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Veel Nederlanders niet bekend met de abortusgrens van 24 weken 

Veenendaal, 1 februari 2021 – Onder Nederlanders is er grote onbekendheid met de abortusgrens. 

47% van de Nederlanders geeft aan niet te weten tot hoeveel weken zwangerschap een abortus 

uitgevoerd mag worden. De groep die wél een inschatting van het aantal weken maakt, komt veelal 

te laag uit: gemiddeld schat men de abortusgrens op 16 weken. 1 op de 8 Nederlanders vindt het 

niet goed dat er in Nederland een mogelijkheid tot abortus aanwezig is. Een meerderheid is positief 

over de beraadtermijn. 

Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau DirectResearch in samenwerking met de NPV-Zorg 

voor het leven uitvoerde. Een representatieve groep van 518 Nederlanders vulde een vragenlijst in 

met stellingen en vragen over abortus.  

Weinig bekendheid met abortusgrens 

Bijna de helft van de Nederlanders (47%) geeft aan niet te weten tot hoeveel weken zwangerschap 

een abortus - om zowel medische als sociale redenen - mag worden uitgevoerd. Van de groep die een 

inschatting maakt, geeft 14% het juiste aantal weken aan (24 weken).  

Abortusgrens te laag ingeschat 

Een ruime meerderheid (81%) van de groep die een inschatting maakt, denkt dat de abortusgrens 

onder de 24 weken ligt. 12 weken wordt het vaakst genoemd als abortusgrens. Gemiddeld schat men 

de abortusgrens op 16 weken. Dit is een stuk lager dan de toegestane 24 weken. 

Verlaging abortusgrens 

De meningen over de vraag of de abortusgrens verlaagd zou moeten worden, zijn verdeeld. Nadat 

aangegeven is dat abortus in Nederland tot 24 weken is toegestaan, geeft 37% van de Nederlanders 

aan dat deze grens verlaagd zou moeten worden. 22% is het hiermee oneens. 40% van de Nederlanders 

is neutraal of heeft geen mening.  

1 op 8 Nederlanders vindt abortusmogelijkheid niet goed 

Ruim de helft (58%) van de Nederlanders is het eens met de stelling: ‘Het is goed dat in Nederland de 

mogelijkheid voor abortus aanwezig is.’ 13% is het oneens met deze stelling. 29% van de Nederlanders 

is neutraal of heeft geen mening. 

Opvallend is dat respondenten uit de leeftijdscategorie 31-40 jaar negatiever staan tegenover de 

mogelijkheid voor abortus dan de andere leeftijdscategorieën.  

3 op de 5 Nederlanders positief over beraadtermijn 

De meerderheid van de Nederlanders is positief over de verplichte beraadtermijn, zo blijkt uit dit 

onderzoek. 62% is het eens met de stelling: ‘De regel dat er verplicht 5 dagen bedenktijd zit tussen een 

verzoek om abortus en de daadwerkelijke abortus vind ik goed.’ 11% is het oneens met voorgenoemde 

stelling, terwijl 28% van de Nederlanders neutraal staat ten opzichte van de stelling of geen mening 

heeft.  

Diederik van Dijk, directeur van de NPV: “Nederland is het enige land in de Europese Unie met zo’n 

ruime abortusgrens. Daarover zou veel meer maatschappelijk debat moeten zijn. Willen we werkelijk 

een land zijn waarin kwetsbaar menselijk leven tot 24 weken legaal gedood kan worden? Voor zo’n 

fundamenteel debat is allereerst nodig dat mensen op de hoogte zijn van de feiten. De NPV voorziet 



hier graag in, maar roept ook de politiek van harte op om dit debat over de bescherming van leven 

met open vizier te voeren.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Yvonne Geuze – van 

Horssen, beleidsadviseur beleidsbeïnvloeding: ygeuze@npvzorg.nl | 06-86880872.  

Op de website www.npvzorg.nl kunt u het volledige rapport van het onderzoek downloaden.  

 

De NPV-Zorg voor het leven is een christelijke organisatie die opkomt voor de zorg voor het leven en tevens de 

grootste patiëntenorganisatie van Nederland. Met een bureau van professionals, ruim 50.000 leden en 70 

lokale afdelingen met ruim 7.000 vrijwilligers is de NPV actief op de terreinen beleidsbeïnvloeding, advies & 

toerusting en vrijwillige thuishulp. De NPV onderhoudt een groot netwerk binnen en buiten christelijk 

Nederland op thema’s en projecten rond medische ethiek, met nadruk op begin en einde van het leven (onder 

andere prenataal onderzoek, zwangerschapsafbreking, palliatieve zorg, euthanasie en het actuele debat rond 

‘voltooid leven’). Tevens voert de NPV jaarlijks onderzoek uit onder haar leden naar kennis, opvattingen en 

ervaringen over actuele medisch ethische thema’s. 
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