Pauze

Dit is reden voor het Lindeboom Instituut, VBOK, CMF
en NAV om op zaterdag 3 februari 2007 een symposium
te beleggen met zo veel mogelijk belanghebbende
partijen om dit verder te bespreken. Wij hopen u in grote
getale op 3 februari in Utrecht te kunnen begroeten.

11.30 - 12.30 uur

Voordracht meerdere
Koepelorganisaties
CBO - T. van Barneveld
NHG - spreker gevraagd
NVOG - spreker gevraagd
Ned. Genootschap van
Abortusartsen - W. Beekhuizen

12.30 - 13.30 uur

Forumdiscussie

13.30 - 14.15 uur

Lunch

14.15 - 16.00 uur

Besloten Ronde Tafel
Conferentie met
vertegenwoordigers van eerder
genoemde belanghebbende
organisaties

In de middag zal een besloten Ronde Tafel Conferentie
plaatsvinden met vertegenwoordigers van genodigde
organisaties om te komen tot een opzet voor een richtlijn.
Dit zijn: Lindeboom Instituut, CMF, NAV, VBOK,
Schreeuw om leven, NHG, CBO, NVOG, FIOM,
Nederlands Genootschap van Abortusartsen en VWS.
Met dank aan de sponsers:
GlaxoSmithKline
Sanofi-Aventis
Schering-Plough
Merck Sharp & Dohme
Novartis Pharma

S.v.p. liefst voor 28 januari a.s. opsturen naar secretariaat NAV of faxen: 073-5112956
of via e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl

11.10 - 11.30 uur

Handtekening

Praktijkervaringen van
huisartsen i.o. U. Tas, AIOTO,
huisartsinstituut EUR

:

10.50 - 11.10 uur

Functie:

Begeleiding van de vrouw voor
en na abortus.
Mw. C.E.M. van Miltenburg,
hulpverlener FIOM

E-mail:

10.30 - 10.50 uur

:

Abortus voor en erna- hoe groot
is het probleem.
Prof.dr.ir. H. Jochemsen,
Lindeboom Instituut, Ede

Telefoon

10.10 - 10.30 uur

Postcode en woonplaats:

Opening door de dagvoorzitter,
Dr. D.J. Bakker, chirurg np,
voormalig medisch directeur
AMC, Amsterdam

:

10.00 - 10.10 uur

:

Ontvangst met koffie/thee

Adres

09.30 - 10.00 uur

:

In 2006 is er heel wat te doen geweest over abortus
provocatus mede door de evaluatie van de Wet op
Afbreking van Zwangerschap (WAZ) door de politiek.
Ondanks de beschikbaarheid van goede anticonceptie
en voorlichting stijgt het aantal abortussen elk jaar en
zijn de aantallen bijna verdubbeld in de afgelopen 25
jaar, en is Nederland zeker niet meer het land met de
laagste cijfers.
Mede op basis van de evaluatie heeft het kabinet in
zijn standpunt met betrekking tot de WAZ besloten
om de 5-dagen beraadstermijn te handhaven en wil het
bevorderen dat deze termijn actiever ingevuld wordt
met voorlichting en zoeken naar alternatieven. Mede
omdat er toch meer late (psychische) gevolgen van
abortus bekend geworden zijn en het een ingrijpende
gebeurtenis blijft. De meeste ongewenst zwangere
vrouwen worden door hun huisarts verwezen voor
een abortus en ook na die tijd blijft de vrouw bij deze
huisarts komen. Opleiding en deskundigheid op dit
gebied kan bevorderd worden door een richtlijn voor
huisartsen met betrekking tot professioneel handelen,
zowel voor als na abortus.

Naam

Programma

Ondergetekende geeft zich op voor het symposium “Artsen en Abortus” op zaterdag 3 februari 2007.

Inleiding

ALGEMENE INFORMATIE
Secretariaat JPV / NAV
Antwoordnummer 22509
5250 WB Vlijmen
073 - 5119072
fax 073 - 5112956
internet:

e-mail:

www.provita.nl
www.artsenverbond.nl
www.vbok.nl
www.lindeboominstituut.nl
www.cmf-nederland.nl
www.medische-ethiek.nl
secretariaat@artsenverbond.nl

Inschrijving

Plaats
Zalencentrum ‘Hoog Brabant’ in Hoog-Catharijne,
Radboudkwartier 23 te Utrecht.
U bent bereikbaar op  030 - 2331525

Routebeschrijving
Trein: Vanaf het Centraal Station volgt u het bord
‘Centrum’ en vindt u ‘Hoog Brabant’ op het Radboudkwartier.

geen
postzegel
nodig

Secretariaat Nederlands Artsenverbond
Antwoordnummer 22509
5250 WB Vlijmen

Inschrijving gratis voor NAV/JPV-leden
en voor studenten.
Voor overige deelnemers € 25,-, over te maken
op rekening van het Nederlands Artsenverbond,
rek.nr. 2934868.
S.v.p. de antwoordstrook liefst voor 28 januari a.s.
opsturen naar het secretariaat NAV/JPV
of faxen naar 073 - 5112956
of via e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl

Auto: Vanaf de A2 afslag ‘De Meern’, borden ‘Centrum’ volgen en vervolgens de ‘Hoog Brabant’ lichtmastborden. Betaald parkeren in de Radboudgarage
aan de Stationsstraat is mogelijk; de bordjes ‘Hoog
Brabant’ volgen.

Symposium
“ARTSEN EN ABORTUS”
zaterdag 3 februari 2007
Hoog Brabant, Utrecht

