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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over genderdiscriminatie en gezondheidssystemen
(2004/2218(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het EG-Verdrag, en met name de artikelen 2, 3, lid 2, 13 en 152 daarvan, 

– gezien het acquis communautaire op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het Actieplatform dat op de Vierde Wereldconferentie over Vrouwen, dat op 15 
september 1995 in Beijing plaatsvond, werd goedgekeurd, en onder verwijzing naar zijn 
resolutie van 18 mei 2000 over de follow-up van het Actieplatform van Beijing1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2005),

A. overwegende dat een goede gezondheid essentieel is voor het lichamelijk en geestelijk 
welzijn; overwegende dat een goede gezondheid voor iedereen en een gelijke zorg onder 
gelijke voorwaarden een fundamentele doelstelling van het volksgezondheidswerk is,

B. overwegende dat de volksgezondheid niet alleen door biologische verschillen, maar 
voornamelijk ook door overwicht, macht, sociaal-economische verschillen, milieu en 
toegang tot onderwijs, kennis en informatie wordt beïnvloed,

C. overwegende dat een goede gezondheid niet enkel wordt gemeten aan de afwezigheid van 
ziekte, maar ook berust op het feit dat personen kansen krijgen om hun eigen leven te 
beïnvloeden en om tijdens de verschillende fasen van hun leven volgens hun eigen 
voorwaarden aan het sociale en het arbeidsleven deel te nemen,

D. overwegende dat het bereiken van een goede gezondheid voor alle burgers een 
verantwoordelijkheid van de lidstaten van de EU is; overwegende dat het bereiken van 
deze doelstelling een samenwerking tussen de lidstaten, de instellingen van de EU, 
vrijwilligersorganisaties en burgers vereist,

E. overwegende dat geweld tegen vrouwen, de seksslavenhandel en prostitutie enkele van de 
grootste gezondheidsproblemen zijn die vrouwen treffen,

1. benadrukt dat een goede gezondheid voor iedereen in de hele politieke besluitvorming een 
prioritaire doelstelling moet zijn en dat, om deze doelstelling te bereiken, de klemtoon 
moet liggen op strategieën om ziekten te voorkomen;

2. benadrukt hoe belangrijk het is om bij alle besluitvormingsprocessen rekening te houden 
met het genderperspectief;

  
1 PB C 59, 23.2.2001, blz. 258.
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3. benadrukt hoe belangrijk het is het genderperspectief  zowel in de 
volksgezondheidsstrategieën van de lidstaten als in de gezondheidsstrategie van de 
Commissie te ontwikkelen;

4. verzoekt alle lidstaten in alle medische en gezondheidsdiensten naar sekse uitgesplitste 
statistieken en gegevens te gebruiken;

5. verzoekt de instellingen van de EU gestandaardiseerde gegevens en gemeenschappelijke 
indicatoren te gebruiken om genderongelijkheden in de medische en gezondheidsdiensten 
in de EU te meten;

6. verwelkomt de oprichting van een Europees Instituut voor Gendergelijkheid;

7. beklemtoont het belang van onderzoek naar de band tussen biologische en sociale factoren 
in de medische en gezondheidsdiensten;

8. verzoekt de instellingen van de EU en de lidstaten rekening te houden met de effecten van 
genderongelijkheden in hun begrotingswerk, bij het plannen van projecten en 
programma’s in verband met medische en gezondheidsdiensten;

9. vestigt de aandacht van de lidstaten op de initiatieven die nodig zijn om vooral de toestand 
van oudere vrouwen in de medische en gezondheidsdiensten naar voren te halen;

10. onderstreept dat zowel mannen als vrouwen werk en ouderschap moeten kunnen 
combineren;

11. merkt op dat het recht en de bekwaamheid van vrouwen om in hun eigen levensbehoeften 
te voorzien een fundamentele factor is bij het bepalen van wat goede gezondheid is;

12. merkt op dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in besluitvormingsposities, inclusief in 
de medische en gezondheidsdiensten;

13. benadrukt dat gendervooroordelen zowel in ontmoetingen met patiënten als in het 
onderzoek moeten worden weggewerkt;

14. stelt dat het bestrijden van armoede bij vrouwen in het begrotingswerk en bij het plannen 
van projecten en programma’s voorrang moet krijgen;

15. onderstreept het belang van de behoefte aan onderwijs over genderongelijkheden voor 
toekomstig en praktiserend personeel uit de gezondheidszorg;

16. benadrukt de behoefte aan kennis over en de ontwikkeling van methodes voor het steunen 
en behandelen van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld;

17. verzoekt de lidstaten vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar in het kader van de nationale 
gezondheidssystemen een kwaliteitsvolle mammografie aan te bieden, wat het sterftecijfer 
door borstkanker in de leeftijdsgroep tussen 50 en 69 jaar met wel 35 % kan doen dalen; 
verzoekt de lidstaten ook aan mannen vanaf de leeftijd van 50 jaar de gelijkwaardige 
kwaliteitsvolle monitoring op de aanwezigheid van prostaatkanker aan te bieden, met de 
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bedoeling het sterftecijfer als gevolg van die vorm van kanker te beperken;

18. verzoekt de lidstaten in de nationale gezondheidssystemen fracturen te voorkomen door 
een vroege diagnose van verschillende vormen van osteoporose, waarvoor de toegang tot 
botmineraaldichtheidsmeting vereist is;

19. benadrukt de behoefte aan onderzoek naar eetstoornissen;

20. beschouwt het als vanzelfsprekend dat het bewustzijn van de verschillende lichamelijke 
condities van vrouwen en mannen in elk medisch onderzoek en in de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen wordt vergroot;

21. wijst op het gebrek aan informatie over verschillen in de effecten van geneesmiddelen en 
benadrukt de behoefte aan een groter bewustzijn van hoe dezelfde dosering mannen en 
vrouwen anders beïnvloedt;

22. merkt op dat het alcoholverbruik bij vrouwen nog altijd lager is dan bij mannen, maar 
spreekt zijn verontrusting uit over hoe het alcoholverbruik bij vrouwen in bepaalde 
lidstaten onrustbarend stijgt;

23. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen voor maatregelen om het verbruik van 
alcohol, dat zowel bij mannen als vrouwen als bij de jongere bevolking grote 
volksgezondheidsproblemen veroorzaakt, te beperken;

24. wijst in het bijzonder op de behoefte aan steun en maatregelen voor gehandicapte 
vrouwen, vrouwen die tot etnische minderheden behoren, lesbische vrouwen en vrouwen 
die tot andere kwetsbare groepen behoren, die zich in vele opzichten in een bijzonder 
moeilijke situatie bevinden;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het algemene beeld is lang geweest dat er binnen de medische en gezondheidsdiensten geen 
genderdiscriminatie in de behandeling en verzorging was. Dit standpunt werd gedeeld door de 
actoren uit de medische en gezondheidsdiensten, de besluitvormers en het publiek. De jongste 
20 jaar echter is daar verandering in gekomen, en een toenemend aantal mensen is zich ervan 
bewust geworden dat vrouwen en mannen in deze diensten anders worden behandeld. Het 
wordt nu aanvaard en ingezien dat sekse een even belangrijke gezondheidsdeterminant is als 
sociale, economische en etnische achtergrond. Sinds de VN-conferentie in Caïro in 1994 en in 
Beijing in 1995 is het verband tussen sekse en gezondheid op de agenda geplaatst. Ondanks 
deze internationale successen in het bevorderen van de gezondheid van vrouwen, hebben zij 
geen systematische hervormingen/implicaties op nationaal of op EU-niveau met zich 
meegebracht. De Commissie heeft het platform van Beijing in zekere mate gevolgd, maar 
heeft zich niet geconcentreerd op de ontwikkeling van een genderperspectief binnen de 
gezondheidssector. De gezondheid van vrouwen wordt vaak gezien als synoniem met 
seksuele en voortplantingsgezondheid.

Een grotere kennis heeft niet merkbaar geleid tot gewijzigde/verbeterde omstandigheden met 
betrekking tot de speciale behoeften van vrouwen in de medische en gezondheidsdiensten. De 
totale middelen van de medische en gezondheidsdiensten werden niet herverdeeld om 
evenveel ten goede te komen van de vrouwen als van de mannen. De meeste lidstaten hebben 
nog altijd geen statistieken en gegevens die op sekse gebaseerd zijn. Naar sekse uitgesplitste 
statistieken en gegevens zijn nodig om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te 
identificeren en te substantiëren in termen van diagnose, behandeling en verdeling van 
middelen.

Vrouwen leven langer dan mannen maar hebben een slechter besef van hun gezondheid en 
vragen meer behandeling. Een van de verklaringen daarvoor kan het complexe verband zijn 
tussen biologische en sociale factoren. Er is echter behoefte aan onderzoek op dat gebied om 
verklaringen te vinden voor de hogere graad van slechte gezondheid/slecht gezondheidsbesef 
en de grotere behoefte aan medische zorg bij vrouwen.

Het feit dat vrouwen een langere gemiddelde levensduur hebben, zal tot gevolg hebben dat de 
meerderheid van de oudere bevolking, vrouwen zullen zijn, vooral bij het oudste gedeelte van 
de bevolking. Naast het feit dat vrouwen de grootste groep zijn bij de verouderende 
bevolking, worden oudere vrouwen ook vaker dan mannen getroffen door bepaalde 
leeftijdsgebonden ziekten, zoals reumatische pijnen en de ziekte van Alzheimer. Door de 
ongelijkheden in inkomen en eigendom eerder in hun leven, hebben oudere vrouwen minder 
financiële middelen beschikbaar voor verzorging en behandeling. In de meeste lidstaten 
hebben vrouwen veel minder goed betaald werk op de arbeidsmarkt en dus lagere pensioenen. 
Dit zijn enkele van de redenen waarom de lidstaten over een goed ontwikkeld en door de 
overheid gefinancierd gezondheidssysteem en systeem voor bejaardenzorg moeten 
beschikken. Zo niet zullen grote aantallen oudere vrouwen in de lidstaten volledig zonder de 
nodige verzorging en behandeling komen te staan. De lidstaten moeten ook prioriteit geven 
aan de rechten van de vrouw en aan de bekwaamheid om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien.



Externe vertaling

PR\566751NL.doc 7/1 PE 357.883v01-00

NL

Armoede is een zware beïnvloedingsfactor met betrekking tot gezondheid. In de hele EU zijn 
vrouwen oververtegenwoordigd in de arme groepen. Zo’n 120 miljoen vrouwen in de EU 
leven in armoede. Armoede maakt het voor vrouwen duidelijk moeilijk om lichamelijk en 
geestelijk gezondheid te blijven. Armoede bij vrouwen bestrijden zal een positief effect 
hebben op de gezondheid van vrouwen.

Dit verslag gebruikt een holistische definitie van sekse. De term ‘holistisch’ is een aanvaarde 
en ook medische term, die sociale, psychologische, culturele en biologische aspecten omvat. 
Het genderperspectief betekent dat een holistische benadering wordt toegepast om te 
analyseren hoe bijvoorbeeld genderaffiliatie de leefomstandigheden beïnvloedt en hoe gender 
met macht en privileges in verband staat.1

Sleutelconcepten in het genderonderzoek zijn bouw, hiërarchie, relatie en sociale situatie.2
Vrouwen zijn de ondergeschikte groep in de genderhiërarchie. De term ‘genderbias’ is een 
ander probleem waarmee zowel mannen als vrouwen in de medische en gezondheidsdiensten 
worden geconfronteerd. Genderbias is het resultaat van een gebrek aan genderbewustzijn bij 
de onderzoekers en besluitvormers. Het betekent dat wanneer genderongelijkheden in een 
specifieke klacht, gedrag of leefomstandigheid werden aangegeven, er een risiso is dat er 
genderbias ontstaat in de ontmoeting met de individuele patiënt. Bijvoorbeeld, artsen denken 
er minder vaak aan om naar de alcoholgewoonten van een vrouw met maagklachten te vragen 
dan bij een man met dezelfde symptomen. De reden is waarschijnlijk dat alcoholgerelateerde 
klachten meer voorkomen bij mannen, hoewel het verschijnsel als een genderbias zou moeten 
worden beschouwd (de individuele patiënt moet als enig in zijn soort en niet als een 
vertegenwoordiger van een groep worden gezien.)3

Het is nu geweten dat de sekse van patiënten de cruciale factor is in hoe 
artsen/gezondheidszorgpersoneel symptomen begrijpen, diagnoses stellen en behandeling 
verstrekken, zelfs wanneer de symptomen van vrouwen en mannen precies dezelfde zijn en er 
geen biomedische feiten zijn die een afwijking rechtvaardigen. Een genderperspectief op 
geneeskunde betekent ook dat aan het licht moet worden gebracht dat een slechte gezondheid 
veroorzaakt wordt door de ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen, zoals het geweld 
van mannen jegens vrouwen. Medisch genderonderzoek is van cruciaal belang geweest in het 
naar voren halen van de betekenis en de gezondheidsrepercussies van het geweld en het 
misbruik waaraan vrouwen door echtgenoten, partners en mannen die dicht bij hen staan, en 
door vrouwenhandel en prostitutie hebben blootgestaan.4

Ondanks het feit dat geweld tegen vrouwen een dergelijk veelomvattend 
volksgezondheidsprobleem is, is het een onzichtbaar verschijnsel gebleven in de medische 
opleiding en praktijk. Zo worden patiënten bijvoorbeeld gevraagd naar hun rookgewoonten, 
maar wordt er aan de meeste vrouwelijke patiënten nog niet gevraagd of zij het slachtoffer 
zijn van geweld, ondanks het feit dat geweld tegen vrouwen volgens een prevalentiestudie 

  
1 Hamberg: ‘Medicinsk genusforskning’, (medical gender research), Swedish Research Council, ORD & FORM 
AB (2004), blz. 26.
2 ibid. blz. 12.
3 ibid. blz. 108-109.
4 Risberg: ‘Sexualiserat våld som folkhälsoproblem’, (sexualised violence as a public health problem) 
Läkartidningen (Journal of the Swedish Medical Association) 1994:91 (50): 4770-71.
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vaker voorkomt dan bijvoorbeeld roken.1 Er zijn aan de hand van interviews/enquêtes studies 
uitgevoerd bij vrouwen, aan wie vragen over geweld werden gesteld, en deze studies tonen 
aan dat een grote meerderheid van de vrouwen het feit dat de vraag wordt gesteld, op prijs 
stellen.2

Geweld tegen vrouwen veroorzaakt bij vrouwen tussen 15 en 44 jaar een hoger sterftecijfer 
dan kanker, malaria, verkeersongevallen of oorlog. De Wereldgezondheidsorganisatie raamt 
dat minstens een op vijf vrouwen in de wereld tijdens haar leven het slachtoffer van 
lichamelijk of geestelijk misbruik was.3

Dit verslag besteedt aandacht aan twee verschillende gebieden in verband met de gezondheid 
van vrouwen en genderdiscriminatie in de medische en gezondheidsdiensten. Het eerste 
aandachtsgebied (gebied A) behandelt de verschillen in verzorging tussen mannen en 
vrouwen met dezelfde of gelijkaardige ziekten. Het andere aandachtsgebied (gebied B) is de 
gezondheid van vrouwen vanuit het perspectief van zogenaamde ‘vrouwenziekten’, m.a.w. 
ziekten die bijna alleen vrouwen treffen. Voorbeelden daarvan zijn bepaalde spierziekten van 
het type fibromyalgie, borstkanker, osteoporose, en gezondheidsrisico’s wanneer vrouwen 
gedwongen worden zich illegaal te laten aborteren. De rechten van de vrouw op 
zelfbeschikking over hun eigen seksualiteit en hun eigen lichaam is een belangrijke factor in 
de gezondheid van vrouwen.

Gebied A

Een in het Danderyd Hospital in Stockholm, Zweden, uitgevoerde analyse toonde grote 
verschillen aan tussen mannen en vrouwen op het stuk van geneesmiddelenvoorschriften, 
behandeling en kosten. Mannen kregen bijvoorbeeld twee keer zoveel lichtbehandelingen van 
het lichaam dan vrouwen voor de diagnose van eczeem en psoriasis, ondanks het feit dat deze 
ziekten even vaak voorkomen bij beide seksen. De conclusie van het onderzoek in termen van 
kosten is dat als vrouwen met dezelfde intensiteit zouden worden behandeld als mannen, de 
middelen die worden besteed aan de behandeling van vrouwen met 61 % zouden toenemen. 
Als daarentegen de intensiteit van de behandeling van vrouwen als de norm wordt genomen 
en de mannen in dezelfde mate onderbehandeld zouden worden als dat nu bij vrouwen het 
geval is, dan zou er een besparing van 33 % op de behandelingskosten zijn.4

Hartaandoeningen bij vrouwen uiten zich in zekere mate anders en wanneer vrouwen voor een 
behandeling naar het ziekenhuis gaan, worden zij niet zo snel behandeld als mannen. 
Vrouwen met acute hartklachten worden gedwongen langer te wachten op 
ziekenwagenvervoer. Wanneer ze in het ziekenhuis aankomen, worden ze niet op dezelfde 
manier ontvangen. Het duurt langer voordat hun hart wordt gescand en ze krijgen niet zo vaak 

  
1 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ‘Captured Queen - men’s violence against women in ‘equal’ 
Sweden - a prevalence study’, Fritzes 2001.
2 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
blz. 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routine enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
3 World Health Organisation: Violence against Women Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
4 Osika, Ingrid: ‘Ett konkret exempel på ojämställd vård’ (A specific example of unequal care), Linköping 
University.



Externe vertaling

PR\566751NL.doc 9/1 PE 357.883v01-00

NL

een spoedbehandeling in de vorm van angioplastie of een bypassoperatie. Vrouwen hebben 
vaak meer last van bijwerkingen van geneesmiddelen voor het hart, en één verklaring 
daarvoor zou kunnen zijn dat zij de verkeerde dosis krijgen. Er wordt echter geen research 
naar de oorzaak gedaan.1 Een onderzoek naar oogheelkundige verzorging toont aan dat 
vrouwen minder toegang tot cataractoperaties hebben. Statistieken tonen ook aan dat mannen 
sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen en moderne behandelingen.2

Geneesmiddelen hebben een andere invloed op mannen en vrouwen. Ondanks het feit dat 
vrouwen meer geneesmiddelen nemen dan mannen, zijn mannen toch nog altijd het vaakst de 
norm in medisch onderzoek en in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Gebied B

Osteoporose is een oude ziekte, die tot op vandaag werd beschouwd als een onvermijdelijk 
gevolg van veroudering, voornamelijk veroudering van vrouwen. Pas recentelijk, en als 
gevolg van een opstoot in de frequentie van breuken en de last voor de medische zorg, heeft 
de ziekte in de hele wereld de aandacht van het medisch onderzoek en van de besluitvormers 
getrokken. Zelfs nog in het begin van de jaren negentig vormde osteoporose slechts 
uitzonderlijk een onderdeel van de medische basisopleiding. Recent onderzoek toont aan dat 
jongeren en mannen er ook meer mee te maken krijgen dan vroeger werd aangenomen en dat 
osteoporose een algemeen secundair gevolg is van een aantal andere ziekten en/of 
behandelingen met geneesmiddelen. De redenen zijn complex en veelzijdig en worden nog 
altijd onvoldoende onderzocht, maar er zijn veel bewijzen die erop wijzen dat de trend onder 
andere wordt beïnvloed door erfelijke factoren, een verandering in de levensstijl en het 
groeiend aantal ouderen in de bevolking.

Osteoporose wordt thans beschouwd als een globaal volksgezondheidsprobleem met, zoals 
soms wordt gezegd, epidemische proporties. De jongste jaren hebben internationale instanties 
zoals de WHO en de EU hun bezorgdheid erover dan ook naar voren gebracht.

Medische en technische ontwikkelingen tonen aan dat er goede kansen zijn om osteoporose te 
voorkomen, in een vroeg stadium te diagnosticeren en te behandelen en zo fracturen te 
voorkomen. Te weinig mensen in de getroffen delen van de maatschappij hebben echter 
voldoende kennis van osteoporose om van deze kansen en andere mogelijkheden te profiteren. 
De toegang tot botdichtheidsmeters is ook volledig ontoereikend. Oostenrijk, België, 
Griekenland en Portugal zijn de lidstaten die de beste toegang garanderen.

Bortkanker is een van de meest algemene types kanker bij vrouwen in de EU en in andere 
geïndustrialiseerde landen, zoals de VS en Canada. Het aantal gevallen van borstkanker neemt 
nog toe in de lidstaten, maar dat kan te wijten zijn aan het feit dat een vroege opsporing door 
mammografie meer algemeen wordt. Zeer weinig onderzoek is tot nu toe uitgevoerd naar de 
oorzaken van en de risicofactoren voor borstkanker. Bestaand onderzoek toont aan dat de 
risico’s toenemen met de leeftijd, dat erfelijkheid belangrijk is, maar vele vrouwen 
ontwikkelen kanker zonder een van deze factoren.

  
1 Asplund. Wigzell: ‘Jämställd vård?’ (Equal care?), National Board of Health and Welfare (2004), blz. 55-57.
2 ibid. blz. 74.
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Het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie treffen vrouwen vaker dan mannen. 
Er is een grote onzekerheid over de oorzaken en symptomen van deze ziekten, wat betekent 
dat de patiënten vaak zelf het initatief moeten nemen om hulp te zoeken. Bovendien is er het 
gevaar dat zij door het medisch personeel worden afgewezen als zij als problematisch of te 
veeleisend worden beschouwd.  Volgens interviews met vrouwen die deze ziekten hebben, 
wordt de perceptie van de ziekte bij de vrouwen in vraag gesteld, worden de klachten 
verkeerdelijk gepsychologiseerd en worden er negatieve typificaties van de diagnoses 
gemaakt. Opdat patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie op 
gelijke voet zouden kunnen worden behandeld, is het nodig dat er iets wordt veranderd aan de 
aandacht die ze in het verzorgingssysteem krijgen.1

Eetstoornissen, bijv. boulemia nervosa en anorexia, zijn vooral bij jonge vrouwen 
toegenomen. Dit wordt vaak verklaard door de overdreven aandacht van de mode-industrie en 
de media voor afslanken en uiterlijk. Over de problemen van eetstoornissen werden bijzonder 
weinig wetenschappelijk studies gedaan. Sommige daarvan tonen aan dat er ook verbanden 
kunnen zijn met misbruik en geweld in gezinnen.2 Aangezien er op dit gebied een enorme 
onwetendheid is, is het nodig dat wetenschappelijk onderzoek deze stoornissen verklaart en 
daarmee ook voorkomt, en dat door passende maatregelen te nemen, jonge vrouwen die reeds 
getroffen zijn, worden geholpen.

Zowel mannen als vrouwen zijn afhankelijk van zorg en aandacht in de verschillende stadia 
van hun leven: als kinderen, als volwassenen, bij het verouderen en in de eindfase van hun 
leven. Beide seksen moeten daarom niet alleen zorg krijgen, maar ook zorg en aandacht 
kunnen geven. Het is hoog tijd dat mannen bij dit onbetaalde werk worden betrokken. Dit is 
van groot belang voor de gezondheid van zowel mannen als vrouwen. Laten we hopen dat wij 
in de nabije toekomst onbetaald en betaald werk gelijk zullen delen en dat onbetaald werk dan 
niet langer meer als een verantwoordelijkheid van de vrouw, maar als een menselijke 
verantwoordelijkheid zal worden beschouwd.

  
1 The journal ‘Smärta’, No 2/2004, Åsbring, Pia.
2 WHO World Report on Violence and Health 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence against 
women, John Hopkins School of Public Health 1999.
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