
Ruim baan voor
zelfbetaalde scans

Dancefeest wordt
extra beveiligd

Rond dancefeest Sensation
worden zaterdag extra veilig-
heidsmaatregelen getroffen
vanwege een ‘signaal’ dat be-
trekking heeft op dit evene-
ment in de Arena in Amster-
dam. Dat heeft de gemeente
aangekondigd. Wat voor sig-
naal precies is niet bekend ge-
maakt. Burgemeester, justitie
en politie zijn alert bij grote
evenementen vanwege de reë-
le kans op een aanslag in Ne-
derland. Dat is volgens de ge-
meente ‘een realiteit waar alle
grote steden in Europa mee te
maken hebben’. Bezoekers van
Sensation zullen gefouilleerd
worden en het gebied romdom
de Arena wordt extra gecon-
troleerd. ANP

Wie op eigen kosten een MRI
wil ondergaan of een ander-
soortige gezondheidscheck,
kan daarvoor vanaf volgend
jaar terecht bij veel meer parti-
culiere klinieken. Minister
Schippers (volksgezondheid)
wil meer van dit soort medisch
onderzoek toestaan en komt
met een wetsvoorstel. Ze gaat
daarbij wel onderscheid ma-
ken. Scans zonder medisch ri-
sico worden toegestaan, voor
andere scans hebben privékli-
nieken een vergunning nodig.
De maatregel ligt gevoelig.
Artsen vrezen dat deze scans
onzekerheid aanjagen bij ge-
zonde mensen, en leiden tot
een grotere toeloop op de re-
guliere zorg. TROUW

Acties brandweer
breiden zich uit

De komende dagen sluiten nog
zes brandweerkorpsen zich
aan bij hun actievoerende col-
lega’s, verwacht vakbond FNV
Overheid. De aard van de actie
kan per korps verschillen:
sommigen rukken alleen nog
maar uit in spoedgevallen, an-
dere korpsen gaan nog wel op
alle meldingen af, maar doen
geen werkzaamheden meer in
de kazernes, zoals onderhoud
en schoonmaakwerk. Gisteren
begonnen negen korpsen met
een actie uit boosheid over een
plan van de werkgevers om de
pensioenleeftijd te verhogen
naar zestig jaar. Nu ligt deze
leeftijd, afhankelijk van het
aantal dienstjaren, op 55 tot
59 jaar. ANP

correctie

babysterfte In het artikel over
babysterfte van afgelopen za-
terdag staat over Nederland in
2004: ‘Hier overleed 7 procent
van de foetussen, bijna twee
keer zo veel als elders’. In wer-
kelijkheid overleden niet 7 op
de 100 baby’s in de buik, maar
7 op de 1000. Dat het twee
keer zo veel is als in vergelijk-
bare landen, klopt wel.
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Meerderheid Kamer
steunt abortuspil
via de huisarts

Wilma Kieskamp en Edwin Kreulen

Komen er meer abortussen als ook de
huisarts de abortuspil mag voorschrij-
ven? Volgens minister Edith Schip-
pers (volksgezondheid) niet: ze wil
daarom de abortuswet aanpassen. Nu
mogen alleen abortusklinieken en
ziekenhuizen de pil voorschrijven.

In feite gaat het om twee soorten
medicijnen die achter elkaar worden
ingenomen. Dat is mogelijk tot acht
weken na het begin van de laatste
menstruatie. Volgens Schippers kan
de huisarts, die de vrouw beter kent,
goed het gesprek voeren, ook om te
voorkomen dat later een nieuwe abor-
tus nodig is. Schippers eist wel dat
huisartsen de overtijdbehandelingen
melden bij de inspectie, zoals ook de
klinieken dat doen.

De christelijke partijen CDA,
ChristenUnie en SGP hebben grote
bezwaren tegen de verruiming. “Wij
zijn zeer bezorgd. Laagdrempelige
toegang tot abortus kan volgens ons
wel degelijk leiden tot meer abortus-
sen”, reageert Kamerlid Carla Dik-Fa-
ber van de ChristenUnie.

Experts betwijfelen dat. “Mis-
schien dat de abortuspil nu beter toe-
gankelijk wordt, maar het komt juist
geregeld voor dat een vrouw na een
gesprek met de huisarts afziet van
abortus”, zegt zelfstandig onderzoe-
ker Charles Picavet, die de rol van de
huisartsen bij ongewenste zwanger-
schap onderzoekt. “Je weet het nooit
zeker, maar ik denk dat het erg mee-
valt met die stijging van het aantal
abortussen.”

“Huisartsen gaan hier zorgvuldig
mee om”, zegt ookGé Donker van het
Nivel, onderzoeksinstituut voor de
zorg. “Ze verwijzen nu naar de kliniek
en daar komt het zelden voor dat een
vrouw toch nog van abortus afziet.”
Huisartsengenootschap NHG heeft al

een handleiding klaarliggen voor de
abortuspil. “Daarin is goed geregeld
wie die pil krijgt en wie niet, en hoe
de nazorg is geregeld”, zegt Donker.
“Die nazorg leveren huisartsen trou-
wens nu al, als de kliniek te ver weg is.
Dit is een goede uitbreiding van de
keuzemogelijkheden voor vrouwen.”

Wie al zes weken zwanger is, moet
nog steeds vijf dagen bedenktijd ne-
men voor een abortus, vervolgt Don-
ker. “We raden huisartsen aan tijdens
die termijn nog een gesprek te voeren,
of de vrouw het echt zeker weet.”

Collega-onderzoeker Picavet
hoopt dat huisartsen vrouwen ook
wijzen op de andere mogelijkheid van
vroege zwangerschapsafbreking: cu-
rettage. Deze ingreep, waarbij de be-
vruchte eicel wordt verwijderd, blijft

alleen mogelijk in de abortusklinie-
ken en ziekenhuizen.

Schippers had eerder ook al plan-
nen voor een wetswijziging, maar
heeft die een jaar opgeschort. Ze had
al geregeld dat een abortuspil bij apo-
theken verkrijgbaar werd. Huisartsen
durfden het medicijn nog niet voor te
schrijven, vanwege de juridische on-
duidelijkheid. In de politiek speelde
bovendien dat het kabinet de steun
van kleine christelijke partijen hard
nodig had in de Eerste Kamer. Die si-
tuatie is nu veranderd.

In de Kamer tekent zich een ruime
meerderheid af voor de wetswijziging:
VVD, D66 en de linkse partijen zijn
voorstander. De sleutelrol, ook in de
Eerste Kamer, ligt bij de PVV-fractie.
Die zal zeker voor stemmen, zegt Ka-
merlid Reinette Klever. “Ik verwacht
dat de huisartsen de abortuspil net zo
zorgvuldig voorschrijven als de klinie-
ken. Nu al kan elk meisje dat onge-
wenst zwanger is zó googelen waar
een abortuskliniek is. Dan liever een
rol voor de huisarts.”

ZWANGERSCHAP CDA, CU
en SGP vrezen voor een
toenemend aantal
abortussen. Experts
betwijfelen dat.

Wie al zes weken
zwanger is, moet nog
steeds vijf dagen
bedenktijd nemen
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