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De discussie over neef-nichthuwelijken verdoezelt een ernstig onderwerp waar jaren 

niets aan is gedaan: vermijdbare babysterfte, betoogt Khadija Arib.  

Zijn huwelijken tussen neef en nicht gedwongen of vrij?  

Onlangs zijn drie rapporten over babysterfte en zorg aan allochtone zwangeren naar de Kamer 

gestuurd. Eén heeft bijzonder de aandacht getrokken: het rapport Kinderwens van 

consanguïne ouders: risico’s en erfelijkheidsvoorlichting van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM). Dit rapport betreft neef-nichthuwelijken. De 

vragen aan het RIVM waren: hoe hoog is de bijdrage van consanguïne (bloedverwante) 

huwelijken aan de perinatale en zuigelingensterfte in Nederland, met welke maatregelen zijn 

de risico’s van dit soort huwelijken gunstig te beïnvloeden en welke maatregelen worden al 

genomen of zijn in ontwikkeling? Op al deze vragen meldt het RIVM geen betrouwbare 

cijfers te hebben. Overigens heeft het RIVM alleen gekeken naar perinatale sterfte tot 7 dagen 

na de geboorte. Voor het beleid is het juist nodig naar morbiditeit en mortaliteit in de 

kinderleeftijd te kijken.  

Bloedverwantschap tussen ouders is één van de factoren die de kans op aangeboren 

aandoeningen verhoogt. Andere risicofactoren zijn bijvoorbeeld moederschap op oudere 

leeftijd, diabetes bij de moeder of erfelijke aandoeningen in de familie. Een verband tussen 

consanguïne huwelijken en babysterfte heeft het RIVM niet gevonden. De gesignaleerde 

risico’s van consanguïne huwelijken vallen in het niet bij het risico van diabetes mellitus bij 

de moeder of zelfs van de leeftijd van de moeder. Medisch gezien bestaat er op basis van 

alleen het RIVM-rapport geen enkele reden voor een verbod op huwelijken tussen 

bloedverwanten te pleiten. Toch blijft een aantal mensen bewust een niet-bestaand verband 

leggen met babysterfte en roept om die reden om een verbod van neef-nichthuwelijken.  

De babysterfte rond de geboorte in Nederland is zorgelijk hoog. Uit een inventarisatie van de 

problemen in twee Rotterdamse achterstandswijken blijkt dat er in 80 procent van de gevallen 

sprake is van huisvestingsproblemen, in 15 procent van een ernstige taalbarrière en in 10 

procent van mishandeling van de zwangere vrouw. Ook blijken allochtone zwangeren veel te 

laat naar de verloskundige te gaan. Van de Marokkaanse vrouwen gaat 90 procent pas na 23,3 

weken naar een verloskundige; bij autochtone vrouwen gebeurt dat al na 16,4 weken. 

Allochtone vrouwen maken nauwelijks gebruik van kraamzorg. Daar komt nog bij dat de 

werkdruk voor verloskundigen in achterstandswijken veel hoger is en dat sommige wijken ’s 

nachts niet veilig zijn zodat verloskundigen er niet naartoe durven. De verloskundige zorg 

voor allochtone vrouwen in achterstandswijken is dus niet optimaal.  

Dit is vermijdbare babysterfte die voor een groot deel met de organisatie en toegankelijkheid 

van de zorg te maken heeft. Factoren waarvoor politici verantwoordelijkheid dragen en die 

politiek beïnvloedbaar zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in een beschaafd land als 

Nederland baby’s niet onnodig sterven of geen slechte start bij de geboorte maken? Daarvoor 

zijn al veel oplossingen aangedragen in publicaties van de Gezondheidsraad, 

wetenschappelijke onderzoeken en de nota Babysterfte die ik vorig jaar heb gepresenteerd. Ik 

wijs op oplossingen als preconceptiezorg, geboortecentra, prenatale screening en voorlichting 

over roken en foliumzuur.  



De discussie over het verbod van neef-nichthuwelijken leidt af van het echte probleem en 

verdoezelt daarmee een ernstig onderwerp waar jarenlang niets aan is gedaan: vermijdbare 

babysterfte.  

Natuurlijk kun je wel discussiëren over neef-nichthuwelijken, maar niet onder het mom van 

zorgen over erfelijke aandoeningen. Dergelijke gezondheidsrisico’s hoeven niet direct tot de 

meest vergaande overheidsbemoeienis te leiden, namelijk een verbod. Bij ander riskant 

gedrag grijpen we ook niet op die manier in.  

Het debat moet ook gaan over de vraag of hier sprake is van een vrije keuze of van een 

gedwongen huwelijk. Vrije partnerkeuze is bij een aantal allochtone gezinnen niet 

vanzelfsprekend. Vooral meisjes staan onder enorme sociale druk. Zij moeten zich vaak 

conformeren aan de wens van familie en omgeving. De sociale druk betreft niet alleen het 

ontbreken van een vrije partnerkeuze, maar ook het als maagd het huwelijk ingaan. Zo bleek 

onlangs dat een maagdenvliespil in de behoefte van een aantal allochtone meisjes voorziet. 

Ook het trouwen met een niet-moslim blijkt voor veel meisjes tot een groot probleem te 

leiden.  

Deze meisjes voeren een moeizame en eenzame strijd en worden daar helaas niet door de 

overheid in gesteund. Zo repte de Emancipatienota van minister Plasterk met geen woord over 

deze strijd en gaf ook niet het kleinste begin van een oplossing voor de problemen die de 

emancipatie van allochtone meisjes en vrouwen belemmeren.  

Ook minister Vogelaar heeft hier een taak. Een prachtwijk begint met een prachtmeid die haar 

keuzen zelf kan maken en niet onder druk haar recht op zelfbeschikking kwijtraakt. Minister 

Klink van Volksgezondheid dient alles op alles te zetten om de babysterfte in Nederland terug 

te dringen en de zorg voor alle zwangeren toegankelijk te maken. Te beginnen met gerichte 

voorlichting, preconceptiezorg, prenatale screening en diagnostiek. Allochtone zwangere 

vrouwen hebben, net als alle zwangeren, recht op goede zorg.  
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