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2019Z18249
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over
anticonceptie in Nederland (ingezonden 27 september 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de petitie van Bureau Clara Wichmann «anticonceptie in
het basispakket», die is ondertekend door ruim 55.000 mensen? Hoe oordeelt
u over de wens van deze 55.000 mensen?1
Vraag 2
Hoeveel mensen in Nederland maken gebruik van anticonceptie? Hoeveel
mannen in Nederland maken gebruik van anticonceptiemiddelen? Hoeveel
vrouwen in Nederland maken gebruik van anticonceptiemidddelen? Kunt u
uw antwoord toelichten?
Vraag 3
Deelt u de mening dat de kosten voor goede anticonceptie niet alleen bij
vrouwen moeten komen te liggen? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 4
Deelt u de mening dat goede reproductieve zorg niet enkel in het belang is
van de vrouw, maar van de samenleving als geheel? Kunt u uw antwoord
toelichten?
Vraag 5
Deelt u de mening dat goede anticonceptie een grote invloed heeft op de
zelfbeschikking van de vrouw? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 6
Hoe vindt u het in dat licht dat er in Nederland vrouwen zijn die geen gebruik
maken van anticonceptiemiddelen gebruiken omdat dit te duur voor hen is?
Vraag 7
Hoeveel vrouwen in Nederland maken er precies geen gebruik van anticonceptie vanuit een kostenoverweging? Kunt u uw antwoord toelichten?
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Vraag 8
Hoeveel vrouwen kiezen uit kostenoverweging voor de anticonceptiepil terwijl
een ander anticonceptiemiddel beter bij haar situatie zou passen? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 9
Bent u van mening dat in een welvarend en geëmancipeerd land als
Nederland passende anticonceptie voor iedereen beschikbaar moet zijn,
ongeacht de dikte van de portemonnee?
Vraag 10
Bent u van mening dat bij de keuze voor een anticonceptiemiddel kostenoverwegingen geen rol mag spelen?
Vraag 11
Hoeveel vrouwen die een abortus hebben ondergaan vanwege een ongeplande zwangerschap gebruikten geen anticonceptiemiddel toen zij zwanger
raakten? Hoeveel van hen gebruikte niet het anticonceptiemiddel dat het
beste bij haar paste vanwege kostenoverwegingen? Kunt u uw antwoord
toelichten?
Vraag 12
Hoe beoordeelt u het feit dat een derde van de vrouwen die een abortus
ondergaat, aangeeft de anticonceptiepil te gebruiken, wat doet vermoeden
dat zij de anticonceptiepil niet op de juiste manier gebruikte? Hoeveel van
deze vrouwen raakten ongepland zwanger omdat zij niet het voor haar meest
passende anticonceptiemiddel gebruikten?
Vraag 13
Hoeveel vrouwen maken gebruik van de anticonceptiepil? Wat zijn de kosten
per jaar voor het individu bij gebruik hiervan? Welke kosten zijn gemoeid met
opname van de anticonceptiepil in het basispakket?
Vraag 14
Hoeveel vrouwen maken gebruik van het hormoonspiraal? Welke kosten
maken mensen die hiervan gebruikmaken? Wat zijn de kosten per jaar voor
het individu bij gebruik van het hormoonspiraal? Welke kosten zijn gemoeid
bij het opnemen van zowel de aanschaf- als plaatsingskosten van het
hormoonspiraal in het basispakket, gespecificeerd voor plaatsing door de
huisarts en voor plaatsing door de gynaecoloog?
Vraag 15
Hoeveel vrouwen maken gebruik van een koperspiraal? Welke kosten maken
zij die hier gebruik van maken? Wat zou het kosten wanneer zowel de
aanschaf als de plaatsing van het koperspiraal (bij zowel de huisarts als de
gyneacoloog) worden vergoed vanuit de basisverzekering?
Vraag 16
Hoeveel vrouwen maken gebruik van het hormoonstaafje? Welke kosten
maken mensen die hier gebruik van maken? Wat zou het kosten wanneer
zowel de aanschaf als de plaatsing van het hormoonstaafje (bij zowel de
huisarts als de gyneacoloog) worden vergoed vanuit de basisverzekering?
Vraag 17
Hoeveel mensen laten zich in Nederland steriliseren? Hoeveel van hen zijn
man? Hoeveel van hen zijn vrouw? Wat zijn de kosten van deze ingreep per
individu? Wat zou het kosten wanneer deze behandeling wordt vergoed
vanuit de basisverzekering?
Vraag 18
Wat zou het kosten wanneer alle anticonceptie wordt opgenomen in het
basispakket? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?
Vraag 19
Wat zijn de jaarlijkse kosten van onjuist gebruik van anticonceptie?
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Vraag 20
Bent u er bekend mee dat er vrouwen zijn die anticonceptiemiddelen niet
alleen gebruiken ter voorkoming van een ongewenste zwangerschap maar
ook voor het tegengaan van een onregelmatige cyclus, overmatige menstruatie, hevige menstruatiepijnen of endometriose? Vindt u dat er voor deze
groep sprake is van een medische noodzaak? Zo ja, zou voor deze groep de
anticonceptiemiddelen moeten worden opgenomen in het basispakket?
Vraag 21
Wat zijn de effecten van goede en passende anticonceptie op de arbeidsproductiviteit van vrouwen? Kunt u in uw antwoord een onderscheid maken
tussen de effecten voor het individu en de effecten voor de samenleving als
geheel?
Vraag 22
Kunt u een opsomming maken van alle baten van goede reproductieve zorg?
Wat is de economische waarde van goede en passende anticonceptie?
Hoeveel arbeidsproductiviteit gaat verloren door gebruik van het verkeerde
anticonceptiemiddel?
Vraag 23
Zou u deze vragen kunnen behandelen voor de begrotingsbehandeling VWS?
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