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Bussemaker: 'Kabinet blijft af van abortus en euthanasie’ 

Staatssecretaris Volksgezondheid spreekt over medisch-ethische kwesties 

DEN HAAG - PvdA-staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft een 
gastcollege op de Erasmus Universiteit aangegrepen om duidelijk te maken dat er 
geen reden is voor zorgen over het kabinetsbeleid ten aanzien van medisch-ethische 
kwesties, meldt de Volkskrant.  

Volgens de krant zei Bussemaker dat de overheid zich niet zal bemoeien met de 
keuze van vrouwen voor abortus. "De vrouw neemt het besluit in overleg met de arts, 
en dat zal zo blijven. Noch de ChristenUnie, noch de minister-president noch ik of 
welke politicus dan ook zal in de behandelkamer komen.’ 

Ongerustheid 

De staatssecretaris probeert volgens de Volkskrant met haar toespraak de 
ongerustheid van critici zoals haar partijgenoot en Kamerlid Paul Kalma weg te 
nemen. Hij waarschuwde onlangs voor een te grote politieke rol voor de 
grondbeginselen van de ChristenUnie. Bussemaker: "Wie het coalitieakkoord goed 
leest, ziet dat helemaal geen sprake is van het terugdraaien van de klok." Zo worden 
artsen niet verplicht tot het aandragen van adoptie als alternatief voor abortus. 

Adoptie 

Bussemaker zegt dat 85 procent van de vrouwen bij een bezoek aan de dokter al 
weet of ze tot abortus wil overgaan. Bij deze groep is het volgens de staatssecretaris 
‘niet erg zinvol’ als de arts ingaat op eventuele alternatieven. "Sterker nog, dat kan 
zelfs nadelig zijn en psychosociale problemen veroorzaken." 

Overtijdbehandeling 

De omstreden beslissing van het kabinet om de overtijdbehandeling onder de 
abortuswet te laten vallen, heeft in de praktijk minder grote gevolgen dan in het 
algemeen wordt gedacht. In ruim de helft van de overtijdbehandelingen wordt nu al 
een bedenktijd van minstens vijf dagen in acht genomen, zegt de staatssecretaris. 

Palliatieve zorg 

Ook zal het kabinet de bestaande euthanasiepraktijk handhaven, en zullen aan de 
patiënt geen beslissingen worden opgedrongen. Bussemaker: "Anders dan door de 
oppositie wel eens werd gesuggereerd is palliatieve zorg geen alternatief voor 
euthanasie." 

Stamcelonderzoek 

Stamcelonderzoek met speciaal hiervoor gekweekte embryo’s blijft verboden. 
Volgens de staatssecretaris is het toestaan van het kweken van embryo’s voor de 
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wetenschap niet noodzakelijk, omdat er ook onderzoek kan worden uitgevoerd met 
embryo’s die overblijven na ivf-behandelingen. Wel pleit Bussemaker voor 
voortzetting van het debat hierover. 

ChristenUnie 

Kamerlid Esmé Wiegman van de ChristenUnie zegt in een reactie dat de toespraak 
van Bussemaker ‘persoonlijke elementen’ bevat, maar dat haar woorden over het 
kabinetsbeleid passen binnen de grenzen van het regeerakkoord. 
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