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Geachte voorzitter, 

Hierbij verleen ik u de opdracht om een wetsevaluatie uit te voeren ten aanzien 

van de Wet afbreking zwangerschap (wet van 1 mei 1981, Stb. 1981, 257, 

houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap zoals deze 

laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350). 

 

De Wet afbreking zwangerschap heeft als doel hulp te bieden aan vrouwen die zich 

als gevolg van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden en 

daarbij zo veel mogelijk bescherming te bieden aan het ongeboren menselijk 

leven. Deze bescherming wordt bewerkstelligd door in de wet opgenomen 

waarborgen voor een zorgvuldige besluitvormingsprocedure. 

 

De centrale vraag in deze evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap is hoe de 

wet functioneert in de praktijk, of deze voldoende toekomstbestendig is en of er 

knelpunten in de wetgeving zijn en welke onvoorziene neveneffecten er bestaan. 

De evaluatie zal gericht zijn op de periode vanaf 2005, dus op de periode na de 

vorige evaluatie.  

 

Ik vraag u dit te bezien in het licht van (nieuwe) internationale ontwikkelingen en 

wetenschappelijke kennis over (gevolgen van) de abortuspraktijk, voor zover dit 

niet al recentelijk onderzocht is. Hieronder vallen eventuele fysieke en 

psychosociale effecten/risico’s van een abortus en de invloed van prenatale 

diagnostiek. Ook medische inzichten over de levensvatbaarheidsgrens behoren 

hiertoe.  

 

Verder vraag ik bij de evaluatie graag aandacht voor informatievoorziening. Van 

belang is na te gaan of er voldoende evenwichtige informatie beschikbaar en 

toegankelijk is, op basis waarvan een vrouw tot een weloverwogen besluit kan 

komen.  

 

Daarnaast wordt bijzondere aandacht gevraagd voor keuzehulpverlening, de 

(financiële) toegankelijkheid daarvan en het besluitvormingsproces, waaronder de 

beweegredenen om over te gaan tot een zwangerschapsafbreking. Ik hecht eraan 

inzicht te krijgen in de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces en vraag ook 
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specifiek aandacht voor de nazorg na een abortus.  

 

Tevens vraag ik graag aandacht voor de samenwerkingsovereenkomsten tussen de 

klinieken en ziekenhuizen, zoals vastgelegd in de wet. Van belang is dat duidelijk 

wordt welke aspecten daarin moeten worden geregeld en hoe actueel die 

overeenkomsten gehouden moeten worden.  

 

Tenslotte vestig ik bij de evaluatie de aandacht op de samenloop van de Wet 

afbreking zwangerschap met andere wetten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan de Wet toelating zorginstellingen en de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg.   

 

Voor het onderzoek is een bedrag van 175.000 euro beschikbaar. Ik verwacht de 

resultaten van de evaluatie graag in het najaar 2019.  

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

namens deze, 

de directeur Publieke Gezondheid, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


