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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen 

onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes 

variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over 

het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 

2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan 

een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 

procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Abortuspil via de huisarts? 
21 februari 2018 

 

Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek, gehouden van 19 tot en met 21 februari 2018, deden  23.439 leden 

van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes 

variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet: 

lisette.van.vliet@eenvandaag.nl 
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1. Samenvatting 

Onderzoek: ‘Laat ook de huisarts abortuspil verstrekken’ 

PvdA en GroenLinks willen dat ook de huisarts, en dus niet alleen de 

abortuskliniek, binnenkort de abortuspil kan voorschrijven. Ze dienen hier 

vandaag een initiatiefwetsvoorstel voor in. Uit een gewogen peiling van 

EenVandaag blijkt dat hier veel steun voor is. Zes op de tien mensen (63%) 

vinden het een goed idee als de huisarts de pil kan voorschrijven. Ook de meeste 

achterbannen van de coalitie zijn positief: kiezers van D66 (80% voor) en VVD 

(69%) zijn enthousiast en ook CDA-kiezers zijn voorzichtig optimistisch (49% 

voor, 35% tegen). Alleen de kiezers van de ChristenUnie zijn in meerderheid 

tegen. 

De abortuspil, eigenijk een serie pillen, breekt een zwangerschap af tot 9 weken. Oud-

minister Schippers werkte eerder al een wetsvoorstel om de abortuspil via de huisarts te 

verstrekken, maar trok dat later in. In het huidige regeerakkoord staat niets over de 

abortuspil, wat na het zelfdodingspoeder en de donorwet een volgende medisch-ethische 

discussie is waar deze coalitie mee geconfronteerd wordt.  

'De drempel voor abortus moet omlaag' 

Voorstanders geven aan dat abortus in Nederland een recht is en dat je als overheid dan 

ook moet zorgen dat het laagdrempelig kan. Ook geven mensen aan dat de huisarts de 

vrouw vaak al kent, waardoor ze verwachten dat deze arts beter met haar kan praten over 

de beslissing en begeleiding kan geven. Zoals een ondervraagde zegt: 'Abortus doe je niet 

zomaar, het is voor de betrokken vrouw verschrikkelijk. Dan is de huisarts in elk geval een 

vertrouwde persoon om mee te praten’.  

 

Huisarts te weinig tijd 

Tegenstanders vinden juist dat de drempel hoog moet blijven. Ze vinden dat een abortus 

iets is dat je niet aan de huisarts, maar aan experts over moet laten. ‘Ik denk dat een 

abortus grote (psychische) gevolgen kan hebben en dat de artsen van een abortuskliniek 

daar beter op kunnen sturen en kunnen helpen. Daarnaast denk ik dat het inderdaad niet 

te makkelijk moet zijn om aan zo'n pil te komen.’ Ook vrezen ze dat de huisarts, die het 

nu al heel druk heeft, in de praktijk te weinig tijd heeft om goede begeleiding te kunnen 

bieden.  
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2. Abortuspil 
 

We leggen u nu een vraag voor over de 'abortuspil'. Dat is eigenlijk een serie van pillen, 

die een zwangerschap tot 9 weken kan afbreken.  

  

Op dit moment mag de abortuspil alléén verstrekt worden door abortusklinieken en 

ziekenhuizen met een abortusvergunning. Vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken 

moeten eerst naar de huisarts, die ze doorstuurt naar een abortuskliniek. Oud-minister 

Schippers was bezig met een wetsvoorstel waarbij de huisarts de abortuspil zelf, zonder de 

abortuskliniek, zou kunnen voorschrijven. De Nederlandse vereniging van Huisartsen staat 

positief tegenover dat idee.  

  

Voorstanders denken dat de huisarts, die de vrouw vaak al kent, beter met haar kan 

praten over haar afweging dan een onbekende in een abortuskliniek. Ze verwachten dat 

hierdoor het aantal abortussen omlaag zal gaan. Ook zou de huisarts vrouwen sneller 

kunnen helpen aangezien abortusklinieken vaak wachtlijsten hebben. Tegenstanders 

vrezen juist dat het aantal abortussen omhoog gaat, als de pil laagdrempeliger via de 

huisarts beschikbaar komt. Daarnaast is er twijfel of huisartsen wel net zoveel tijd hebben 

om met de vrouwen te praten over de beslissing en ze te begeleiden. In Nederland vinden 

nu per jaar circa 30.000 abortussen plaats. 

  

Als u moet kiezen: Vindt u dat de wet gewijzigd moet worden waardoor de 

abortuspil ook via de huisarts beschikbaar komt, of moet de wet blijven zoals het 

nu is? 

De wet moet WEL gewijzigd worden (abortuspil ook via de huisarts): 63% 

De wet moet NIET gewijzigd worden (abortuspil alleen via abortuskliniek / ziekenhuis): 

23% 

Weet niet / geen mening: 14% 

 

VVD = 69% voor / 21% tegen  

CDA = 49% voor / 35% tegen / CDA-leden: 38% voor, 46% tegen   

D66 = 80% voor / 12% tegen  

CU = 21% voor / 65% tegen  

Verder alle achterbannen in meerderheid voor, behalve SGP (83% tegen)  

 


