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Framing, ooit van gehoord? Framing is een vereenvoudigde voorstelling van een wereldbeeld’ 
die met name wordt gebruikt ‘in discussies en debatten om anderen te overtuigen van de 
eigen visie daarop’. 
 
Bij het onderwerp ‘abortus’ wordt er vaak sterk geframed om een stukje van de werkelijkheid heel 
erg uit te vergroten. Aan de ene kant hebben we de groep die abortus bestempeld als babymoord en 
met borden bij abortusklinieken demonstreert. Aan de andere kant hebben we een groep die zich 
voornamelijk beroept op het zelfbeschikkingsrecht van het eigen lichaam als het om het thema 
‘abortus’ gaat, en ook zij demonstreren, veelal met teksten als ‘baas in eigen buik’ geschreven, vaak 
in combinatie met andere feministische teksten. 
 
Deze twee groepen lijken het niet snel eens te worden. Wij van ChristenDOM? gaan terug naar de 
basis.  
Wanneer begint leven en wat is nu eigenlijk een abortus? Pas als we dat weten kunnen we mogelijk 
wat licht scheppen over die twee polariserende frames: babymoord of baas in eigen buik en alle 
argumenten die daarbij horen.  
 

1. De vraag wanneer de fysieke materiële dimensie van een mens begint, is strikt een 
wetenschappelijke vraag, en moet fundamenteel beantwoord worden door menselijke 
embryologen - niet door filosofen, bio-ethici, theologen, politici, röntgentechnici, filmsterren 
of verloskundigen en gynaecologen. 

2. 1Volgens Princeton University begint leven bij conceptie, of je nu mens, aap, paard of een 
ezel bent, leven begint bij conceptie.  

3. O Rahilly definieert bevruchting als: "het proces van gebeurtenissen die begint wanneer een 
spermatozoön contact maakt met een secundaire eicel, en eindigt met de vermenging van 
moeder- en vaderlijke chromosomen bij de metafase van de eerste mitotische deling van de 
zygoot. De zygoot is kenmerkend voor de laatste fase van bevruchting en wordt 
geïdentificeerd door de eerste splitsingsspil. Het is een eencellig embryo. "9 (Nadruk 
toegevoegd.) De versmelting van het sperma (met 23 chromosomen) en de eicel (met 23 
chromosomen) bij bevruchting resulteert in een levend mens, een eencellige menselijke 
zygoot, met 46 chromosomen - het aantal chromosomen dat kenmerkend is voor een 
individueel lid van de mens soorten.  

 
Princeton University stelt dus dat leven begint bij de versmelting van sperma en de secundaire 
eicel, in de volksmond conceptie genoemd. 
 
Oké, het eerste punt is duidelijk, leven kent een startpunt, maar wat houdt een abortus nu in? 
Volgens het Van Dale woordenboek betekent een abortus: kunstmatige beëindiging van een 
zwangerschap. Hmm, dat levert weer een nieuwe vraag op, wat gebeurt er nu om die zwangerschap 
te beëindigen, hetgeen wat wij abortus noemen? De abortus is in Nederland in 3 types opgedeeld, 
volgens het tijdsverloop van de zwangerschap: 
 

 
1 https://www.princeton.edu/~prolife/articles/wdhbb.html  
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2Overtijdbehandeling - 12 tot 16 dagen over tijd 
Met een echo wordt gekeken of iemand binnen deze termijn valt. Bij een zwangerschapsduur van 
minder dan 7 weken komt een abortuspil of zuigcurettage in aanmerking. 
Abortuspilbehandeling - 4 tot 7 weken zwangerschap 
In de eerste weken van de zwangerschap wordt een reeks Mifepriston pillen – de zgn. ‘abortuspil’ – 
ingenomen. Dat is een anti-progesteron met een abortieve werking. In combinatie met 
prostaglandine wordt het vruchtje uitgedreven. Het gebruik van de abortuspil is toegestaan tot een 
zwangerschap van 49 dagen. Dit wil zeggen 3 weken overtijd. Op de eerste dag van de behandeling in 
een abortuskliniek neemt u 600 mg Mifepriston in. Dit weekt het vruchtje los uit de baarmoeder. Op 
de derde dag (48 uur na de eerste inname) komt u terug naar de kliniek voor de toediening van 
prostaglandine. Dit zorgt er voor dat het vruchtje wordt uitgedreven en de abortus optreedt. Daarna 
blijft u 4-6 uur in de kliniek voor observatie. 
Bij 61 % van de vrouwen treedt de abortus op gedurende de observatieperiode in de kliniek; anderen 
krijgen de abortus in het volgende etmaal thuis. Tussen de 10e en 12e dag is er een nacontrole in de 
kliniek. In 3-6% van de gevallen mislukt de behandeling en wordt alsnog een zuigcurettage 
uitgevoerd. 
Zuigcurettage - tot 13 weken zwangerschap 
Zuigcurettage wordt gebruikt tot 13 weken zwangerschap. De behandeling gebeurt onder plaatselijke 
verdoving die door middel van prikken rond de baarmoedermond en directe omgeving wordt 
geïnjecteerd. Met een speculum wordt de vagina geopend. Daarna wordt met steeds dikkere staafjes 
de baarmoedermond opgerekt tot de slang van de vacuümpomp de baarmoeder kan leegzuigen. Als 
de vacuümpomp wordt aangezet, is de sterke zuigkracht voelbaar. Die veroorzaakt krampen, 
vergelijkbaar met flinke menstruatiepijn. Intussen worden de foetus en de placenta in kleine stukjes 
uit de baarmoeder getrokken. Dit duurt een paar minuten. Na de ingreep rust u uit in een aparte 
kamer en controleert een verpleegkundige het bloedverlies. Als dit in orde is en u zich goed voelt, 
mag u naar huis.  
Late abortus - 13 tot 24 weken zwangerschap 
Intussen is het kraakbeen van onder andere het hoofdje gehard tot bot. Daarom wordt zuigcurettage 
gecombineerd met het gebruik van een abortustang. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of als 
de zwangerschap verder is dan 18 weken onder algehele narcose. Het kindje wordt in de baarmoeder 
met een tang in stukjes geknipt en via zuigbuizen naar buiten gebracht. Bij zwangerschappen van 18 
tot en met 24 weken wordt prostaglandine toegediend. Hierdoor wordt de baarmoedermond soepel. 
Zo kan die makkelijker worden geopend. Ook kan met prostaglandinen voortijdig een bevalling 
worden opgewekt (vanaf het tweede trimester van de zwangerschap). De prostaglandinesubstantie 
wordt rechtstreeks in de ader of in het vruchtwater gespoten. Ze laten de baarmoeder samentrekken 
en bespoedigen zo het uitstoten van de vrucht. Het kind is op dit ogenblik meestal nog niet 
levensvatbaar, zodat het bij de geboorte sterft. Deze behandeling vindt veelal in een ziekenhuis 
plaats. 
 
 
 
Oké, we weten nu wanneer leven begint en wat een abortus inhoudt. Maar wat maakt nu dat deze 
discussie niet doorontwikkeld. Ik noem 3 punten: 
 

1. Als het niet over grote thema’s zoals abortus zou gaan, zou onze stapsgewijze uitleg heel erg 
helpen bij een discussie, maar nee hoor, niet vandaag de dag in Nederland. Dit komt omdat 
we de grootste dooddoener rondom dit thema nog niet hebben besproken, hier komt ie, dé 
uitspraak die kostbaar is in elke moeizame discussie: ‘maar dat is jouw waarheid’. 
Relativistisch denken maakt dat het debat rondom ‘abortus’ niet door-ontwikkelt, net als een 
geaborteerde baby van 24 weken.  

 
2 https://www.schreeuwomleven.nl/abortusmethoden/  
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2. Het tweede punt is dat de discussie vaak heeeeel smal geframed wordt rondom 1 argument. 

Een veelgehoorde is bijvoorbeeld dat abortus moet blijven vanwege de zwangerschappen die 
ontstaan vanuit verkrachting. Laat mij vooropstellen dat ik een verkrachting verschrikkelijk 
vind. De dader zou voor mij de ergst mogelijke straf verdienen. Ik gun het slachtoffer het 
recht op professionele slachtofferhulp en ondersteuning bij haar zwangerschap en ik bid dat 
zij in een veilige setting kan herstellen van deze verschrikkelijke ervaring. Als ik nu iemand dit 
argument hoor uitspreken en ik vraag of zij in andere gevallen ook voorstander van abortus 
zijn, dan hoor ik meer dan eens toch een ‘ja’. Het lastige van dit argument is dus eigenlijk dat 
de mensen ‘verkrachtingszaken’ gebruiken om abortus te rechtvaardigen, terwijl zij in andere 
gevallen ook voor abortus zijn. Ik vind het wel evil dat wanneer een discussie niet loopt zoals 
je wilt, je verkrachtingszaken als ‘gotcha-argument’ gebruikt. Even een rekensommetje: van 
alle abortussen in de VS tussen 1987 en 2004 zijn er minder dan 0,5% abortussen gepleegd 
vanwege verkrachting of incest en 74% omdat het hun leven drastisch zou veranderen, het 
verkeerde timing was of omdat het te duur zou zijn. 
 
Nu zijn er in Nederland ook onderzoeken gedaan naar de meest voorkomende redenen voor 
abortus. Hierin geeft 46,7% van de ondervraagden in klinieken en ziekenhuizen aan  dat de 
voornaamste reden voor hun abortus een gebrek aan financiën zijn en 31,8% geeft aan geen 
kinderwens te hebben. Verkrachting komt in dit onderzoek slechts bij minder dan 10% voor 
als de belangrijkste reden voor een abortus. Met dit gegeven, Is het niet eerlijker om de 
discussie te voeren rondom de argumenten die meer dan 90% van de abortus-plegers  
aandragen als belangrijkste reden voor hun abortus.  
(https://www.npvzorg.nl/themas/abortus/ originele bron zoeken) 
https://fiom.nl/sites/default/files/files/Abortus-rapport-TNS-NIPO.pdf  

 
 

3. Het afsluitende punt waarom deze discussie niet door-ontwikkeld is terug te vinden in de 
natuurlijke houding van de mens ten opzichte van seks en hun lage beeld van God, als men al 
geloofd in een god. Men ziet zichzelf als ‘king of the hill’, heerser over alles en wilt Gods 
wetten over reinheid en leven niet naleven, niet eens horen eigenlijk. In het instituut van het 
Christelijke huwelijk tussen man en vrouw kunnen baby’s namelijk veilig geboren worden, of 
ze nu 1 dag of 39 weken oud zijn, ze zijn gewenst, no abortion needed. Als Christenen weten 
we dat er maar 1 iemand auteur is van het leven, en dat ben jij niet, dat is de verloskundige 
niet, de abortuskliniek, maar dat is jouw Maker. 

 

Bijbelteksten: Wat zegt de bijbel over abortus 

Lukas 1:41 er is leven in de buik 

‘i knew you before you were born, ive woven you in you’re mothers womb.’ 

 

(ideetje: aan het einde van de video met de abortus-klem een burger flippen en in een volgend shot 
iemand ermee knijpen, vervolgens zeggen: ‘Zoals je zag heeft dit klemmetje veel verschillende 
functies, je kan er een burger mee flippen of je vrienden mee irriteren, en in Nederland worden er 
jaarlijks ook ook 3870 babies in stukjes geknipt)  
https://nos.nl/artikel/2427834-honderden-op-de-dam-betogen-voor-recht-op-abortus (evt. 
verwijzen naar een dan actueel nieuwsartikel/trend?) 

 
3 https://rutgers.nl/themas/abortus/feiten-over-abortussen-in-nederland/  
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