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Inleiding 
Op 2~ april1981 werd het ontwerp van de Wet Afbreking Zwangerschap door de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal aanvaard. De wet werd geplaatst in het Staatsblad 
1981, nr. 257, van 21 mei 1981. Een Algemene Maatregel van Bestuur, ter uitvoering 
van diverse Bepalingen in de wet, wordt binnenkort verwacht. 

In februari 19~2 werd door de Nationale 
Ziekenhuisraad (NZR) ter informatie 
aan de bij haar aangesloten ziekenhuizen 
uitgebracht de 'Nota over de Uitvoering 
van de Wet Afbreking Zwangerschap in 
ziekenhuizen' 1J (verderop zal hiernaar 
worden verwezen als Nota). Het initiatief 
tot deze Nota werd genomen door het 
College van Advies en Bijstand inzake 
Levensbeschouweli j kc Aangelegenheden 
(CABLA). één van de twee statutaire 
adviescolleges van de NZR. De Nota 
biedt de ziekenhuizen een nadere 
oriëntering op twee hoofdpunten. 
Op de eerste plaats 'een samenvatting in 
hoofdlijnen van geest en letter van de 
wet', nauw aansluitend bij de toelichtin-

gen van de regering aan de beide Kamers 
der Staten-Generaal. Ten tweede 'een 
nadere uitwerking van het beginsel van 
de gewetensvrijheid' (art. 20 van de 
Wet). 
In de zomer van hetzelfde jaar werd door 
de Katholieke Vereniging van Ziekenin
richtingen (KVZ) een studie uitgegeven 
over 'Het beleid in een katholiek zieken
huis inzake eventuele zwangerschapsaf
breking' (verderop zal hiernaar worden 
verwezen als Klijn)2J. Deze studie werd 
geschreven door W. Klijn, hoogleraar 
theologische ethiek aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool Amsterdam. 
Zij wordt gepresenteerd als 'een publika
tic waarin de voornaamste gegevens van 

1) De Nota is verkrijgbaar hij het Secretariaat van de Nationale Ziekenhuisraad. 

2) De studie van Klijn is vcrkrijgbaar hij de Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen (prijs f 10.-). 
Adres van beide instanties: postbus 9696. 2506 GR Utrecht. 
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het leergezag. de traditie en de moraal
theologie bij elkaar staan en waar op 
ethisch vlak de problcmatit:k wordt gea
nalyseerd' en 'als handreiking bij de be
sluitvorming in de katholieke ziekenhui
zen' inzake de uitvoering van de \Vet. 
Het is een goede gedachte van de red<IC
tie met het oog op voorlichting aan het 
christelijk georiënteerde volksdeel beide 
publikatiesin één verband te laten be
spreken. Bovendien vooronderstelt Klijn 
in zijn studie kennis van de Nota. Waar 
nodig zullen ook andere publikclties :11et 
betrekking tot de Wet Atbreking Zwan
gerschap bij deze bespreking worden be
trokken (zie ook de literatuurwrwijzin
gen aan het slot). 

De Wet Afbreking Zwangerschap. 
Volgens de Nota (p. 9-10) kent de Wet de 
volgende uitgangspunten: 
a. De Wet gaat uit van twee wezenlijke 

belangen. de rechtsbescherming van 
het ongeboren menselijk !~ven én het 
recht van de vrouw op hulp bij onge
wenste zwangerschap. 

b. Zwangerschapsatbreking wordt niet 
beschouwd als een "gewone· medische 
ingreep zoals alle andere. De waarde 
van het ongeboren menselijk leven 
vraagt om rechtsbescherming van de 
zijde van de overheid. Daarom is 
zwangerschapsafbreking in beginsel 
gehandhaafd als delictsomschrijving 
(ook voor bevoegde artsen. AA). Een 
ruimte voor strafuitsluiting wordt ech
ter geschapen. wanneer de behande
ling wordt verricht door een genees
kundige in een ziekenhuis of kliniek 
met een vergunning'. 

Art. 5 van de Wet wordt volgens de Nota 
(p. 10) door de wetgever cruciaal ge
noemd en bevat de essentie ervan. name
lijk een zorgvuldigheidsnorm. Deze 
wordt als volgt geformuleerd: 'Bij algc
mene Maatregel van Bestuur worden ei
sen gesteld met betrekking tot hulpverle
ning en besluitvorming. welke erop zijn 
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gericht te verzekeren dat iedere beslis
sing tot het afbreken van zwangerschap 
met zorgvuldigheid wordt genomen en 
alleen dan uitgevoerd. indien de noodsi
tuatie van de vrouw deze onontkoombaar 
maakt'. 

Aparte aandacht verdient volgens de No
ta artikei 20, eerste lid, van de Wet. Dit 
luidt: "Niemand is verplicht een vrouween 
behandeling. gericht op het afbreken van 
zwangerschap. te geven. dan wel daaraan 
medewerking te verlenen'. In de Nota (p. 
25) wordt er op gewezen dat 'Dit artikel 
a. geldt zowel voor medisch alsook voor 

verpleegkundig en ander personeel; 
h. doelt zowel op situaties waarin iemand 

in her algemeen principiële bezwaren 
tegen abortus provocatus heeft als op 
situaties waarin dil een hepaald indivi
dueel geval of he paalde categorieën 
van gevallen helreft; 

c. slaat ook op het verwiJzen naar een 
andere arts of inrichting waar eventueel 
wel de bereidheid aanwezig is de zwrm
gerschap af te hreken; ook daartoe is 
niemand verplicht, 

d. hevat dwingend recht, waarvan ook 
nier hij arbeidsovereenkomst kan wor
den afgeweken; 

e. en beschermt degene, die er een he roep 
op doet, tegen ontslag. 

Op deze wijze wil de wetgever de per
soonlijke verantwoordelijkheid. die 
voortvloeit uit de gewetensvrijheid. be
schermen en hij strekt dit uit tot alles wat 
redelijkerwijs als medewerking aan 
zwangerschapsafbreking beschouwd kan 
worden·. 

Daarnaast wordt in de Nota een uitleg 
gegeven van allerlei bepalingen met be
trekking tot de uitvoering van de Wet. 
Deze betreffen o.a. de beraadtermijn (in 
de Wet gesteld op vijf dagen): de regi
stratie van gegevens: de handhaving van 
de Wet: de taak van de genceskundige 
inspectie: en de samenwerking van 
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ziekenhuis met kliniek. Een en ander zal 
bijAMvBworden geregeld. 
Het tot stand komen van de Wet heeft tot 
gevolg dat in klinieken en ziekenhuizen 
een beleid moet worden ontwikkeld. 
overeenkomstig letter en geest van de 
Wet. ook al worden daarin de eigen op
vattingen niet geheel en al gehonoreerd. 
In de Nota wordt aanbevolen dit beleid 
zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen 
en kenbaar te maken aan alle betrokke
nen. Vervolgens moet worden bekeken 
of dit beleid tot gevolg heeft dat een 
vergunning moet worden aangevraagd. 

Hiermee zijn de belangrijkste onderde
len van de Wet en de uitleg daarvan in de 
Nota van de NZR genoemd. De Nota 
moet worden beschouwd als een gedegen 
werkstuk dat met name ziekenhuizen de 
helpende hand reikt bij de ontwikkeling 
van een beleid terzake. Zij bevat een 
uitgebreid notenapparaat, waaruit af te 
lezen valt dat letter en geest van de wet 
zo objectief mogelijk zijn weergegeven. 
In sommige opzichten behoeven de in 
deze paragraaf genoemde aspecten ech
ter nadere aanvulling. Deze zullen nu 
worden besproken. 

Recht en ethiek. 
In de Nota is zorgvuldig vcrmeden aan de 
uitleg van de wet een ethisch standpunt te 
verbinden. Op pagina 6 wordt dit als 
volgt verwoord: 'Het is niet zo. dat wan
neer de overheid een vergunning vcr
leent. zij hiermee uitdrukt dat zwanger
schapsafbreking in ethisch opzicht 'mag' 
( ...... ).Wél is het zo. dat wanneer de 
overheid een vergunning weigert of in
trekt, zij daarmee zegt dat 
zwangerschapsafbreking in de inrichting 
wettelijk 'niet mag'. 
Klijn wijdt aan het onderscheid tussen 
recht en ethiek een apart hoofdstuk. Zich 
beroepend op de kerkelijke traditie zegt 
hij dat menselijke wetgeving niet alle mo
raal kan regelen: 'Zij zou zelfs immoreel 
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worden als zij dit zou proberen: de ethiek 
zelf bepaalt hierbij de grenzen die de wet 
niet mag overschrijden. De allereerste 
taak van de wet is ook niet de morele 
opvoeding van de burgers, maar de be
scherming en de bevordering van het 'bo
num commune', het heil der gcmeen
schap of het algemeen belang· (pag. I 0 I). 
Verder beschouwt Klijn het als 'een feit 
dat zowel bischoppelijke vcrklaringen 
alsook de Vcrklaring van de Congregatie 
van de Geloofsleer in 1974 geenszins uit
sluiten, dat ook bij een overheidsbeleid 
inzake abortus het principe van mogelij
ke strafuitsluiting in concrete gevallen 
toepasbaar is· ( p. 104). 
Op basis hiervan acht Klijn de stelling 
onhoudbaar als zou de nieuwe wet (met 
zijn strafbaarstelling, zorgvuldigheids
norm en gewetensbescherming), moreel 
dermate onaanvaardbaar zijn, dat dit 
voor katholieke ziekenhuizen reden zou 
zijn om zich van het hele vergunningen
stelsel niets aan te trekken en geen ver
gunning aan te vragen. Dit moet als een 
winstpunt beschouwd worden. waar van
uit diverse kerkelijke groeperingen fel 
tegen elke wetswijziging is gestreden als 
zijnde niet in overeenstemming met het 
gcloofsgocd. Hierbij was meestal sprake 
van een sterke identificering van recht en 
ethiek. Het recht als juridisch stelsel is en 
blijft weliswaar uitdrukking van alge
meen aanvaarde en als juist ervaren mo
rele of ethische beginselen in een (pluri
forme) samenleving, maar het valt daar 
geenszins mee samen. Wat de wet niet 
verbiedt, is nog niet ethisch geoorloofd. 
De wet regelt slechts het handelen van de 
mens als maatschappelijk handelen. De 
ethiek daarentegen bestudeert het han
delen van de mens tegen de achtergrond 
van de menswaardigheid en/ of het huma
niteitskaraktcr van dat handelen (vgl. 
Sporken, 1977). Juist daarom is het geïn
diceerd dat instellingen, los van de wet, 
een eigen ethisch beleid inzake zwanger
schapsafbreking ontwikkelen. De morele 
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aanvaardbaarheid van de wet moet dus in 
principe ook onderscheiden worden van 
de ontwikkeling van een eigen ethisch 
beleid met het oog op uitvoering van die 
wet. 
In het licht van het bovenstaande repre
senteert ook het vermelde citaat uit de 
Nota dus een nogal eenzijdige en onvol
ledige visie op het onderscheid tussen 
recht en ethiek. Iets dergelijks is echter 
ook bij Klijn aanwezig. wanneer hij ex
pliciet op de wet ingaat (p. 106-109). 
Evenals de Nota put Klijn zich uit in een 
poging aan te tonen dat in de Wet op 
geen enkele wijze gelezen mag worden 
dat zwangerschapsafbreking ethisch ge
oorloofd is. ook niet in bepaalde gevallen 
en onder bepaalde omstandigheden. 
Klijns argumentatie op dit punt is niet 
overtuigend. Hij heeft zijn eigen weerga
ve van het kerkelijk standpunt onvol
doende in het betoog verwerkt. Daarin 
komt immers expliciet naar voren dat 
ook de wet ethisch verdedigbaar moet 
zijn (zie boven). Dat hij dit verzuimt. 
heeft waarschijnlijk wederom te maken 
met het gevaar van een identificatie van 
recht en ethiek. dat een genuanceerder 
benadering zou kunnen oproepen. 
Dat dit gevaar inderdaad zeer groot is 
bewijzen eerdere reacties op de Nota van 
de kant van de Sectie Ziekenhuizen van 
de NZR en van het Nederlands Artsen
verbond, alsmede van een aantal ac
tiegroepen. Dit rechtvaardigt een eenzij
dige benadering echter niet. Daarmee 
wordt ook tekort gedaan aan de Wet zelf. 
De handhaving als delictsomschrijving en 
het bepalen van strafuitsluitingsgronden. 
alsmede de artikelen met betrekking tot 
de zorgvuldigheidsnorm en de gewetens
vrijheid brengen een ethisch standpunt 
tot uitdrukking waarin de rechten van 
alle betrokkenen bij zw<mgerschapsaf
breking zoveel mogelijk worden be
schermd en waarin geenszins sprake is 
van autorisatie van abortus provocatus. 
maar waarin tevens motieven genoemd 
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worden op grond waarvan 
zwangerschapsafbreking aanvaardbaar 
is. Zouden deze ethische motieven er niet 
zijn. dan zou de basis aan de wet ont
vallen. 

Noodsituatie: het 'hellend vlak'. 
Wellicht is het eenzijdige onderscheid 
tussen recht en ethiek terug te voeren op 
de onduidelijkheden rond het begrip 
'noodsituatie· in artikel 5 van de W ct en 
de vooral in confessionele kringen aan
wezige vrees hierdoor op een zgn. 'hel
lend vlak· terecht te komen. 
Toch is het begrip 'noodsituatie·. aldus 
Klijn (p. 108) 'door de wetgever niet 
inhoudsloos en/of onbepaald gelaten. 
Het moet een noodsituatie zijn, die op 
geen andere wijze kan worden beëindigd 
en die de zwangerschapsafbreking onont
koombaar maakt. Het begrip is ook ne
gatief afgegrensd tegenover een aantal 
factoren. die op zich nog niet voldoende 
zijn om een abortus te rechtvaardigen: de 
ongewenste zwangerschap op zichzelf 
mag nog geen noodsituatie genoemd 
worden: de wens van de vrouw is op 
zichzelf nog geen bewijs dat zij in een 
noodsituatie verkeert: de wens en het 
aandringen van de vrouw zijn niet door
slaggevend. ongeacht de omstandigheden 
van het concrete geval; de stelling dat bij 
een ongewenste zwangerschap het ook 
voor het kind beter is niet geboren te 
worden. wordt afgewezen·. 
Hiermee is het begrip 'noodsituatie· we
liswaar negatief afgegrensd maar blijft 
vatbaar voor velerlei interpretaties. We
liswaar wordt het contact tussen zwange
re en arts, en ook de ingreep zelf. aan tal 
van regels gebonden. maar het subjec
tieve element blijft een belangrijke rol 
spelen in de besluitvorming. 
Opvallend is dat het begrip ·noodsituatie· 
ook niet is ingevuld vanuit de indica
tiestelling. In de Wet is deze benaderings
wijze verlaten. Volgens de NZR-Nota (p. 
11) enKlijn (p. 52) terecht. Klijn: '(de 
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term indicatie) suggereert op zijn minst 
iets van een vaststaande groot-heid met 
het risico, dat, wanneer men eenmaal op 
een bepaald geval het etiket van een indi
catie heeft kunnen plakken, abortus 

·~ automatisch geïndiceerd is. In de praktijk 
echter spelen de begrippen 'absoluut' en 
'relatief een grote rol. Er is relativiteit in 
het verschil van geval tot geval, per pa
tiënt. En de verschillende medici waarde
ren de verschillende 'indicaties' verschil
lend'. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat de gebruikelijke indicatiestelling de 
omschrijving van het begrip 'noodsitua
tie' teveel in handen zou leggen van de 
individuele arts en aldus het gevaar van 
willekeur oproept. De indicaties waren 
ook eigenlijk beter op te vatten als 'ver
standigheidsregels '. Hoewel ethisch irre
levant, kunnen deze lijn brengen in het 
gesprek tussen arts. zwangere en andere 
betrokkenen. Het is de taak van de hulp-

;. verlener om hierbij het risico van subjec
tiviteit zoveel mogelijk te vermijden (vgl. 
Sparken, 1977). Verstandigheidsregels 
kunnen echter nauwelijks basis voor een 
wet zijn. Onder andere de Engelse abor
tuswetgeving is op dit punt duidelijk dys
functioneel gebleken. 
Aangezien dus harde criteria ontbreken. 
zallangs andere weg het begrip 'noodsi
tuatie' verder moeten worden ingevuld. 
En het is op dit punt, dat nadere criteria 
kunnen/moeten worden gesteld door per
sonen en instanties. Klijn probeert dit in 
zijn boek te verwoorden voor het katho
lieke volksdeel. met name de ziekenhui
zen met een katholieke signatuur. Hoe
wel hij het begrip 'noodsituatie' in dit 
verband niet direct noemt, kunnen zijn 
vier opties (zie verderop) beschouwd 
worden als een systematische bezinning 
op de criteria die de situatie van de zwan
gere vrouw in het licht van de kerkelijke 
traditie en leergezag als noodsituatie 
kunnen kwalificeren. Voor een nadere 
uitleg van het begrip noodsituatie kan het 
ook dienstig zijn een eerdere publikatie 
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van Klijn te raadplegen (Klijn, 1980a). 

Direct-indirect. 
Klijn begint zijn boek met een uitsteken
de beschrijving van de visie van het leer
gezag in het spoor van de christelijke 
traditie (p. 14-45). Het uitgangspunt van 
het leergezag is steeds geweest: de funda
mentele waarde van het leven van iedere 
menselijke persoon. Deze waardigheid 
van de persoon berust op het geschapen
zijn 'naar Gods beeld'. Deze waardigheid 
komt de mens als zodanig toe en is onaf
hankelijk van zijn individuele kwalitei
ten, zijn oorsprong, zijn cultuur en van 
zijn sociale conditie en dus ook van zijn 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Hieruit volgt 'het afwijzen van elk recht 
op abortus provocatus' (p. 17). Maar uit 
andere kerkelijke uitspraken 'blijkt dat 
het nooit het officiële standpunt van de 
kerk is geweest, dat het kind boven de 
moeder gaat'. (p. 20). Dit heeft te maken 
met het onderscheid tussen directe en in
directe zwangerschapsafbreking. Bij deze 
laatste vorm mag de zwangerschapsafbre
king niet direct worden beoogd èn de 
ingreep moet uit zijn eigen aard gericht 
zijn op een weldadig effect. 
Met deze algemene regel kon de 'pasto
rale zorg om duidelijkheid' tot nu toe 
volledig worden gehonoreerd. Klijn 
vraagt zich echter aan het begin van het 
tweede deel van zijn bock terecht af of de 
lijn tussen 'direct' en 'indirect' beëindi
gen van het ongeboren leven wel op de 
juiste plaats getrokken is en of het leerge
zag op dit punt overanderlijk is. Allerlei 
ontwikkelingen hebben 'ertoe geleid dat 
het accent van de traditie sterk is komen 
te liggen op de 'veiligheid' en de 'exact
heid' van de leer' (p. 49). Het 'in zich 
ongeoorloofd' wordt al te zeer vereenzel
vigd met 'altijd ongeoorloofd'. en dit 'al
tijd' wordt sterk mede bepaald door het 
motief om misbruik tegen te gaan (p. 50). 
Daarentegen pleit Klijn meer voor een 
wikken en wegen in het spanningsveld 
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tussen enerzijds de waardering en be
scherming van het ongeboren leven en 
anderzijds andere waarden. die in con
flictsituaties in het geding zijn. Deze af
weging moet weliswaar geleid worden 
door een zekere bekommernis om 'het 
hellend vlak· (het onderscheid direct
indirect) maar mag er niet volledig door 
worden bepaald. Ook hierin wordt ons 
door de traditie een weg gewezen. een 
traditie die door de moderne moraaltheo
logie is opgepakt en voortgezet (vgl. 
Beemer. 1970: Sporken. 1977). 

Opties. 
Vanuit deze overwegingen beschrijft 
Klijn vier situaties die voor nadere be
schouwing vanuit de traditie en het con
crete leven in aanmerking komen: 
a. Bedreiging \'atl het leven nm de 

vrouw. 
Er kunnen zich situaties voordoen 
waarbij een keuze gemaakt moet wor
den tussen een directe zwangerschaps
afbreking en het nalaten ervan met de 
onvermijde:ijke levensbedreiging van 
de vrouw. 'Langs de lijnen van een 
dergelijke ethische bezinning zijn ge
zaghebbende moraaltheologen ertoe 
gekomen om althans in de zwanger
schapsproblematiek. daar waar het om 
het leven van de moeder gaat, het 
onderscheid tussen direct en indirect 
niet meer als ethisch doorslaggevend 
te aanvaarden' (p. 61 ). Als leidende 
gedachte achter een dergelijke. ook in 
de traditie verankerde gedachte. for
muleert hij: 'in principe mag het nier. 
maar dit principe sluit niet uit dat het 
ooit is te verexcuseren · (p. 60). 

b. Gevaar voor zware en blijvende scha
de aan de lichamelijke gezondheid van 
de vrouw. 
Van deze en de hierna te noemen 
situaties zegt Klijn dat ze 'ternauwer
nood' kunnen leiden tot een 'verexcu
seren' van zwangerschapsatbreking. 
'Een beslissend criterium is het ant·· 

woord op de vraag of er een waarde of 
een 'goed' in het gedrang kan komen 
of verloren kan gaan, dat redelijker
wijs vergelijkbaar is met het leven zelf 
van de vrouw. In zijn algemeenheid 
kan deze vraag positief beantwoord 
worden en dan blijven wij geheel bin
nen de bedding van de katholieke tra
ditie' (p. 65). 'De vrouw verliest haar 
recht op een therapeutische behande
ling niet door het feit dat zij zwanger 
is. zoals de moraaltheologen in vroe
ger ecuwen reeds zeiden' (p. 70). Dat 
geldt met name in de onderhavige si
tuatie. Echter: 'Het gaat er dan niet 
alleen om dat de schade aan de ge
zondheid een ernstig lijden betekent. 
maar dat deze levenslang of voor lan
ge tijd een onoverkomelijk beletsel 
betekent voor het uitvoeren van haar 
aanwezige levenstaken' (p. 69). Het 
gevaar van een 'hellend vlak· is hier 
zeer reëel aanwezig. Het kan verme
den worden door in een zorgvuldig 
besluitvormingsproces die behande
ling uit de vele therapeutische moge
lijkheden te kiezen. waarmee de aan
doening van de vrouw effectief kan 
worden bestreden en tegelijkertijd het 
ongeboren leven behouden. Het blijft 
echter een kwestie van taxatie. Deze 
en volgende situaties zullen nog nader 
geconcretiseerd moeten worden. 

c. Gevaar voor zware en blijvende schade 
aan de psychische gezondheid van de 
vrouw. 
De materiële grenzen zijn hier zo mo
gelijk nog moeilijker te bepalen. 'Het 
gaat hier om gevallen die in de verste 
verte niet te vergelijken zijn met 'zo 
maar een psychische indicatie·. Ook 
hier moet de schade vergelijkbaar zijn 
met het verlies van het leven·. ·oe 
zorg zelf voor het kind straks mag nu 
niet als een verexcuserende reden 
voor een abortus worden beschouwd; 
mocht straks deze zorg wel een funda
mentele aantasting van haar psychi-
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sche gezondheid blijken in te houden, 
dan moet er op dat moment naar an
dere oplossingen worden gezocht' (p. 
124 ). 

d. De 'selectieve' zwangerschapsafbre-
__. king. 

.... 

~ 

Volgens Klijn is 'er voor selectieve 
abortus en derhalve voor een prenata
le diagnostiek. voor zover deze prak
tisch noodzakelijk met selectieve a
bortus gekoppeld is. géén plaats' (p. 
90). Dit is overigens in overeenstem
ming met de Wet, waar alleen gespro
ken wordt over de noodsituatie van de 
vrouw, en niet die van het ongeboren 
leven. We hebben hier te maken met 
een sterke katholieke traditie waarin 
het principe van de beschermwaardig
heid van het ongeboren menselijk Ic
ven te allen tijde uitgaat boven de 
kwaliteit van dat leven na de ge
boorte. 

Op grond van bovenstaande overwegin-
gen komt Klijn tot de vaststelling van vier 
opties waarbinnen het beleid van perso
nen en instanties zich kan bewegen en als 
katholiek beleid verdedigbaar is (p. 123): 
a. Er worden alleen zwangerschappen 

beëindigd via een zgn. 'indirecte a
bortus'. 

b. Er worden ook directe zwangerschaps
afbrekingen verricht. maar alleen om 
het leven van de vrouw te redden. 

c. Er worden ook directe zwangerschaps
afbrekingen verricht. wanneer er spra
ke is van een ernstig gevaar van grote 
schade aan de lichamelijke gezondheid 
van de vrouw. 

d. Er worden ook directe zwangerschaps-
afbrekingen verricht, wanneer er spra-
ke is van een ernstig gevaar van ingrij
pende schade aan de psychische ge
zondheid van de vrouw. 

De katholiciteit van het ziekenhuis. 
Zwangerschapsafbreking mag alleen 
plaatsvinden in ziekenhuizen en speciale 
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klinieken, mits uitgevoerd door ter zake 
kundige artsen. Voor de katholieke 
ziekenhuizen doet nu zich het probleem 
voor dat zij voor de laatste drie opties 
van Klijn een vergunning dienen aan te 
vragen. terwijl hen dat met name door de 
bisschoppen Willebrands. Gijsen en Si
monis in hun brieven van oktober 1982 
impliciet sterk ontraden. zo niet verbo
den wordt. Hiermee is hun katholiciteit 
in het geding. 
Klijn wenst echter terecht vast te houden 
aan de verbondenheid van zijn vier opties 
met de katholieke traditie en leergezag, 
en wel op grond van zowel interne als 
externe probabiliteit (p. 125), d.w.z. een 
redeneerwijze die zoveel mogelijk recht 
probeert te doen aan wat in de kerk als 
waarheid wordt aanvaard. Ook hij waar
schuwt echter voor een al te gemakkelij
ke houding in dezen en pleit voor zorg
vuldige afwegingsprocessen en be
sluitvormingsprocessen, zowel binnen de 
ziekenhuizen als zodanig als ten aanzien 
van het directe contact tussen arts en 
zwangere. De keuze voor een tweede of 
volgende optie zonder een vcrgunning 
aan te vragen leidt tot onwaarachtigheid. 
betekent overtreding van de wet, en doet 
de geloofwaardigheid van het katholieke 
volksdeel geen goed. Ook het aanvragen 
van een vergunning met schrapping van 
het predikaat katholiek is- gezien het 
bovenstaande- een te vergaande conse
quentie. In zijn antwoord aan de bis
schoppen van 22 november 1982 wordt 
dit door Klijn nog eens op heldere wijze 
onderstreept. De kern van zijn betoog 
komt erop neer dat weliswaar serieus 
kennis genomen moet worden van uit
spraken van het leergezag, maar dat ab
solute gehoorzaamheid jegens iedere uit
spraak niet de juiste katholieke leer ver
tegenwoordigt. Er is wel degelijk ruimte 
voor een afwijkende mening, zij het dat 
ook hieraan vanuit een binnenkerkelijke 
dialoog grenzen gesteld kunnen worden. 
Zo is de vierde optie de uiterste grens van 
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wat vanuit kerkelijke traditie en leerge
zag nog 'verexcuseerd' kan worden. 

Besluitvorming en gewetensvrijheid. 
Genoemde dialoog moet ook aan de ba
sis staan van de beslissing of door een 
zich katholiek noemend ziekenhuis een 
vergunning moet worden aangevraagd. 
Om een zorgvuldige besluitvorming in 
dezen te garanderen is in de NZR-Nota 
een groot aantal punten opgesomd waar
mee gewetensconflicten vermeden dan 
wel tot een redelijke oplossing gebracht 
kunnen worden. Zij bevatten stuk voor 
stuk behartenswaardige zaken die er in 
het kort op neerkomen. 'dat een gewe
tensbezwaar als zodanig geen aanleiding 
mag zijn tot enigerlei vorm van discrimi
natie van de zijde van het ziekenhuis bij 
opleiding, benoeming, promotie en ont
slag. Het bijzondere van de ingreep recht
vaardigt een bijzondere organisatorische 
inspanning van het ziekenhuis. Van de 
andere kant behouden gewetensbezwaar
den hun verantwoordelijkheid voor een 
goed werkklimaat en hebben zij geen 
recht om met ongeëigende middelen een 
bepaald vastgesteld beleid te blokkeren· 
(p. 31). Aan het thema van de gewetens
vrijheid is door Klijn relatief erg weinig 
aandacht gegeven. M.i. is dit niet hele
maal terecht. De wetgever heeft met het 
artikel over de gewetensvrijheid het fun
damentele gegeven van de persoonlijke 
verantwoordelijkheid willen beschermen 
voor alles wat redelijkerwijs als mede
werking aan zwangerschapsafbreking be
schouwd kan worden. Hoewel hij kennis 
van de Nota vooronderstelt zouden ook 
vanuit kerkelijke traditie en leergezag bij 
dit thema talloze kanttekeningen ge
plaatst kunnen worden die een katho
lieke visie op dit punt kunnen illustreren 
en voor de individuele hulpverlener een 
leidraad zouden kunnen zijn. Naast mijn 
opmerkingen over het onderscheid tus
sen recht en ethiek is dit echter de enige 
omissie die ik in zijn overigens uitsteken-
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de studie heb kunnen ontdekken. 

Besluit. 
Tot slot van dit opstel wil ik graag nog 
een persoonlijke noot aan het geheel toe
voegen. De zojuist besproken problema
tiek mag niet losgemaakt worden van 
overwegingen van meer algemene aard. 
In dit kader zou ik op de volgende punten 
willen wijzen: 
a. In de Wet wordt onderscheid gemaakt 

tussen ziekenhuis en kliniek. In begin
sel mag in klinieken geen zwanger
schap afgebroken worden die langer 
dan 13 weken heeft geduurd en moet 
de kliniek een samenwerkingsverband 
met een ziekenhuis zijn aangegaan. 
Bovendien zullen bijAMvBnadere 
regels worden gesteld ten aanzien van 
beheer. organisatie. werkwijze. perso
neeL huisvesting en uitrusting (art. 6). 
Vanuit het oogpunt van rechtsbe
scherming is dit een terecht onder
scheid. Ziekenhuizen kunnen daar
door echter in de problemen komen. 
wanneer de samenwerking ook geval
len betreft die buiten de eigen 'opties' 
voor zwangerschapsatbreking vallen. 
Met name katholieke ziekenhuizen 
zullen hierop bedacht moeten zijn al
vorens een samenwerkingsverband 
aan te gaan. Ook i:1 de NZR-Nota 
wordt hierop gewezen (p. 20 en 24). 

b. Vanuit het oogpunt van hulpverlening 
is dit onderscheid echter niet helemaal 
terecht. wanneer daaraan een bepaal
de uitzonderingspositie wordt verbon
den. Het aantal zwangerschapsafbre
kingen bij in Nederland wonende 
vrouwen is sinds 1975 voor de kli
nieken steeds gestegen en voor de 
ziekenhuizen steeds gedaald. Dit aan
tal bedroeg in 1981 volgens schatting 
16.100 respectievelijk 3.400 (Ketting 
en Leliveld, 1982. p. 8). Het belang 
van het ziekenhuis voor de abortus
hulpverlening mag dus niet worden 
overschat. Bovendien wordt er in een 



';;' 

VOLKSGEZONDHEID 

ander onderzoek (Kolkman-Koelink 
en Ketting, 1981, p. XI) op gewezen. 
dat de bereidheid en de organisatori
sche mogelijkheden van ziekenhuizen 
te gering zijn om in de toekomst even
tueel de functie van de klinieken over 
te nemen. Om deze reden is ook inter
nationaal gezien de rol van de zieken
huizen steeds verder teruggedrongen. 
Wél is het uiteraard zo, dat de kli
nieken hun geloofwaardigheid in de 
zin van de wet zullen moeten aanto
nen. Waarschijnlijk zal dat hun bewe
gingsvrijheid ten aanzien van vroeger 
beperken. 

c. Ook het aandeel van de katholieke 
ziekenhuizen in de hulpverlening mag 
niet worden overschat. Kolkman-Koe
link en Ketting (1981) komen voor 
1978 tot een totaal van gemiddeld 4,5 
zwangerschapsafbrekingen per 
ziekenhuis. Dit aantal zal waarschijn
lijk nog verder dalen als gevolg van de 
te verwachten blijvende daling van het 
totaal aantal zwangerschapsafbrekin
gen in ziekenhuizen. Slechts in ± 17% 
van de katholieke ziekenhuizen be
hoort zwangerschapsafbreking min of 
meer tot de normale gynaecologische 
praktijk en in bijna de helft van de 
katholieke ziekenhuizen wordt in 1978 
het beleid gehanteerd nooit zwanger
schappen af te breken. De verwach
ting is dan ook gerechtvaardigd dat 
het overgrote deel van de katholieke 
ziekenhuizen geen moeite zal hebben 
zich ten aanzien van hun beleid terug 
te vinden in de opties van Klijn en hun 
katholieke identiteit op verantwoor
delijke wijze te bewaren. 
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