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Uw brief

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Geachte heer/mevrouw,

Kortgeleden heeft het ministerie van VWS het signaal bereikt dat aan huisartsen 
via www.cme-online.nl een cursus met betrekking tot de medicamenteuze 
overtijdbehandeling wordt aangeboden. In het bericht wordt aangegeven dat de 
medicamenteuze overtijdbehandeling vanaf heden uitgevoerd kan worden door 
huisartsen. Als reactie hierop wil ik u in kennis stellen van mijn standpunt .

De berichtgeving over de toegankelijkheid van de medicamenteuze 
overtijdbehandeling door de huisarts is niet in overeenstemming met het 
standpunt van het ministerie. Ik ben dan ook op geen enkele wijze betrokken 
geweest bij deze berichtgeving. 

Via deze weg wil ik u daarom wijzen op de uitspraak die het Gerechtshof Den 
Haag op 12 februari 2019 heeft gedaan. Dit is op dit moment de meest 
gezaghebbende uitspraak over de medicamenteuze overtijdbehandeling door de 
huisarts. 

Volgens het Gerechtshof is de reikwijdte van artikel 296 van het Wetboek van 
Strafrecht niet duidelijk. Niettemin oordeelt het Gerechtshof dat daarmee nog niet 
vast staat dat de medicamenteuze overtijdbehandeling niet onder de reikwijdte 
van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht kan vallen. Mijn standpunt is en
blijft in deze dat een medicamenteuze overtijdbehandeling door de huisarts zonder 
vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap op dit moment in strijd 
is met de wet.

Ik wil u er uitdrukkelijk op wijzen dat het aan het Openbaar Ministerie is om te
bepalen of in een concreet geval aanleiding bestaat om tot strafvervolging wegens 
overtreding van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht over te gaan. 

Indien mij het signaal bereikt dat de medicamenteuze overtijdbehandeling door de 
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huisarts wordt uitgevoerd, ofwel apotheken voorzien in verstrekking van deze 
medicamenten, zal ik mogelijk genoodzaakt zijn (juridische) vervolgstappen te 
nemen. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

mr. M.M. den Boer


