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Wachttii den abortus lopen
op doof crisis bii l«linieken
Gijs Beukers
Amsterdam

Dooraanhoudende problemen bii
abortusklinieken van Casa moe
ten honderden Nederlandse vrou-
wen langer dan gebruikeliik wach-
ten op een abortus. Denood is
vooral hoog bij wouwen die al
18 weken of langer zwanger ziin en
een 'late abortus' nodig hebben.

nieken van Casa weervolledig zullen
functioneren, zegt Thea Schipper,
directeurvan de Beahuis & Bloemen-
hovekliniek in Heemstede, een van de
twee klinieken die nog late abortussen
uitvoeren. Haar kliniek kampt mo-
menteel met grote drukte. 'Normaal
gesproken behandelen we vijftien
vrouwen per dag, dat zijn er nu twin-
tig.'Om de drukte het hoofd te bieden

Ookbij hetVrelinghuis in Utrecht,
de andere kliniek waar late abortussen
worden uitgevoerd, is het drukker dan
normaal, al is de situatie minder ur-
gent dan bij de Beahuis & Bloemenho-
vekliniek. Dat zegt directeur Leo Que-
rido.

De wachtlijsten zijn ontstaan door
financiële en organisatorische proble-
men bij abortusorganisatie Casa, waar
de helft van de jaarlijkse 31 duizend Ne-
derlandse abortussen werd uitgevoerd,
Door een reorganisatie en gedeeltelijk
faillissementworden in viervan de ze-
ven Casa-klinieken geen'instrumen-
tele' aborhrssen', waarbij een operatie
vereist is, meer uitgevoerd. Daaronder
ook de vestiging in Leiden, waar late
abortussen werden uitgevoerd.

Van de drie Casa-klinieken die nog
wel instrumentele abortussen uitvoe-
ren, kampen die inAmsterdam en Rot-
terdam met een personeelstekort.
Werknemers van de klinieken waren in
dienst van een andere organisatie van
Casa, die op 8 augustus failliet is ge-
gaan. Ook is een deel van hetpersoneel
vertrokken toen de reorganisatieplan-
nen bekend werden. Casa is drukbezig
met het aannemen vdh hieuwe arbeids-
krachten, verzekert Rd11 léenders, het
enige bestuurslid.'Madrhèt duurt nog
zeker tot halverwege 2018 voordat de
klinieken in Amsterdam en Rotterdam
weervolledig zullen fu nctioneren.'

Een van de drie gespecialiseerde klinie-
ken die deze late abortussen uitvoeren,
is door een reorganisatie en gedeelte-
lij k faillissement van CASA (Centra voor
anticonceptie, seksualiteit en abortus)
gestopt. Daarnaast zijn nog drie Casa-
klinieken gestopt met abortussen en
kampen er twee met onderbezetting.
De twee klinieken die nog wel late
abortussen uitvoeren hebben hier-
door met een grote toename van pa-
tiënten te maken.

Over de problemen vond maandag-
middag overleg plaats tussen minister
Edith Schippers (WD) van Volksge-
zondheid en de directies van abortus-
klinieken. Schippers heeft daar gezegd
dat ze op korte termijn een werkgroep
opricht om de continuïteit van abor-
tuszorg te waarborgen.

Die continuïteit kan niet gegaran-
deerd worden zolang onduidelijk is
wanneer de onderbezette abortuskli-

Vooralvoorlate
abortussenis erte
weinig capaciteit

is de kliniek een extra dag open en zijn
de openingstijden verruimd.

Bij de Beahuis & Bloemenhovekli-
niek krijgen vrouwen die al t9 weken
zwangerzijnte horen datze nogéén of
twee weken moeten wachten, terwijl
artsen na 22 weken geen abortus meer
uitvoeren. Dat leidt tot bezorgde en
boze wouwen, die smeken om een ho-
ger ple§e op de wachtliist, uit wees dat
ze de22 weken overschrijden, vertelt
Schipper. Die situatie heeft zich nog
niet voorgedaan, onder meer door
vrouwen die korter zwanger zijn lan-
gerte laten wachten.


