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In de

stoel

met de

steunen

E
en groot deel van de dag staat arts
Sjors Oosterbaan in een klein ka-
mertje waar ze stoeit met een
computer die niet doet wat ze wil
en waar een van de belangrijkste

onderdelen staat van de hele kliniek: het
echo-apparaat. Iedere cliënt die hier binnen-
loopt, krijgt nog voor het eerste gesprek een
echo. De duur van de zwangerschap is bepa-
lend voor de mogelijkheden die een vrouw
heeft.

De altijd opgewekte en energieke Ooster-
baan is al tientallen jaren abortusarts en is
iemand die je wenst te treffen als je in zo’n
benarde situatie zit. Ze is nuchter, kundig en
oordeelt niet.

Twee vrouwen komen de kamer binnen, ze
zijn opgehaald door de verpleegkundige uit
de wachtkamer en dalen de trap naar de
echokamer in stilte af. Sjors ziet het in één
oogwenk en kijkt de blonde vrouw aan: ,,Jij
kijkt het bangst dus jij mag in de stoel met je
benen in de vreselijke steunen komen lig-
gen.’’ Rianne lacht een beetje. Het ijs is ge-
broken.

De vrouw gaat liggen, ze mag haar broek
aanhouden. Door de benen in de beugels te
leggen is er meer kans dat de baarmoeder
gunstig ligt voor de echo. ,,Maar helaas’’, zegt
Sjors: ,,Ik zie nog niks dus we moeten een
vaginale echo maken.’’ Dat moet als de zwan-
gerschap nog klein is, of de baarmoeder
verder naar achter ligt. De vrouw schrikt
even, en gaat dan achter het gordijn staan
om haar broek uit te trekken. Het moet
maar.

Sjors doet een condoom om de inwendige
echokop. Ze zoekt, tuurt naar het scherm,
draait de echokop. Maar nee, pech. ,,Ik zie
niks, maar je bent zeker zwanger hoor, dus
daar heb je gelijk in.’’ De urinetest was luid
en duidelijk: hartstikke zwanger. Maar wel
ongewenst.

N
u heeft Rianne twee opties: of ze
wacht nog anderhalve week tot het
groot genoeg is om met curettage te

worden weggehaald, of ze gaat voor de VE-
MA-behandeling. Dat staat voor Very Early
Medical Abortion, voor heel vroege zwanger-
schappen. De kliniek in Groningen is een van
de voorlopers in deze methode. Het betekent
dat zij hier vrouwen ook behandelen van wie
de zwangerschap nog niet met een echo te
zien is. Dat gebeurt met de abortuspil met
daarnaast bloedtesten die bepalen of het
zwangerschapshormoon zakt na de behande-
ling. De bloedtest achteraf is een goede
graadmeter of de zwangerschap daadwerke-
lijk is afgebroken.

Rianne knikt als ze bij verpleegkundige
Caroline over haar opties hoort. Wachten wil
ze absoluut niet. En de zwangerschap uitdra-
gen ook niet. ,,Ik ben zwanger van een one-
nightstand, ik heb het hem niet eens verteld.
Ik zie het niet zitten om een kind alleen op te
voeden, het past echt niet in mijn leven op
dit moment.’’

De verpleegkundige legt uit hoe een abor-
tuspil werkt. ,,Vandaag neem je de eerste pil
in en na 24 uur moet je thuis de andere vier
vaginaal inbrengen als een tampon. Vlak
ervoor neem je ibuprofen en paracetamol
om de pijn voor te blijven. Dan krijg je bin-
nen 1 tot 24 uur een opgewekte miskraam.’’
Caroline probeert de informatie te doseren,
maar wel eerlijk te zijn. Dus ook over het
ongemak dat de abortusbehandeling ople-
vert.

,,Het is meestal een menstruatiepijn in een
zo vroege zwangerschap, maar het kan ook
tegenvallen. Het is hierom belangrijk dat er
iemand in de buurt is. Je kunt je zielig voe-
len, het is daarom fijn wanneer er iemand
voor je zorgt. Ga vooral niets plannen.’’

H
oe de behandeling ervaren wordt, is
voor iedereen anders. De een vindt
het een zware ongesteldheid, de

ander loopt krom van de pijn en kan een dag
niets meer. Werken is die dag uitgesloten.
Het voordeel van een abortuspilbehandeling
is dat die thuis kan gebeuren, nadeel is dat
het veel langer duurt dan een curettage.

De eerste pil stopt de groei van de zwan-
gerschap. Hij is dus in tegenstelling tot de
algemene gedachte geen ‘hormonenbom’, hij
blokkeert juist een hormoon. De eerste pil

moet in de abortuskliniek genomen worden.
Dit om te voorkomen dat de medicijne door-
gegeven kunnen worden aan een ander die
een abortus zou willen. Sjors vindt dit betut-
telend: ,,Elk medicijn kan in principe doorge-
geven worden. Soms willen vrouwen de
miskraam in het weekend omdat ze ook
werken, maar moeten ze speciaal voor die
ene pil op vrijdag hier terugkomen. Onnodig,
vind ik.’’

Verpleegkundige Caroline reikt Rianne na
een uitgebreide uitleg de eerste pil uit het
koffertje aan. ,,Deze mag je hier innemen.’‘
Ze kijkt even naar haar vriendin, zij knikt.
,,Wat een opluchting, he.’’ ,,Ja’’, zegt ze. ,,Maar
jij mag morgen koken.’’

O
p diezelfde dag komt Rochelle (26) de
echokamer bij Sjors binnen. Bij de
echo hoeft zij haar broek niet uit te

trekken want het is gelijk op beeld te zien. Ze
blijkt langer zwanger dan ze denkt, 12 weken
en een paar dagen. ,,Het is op de grens van
wat we hier kunnen behandelen’’, zegt Sjors.
De fronsrimpel is er maar even. ,,Maar het
kan wel hoor.’’

Het embryo van Rochelle is ongeveer 6,5
centimeter, ziet Sjors op de echo. Zij heeft
daarom geen keus in behandelopties. De
enige manier is een curettage. Ze is een van
de weinigen die zo laat in deze kliniek komt.
Omdat het een eerstetrimesterkliniek is,
kunnen ze behandelen tot 12 weken en 6
dagen. In Nederland mag abortus tot 24
weken, de grens van wanneer een foetus
buiten de baarmoeder levensvatbaar is. In de
praktijk worden abortussen tot maximaal 22
weken uitgevoerd.

De beslissing is genomen, Rochelle wil dat
haar zwangerschap wordt afgebroken. De
verwekker is hem gevlogen, ze heeft al drie
kinderen voor wie ze alleen zorgt en ook
financieel redt ze het niet.

Na het besluitvormingsgesprek krijgt
Rochelle twee tabletten voor onder de tong.
Die moeten een uur inwerken en helpen met
het openen van de baarmoedermond voor
de behandeling. Na een uur in de wachtka-
mer wordt ze opgehaald. Ze daalt de trap af
naar de behandelkamer, die eruit ziet als een
operatiekamer. Daar trekt ze haar onderkle-
ding uit en legt haar benen in de beugels. Het
gaat beginnen. Van een ongewenste zwan-
gerschap kom je nooit gemakkelijk af. Elke
methode is zowel geestelijk als fysiek zwaar
en in deze witte behandelkamer waar ieder-
een een schort voor heeft, wordt het heel
serieus.

Sjors zit op een krukje op wieltjes tussen
de benen van Rochelle en plaatst de eenden-
bek in haar vagina. Rochelle rilt. Naast haar
staat verpleegkundige Caroline, met wie ze
eerder het gesprek al had. Caroline houdt
haar hand vast. ,,Kun je vandaag een beetje
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rustig aan doen?’’ Ze schudt van nee. ,,Ik heb
de kinderen, ik doe het liefst alles zelf.’’

C
aroline kijkt naar Sjors en weet dat het
pijnlijkste onderdeel van de abortus
eraan komt: ,,Zal ik een beetje tegen-

druk geven op je buik, vind je dat fijn?’’ De
vrouw knikt.

Als Sjors de baarmoedermond heeft ge-
opend, naar haar zeggen ,,een rotgevoel’’,
komt de zuigcanule erbij. Die gaat in de
opening van de baarmoeder en werkt als een
soort stofzuiger om de baarmoeder leeg te
maken. Eigenlijk is het niet het leegzuigen
dat pijn doet, maar de samentrekkende be-
weging die de baarmoeder maakt zorgt voor
de pijnscheuten.

,,Een soort hevige menstruatiekrampen’’,
zeggen de verpleegkundigen vooraf tegen
vrouwen die nog nooit bevallen zijn. Tegen
vrouwen die wel kinderen hebben zeggen ze:
,,een soort weeën’’. Wel duurt het over het
algemeen kort, maximaal 2 minuten. Rode
vloeistof loopt door de buis. ,,Auw!’’, zegt
Rochelle bij de laatste zuigklank.

,,Deze laatste is een beetje vals, he?’’, zegt
de Sjors op haar karakteristieke manier. Ze
loopt met de inhoud van de pot naar de
wasbak, terwijl Rochelle nog met haar benen
in de beugels ligt. Ze controleert of het weef-
sel compleet is. Dat is belangrijk, want bij
een onvolledige abortus kunnen er infecties
ontstaan.

Ze giet de inhoud van de pot in een zeef,
spoelt er water over en daarna gaat het in

een glazen schaal. Daar bekijkt ze het minu-
tieus.

,,Het is een beetje een confronterend cu-
rettement omdat het bijna 13 weken is’’,
vertelt Sjors later. Een embryo van bijna 13
weken heeft mini-ledematen als een soort
slierten, heel kleine handen en voeten en een
hoofd.

T
ot een week of acht in de zwanger-
schap bieden ze in de kliniek vrouwen
aan om curettement te bekijken na de

abortus. Sjors: ,,Het is vaak goed voor de
verwerking van de vrouw om te weten hoe
het er echt uitziet. Dat ze het niet groter
maken in hun hoofd.’’ Omdat de meeste
vrouwen hier vroeger in de zwangerschap

komen, is er niet veel meer dan een witte
vlok of een walnootgrootte aan weefsel te
zien.

Is de zwangerschap verder gevorderd, dan
mag een vrouw dat ook zien als ze erom
vraagt. Wel wordt dan van tevoren verteld
dat het confronterend kan zijn.

Of een vrouw vroeg of later in de zwanger-
schap bij de kliniek komt, daar oordeelt
Oosterbaan niet over. ,,Ik vind helemaal niks
van late abortussen. Ik vind dat dokters in
Nederland er soms zelfs te voorzichtig mee
omgaan. Na 22 weken kan abortus in Neder-
land niet meer, maar wat als iemand met een
kindje in haar buik zit waar van alles mis
mee is? Als dat bij de bevalling overlijdt, dan
vind ik het onmenselijk om iemand de hele
zwangerschap te laten uitdragen.’’

Ze heeft tragische situaties meegemaakt,
ook met vrouwen die zonder medische reden
een late abortus wilden. Zoals toen een
drugsverslaafde, zwangere vrouw haar belde,
die te ver heen was voor een abortus. ,,Die
zei: ‘Als jullie mij niet helpen ga ik net zoveel
drugs gebruiken tot het kind vanzelf dood-
gaat.’ Als dat kind geboren moet worden, is
dat óók een drama voor het kind.’’

,,Het is klaar hoor’’, zegt Sjors tegen Ro-
chelle terwijl ze een zacht klopje op haar knie
geeft. Als Sjors de eendenbek uit haar vagina
haalt, zucht Rochelle van opluchting. Ze kan
na een half uurtje in de uitrustkamer terug
naar haar kinderen. Als ze de deur uit loopt
heeft ze de anticonceptiepil stevig in haar
handen geklemd.

Oosterbaan bekijkt met een echo de duur van de

zwangerschap.Degrens voor de kliniek inGronin-

gen is 12 weken en 6 dagen.
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BEHANDELKAMER WAAR
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