
 

 

 University of Groningen

Reproductive health care for women in Curaçao
Boersma, Adriana Akke

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boersma, A. A. (2011). Reproductive health care for women in Curaçao: induced abortion and
contraception. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/34938318-ae96-4db5-8227-a4b5f16ff879


Stellingen 

behorende bij het proefschrift "Reproductive healthcare for women In Cura�ao. 

Induced abortion and contraception" 

1. Medicamenteuze abortus op Curac;ao met mifepristone thuis gevolgd door buccale 

toediening van misoprostol is een veilige en effectieve methode voor zwangerschaps

afbreking tot 70 dagen amenorroeduur. 

Dit proefschrift 

2. Als alternatief voor de behandeling genoemd in stelling 1 kan methotrexaat gevolgd 

door vaginaal misoprostol gebruikt warden voor zwangerschapsafbreking tot 56 dagen 

amenorroeduur. 

Dit proefschrift 

3. Op Curac;ao is de negatieve houding ten opzichte van moderne, betrouwbare anticon

ceptie te wijten aan beperkte sexuele voorlichting en wordt gevoed door een cultureel in 

stand gehouden geloof in negatieve gezondheidseffecten van deze middelen. 

Dit proefschrift 

4. Het risico op complicaties na een medicamenteuze abortus is beperkt in vergelijking met 

de voordelen van medicamenteuze abortus. 

5. Op Curac;ao beschikken de artsen over de vrijheid en kennis abortus uit te voeren, maar 

vrouwen hebben wettelijk gezien geen recht op deze diensten. 

6. In Nederland dient medicamenteuze abortus genoemd te warden als alternatief voor 

instrumentele abortus; het kan uitgevoerd warden in de eerste lijn. 

7. De perfecte geografische ligging van Curac;ao tussen Europa, de Verenigde Staten en Zuid 

Amerika staat in schril contrast met de ge'isoleerde ligging in wetenschappelijk opzicht. 

8. Het invoeren van vernieuwingen op Curac;ao is moeilijk daar pogingen tot implementeren 

van veranderingen meestal teniet gedaan warden door herstel van het oude machtseven

wicht. 

9. Caribische Nederlanders kunnen veel leren van Europese Nederlanders, net als andersom. 

10. De Rooms Katholieke Kerk in Zuid Amerika is niet tegen legaliseren van abortus vanwege 

het redden van foetussen maar om invloed in de regio te behouden. 

11. Verstoringen in arbeidsrelaties op Curac;ao vertalen zich vaak in fysieke klachten, die aan 

de huisarts gepresenteerd warden; maar het analyseren, verhelpen en voorkomen van 

verstoringen in de arbeidsrelaties is een taak van de bedrijfsarts. 

12. In plaats van het lege artis uitvoeren van abortus provocatus te criminaliseren, zou het 

vervoeren van in auto's rondspringende, kleine kinderen op Curac;ao als mistj.9.ad moeten __ 

warden bestempeld. Cc.1 u 

Adriana Akke Boersma, 18 april 2011 
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