaire benadering: de 

focus mag niet enkel op de medische aspecten liggen, er moet evenzeer aandacht besteed 

worden aan de psychische en de sociale aspecten. 
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4.2. De Belgische wetgeving  

 

4.2.1. De geschiedenis van de abortuswet 

 

Abortus was verboden tot 1990. Toch deed men altijd al op allerlei manieren aan abortus: 

men liet zich van de trap vallen, men nam kruidenmengsels in,… Deze manieren waren zeer 

primitief, onhygiënisch en gevaarlijk.(26)(27) 

 

In 1810 werd abortus verboden in de code van Napoleon.(26)  

1960 en 1970 betekenden een keerpunt in het abortustaboe. Abortus werd meer bespreekbaar, 

dit door onder andere de bekentenis van 343 bekende Franse vrouwen die abortus hadden 

ondergaan en de aanhouding van Dr. Peers.(28) De reden van zijn aanhouding was de 

bekendmaking dat Dr. Peers abortussen uitvoerde. De aanhouding gaf aanleiding tot veel 

tegenreactie: het ‘Peers-comité’ werd opgericht. Het ‘Peers-comité’ bestond uit steunacties, 

betogingen, infoavonden,... Een gevolg was dat niet enkel politici abortus ter sprake brachten, 

maar dat ook de gewone man in de straat zijn mening over abortus kenbaar maakte.(26)  

In 1974 werd er een ‘staatscommissie voor ethische problemen’ opgericht, die als taak kreeg 

zich te buigen over de abortuskwestie. In deze periode zagen veel wetsvoorstellen het 

daglicht. In afwachting van de nieuwe abortuswet werden er geen vervolgingen meer ingezet 

in abortuszaken. De uiteindelijke wet liet nog een tijdje op zich wachten. Het wetsvoorstel 

van Lallemand-Michielsen in 1986 was de basis voor de abortuswet. Het duurde nog 4 jaar 

voor de wet van kracht werd omdat de standpunten tussen de politieke partijen verdeeld 

waren (voornamelijk over het bepalen van de eindtermijn) en omdat de toenmalige koning, 

koning Boudewijn, gewetensproblemen had om de abortuswet te tekenen. De Eerste minister, 

Wilfried Martens, nam de taak van de koning tijdelijk over door de koning af te zetten 

omwille van ‘onmogelijkheid tot regeren’. De uiteindelijke abortuswet ging van start op 3 

april 1990. Twee dagen na de afzetting kreeg de koning zijn bevoegdheden om te regeren 

terug.(28) 

 

4.2.2. Artikel 350 uit het strafwetboek: de abortuswet (bijlage 1) 

 

Het artikel 350 van het Belgisch strafwetboek bevat de abortuswet (3 april 1990). Een vrouw 

kan haar zwangerschap afbreken voor het einde van de 12
e
 week na bevruchting. Dit kan 

gebeuren in een abortuscentrum of in een ziekenhuis dat voorzien is van een abortus 
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voorlichtingsdienst. De vrouw moet verklaren dat ze zich in een noodsituatie bevindt. De arts 

mag weigeren de abortus uit te voeren. Na het eerste consult is er een wettelijke wachttijd van 

6 dagen voordat de abortus wordt uitgevoerd . Dit kan verricht worden door één enkele arts.  

 

In principe kan abortus niet meer uitgevoerd worden na 12 weken. Onze wet voorziet een 

uitzonderingsregel waardoor het toch mogelijk kan zijn de zwangerschap na 12 weken af te 

breken. ‘Na 12 weken na de bevruchting, mag de zwangerschap slechts onderbroken worden 

indien er ernstig gevaar is voor de gezondheid van de vrouw of als vaststaat dat het kind dat 

geboren zal worden zal lijden onder een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt 

herkend. Hier moet de arts tot wie de vrouw zich gewend heeft, medewerking vragen aan een 

tweede arts (wiens advies in het dossier moet worden gevoegd).’(31)(bijlage 1)  

 

Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, heeft reeds in 2010 een voorstel gedaan 

om de termijn van 12 weken te verlengen. Een eerste aanzet tot een debat om de 

abortustermijn te verlengen?(26)  

 

4.2.3. Enkele vraagtekens 

 

Wat verstaat men onder ‘uiterst zware kwaal’? 

Wat men beschouwt als ‘uiterst zwaar’ wordt volledig overgelaten aan de medische 

wetenschap. De kwaal moet ernstig en ongeneeslijk zijn, maar niet noodzakelijk lethaal.(26) 

De interpretatie van uiterst zware kwaal kan persoonlijk zijn.  

Zorgnet Vlaanderen is een organisatie die de belangen verdedigt van de gezondheidszorg bij 

verschillende overheden, zowel Vlaams als Federaal. Zo stellen ze bijvoorbeeld ethische 

adviezen op. In één van de ethische adviezen worden enkele parameters opgesteld waar men 

rekening mee kan houden als men een zwangerschap wil afbreken: de ernst van de kwaal, de 

behandelbaarheid, de levensverwachting en de kwaliteit van het leven (QOL) van het kind. 

Verder wordt er geadviseerd om de draagkracht van de ouders mee in rekening te nemen.(32) 

 

Wat verstaat men onder ‘ongeneeslijk’? 

De huidige definitie van ‘ongeneeslijk’: er mag geen behandeling bestaan met een werkelijke 

kans op genezing, rekening houdend met de voor- en nadelen van de behandeling.(26)  
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Elke zwangerschapsafbreking moet individueel bekeken worden. Een valkuil zou zijn dat er 

eugenetisch te werk wordt gegaan. In essentie moet het blijven gaan om een ernstige 

afwijking waaraan het kind zal lijden.(26) 

 

Wat verstaan we onder ‘op het ogenblik van de diagnose’?  

Er moet zekerheid zijn over de ernst en het ongeneeslijk karakter van de aandoening. 

Art. 350, tweede lid, 4° SW. beschrijft dat een zwangerschap ook kan worden afgebroken als 

de aandoening niet bij de geboorte aanwezig is, maar zich wel op een bepaalde leeftijd zal 

manifesteren.(26) 

 

Is er medewerking van een tweede geneesheer vereist? 

Het advies van een tweede geneesheer is noodzakelijk wanneer de zwangerschap na 12 weken 

wordt afgebroken. Het advies moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend zijn. In de 

parlementaire besprekingen voor de wet van 3 april 1990 werd er voorgesteld dat de tweede 

geneesheer een specialist moest zijn, maar dit voorstel is toen verworpen: elke arts komt in 

aanmerking om advies te geven.(26) 

 

Is er geen eindtermijn voor de zwangerschapsafbreking na 12 weken? 

Is de zwangerschapsafbreking mogelijk tot vlak voor de geboorte of wordt de eindtermijn 

bepaald door de levensvatbaarheid van de foetus? Dit was een van de grootste knelpunten bij 

de parlementaire besprekingen voorafgaand aan de wet van 3 april 1990.(26) 

Levensvatbaarheid kan op twee manieren begrepen worden: 

- Een ongeboren kind met een letale aandoening is niet levensvatbaar.(26) 

- De leeftijd waarop een ongeboren kind buiten de baarmoeder kan overleven, deze 

grens ligt momenteel rond 24 weken na de bevruchting.(57) 

 

Vóór de wet van 1990 was er de klassieke opvatting over de term abortus: “de kunstmatige en 

vrijwillige vernietiging van het product van de conceptie vóór het einde van de zwangerschap, 

ongeacht de leeftijd en levensvatbaarheid van de foetus”. 

Tijdens de parlementaire besprekingen omtrent de eindtermijn van de 

zwangerschapsafbreking na 12 weken ontstond er een nieuwe invulling van de term abortus: 

“Het woord abortus heeft een specifieke betekenis en bestaat in een ingreep of in het 

toedienen van een geneesmiddel, waarbij een vrucht die nog geen zelfstandig leven kan 

leiden, geëxpulseerd wordt. Men spreekt dus van abortus wanneer de ingreep plaatsvindt tot 
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de 24ste week, dit wil zeggen tot de levensvatbaarheid – en niet tot de dag voor de geboorte.” 

Ondanks deze nieuwe invulling van de term abortus verwierp men het voorstel om 

levensvatbaarheid als eindtermijn in te stellen, wettelijk gezien kan men dus een 

zwangerschap afbreken tot vlak voor de geboorte. Toch kan er door deze parlementaire 

besprekingen aangetoond worden dat het waarschijnlijk niet de bedoeling is om een 

zwangerschap na de levensvatbaarheidgrens af te breken.(26)  

 

Wat is de juridische status van een embryo of foetus? 

Over de juridische status van een embryo of foetus is in de bio-ethische literatuur veel gezegd 

en geschreven, er is echter nog geen eenduidig antwoord gevonden. Strikt juridisch lijkt het 

zeer delicaat om er een definitie aan te geven, er moet namelijk rekening gehouden worden 

met ethische aspecten.(29) 

Artikel 2 van het EHRM (Europees Hof van de Rechten van de Mens) zegt: ‘respect voor het 

leven geldt voor elk persoon’. Hierbij moet men zich de vraag stellen of de embryo of de 

foetus juridisch gezien een persoon is? Wanneer men de embryo of foetus een status van 

persoon geeft, zal dit gevolgen hebben voor de vrijwillige zwangerschapsafbreking. 

Vrijwillige zwangerschapsafbreking zal dan gelijk gesteld worden aan moord. Het Hof besluit 

dat het momenteel wenselijk noch mogelijk is om een antwoord te bieden op de vraag of het 

ongeboren kind kan gezien worden als een ‘persoon’.(29)  

 

4.2.4. Organisatie 

 

In België vindt een zwangerschapsafbreking na 12 weken plaats in een ziekenhuis, dit is 

verschillend met een zwangerschapsafbreking vóór 12 weken die meestal plaats vindt in een 

abortuscentrum. Abortuscentra doen geen late interrupties omdat deze moeten goedgekeurd 

worden door een tweede arts en omdat die ‘buiten de abortuswet’ vallen. Met ‘buiten de 

abortuswet’ wordt bedoeld dat er een medische reden vereist is.(2) 

 

Als er overwogen wordt een zwangerschap na 12 weken, na een prenatale diagnose van een 

‘ernstige kwaal’ bij het kind, af te breken, kan het advies van een ethisch comité gevraagd 

worden. Dit ethisch advies is niet bindend, toch zullen artsen er zich doorgaans naar 

schikken.(26)  
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4.3. De registratie van late interrupties 

 

Elke twee jaar formuleert de Nationale Commissie een verslag waarin de wet van 3 april 1990 

(de wet betreffende de zwangerschapsafbreking) wordt geëvalueerd. Dit rapport bevat 

statistische gegevens van de zwangerschapsafbrekingen in België van de laatste twee jaar. Het 

recentste rapport is dat van 2010-2011.(5) 

Er kan worden vastgesteld dat slechts 3,99% in 2010 en 4,01% in 2011 een medische reden 

opgaf voor de zwangerschapsafbreking. Onder medische redenen ziet men: lichamelijke 

problemen van de zwangere vrouw of het ongeboren kind en problemen van de geestelijke 

gezondheid. Het grootste deel van deze interrupties vond plaats vóór 12 weken.(5)  

Zwangerschapsafbrekingen worden vrij consequent gerapporteerd als het gaat om afbrekingen 

vóór 12 weken zwangerschap. De cijfers van afbrekingen na 12 weken liggen merkwaardig 

laag.(26) 

 

Bron: Verslag van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de 

zwangerschapsafbreking (2010-2011) 

 

Van de 3 624 zwangerschapsafbrekingen in 2010 en de 3 753 zwangerschapsafbrekingen in 

2011 waren respectievelijk 162 en 156 interrupties na 12 weken zwangerschap (= 12 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 geboortes in 2011).(5)  

Het EUROCAT-register daarentegen toont aan dat er alleen al in de provincies Antwerpen, 

Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Namen 155 zwangerschapsafbrekingen plaatsvonden in 

2010. Als men dan het aantal geboortes over het ganse land en de prevalentie van de 

afbrekingen na 12 weken zwangerschap in functie van elkaar stelt (45 per 10 000 geboortes), 

zou het werkelijke aantal in 2010 ongeveer 4 keer hoger moeten liggen dan wat instellingen 

rapporteren.(35) Gaat het hier om onderrapportage?  

 

De commissie is niet gemachtigd om controle uit te voeren op de gegevens die hen 

meegedeeld worden door artsen en instellingen. De commissie is zelfs niet gemachtigd om na 

te gaan of de documenten wel op een correcte wijze zijn ingevuld. Ze kunnen artsen noch 

Aantal ZIEKENHUIZEN Aantal uitgevoerde 

zwangerschapsonderbrekingen 

Waarvan na 12 weken 

zwangerschap  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

38 37 3624 3753 162 156 
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instellingen verplichten aangifte te doen. Ze zijn dus volledig afhankelijk van de gegevens die 

hen worden meegedeeld.(5) 

 

Politieke vraag in de senaat door N-VA senator, Mevr. Elke Sleurs: 

Op 19 januari 2012 kwam er een vraag van een N-VA partijlid, Mevr. Sleurs, in verband met 

de registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen (nr.5-376). Mevr. Sleurs wijst erop 

dat de enkele cijfers uit het jaarlijks rapport onrealistisch laag zijn en er een onderrapportering 

is die weggewerkt moet worden.(36) 

Mevr. Sleurs’ vraag aan de minister is om op korte termijn overleg te plegen met 

ziekenhuisdirecties en beroepsverenigingen om de huidige klinische praktijk inzake laattijdige 

abortussen gedetailleerd in kaart te kunnen brengen.(36)(37) 

De minister van sociale zaken en volksgezondheid, Mevr. Laurette Onkelinx, gaf als 

antwoord dat het inderdaad noodzakelijk is om de laattijdige interrupties beter te 

inventariseren. Ze is ervan overtuigd een dialoog met beroepsverenigingen en 

ziekenhuisdirecties alles in een stroomversnelling zou kunnen brengen.(36) 

 

4.4. Indicaties voor een late interruptie 

 

Een omschrijving van ’uiterst zware kwaal’ in de Belgische wetgeving is afwezig. Bij het 

maken van de wet is er met opzet geen lijst samengesteld met de ‘aanvaarde kwalen’. Deze 

lijst zou snel verouderd zijn door de vooruitgang van de medische wetenschap en in het 

bijzonder de prenatale diagnostiek. De grens tussen afwijkingen die men ernstig genoeg vindt 

om een zwangerschap af te breken en afwijkingen die dat niet zijn, is moeilijk te bepalen. 

Elke patiënt moet individueel beoordeeld worden.(26) Elke arts en vooral elke patiënt vult 

‘uiterst zwaar’ en ‘ongeneeslijk’ op een andere manier in, dit is subjectief en persoonlijk.  

 

De indicaties kunnen in twee grote groepen worden onderverdeeld: een uiterst zware, 

ongeneeslijke kwaal bij het kind of een gevaar voor de gezondheid van de moeder.(5) 

 

Uiterst zware en ongeneeslijke kwaal bij het kind:  

De meest voorkomende indicaties, volgens het tweejaarlijks verslag van de Nationale 

Commissie, zijn de chromosomale aandoeningen, gevolgd door ernstige cerebrale 
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malformaties. Chromosomale aandoeningen zijn: trisomie 21 of het syndroom van Down, 

trisomie 18, Turner syndroom, het Klinefelter syndroom,...(5) 

Andere indicaties zijn: nierziekten (vb.nierdysplasie), hart- en longafwijkingen (vb. 

pulmonalisatresie, pulmonaalstenose), spier- en skeletaandoeningen (vb. achondroplasie) en 

teratogene infecties (zoals een CMV-infectie).(5) 

 

Gevaar voor gezondheid van de moeder: 

Met de gezondheid van de vrouw bedoelt men de psychologische en fysieke gezondheid. Dit 

is anders dan de definitie die de WHO geeft aan gezondheid. ‘Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.’ 

‘Een gevaar voor de sociale gezondheid’ wordt in de Belgische wetgeving niet opgenomen als 

reden om abortus na 12 weken te kunnen uitvoeren.(34) 

Zelden vindt er een abortus na 12 weken plaats omwille van de psychische gezondheid van de 

vrouw, dit kan bijvoorbeeld zijn: suïcidegedachten, ernstige depressie, psychosen,…(26)  

Indicaties om abortus uit te voeren omwille van de fysieke gezondheid van de moeder zijn: 

ernstige pre-eclampsie, chorioamnionitis, zware cardiale last voor de moeder, de ziekte van 

Hodgkin, kanker,...(5) 
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4.5.  Resultaten van het UZ Gent 

 

Een tabel werd opgesteld met alle zwangerschapsafbrekingen na 12 weken die plaatsvonden 

in het Universitair Ziekenhuis van Gent, met als indicatie een uiterst zware, ongeneeslijke 

kwaal bij het ongeboren kind. (Legende: w = weken, d = dagen) 

 
De gegevens van 2012 

Indicaties  Zwangerschapstermijn op moment van interruptie 

Cerebrale malformaties  

Holoprosencefalie 13w 2d 

CADSIL (Cerebrale Autosomaal-

Dominante Arteriopathie met 

Subcorticale Infarcten en 

Leukoencefalopathie) 

15w 2d 

Hydrocephalie 26w, 29w 5d 

Overige  21w 3d 

Chromosomale afwijkingen  

Trisomie 18 15w 5d, 18w 1d 

Trisomie 21  17w 3d, 18w 1d, 20w 2d, 20w 3d 

Turner syndroom  16w 5d 

Fragiel X syndroom 14w 

Overige 14w 

Andere genetische afwijkingen  

Becker spierdystrofie 15w 5d 

Nierziekten  

Bilaterale nierdysplasie 18w 4d, 21w 5d 

Nierbekken en ureter obstructie 17w 5d 

Abdominale afwijkingen  

Omfalocoele 13w 4d 

Body stalk anomalie 14w 2d 

Hernia diafragmatica 34w 5d 

Hart-/longafwijkingen  

Pulmonaalstenose 23w 1d 

Complexe hartafwijking 22w 4d, 23w 1d, 28w 2d, 25w 

Teratogene infecties  

CMV-infectie 21w 4d 

Overige  

Polymalformatief syndroom 30w 
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De gegevens van 2013 

Indicaties  Zwangerschapstermijn op moment van interruptie 

Cerebrale malformaties  

Encephalocoele 13w 

Hydrocephalie 30w 6d 

Craniofrontonasale dysplasie 21w 6d, 23w 5d 

Chromosomale afwijkingen  

Trisomie 21  12w 6d, 13w 6d, 17w, 17w 6d, 20w, 20w 4d 

Fragiel X syndroom 18w6d 

Triploïdie 18w 4d 

Duplicatie 21w 6d 

Andere genetische afwijkingen  

Loeys-Dietz syndroom 15w 1d 

Warburg microsyndroom 15w 6d 

Dragerschap van ALS (Amyotrofe 

Lateraal Sclerose) 

16w 6d 

Neurologische afwijkingen  

Spina bifida 24w 3d, 27w 2d 

Nierziekten  

Nierdysplasie 23w 4d, 27w 3d 

Abdominale afwijkingen  

Omfalocoele 28w 

Gastroschisis  19w 4d 

Hartafwijkingen  

Complexe hartafwijking 18w 6d, 22w 4d, 23w 1d 

Teratogene infecties  

CMV(cytomegalovirus) 

seroconversie 

13w 4d 

CMV seroconversie met afwijkingen 31w 6d 

Overige  

Muscolodegeneratieve aandoening 30w 

Polymalformatief syndroom 19w 6d 

 

In het UZ Gent vonden in 2012 en 2013 respectievelijk 28 en 29 interrupties na 12 weken 

plaats met als indicatie: een uiterst zware ongeneeslijke kwaal bij het ongeboren kind.  

De frequentste indicaties zijn: chromosomale afwijkingen (voornamelijk trisomie 21), 

hartafwijkingen (voornamelijk complexe hartafwijkingen) en cerebrale malformaties. Andere 

indicaties waren: teratogene infecties (vb. CMV infecties), nierafwijkingen (vb. 

nierdysplasie), abdominale afwijkingen (vb. omfalocoele) en andere genetische afwijkingen 

(vb. Becker spierdystrofie). 

  



25 

 

4.6. Onze wetgeving vergeleken met andere Europese landen 

 

Abortus raakt nog steeds een gevoelige snaar. Elk land heeft zijn eigen tradities, wat een 

weerslag heeft op de regelgeving van ethisch gevoelige thema’s zoals 

zwangerschapsafbreking. 

 

4.6.1. Europa onderverdeeld in vijf groepen  

 

Een rapport uit 2011, gepubliceerd door The European Journal of Contraception and 

Reproductive Health Care toont dat Europese landen, op basis van hun abortuswet, in vijf 

groepen kunnen worden opgedeeld.(26)  

 

a) Landen die om geen enkele reden een zwangerschapsafbreking toestaan. (Malta) 

b) Landen die een zwangerschapsafbreking enkel toestaan als het leven van de moeder in 

gevaar is. (Ierland sinds 2013) 

c) Landen die een zwangerschapsafbreking enkel toestaan om de fysieke en mentale 

gezondheid van de vrouw te garanderen. (Bijvoorbeeld: Portugal) 

  

 Bron: BBC news, laatste wijziging op 12 februari 2007 
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d) Landen die zwangerschapsafbreking toestaan omwille van economische en sociale 

redenen (maar ook als de fysieke en mentale gezondheid van de zwangere vrouw in 

gevaar komt). (Bijvoorbeeld: Cyprus, Finland en het Verenigd Koninkrijk, behalve 

Ierland en het eiland Man) 

e) Landen die een zwangerschapsafbreking uitvoeren op verzoek van de moeder. 

(Bijvoorbeeld: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje,… )  

 

4.6.2. Hoe worden de wetten geformuleerd? 

 

Abortus om het leven van de moeder te redden. 

Praktisch alle landen nemen deze reden op in hun wetgeving en voorzien hiervoor geen 

eindtermijn. Ierland ziet dit, sinds kort, als enige reden om een zwangerschap af te 

breken.(44)(48) 

 

Abortus omwille van gezondheidsredenen. 

Een onderscheid wordt gemaakt: 

- Landen die een abortus enkel toestaan om fysische gezondheidsredenen 

- Landen die ook de psychologische gezondheidsredenen includeren  

25 procent van de landen wereldwijd gebruikt hier een eindtermijn.(44)(48) 

 

Abortus omwille van foetale anomalieën. 

Door de prenatale diagnostiek kunnen foetale abnormaliteiten reeds vroeg in de zwangerschap 

opgespoord worden. 42 procent van de landen (wereldwijd) met deze reden in hun wetgeving 

zet hier een eindtermijn op.(44)(48) 

 

Het is moeilijk wetgevingen te vergelijken omdat elke wet een andere wetsomschrijving heeft 

met meerdere interpretatiemogelijkheden tot gevolg.  

Veel landen noteren in hun wetgeving dat er een gezondheidsrisico moet zijn bij de moeder of 

het ongeboren kind, anderen noteren dat er een gevaar voor de gezondheid moet zijn en nog 

anderen zeggen dat een late abortus enkel mag uitgevoerd worden voor medische en 

gezondheidsredenen.  

Ook de graad van risico en gevaar verschilt, in sommige wetgevingen gaat het enkel over 

‘een’ risico of ‘een’ gevaar. Anderen benadrukken dat het een ‘ernstig’ risico of gevaar moet 

zijn.(44) 
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4.6.3. De eindtermijn 

 

Zwangerschapsafbreking op verzoek 

Een zwangerschapsafbreking op verzoek, is een afbreking op vraag van de moeder. Dit kan 

zijn omwille van ‘zich te jong voelen om reeds kinderen te hebben’, ‘zich te oud voelen’, ‘het 

gezin is reeds compleet’,… De meeste landen hebben hiervoor als eindtermijn 10 tot 14 

weken zwangerschap. In Zweden is dit langer, namelijk 18 weken. In Nederland is de 

eindtermijn geen exacte zwangerschapsduur, maar de levensvatbaarheid van het ongeboren 

kind. De levensvatbaarheidsgrens is een variabele grens. Onder levensvatbaarheid wordt 

momenteel 24 weken (postconceptioneel) verstaan.(46) 

 

Zwangerschapsafbreking om therapeutische redenen 

Deze therapeutische redenen kunnen zowel betekenen: gezondheidsgevaar bij de moeder of 

een ernstige, ongeneeslijke aandoening van het ongeboren kind. Wanneer een eindtermijn 

wordt ingesteld ligt deze meestal rond de levensvatbaarheid.(26) 

 

4.6.4. Enkele voorbeelden: Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk  

4.6.4.1. Nederland 

 

Nederland was 9 jaar eerder met het opstellen van een abortuswet dan België. Het 

wetsvoorstel is met een kleine meerderheid aangenomen in 1981. De Wet voor Afbreking van 

de Zwangerschap (WAZ) wordt als volgt beschreven: “Het wetsontwerp gaat ervan uit dat 

aan vrouwen die zich ten gevolge van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie 

bevinden, hulp moet worden verleend. Wij zien daarbij de afbreking van ongeboren menselijk 

leven als een zo ernstige en ingrijpende maatregel, dat ze alleen kan worden aanvaard, indien 

de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat 

de arts, de vrouw en zij die verder bij de voorbereiding van een beslissing omtrent 

zwangerschapsafbreking moeten worden betrokken, ieder voor zich, met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid zullen moeten handelen in het besef van de zware verantwoordelijkheid 

tegenover ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor de vrouw en de haren.”(45) 
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Wat is gelijk met de Belgische wetgeving? 

- Zoals in de Belgische wetgeving is er geen strikte afbakening van mogelijke 

indicaties. De verantwoordelijkheid ligt bij de arts die bepaalt welke indicatie hij/zij 

verantwoord vindt om te spreken van een ‘noodsituatie’.(49) 

- Een arts is in Nederland niet verplicht medewerking te bieden aan een 

zwangerschapsafbreking bij gewetensbezwaren. Wanneer de arts niet zal meewerken, 

moet hij dit bij het eerste bezoek aan de vrouw melden en haar doorverwijzen naar een 

andere arts.(49) 

 

Wat is verschillend met de Belgische wetgeving? 

- De Nederlandse wetgeving maakt geen verschil tussen een ‘psychosociale -‘ en een 

‘therapeutische zwangerschapsafbreking’. De vrouw moet zich in een ‘noodsituatie’ 

bevinden. Een noodsituatie wordt in de parlementaire stukken als volgt omschreven: 

‘de toestand van geestelijke nood waarin de vrouw is komen te verkeren door haar 

ongewenste zwangerschap zonder dat er sprake is of behoefte dient te zijn van 

dreigend fysiek of psychisch letsel.’(49) 

In de Belgische wetgeving wordt er wel een duidelijk onderscheid gemaakt. Hierin 

splitst men op in zwangerschapsafbrekingen vóór 12 weken zwangerschap en 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken. Een zwangerschapsafbreking na 12 weken 

omvat enkel ‘therapeutische zwangerschapsafbrekingen’. Dit wil zeggen dat er een 

dreigend gevaar voor de gezondheid van de moeder en/of een uiterst zware en 

ongeneeslijke kwaal van het ongeboren kind moet zijn. In Nederland kan de 

zwangerschap tot aan de grens van levensvatbaarheid afgebroken worden om gelijk 

welke reden die voor een vrouw een noodsituatie vormt.(49) 

- In de Nederlandse wet is er geen vastgestelde eindtermijn voor abortus, maar er is wel 

een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is een Modelreglement, opgesteld door de 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Het uiterste 

moment waarop een abortus kan worden uitgevoerd is, tot het ongeboren kind 

levensvatbaar zou zijn. In praktijk gebruikt men momenteel als uiterste grens 22 

weken postconceptioneel (24 weken amenorroe), omdat je nooit echt zeker weet 

wanneer een foetus precies verwekt is.(49)(46)  

Maar ook in Nederland voorziet men uitzonderingsregels. Deze uitzonderingsregels 

staan niet in de wet vermeld, ze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor 

Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in een modelprotocol. Ten eerste kan een 
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zwangerschap afgebroken worden na 24 weken amenorroe omwille van een 

gezondheidsgevaar bij de vrouw. Dit modelprotocol luidt als volgt: “Afbreking van 

zwangerschap na 24 weken als noodzakelijke en enige mogelijke behandeling van een 

ernstige aandoening bij de moeder, terwijl er nog geen substantiële overlevingskans 

voor de pasgeborene bestaat, behoort tot aanvaardbaar, adequaat en onvermijdbaar 

medisch handelen.”(46)  

Ten tweede kan ook omwille van een ernstige kwaal bij de foetus een 

zwangerschapsafbreking na 22 weken overwogen worden. Ernstige kwalen worden in 

twee categorieën gesplitst. De eerste categorie zijn aandoeningen die niet samengaan 

met leven, het kind zal dood geboren worden of direct na de bevalling sterven (dit kan 

gezien worden binnen de levensvatbaarheidsgrens, het ongeboren kind zal niet 

overleven en is dus niet levensvatbaar). De tweede categorie zijn de kwalen die zeer 

ernstig en ongeneeslijk zijn en waarbij er een (veelal beperkte) kans op overleven is. 

In beide categorieën is er een aangepast registratieformulier voor handen. Het verschil 

tussen categorie 1 en 2 is, dat er bij de tweede categorie een melding moet gedaan 

worden bij de Centrale Deskundigencommissie. Categorie 2 is initieel een strafbare 

handeling, maar het Openbaar Ministerie kan beslissen dat er niet tot een 

strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. De voorwaarde hiervoor is dat er 

zorgvuldig moet gehandeld worden. De Centrale Deskundigencommissie geeft het 

Openbaar Ministerie advies of er aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.(49)(58) 

 

Registratie  

In Nederland geldt de verplichting van registratie en verslaggeving. De registratieverplichting 

houdt in dat de arts een keer per maand alle gegevens doorgeeft aan de geneesheer-directeur. 

Deze registratie bevat het aantal abortussen, de duur van de zwangerschap waarop werd 

afgebroken, de leeftijd van de vrouw, demografische factoren (gehuwd, samenwonend, 

alleenstaand, bij de ouders wonend of onbekend), anticonceptiegebruik en land van herkomst. 

De geneesheer-directeur zorgt ervoor dat deze gegevens tijdig aan hem worden bezorgd en in 

een zodanige vorm dat ze niet kunnen herleid worden naar een individueel persoon zodat niet 

kan worden nagegaan over welke patiënt het gaat (beroepsgeheim). Deze gegevens dienen vijf 

jaar bewaard te worden. De geneesheer-directeur dient deze gegevens een keer per drie 

maanden over te dragen naar de inspecteur van de IGZ (inspectie voor gezondheidszorg).(49) 

Deze registratie heeft als doel toezicht op de naleving van de wet en het bijhouden van 

statistieken zodat het beleid indien nodig kan aangepast worden.(49) 
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Er is een verplichting om verslag uit te brengen over de aanleiding om over te gaan tot een 

zwangerschapsafbreking. De prenatale diagnoses worden hierin vermeld. Dit krijgt de naam: 

verslaglegging. Ook dit wordt bezorgd aan een inspecteur van het IGZ.(49) De gegevens 

komen in Nederland bij de inspectie van Volksgezondheid die een controlerende bevoegdheid 

heeft.(26)  

 

In 2011 vond 8,2 % van de abortussen plaats na 12 weken (postconceptioneel), dit komt neer 

op 2 600 zwangerschapsafbrekingen. Om te kunnen vergelijken met de geregistreerde 

abortussen in België wordt dit cijfer omgezet naar aantal zwangerschapsafbrekingen per 10 

000 geboortes. Er vonden 148 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 geboortes 

plaats in 2011.(67) 

De meldingen en registraties van zwangerschapsafbrekingen na 22 weken gebeuren 

moeizamer. Zwangerschapsafbrekingen na 22 weken moeten, zoals hierboven reeds vermeld, 

gemeld worden aan de Centrale Deskundigencommissie. Hiervoor wordt een aangepast 

registratieformulier voorzien. In 2011 werden geen meldingen gedaan, in 2012 werden slechts 

drie meldingen genoteerd (2x anencephalie en 1x trisomie 18). Vinden er werkelijk zo weinig 

interrupties na de levensvatbaarheidsgrens plaats of gaat het om een onderrapportering? (58) 

Redenen waarom er zo weinig zwangerschapsafbrekingen na 22 weken gemeld worden: de 

invoering van de 20-weken-echo (in 2007) en wellicht ook de vrees om in een justitiële 

procedure te worden betrokken.(58) 

 

4.6.4.2. Frankrijk 

 

Op 17 januari 1975 werd de abortuswet in Frankrijk opgesteld en goedgekeurd. De wet van 

Veil beschreef toen: een zwangerschap kan afgebroken worden tot 10 weken 

(postconceptioneel) en de vrouw moet zich in een noodsituatie bevinden (IVG, l’interruption 

volontaire de grossesse).(50) Er is een uitzonderingsregel die toelaat een zwangerschap na de 

termijn van 10 weken af te breken namelijk de therapeutische zwangerschapsafbreking (IMG, 

l’interruption médicale de grossesse). De zwangerschap kan dan op elk moment in de 

zwangerschap afgebroken worden wanneer het leven van de moeder in gevaar komt of 

wanneer er een zeer grote kans bestaat dat het kind zal lijden aan een ernstige, ongeneeslijke 

kwaal.(52) Om uiteindelijk te komen tot een therapeutische zwangerschapsafbreking (IMG) 

moet er goedkeuring zijn van twee artsen, die werken in een multidisciplinair prenataal 

diagnostisch centrum (CPDPN).(51)(50)(60) 
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De wetgeving onderging in de loop der jaren enkele wijzigingen. In 2001 werd de grens om 

een zwangerschapsafbreking op verzoek te laten uitvoeren opgetrokken van 10 weken naar 12 

weken zwangerschap.(47) Op 22 januari 2014 werd de wet opnieuw gewijzigd: een vrouw 

moet een zwangerschapsafbreking in de eerste 12 weken niet meer verantwoorden als ze zich 

in een noodsituatie bevindt.(55) 

 

Wat is gelijk met de Belgische wetgeving?  

- Zoals in België wordt er een grens getrokken op 12 weken zwangerschap. Vóór 12 

weken kan een zwangerschap afgebroken worden op verzoek van de vrouw. Na 12 

weken kan een zwangerschap enkel afgebroken worden als het leven van de moeder in 

gevaar komt of wanneer het ongeboren kind zal lijden aan een ernstige, ongeneeslijke 

kwaal.(50) 

- Er is geen eindtermijn vastgelegd als het gaat om een zwangerschapsafbreking om 

therapeutische redenen of IMG (gevaar voor de gezondheid van de moeder of een 

ernstige, ongeneeslijke kwaal bij het ongeboren kind).(26) 

 

Wat is verschillend met de Belgische wetgeving? 

- Wanneer het gaat om een zwangerschapsafbreking in het eerste trimester (vóór 12 

weken) op verzoek van de vrouw, spreekt men over ‘l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG)’. Wanneer het gaat om een zwangerschapsafbreking omwille van 

therapeutische redenen spreekt men over ‘l’interruption médicale de grossesse 

(IMG)’. Er wordt gebruik gemaakt van twee officieel verschillende termen. België 

hanteert geen officieel verschillende termen/omschrijvingen voor een 

zwangerschapsafbreking op verzoek of omwille van therapeutische redenen.  

 

Registratie 

De IMG’s worden nauw geregistreerd. Een zwangerschapsafbreking na 12 weken moet 

‘goedgekeurd’ worden door 2 artsen uit een multidisciplinair prenataal diagnostisch centrum 

(CPDPN), zij bepalen of de aandoening van het ongeboren kind ernstig genoeg is om de 

zwangerschap af te breken. Ook wanneer het gaat om een zwangerschapsafbreking wanneer 

de gezondheid van de moeder in gevaar komt, moet er goedkeuring verkregen worden door 

twee artsen uit een CPDPN.(60)(62) 

Elk multidisciplinair prenataal diagnostisch centrum (CPDPN) moet geaccrediteerd worden 

door ‘l’agence de la biomédicine’. Deze accreditatie wordt pas verkregen als het centrum zich 
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voorneemt elk jaar verslag uit te brengen aan ‘l’agence de la biomédicine’. ‘l Agence de la 

biomedicine heeft hierdoor een controlerende bevoegdheid.(60)(62) 

Het jaarlijks aantal IMG’s (‘therapeutische’ zwangerschapsafbrekingen, met als reden: gevaar 

voor de gezondheid van de moeder of een ernstige, ongeneeslijke aandoening bij het 

ongeboren kind) lag tussen 2007 en 2009, tussen 6 642 en 6 993, dit cijfer omvat ook 

interrupties vóór 12 weken. Wanneer de interrupties vóór 12 weken ervan worden afgetrokken 

(1 745 in 2009) bekomt men volgend resultaat: in 2009 vonden er 5 248 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken plaats.(56)(60) 

Om te kunnen vergelijken met de Belgische gegevens werden deze resultaten omgezet naar 

aantal zwangerschapsafbrekingen per 10 000 geboortes. In 2009 waren dit 63 interrupties na 

12 weken per 10 000 geboortes.(59)(60) 

 

Doordat de verslaggeving gebeurt bij het prenataal diagnostisch centrum en er ook 

registratieplicht is voor de prenatale diagnoses, worden niet alleen het aantal 

zwangerschapsafbrekingen geregistreerd maar ook de prenatale diagnoses.(61)(62) 

Een voorbeeld: in 2011 werd 1 944 keer de diagnose trisomie 21 prenataal gesteld.  

1 559 van deze zwangerschappen werden afgebroken, 75 zwangerschappen werden voldragen 

waarvan 2 kinderen vlak na de geboorte stierven, 43 foetussen stierven intra-uterien en 267 

gevallen werden niet verder geregistreerd.(61)  

 

4.6.4.3. Het Verenigd Koninkrijk 

 

In 1967 werd de abortuswet goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk: ‘the abortion act 1967’.  

De wet luidt als volgt: 

‘An abortion is legal if it is performed by a registered medical practitioner (a doctor), and 

that it is authorised by two doctors, acting in good faith, on one (or more) of the following 

grounds (with each needing to agree that at least one and the same ground is met):  

(a) that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the continuance of the 

pregnancy would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the 

physical or mental health of the pregnant woman or any existing children of her family; or 

(b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or 

mental health of the pregnant woman; or 

(c) that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant 

woman, greater than if the pregnancy were terminated; or 
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(d) that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such 

physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.’(63) 

 

De voorwaarden die ‘the abortion act 1967’ beschrijft om een zwangerschap te kunnen 

afbreken zijn de volgende:(63) 

- Twee artsen moeten de goedkeuring geven om de zwangerschap af te breken.(63) 

- Om een zwangerschap af te breken vóór de termijn van 24 weken (postconceptioneel) 

moeten beide artsen ‘geloven’ dat het voortzetten van de zwangerschap meer risico’s 

inhoudt (fysieke of mentale schade van de gezondheid van de moeder of van haar 

kinderen of haar familie) dan wanneer de zwangerschap wordt afgebroken.(63) 

- Een zwangerschap kan ook afgebroken worden na de termijn van 24 weken: 

 De zwangerschapsafbreking is vereist om blijvende fysieke of mentale schade bij 

de vrouw te vermijden.(63) 

 Het leven van de moeder komt in gevaar als de zwangerschap wordt 

voortgezet.(63) 

 Er bestaat een groot risico, wanneer het kind wordt geboren, dat het zal lijden aan 

een ernstige fysieke of mentale afwijking.(63) 

(Ierland en het eiland Man hebben een andere abortuswetgeving. Deze is veel restrictiever en 

laat enkel abortus toe als het leven van de moeder in gevaar komt.(64)) 

 

Wat is gelijk met de Belgische wetgeving? 

- Er bestaat geen strikte afbakening voor welke indicaties een zwangerschap wel of niet 

kan worden afgebroken. De verantwoordelijkheid ligt bij de geneesheer. De 

geneesheer beslist of hij zich kan verantwoorden om de zwangerschap af te breken. 

- Om een zwangerschap na 24 weken te kunnen afbreken gelden vergelijkbare 

voorwaarden als in België. Er kan enkel een interruptie van de zwangerschap 

plaatsvinden als er gevaar bestaat voor de gezondheid van de moeder of wanneer er 

een groot risico bestaat dat het kind zal lijden onder ernstige fysieke en mentale 

afwijkingen.(63) 

 

Wat is verschillend met de Belgische wetgeving? 

- Verschillen in de grens van zwangerschapstermijn:  

In het Verenigd Koninkrijk wordt een grens getrokken op 24 weken zwangerschap 

(postconceptioneel). In België wordt een grens gelegd op 12 weken zwangerschap.  
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- Verschillen in de wetsomschrijving: 

 In België is het mogelijk om om elke reden een abortus te laten uitvoeren (op 

verzoek) vóór 12 weken. Dit staat gelijk aan een zwangerschapsafbreking op 

verzoek. In het Verenigd Koninkrijk is dit niet mogelijk. Vóór 24 weken moet het 

voortzetten van de zwangerschap meer risico’s inhouden dan het stopzetten van de 

zwangerschap. Twee artsen moeten deze risico’s beoordelen en afwegen of het 

voortzetten van de zwangerschap de fysieke en mentale gezondheid schaadt (van 

haarzelf of van haar kinderen).(64) De meeste artsen gaan ervan uit dat een 

ongewenste zwangerschap voortzetten schade berokkend aan de gezondheid van 

de vrouw.(64) Ook omwille van financiële of sociale redenen kan een 

zwangerschap afgebroken worden, maar enkel als beide artsen ervan uitgaan dat 

dit schade berokkend aan de mentale en fysieke gezondheid.(64)  

 Om een zwangerschap na 24 weken te kunnen afbreken wordt beschreven dat er 

een ‘groot risico’ moet zijn, dat het kind zal lijden aan fysieke of mentale 

afwijkingen. In de Belgische wetgeving moet het ‘vaststaan’ dat het kind zal lijden 

aan een zware, ongeneeslijke kwaal.(63) Deze verschillen in wetsomschrijving 

zorgen ervoor dat verschillende interpretaties mogelijk zijn.  

- Om in België een zwangerschap na 12 weken te kunnen afbreken is er een 

goedkeuring nodig door twee artsen. Een zwangerschapsafbreking vóór 12 weken 

heeft deze goedkeuring van een tweede arts niet nodig. In het Verenigd Koninkrijk is 

er voor elke zwangerschapsafbreking (zowel vóór als na 24 weken) een goedkeuring 

van twee artsen nodig.(64) 

 

Registratie 

Enkel een geregistreerde arts kan een zwangerschap afbreken. Wanneer een arts zich laat 

registreren, wordt hij/zij verplicht de zwangerschapsafbreking ten laatste 14 dagen erna te 

melden bij ‘the chief medical officer’. Alle meldingen komen uiteindelijk terecht bij het 

ministerie van Volksgezondheid. Door de meldingsplicht kunnen er statistieken worden 

opgesteld en gaat men na of de wetgeving wordt nageleefd.(66) 

Jaarlijks wordt er een rapport opgesteld met statistieken over de abortussen van het afgelopen 

jaar.  
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Enkele cijfers uit het rapport van 2011: 

In 2011 vonden er 189 931 abortussen plaats waarvan 17 094 (9 %) na 12 weken 

zwangerschap (230 per 10 000 geboortes). 146 zwangerschappen werden afgebroken na de 

termijn van 24 weken (2.1 per 10 000 geboortes).(65)(66) 

Het rapport geeft ook weer wanneer een zwangerschap werd afgebroken omwille van een 

ernstige afwijking bij de foetus en voor welke indicaties er werd afgebroken. Een voorbeeld: 

193 zwangerschappen werden afgebroken omwille van een anencephalie, drie van deze 

interrupties vonden plaats na 24 weken zwangerschap.(66) 

 

Samenvatting officiële registraties: België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

 

 

4.7. Medicolegale aspecten: wrongful life en wrongful birth 

 

Tot slot wil ik kort wrongful life en wrongful birth toelichten. Hiermee wil ik een voorbeeld 

geven van de juridische gevolgen van de onduidelijke wetsomschrijving, over welke foetale 

afwijking ernstig genoeg is.  

Deze rechterlijke vonnissen (wrongful life en wrongfulbirth) verhogen de medico-legale druk 

op de prenatale diagnostiek en werken vermoedelijk de onduidelijke registratie in de hand.  

 

Een arts krijgt de verantwoordelijkheid om te bepalen of een aandoening van het ongeboren 

kind ernstig genoeg is om de zwangerschap (na 12 weken) af te breken. De beoordeling of een 

aandoening ernstig genoeg is, is eerder subjectief. Maar wat als de aandoening prenataal 

gemist wordt? Wat wanneer de mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking niet aan bod is 

gekomen?  

 Aantal officieel geregistreerde zwangerschapsafbrekingen na 12 

weken per 10 000 geboortes per jaar  

België 12 per 10 000 geboortes  

Nederland 148 per 10 000 geboortes 

Frankrijk 63 per 10 000 geboortes 

Het Verenigd 

Koninkrijk 

230 per 10 000 geboortes 
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4.7.1. Begripsomschrijving wrongful life en wrongful birth 

 

Wrongful birth 

Dit betreft een vordering die door de ouders wordt ingesteld omwille van het ‘onrechtmatig 

geboren worden van een kind waarvan de zwangerschap zou afgebroken zijn bij voorgaande 

kennis van de afwijking’. Een voorbeeld: dit kan bij een vals negatief resultaat van een 

prenatale diagnostische test. De ouders zouden het kind nooit laten geboren hebben indien ze 

wisten welke problemen het zou hebben. Het kind zelf wordt niet als schadepost gezien, maar 

wel de lasten die het met zich meebrengt, zowel materieel als moreel.(39) 

 

Wrongful life 

Dit betreft een vordering die door het kind met de handicap zelf wordt ingesteld omwille van 

het ‘onrechtmatige leven dat geleid moet worden en dat er niet zou geweest zijn bij 

voorafgaande kennis van de afwijking’. Er wordt een vergoeding geëist van degene die zijn 

bestaan heeft veroorzaakt, die instaat voor het ‘eigen lijden’. Zonder het onzorgvuldig 

handelen van de arts tijdens de zwangerschap zou hij/zij nooit bestaan hebben.(39) 

 

4.7.2. Wat kan ‘verkeerd’ gaan bij de prenatale diagnostiek? 

 

4.7.2.1. Ontbreken van een diagnose 

 

Een arts beschikt over een diagnostische en therapeutische vrijheid (Artikel 11 uit het 

Koninklijk Besluit nummer 78, betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen).(41) Maar doordat de abortuswet een zwangerschapsafbreking na 

12 weken legaliseert, op voorwaarde dat het kind zal lijden aan een zware, ongeneeslijke 

kwaal,(31) vereist dit dat er wel degelijk toegang nodig is tot de prenatale diagnostiek.(40)  

 

4.7.2.2. Fout bij de diagnose 

 

Er kan van een fout gesproken worden als de arts bijvoorbeeld de resultaten van de prenatale 

test fout interpreteert of als hij het onderzoek niet opnieuw herhaalt. Een voorbeeld van dit 

laatste is een uitspraak van 24 juni 2002 door het Hof van Beroep in Luik. De arts besloot na 

een eerste onderzoek dat de vrouw immuun was voor toxoplasmose en het onderzoek werd 

niet herhaald. Dit werd beschouwd als een fout die in oorzakelijk verband stond met de 

schade.(40) 
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4.7.2.3. Informatieplicht wordt niet nageleefd 

 

Artikel 7 van de patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt recht heeft op alle informatie die 

nodig is om inzicht te krijgen in zijn/haar gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie 

ervan.(40) 

De informatieverstrekking moet zowel betrekking hebben op de diagnose, de aard van de 

behandeling, de risico’s van de behandeling en de gevolgen als er niet wordt behandeld. Het 

doel is dat de patiënt een weloverwogen beslissing kan maken.(42) In welke mate de arts 

informatie moet vermelden over de mogelijkheid van een zwangerschapsafbreking is niet 

eenvoudig maar een zwangerschapsafbreking kan gezien worden als een behandelingsoptie, 

waarover de patiënt informatie moet krijgen.(31) 

 

4.7.3. Zwaktes in de wrongful life en wrongful birth vorderingen 

 

Een eerste probleem:  

Het slachtoffer moet aantonen dat de arts onzorgvuldig zou zijn geweest. In de meeste 

gevallen is hier moeilijk bewijs van te leveren.(38) 

 

Een tweede probleem: 

Hoe wordt de schade aangetoond? Op vlak van wrongful life vorderingen moet de 

vergelijking gemaakt worden tussen een leven met of zonder handicap. Men kan niet 

automatisch concluderen dat een leven met een handicap minderwaardig is aan een leven 

zonder handicap. De actuele levenstoestand moet vergeleken worden met een toestand van 

niet-bestaan, wat een onmogelijke vergelijking is.(39) 

 

Een derde probleem: 

Hoe kan een causaal verband getrokken worden tussen de fout en de geleden schade? De 

schade betreft een congenitaal probleem, de arts heeft de handicap niet veroorzaakt of 

verergerd. Er kan dan de vraag gesteld worden hoe deze schade aan hem kan doorgerekend 

worden.(38) Er kan nooit met volle zekerheid geconcludeerd worden dat de ouders zouden 

zijn overgegaan tot een afbreking, indien de afwijking wel prenataal zou vastgesteld zijn.(42)  
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4.7.4. Vergelijking tussen België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Wrongful life vordering 

Enkel in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is er overgegaan tot het nemen van een 

wettelijk initiatief om wrongful life vorderingen uit te sluiten. Het Verenigd Koninkrijk deed 

dit al in 1976, in Frankrijk gebeurde dit in 2002. België nam al initiatief om een wettelijke 

regeling in te stellen, maar doordat de wet van 2007 betreffende vergoeding van schade als 

gevolg van de gezondheidszorg werd vervangen, viel dit wettelijk initiatief weg. Momenteel 

kan men in België en Nederland geen wrongful life vorderingen uitsluiten. Beide landen 

kenden in het verleden reeds deze vordering toe.(38) 

 

Wrongful birth vordering 

In zowel het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland als België werden deze vorderingen 

reeds toegekend. Verschillend van bij ons is dat het in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 

niet mogelijk is een vergoeding toe te kennen voor de opvoeding van een gezond kind. 

Bijkomende kosten voor de opvoeding van een gehandicapt kind kunnen wel verkregen 

worden.(38) 
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5. DISCUSSIE 
 

5.1. Wetgeving 

 

5.1.1. Vage wetsomschrijving 

 

De omschrijving ‘een uiterst zware en ongeneeslijke kwaal bij het kind’ is een vaag begrip. 

Wie bepaalt wat ernstig genoeg is om een zwangerschap af te breken? De interpretatie van 

‘uiterst zwaar’ wordt momenteel overgelaten aan de medische wetenschap, wat een zekere 

onzekerheid schept bij de zorgverstrekkers. Dit kan zijn weerslag hebben op de registratie.  

Het Nederlands ‘modelreglement: medisch handelen bij late zwangerschapsafbreking’, een 

uitgeschreven protocol, biedt een houvast en geeft steun aan alle zorgverstrekkers die 

meewerken aan een late zwangerschapsafbreking.  

Een oplossing voor België zou kunnen zijn om ervaringen van verschillende beroepsgroepen 

zoals de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV), de Federale Neutrale 

Beroepsvereniging Verpleegkundigen (FNBV), de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie (VVOG), te bundelen. 

 

5.1.2. Nood aan het verlengen van de 12 weken grens? 

 

Een zwangerschapsafbreking na 12 weken is enkel mogelijk wanneer de gezondheid van de 

moeder in gevaar komt of er een ernstige, ongeneeslijke kwaal is vastgesteld bij het 

ongeboren kind. Een zwangerschapsafbreking wordt dan als therapeutisch beschouwd.  

In Nederland kan tot de levensvatbaarheidsgrens elke zwangerschap afgebroken worden 

wanneer de vrouw aangeeft zich in een noodsituatie te bevinden. Hierdoor is er een grotere 

tijdsmarge om prenatale diagnoses te stellen, een zwangerschap kan dan afgebroken worden 

zonder beroep te doen op een uitzonderingsregel. Men kan zich afvragen of hierdoor de lasten 

op de schouders van de behandelend arts verlaagd worden omdat het nog ‘geoorloofd’ is om 

een zwangerschap af te breken? Of zou de valkuil groter worden om eugenetisch te werk te 

gaan, omdat het niet meer hoeft te gaan om een ‘uiterst zware kwaal’ en elke situatie die een 

vrouw als ‘noodsituatie’ omschrijft kan aangegrepen worden? 

De minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, heeft reeds in 2010 een voorstel gedaan 

om de termijn van 12 weken te verlengen. Een stille opening in het debat om de 

abortustermijn te verlengen?  
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5.1.3. Bedenking  

 

Ondanks de afwezigheid van een wettelijke eindtermijn voor therapeutische 

zwangerschapsafbrekingen, is het volgens de oorspronkelijke parlementaire besprekingen niet 

de bedoeling een zwangerschap voorbij de levensvatbaarheidgrens (24 weken) af te breken. 

(Als deze parlementaire besprekingen gevolgd zouden worden, zou het gebruik van een 

foeticide nooit nodig zijn.) Maar men kan zich afvragen of het van belang is om een 

eindtermijn op te stellen wanneer het gaat om een zwangerschapsafbreking om medische 

redenen. Wat speelt de belangrijkste rol: de termijn waarop wordt afgebroken of de ernst van 

de aandoening? Een kind waarbij de diagnose trisomie 21 wordt gesteld op 20 

zwangerschapsweken of op 30 zwangerschapsweken blijft uiteindelijk een kind met trisomie 

21.  

 

5.2. Registratie 

 

5.2.1. Wat is het belang van een correcte registratie 

 

Het registreren van zwangerschapsafbrekingen kan van belang zijn om de volgende redenen:  

- Er zou nagegaan kunnen worden hoe kosteneffectief prenatale screening is. 

Bijvoorbeeld: hoe kosteneffectief is de screening naar trisomie 21?  

- Er kunnen correcte statistieken worden opgesteld die een houvast kunnen bieden aan 

de uitvoerende arts: voor welke indicatie, na een bepaalde zwangerschapsduur, heeft al 

eerder een afbreking plaatsgevonden.  

Hierbij is het noodzakelijk dat er ook gegevens van genetische centra beschikbaar zijn. Deze 

gegevens zouden gekoppeld kunnen worden aan de abortusstatistieken. Voorlopig is er in de 

genetische centra geen registratieplicht en is het tot nog toe onmogelijk correcte federale 

gegevens te verkrijgen. 

 

5.2.2. Onderrapportage 

 

De gerapporteerde cijfers over het aantal zwangerschapsafbrekingen na 12 weken lijken 

onwerkelijk laag. Van de 3 624 interrupties in 2010 en 3 753 interrupties in 2011 waren 

respectievelijk 162 en 156 interrupties na 12 weken zwangerschap (12 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 geboortes). 
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Niet alleen de commissie oordeelt dat deze cijfers een onderrapportering zijn, ook EUROCAT 

is van die mening. EUROCAT heeft abortuscijfers op regionaal niveau geanalyseerd. Alleen 

al in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Namen vonden er 155 

zwangerschapsafbrekingen plaats in 2010 (dit komt neer op 45 zwangerschapsafbrekingen na 

12 weken per 10 000 geboortes, dit is ongeveer 4 keer hoger dan wat de instellingen 

rapporteren).  

 

De redenen van onderrapportering die de senaat zelf aangeeft zijn:  

- De officiële rapporteringsdocumenten, die de evaluatiecommissie verstrekt, zijn 

identiek aan de documenten die moeten worden ingevuld voor een 

zwangerschapsafbreking vóór 12 weken. Dit schept verwarring want 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken met een medische indicatie worden gezien als 

‘therapeutische zwangerschapsafbreking’. Dit wordt niet gezien als 

‘zwangerschapsafbreking op verzoek’ om psychologische of sociale redenen. Artsen 

zien dit als twee totaal verschillende ingrepen.  

- De commissie is niet gemachtigd om controle uit te voeren op de gegevens die hen 

meegedeeld worden. De commissie is zelfs niet gemachtigd om na te gaan of de 

documenten wel op een correcte wijze zijn ingevuld. Ze kunnen artsen noch 

instellingen verplichten aangifte te doen. Ze zijn dus volledig afhankelijk van de 

gegevens die hen worden meegedeeld.  

- Er is een te gebrekkige kennis over de wet. De term ‘ernstige, ongeneeslijke kwaal’ 

kan vrij worden ingevuld en blijkt een onzekerheidsgevoel te scheppen bij de artsen 

waardoor er minder wordt gerapporteerd.  

- Er is reeds een administratieve overbelasting van de gezondheidswerkers.  

 

5.2.3. Verloopt de registratie in andere Europese landen beter? 

 

Nederland 

In Nederland is het, zoals in België, wettelijk verplicht abortussen te registreren. Bij de 

daadwerkelijke registratie zijn er echter verschillen tussen België en Nederland. Vóór de 

levensvatbaarheidsgrens wordt er in Nederland adequaat geregistreerd. Deze registratie 

verloopt nauwkeuriger omdat de geregistreerde gegevens rechtstreeks bij de inspectie van 

Volksgezondheid komen, die een controlerende bevoegdheid heeft. Deze controlerende 

werking zorgt voor meer stimulans om te registreren. Wat mogelijk ook een invloed heeft, is 
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het ‘modelreglement’ voor late interrupties dat opgesteld is door de NVOG (de Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). Het modelreglement is geen wet maar eerder 

een houvast voor wie meewerkt aan een late zwangerschapsafbreking. België mist deze kleine 

houvast, wat meer onzekerheid schept. Onzekerheid kan leiden tot het niet rapporteren van 

late zwangerschapsafbrekingen.  

In België werden in 2010 slechts 12 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 

geboortes geregistreerd. In Nederland waren er in 2011 148 per 10 000 geboortes. Er moet 

wel rekening gehouden worden met het feit dat een zwangerschap in Nederland voor elke 

aangegeven ‘noodsituatie’ tot de levensvatbaarheidsgrens kan afgebroken worden. In België 

zijn er strengere vereisten nodig om na 12 weken nog af te breken (de gezondheid van de 

moeder is in gevaar of het ongeboren kind zal lijden aan een ernstige, ongeneeslijke kwaal).  

Maar ook in Nederland wordt opgemerkt dat hoe later de zwangerschap wordt afgebroken 

(voorbij de levensvatbaarheidsgrens), hoe minder er wordt geregistreerd. In 2011 werden geen 

meldingen gedaan, in 2012 slecht drie. Wellicht speelt hier de vrees voor justitiële procedures 

een belangrijke rol in het niet-rapporteren.(58) 

 

Frankrijk 

De IVG’s en de IMG’s worden in Frankrijk zeer nauwkeurig geregistreerd. Zowel de 

goedkeuring om een zwangerschap af te breken, als de registratie van de afbreking moeten 

gebeuren door artsen uit een multidisciplinair prenataal diagnostisch centrum (CPDPN). In de 

registratie wordt ook de reden van interruptie vermeld. Deze resultaten worden in een 

statistiek aan elkaar gekoppeld, wat een overzichtelijk beeld geeft van welke indicaties 

aanleiding gaven tot een late interruptie.  

De Franse cijfers kunnen goed vergeleken worden met de Belgische cijfers omdat de 

uitzonderingsregel om een abortus na 12 weken af te breken identiek is aan die van België.  

In 2009 registreerde men 63 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 geboortes. 

Dit ligt meer dan 5 keer hoger dan de door Nationale Commissie geregistreerde late 

interrupties in België (12 per 10 000 geboortes).  

Vinden er in Frankrijk meer zwangerschapsafbrekingen na 12 weken plaats of wordt er 

nauwkeuriger geregistreerd? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijk.  
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Het Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk kan enkel een geregistreerde arts een zwangerschap afbreken. 

Wanneer een arts zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de voorwaarde om ten laatste 14 

dagen na de zwangerschapsafbreking melding hiervan te doen.  

Jaarlijks wordt er een rapport opgesteld met statistieken. In deze statistieken kan men ook de 

indicaties voor de zwangerschapsafbrekingen vinden en bij welke termijn er afgebroken is. In 

2011 vonden er 230 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken per 10 000 geboortes plaats en 

2,1 zwangerschapsafbrekingen na 24 weken per 10 000 geboortes.  

Het is moeilijker om cijfers van het Verenigd Koninkrijk en België met elkaar te vergelijken. 

De Britse wetsomschrijving beschrijft andere voorwaarden en voorziet een andere 

eindtermijn. (Tot 24 weken kan een zwangerschap worden afgebroken indien het verder 

zetten van de zwangerschap meer risico’s inhoudt dan het afbreken ervan.)  

5.2.4. Wat kunnen we leren uit andere landen om de registratie in België beter te laten 

verlopen? 

 

- Nederland en Frankrijk hebben een controlerende bevoegdheid die de gemelde 

gegevens controleert. Een oplossing zou kunnen zijn om ook in België een 

controlerende functie aan te stellen. 

- Frankrijk is een voorbeeld op basis van registratie. Een van de redenen waarom de 

registratie daar beter lukt zou kunnen zijn omdat er andere begripsomschrijvingen 

worden gebruikt. Een zwangerschapsafbreking op verzoek krijgt de naam IVG, een 

zwangerschapsafbreking om therapeutische redenen is een IMG. Er wordt voor beide 

situaties een ander registratieformulier gebruikt, zodat geen verwarring mogelijk is.  

- In Frankrijk is er meldingsplicht voor het multidisciplinair prenataal diagnostisch 

centrum (CPDPN). Enkel artsen uit deze centra kunnen een zwangerschap afbreken. In 

deze centra gebeuren ook prenatale diagnoses, deze diagnoses moeten eveneens 

gemeld worden.  

Ook Nederland kent een verplichting om de reden van zwangerschapsinterruptie te 

melden en dus eveneens de prenatale diagnoses (verslaglegging). Door de combinatie 

van verplichte registraties kunnen de prenatale diagnoses en 

zwangerschapsafbrekingen aan elkaar gekoppeld worden. Om dit ook in België te 

verwezenlijken is een adequate registratie voor de genetische centra vereist, dit is 

momenteel nog niet het geval. 
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Maar zoals huidig minister van Volksgezondheid Laurette Onckelinx zelf al aanhaalde, is in 

dialoog treden met beroepsorganisaties en ziekenhuisdirecties een eerste noodzakelijke stap. 

Zij werken als tussenpersoon om de artsen op de registratieplicht te wijzen. 

 

5.3. Medico-legale problematiek 

 

De grote vooruitgang in de prenatale diagnostiek brengt zowel ethische als juridische 

vraagstukken met zich mee, zoals wrongful life en wrongful birth. De wrongful life en 

wrongful birth problematiek wordt aangehaald om een voorbeeld te geven van welke 

juridische gevolgen onduidelijke wetomschrijving kan hebben. Van de behandelende arts 

wordt verwacht dat hij/zij bepaalt of de foetale afwijking ernstig genoeg is om de 

zwangerschap af te breken. De wrongful birth en wrongful life vorderingen verhogen de 

medico-legale druk en kunnen de onduidelijke registratie in de hand werken.  

 

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland worden wrongful birth 

vorderingen uitgevoerd en hebben de ouders recht op een vergoeding voor de geleden schade. 

Voor wrongful life vorderingen hebben de meeste landen (behalve Nederland) de wil om deze 

vorderingen niet toe te laten. België beschikt voorlopig nog niet over een wettelijk initiatief 

omdat de wet van 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidzorg 

werd vervangen.  

Wanneer België, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wrongful life vorderingen 

weigert, kan een deel van de medicolegale druk bij de artsen verlaagd worden, wat 

bevorderend kan zijn voor de registratie.  
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6. CONCLUSIE 
 

De abortusmaterie is zo complex dat deze niet compleet in een regelgeving kan gevat worden. 

Hierdoor krijgt men te maken met een vage, niet strikt afgelijnde wetsomschrijving. Het is 

wenselijk noch mogelijk een lijst op te stellen met indicaties waarvoor een zwangerschap na 

12 weken wel of niet mag worden afgebroken.  

Het grootste knelpunt in de Belgische abortuswetgeving is de onderrapportering van 

interrupties na 12 weken. Op dit moment kan er niet in kaart gebracht worden hoeveel 

interrupties na 12 weken en met welke indicatie, er in België plaatsvinden. Aan de hand van 

een vergelijking met andere Europese landen worden enkele mogelijke oplossingen voor deze 

problematiek voorgesteld.  
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BIJLAGE 
 

Abortuswet België: SWB. Titel VII. Hoofdstuk 1. Artikel 350 van de wet van 3 april 1990 

betreffende de vruchtafdrijving. 

 

TITEL VII. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN 

TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID. 

 

 HOOFDSTUK I. - VRUCHTAFDRIJVING. 

 

 Art. 350. <W 1990-04-03/30, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 15-04-1990> Hij die door 

spijzen, dranken, artsenijen of door enig ander middel vruchtafdrijving veroorzaakt bij een 

vrouw die daarin heeft toegestemd, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van drie maanden 

tot een jaar en tot geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, 

art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> 

 Er is evenwel geen misdrijf wanneer de zwangere vrouw die door haar toestand in een 

noodsituatie verkeert, een geneesheer verzoekt haar zwangerschap af te breken en indien de 

zwangerschapsafbreking uitgevoerd wordt onder de volgende voorwaarden : 

 1° a) de zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden vóór het einde van de twaalfde week na 

de bevruchting; 

 b) de zwangerschapsafbreking moet onder medisch verantwoorde omstandigheden door een 

geneesheer worden verricht in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een 

voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar omstandig inlicht 

inzonderheid over de rechten, de bijstand en de voordelen, bij wet en decreet gewaarborgd 

aan de gezinnen, aan de al dan niet gehuwde moeders en hun kinderen, alsook over de 

mogelijkheden om het kind dat geboren zal worden te laten adopteren; en die, op verzoek van 

de geneesheer of van de vrouw, haar hulp en raad geeft over de middelen waarop zij een 

beroep zal kunnen doen voor de oplossing van de psychologische en maatschappelijke 

problemen welke door haar toestand zijn ontstaan. 

 2° De geneesheer tot wie een vrouw zich wendt om haar zwangerschap te laten afbreken, 

moet : 

 a) de vrouw inlichten over de onmiddellijke of toekomstige medische risico's waaraan zij 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0088
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0089
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.349
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.351


 

 

 

zich blootstelt door het afbreken van de zwangerschap; 

 b) de verschillende opvangmogelijkheden voor het kind dat geboren zal worden in 

herinnering brengen en, in voorkomend geval, een beroep doen op het personeel van de dienst 

bedoeld in het 1°, b), van dit artikel om de daar bepaalde hulp en raad te geven; 

 c) zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken. 

 De appreciatie van de geneesheer over de vaste wil en de noodsituatie van de zwangere 

vrouw, op basis waarvan hij aanvaardt de ingreep uit te voeren, kan niet meer worden 

aangevochten indien is voldaan aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden. 

 3° De geneesheer kan de zwangerschapsafbreking niet eerder verrichten dan zes dagen na de 

eerste raadpleging en nadat de vrouw, de dag van de ingreep, schriftelijk te kennen heeft 

gegeven dat ze vastbesloten is de ingreep te ondergaan. 

 Deze verklaring moet bij het medisch dossier worden gevoegd. 

 4° Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap onder de voorwaarden bepaald 

onder het 1°, b), het 2° en het 3° slechts worden afgebroken, indien het voltooien van de 

zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien 

vaststaat dat het kind dat geboren zal worden, zal lijden aan een uiterst zware kwaal die als 

ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose. In dat geval moet de geneesheer 

tot wie de vrouw zich heeft gewend, de medewerking vragen van een tweede geneesheer, 

wiens advies bij het dossier moet worden gevoegd. 

 5° De geneesheer of een andere bevoegde persoon van de instelling voor gezondheidszorg 

waar de ingreep is verricht, moet aan de vrouw de nodige voorlichting verstrekken inzake 

contraceptiva. 

 6° Geen geneesheer, geen verpleger of verpleegster, geen lid van het paramedisch personeel 

kan gedwongen worden medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbreking. 

 De geneesheer die weigert een dergelijke ingreep te verrichten, is gehouden de vrouw bij 

haar eerste bezoek in kennis te stellen van zijn weigering. 

 

 


