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Pro-life beweging introduceert anti-abortuspil
Katholiek Nieuwsblad, 4 september 2017
door Sjoukje Dijkstra
Drie pro-life organisaties introduceren een behandeling in Nederland die in een aantal gevallen het eﬀect van
de ‘abortuspil’ kan terugdraaien. Het gaat om een initiatief van de website abortusinformatie.nl, die
samenwerkt met stichting Schreeuw om Leven en het Nederlands Artsenverbond.
Slagingspercentage
De ‘abortuspil’ bestaat in feite uit verschillende tabletten. De eerste daarvan stopt de aanmaak van het
zwangerschapshormoon progesteron. De overige wekken baarmoederkrampen op, die de vrucht uitdrijven.
De zogeheten Abortion Pill Reversal (APR) moet uiterlijk binnen 72 uur na het innemen van de eerste
‘abortuspil’ worden gebruikt. De APR bevat progestageen, dat normaal gesproken bij ivf-behandelingen wordt
voorgeschreven, en dat de hechting van het embryo in het baarmoederslijm bevordert.
“Wanneer een vrouw dit dagelijks slikt tot de twaalfde week van de zwangerschap, is de kans groot dat haar
zwangerschap behouden blijft”, zegt Kees van Helden van Schreeuw om Leven vrijdag in Katholiek
Nieuwsblad.
De behandeling kent in de Verenigde Staten volgens Van Helden een slagingspercentage van 65%. “Hoe
eerder er wordt begonnen met de behandeling, hoe groter de kans van slagen. Natuurlijk betekent dat ook dat
de resterende abortuspillen niet meer ingenomen moeten worden.”
Reactie Genootschap Abortusartsen
Hoewel er voor zover bekend geen risico’s aan het gebruik van progestageen zitten, vindt Annet Jansen het
een slechte ontwikkeling. Ze is abortusarts bij de CASA klinieken en voorzitster van het Nederlands
Genootschap van Abortusartsen. Als iemand na de eerste pil spijt krijgt, is er volgens haar iets fout gegaan in
het traject voorafgaand aan de keuze tot een abortus.
Volgens Jansen is er een risico op afwijkingen aan de vrucht indien na de eerste pil wordt gestopt met het
abortuspiltraject. Salome van der Wende van abortusinformatie.nl spreekt dit tegen. “Geboortafwijkingen
kunnen pas ontstaan, wanneer de moeder de tweede abortuspil al heeft gebruikt, die de weeën opwekt. De
AbortusPilStopper-behandeling dient plaats te vinden voordat deze tweede abortuspil misoprostol/Cytotec
wordt ingenomen.”
Netwerk pro-life artsen
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Sinds begin dit jaar zou de abortuspil verkrijgbaar moeten zijn bij huisartsen die daar een vergunning voor
hebben. In de praktijk is dit nog niet geregeld. Schreeuw om Leven hoopt nu een netwerk van pro-life artsen
op te zetten die de AbortusPilStopper-behandeling gaan aanbieden. Op dit moment heeft een viertal artsen
zich hiervoor gemeld.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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