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Vrouwelijke genitale verminkingen in Nederland 
 
 
 
Vrouwelijke genitale verminkingen zijn een gruwelijke vorm van mishandeling. Wie beelden van 
deze gruwelijke mishandeling heeft gezien zal deze niet gauw vergeten. Vrouwelijke genitale 
verminking (VGV),waarbij een deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën weggesneden 
wordt, wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Zeer onterecht want zo klinkt het minder hard. 
Zowel lichamelijk als psychisch als worden ze grof verminkt. VGV raakt aan de gezondheid, 
emancipatie, mensenrechten en veiligheid van vrouwen. Maar ondanks dit alles het blijft het 
(onbegrijpelijk) een onderbelicht probleem.   
 
De realiteit is dat naar schatting drie miljoen meisjes per jaar het risico lopen genitaal verminkt te 
worden. Pharos geeft echter aan dat 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes reëel risico om 
‘besneden’ te worden. In 2005 heeft de RVZ  op basis van onderzoek geschat dat er jaarlijks ten 
minste 50 meisjes in Nederland worden ‘besneden’. Daarbij krijgen we vluchtelingen binnen uit de 
landen waar dit helaas nog plaatsvindt die waarschijnlijk ook risico lopen of kinderen krijgen die 
een risico lopen. Denk dus niet dat vrouwelijke genitale verminkingen slechts worden uitgevoerd in 
het ‘primitieve’ Afrika.   
 
Ook de jonge meisjes in Nederland lopen het risico genitaal verminkt te worden. Ook zijn er 
signalen dat her‘besnijdenis’ plaatsvindt. Dit kan beide in Nederland gebeuren. Ook is er het 
gevaar dat de meisjes in hun zomervakantie in het buitenland worden verminkt. Ook zijn er 
signalen dat meisjes naar Engeland worden gebracht om daar verminkt te worden. Deze meisjes 
moeten actief beschermt worden.  
 
In 2005 bracht de commissie Bestrijding vrouwelijke genitale verminking van de Raad voor de 
Volksgezondheid op verzoek advies uit aan de minister van VWS. Niet alle adviezen zijn 
overgenomen. We zijn nu 10 jaar verder en de vraag doet zich voor of de gekozen aanpak heeft 
geleid tot het door de regering gewenste doel, het uitbannen van meisjesbesnijdenis. Vooralsnog 
is dat niet feitelijk aantoonbaar. Inmiddels is de focus van de rijksoverheid aan het verschuiven van 
preventie naar (na)zorg. Maar VGV is zware kindermishandeling die voorkomen kan en daarmee 
moet worden. 
 
Om de problematiek van VGV in kaart te brengen heeft de PvdA een expertmeeting 
georganiseerd. De meeting was een open uitwisseling over wat er nodig is om de preventieve 
aanpak van vrouwelijke genitale verminking effectiever te maken. Verschillende 
belangenorganisatie waren aanwezig.1  Naar aanleiding van de expertmeeting heeft de PvdA dit 
actieplan opgesteld om actief en preventief de strijd tegen VGV aan te gaan. En de problematiek 
van VGV vol in de schijnwerpers te zetten. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Aanwezige experts: JGZ/GGD regio Utrecht Judith Ludding (coördinator JGZ) en Afke Lukkes (jeugdarts),       

Landelijk expertisecentrum Pharos: Diana Geraci, Landelijk sleutelpersonen, Marthine Bos ( ook FSAN, GGD en 

PGA) en Shamsa Hassan Said (ook SchadelijkeTraditionelePraktijken, ook RVZ), Landelijk Vluchtelingenorganisaties  

Fatma Özgümüz (directeur VON), Lokaal politiek/bestuur GGD Hans Adriani, Onderwijs Niko Persoon (bestuur P.O. 

en Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik), Sleutelpersoon Abdelmoniem Ebrahim, Veilig Thuis 

Annemieke van der Bas (VT Flevoland) en Vrijwilliger Rita Vermeulen.                        
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Actiepunten 
 
 

1. Opdracht aan gemeenten vanuit het rijk 
  
Vrouwelijke genitale verminkingen zijn een gruwelijke vorm van minhandeling die de overheid 
actief moet bestrijden. De zwaarte van deze mishandeling zou moeten blijken uit een opdracht aan 
gemeenten om actief VGV te bestrijden. Zet als overheid het probleem van VGV vol in de 
schijnwerpers.  
 

2. Informeer risicogroepen preventief 
 
Een verwonderde vader uit een risicogroep “Waarom wist ik dit niet?  Waarom wist ik niet wat dit 
inhield toen ik vader werd? Pas toen ik zelf informeerde leerde ik hierover. Ik had dit ook bij mijn 
twee dochter kunnen doen. We missen informatie. Geef aan wat de impact is.”. Culturele 
gebruiken worden (onbewust) doorgegeven en toegepast. Dit moet actief worden bestreden. Geef 
hen de informatie om mee te strijden tegen VGV. Zorg dat risicogroepen actief en preventief 
geïnformeerd worden om te voorkomen dat meisjes worden verminkt. Daarbij moet goed gekeken 
worden naar de actuele risicogroepen. Bij het informeren moet aandacht zijn voor zowel de traditie, 
de strafbaarstelling daarvan en de reden waarom dit strafbaar is.  
 

 In het onderwijs moeten kinderen voorgelicht worden over VGV.  

 Betrek vooraanstaande personen, rolmodellen, onderwijsinstellingen en religieuze leiders 
uit de risicogroepen om informatie te verspreiden en het probleem kenbaarheid te maken. 

 Informeer en betrek jonge jongens en mannen over en bij VGV. Het zijn hun moeders, 
zussen, dochters en vrouwen die dit wordt aangedaan. Een probleem is dat zij vaak niet 
weten wat voor een impact het heeft.  

 Migranten en asielzoeker uit risicolanden: informeer zo snel mogelijk. Doe dit integraal. Pak 
het op met het onderstrepen van de mensenrechten en eergerelateerd geweld.  

 Voorlichting VGV integraal in de voorlichting van het COA. 

 Extra aandacht is daarbij nodig voor de nieuwe instroom die kort in het AZC zit. Ook zij 
moeten voorlichting krijgen. De voorlichting moet ondanks de snelle doorstroom naar 
gemeenten gewaarborgd zijn. Dit geldt ook groepen door gezinshereniging nooit in het AZC 
komen. Daarin dient de gemeente een rol te vervullen. 

 
 

3. Preventief aanschrijven risicogroepen voor zomervakantie  
 
Tijdens de zomervakantie gaan veel meisjes namelijk op reis naar hun land van herkomst, waar ze 
het risico lopen besneden te worden. Door een simpele actie kun je de risicogroep preventief 
informeren en wel vlak voor het moment dat het risico voor de jongen meisjes een piek vertoont. 
Stuur naar de gezinnen uit de risicogroep voorafgaand aan de zomervakantie een brief met 
informatie over VGV. De gemeente Nieuwegein doet dit al. Zij hebben vele reactie gehad op hun 
brieven waaruit blijkt dat bij het uitblijven die brieven meisjes een groot risico hadden gelopen 
omdat relevante kennis ontbrak.  
 
 

4. Betrek het onderwijs bij de bewustwording 
 
Informeer over VGV in een brede context. Men legt bij eventuele klachten niet vanzelfsprekend 
een verband met de verminking. Klachten worden gezien als horend bij het ‘vrouw-zijn’, niet als 
gevolg van de besnijdenis. In veel gevallen gaat dit samen met onbekendheid van het menselijke 
lichaam en de verschillende lichamelijke functies. Vaak is daarom pas na het leggen van een 
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relatie tussen besnijdenis en gezondheidsrisico’s een gesprek mogelijk over het verbod op VGV in 
Nederland. 
 
 

5. Zorg dat elke GGD aandacht besteed aan VGV 
 
Momenteel is onduidelijk wat alle GGD instellingen doen aan VGV. Zorg dat dit duidelijk is en dat 
elke GDD instelling in voldoende mate aandacht heeft voor en besteed aan VGV. 
 

6. VGV in het curriculum van medische opleidingen 
 
Medici moeten voldoende kennis hebben over VGV en die kennis ook leren om te zetten naar 
handelen in de praktijk. Daar is nu nog onvoldoende sprake van. Het lichamelijk onderzoek naar 
VGV vereist expertise en moet voldoende aanwezig zijn. 

 VGV in het curriculum van elke medische opleiding. Dit geldt met name voor co-
assistenten, basisartsen en verpleegkundigen. 

 Verloskundigen en gynaecologen hebben de kennis grotendeels wel. Hun moet geleerd 
worden om deze kennis om te zetten in handelen. Ze missen praktische handvatten. 

 Het lichamelijk onderzoek naar VGV en het vaststellen van VGV vereist expertise. Deze 
expertise moet voldoende aanwezig zijn en gewaarborgd worden. 

 
 

7. Investeer in sleutelpersonen 
 
VGV is een culturele praktijk. Het bespreekbaar maken en het bespreken van deze schadelijke 
traditionele praktijken door een sleutelpersoon uit die cultuur wordt door vele experts als 
fundamenteel gezien in de strijd tegen VGV. Deze sleutelpersonen kennen de cultuur en weten 
hoe zij zulke onderwerpen langzaam bespreekbaar moeten maken. Ze kennen de taboes en 
geloven uit de cultuur. En kunnen uit ervaring spreken. Het inzetten van deze sleutelpersonen is 
daarom cruciaal. 

 Zorg dat dat onder de sleutelpersonen de nieuwe risicolanden/risicogroepen voldoende 
vertegenwoordigd zijn. 

 Zorg dat de sleutelpersonen voldoende financieel te ge moet worden gekomen.  

 Zorg dat sleutelpersonen in de strijdtegen VGV voldoende bijscholing en kennis krijgen van 
de rest van de keten zodat ze effectief en efficiënt met de keten kunnen samenwerken. 

 
 

8. Zorg voor structurele financiële zekerheid bij projecten tegen VGV  
 
Vraagt om gedragsverandering die tijd kost. Een project van een jaar kan zo’n 
gedachteverandering niet op gang brengen. Investeer daarom voor langere termijn in projecten 
tegen VGV.  
 

De staatssecretaris geeft zelf in de Voortgangsrapportage aan dat de houding van de betrokken 

ouders ten opzichte van het wel of niet besnijden slechts gedeeltelijk is veranderd. Om trouw te 

blijven aan de eigen cultuur zouden ze hun dochter eigenlijk wel willen laten besnijden, maar dan 

in ‘lichte’ vorm. Deze ouders zouden hun dochter niet laten besnijden omdat de wet in Nederland 

streng is en wordt gehandhaafd en kinderbeschermingsmaatregel. De staatssecretaris spreek over 

een sterke preventie werking. Maar om deze meisjes en ook volgende generaties echt te 

beschermen, ook voor VGV wanneer ze op zomervakantie worden gestuurd, moet er langdurig en 

structureel aandacht worden besteed aan een gedragsverandering ten aanzien van VGV.  
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9. Integrale aanpak van VGV  

 

De strijd tegen VGV moet breder worden aangepakt. Bij de risicogroepen voor VGV spelen vaak 

ook andere problemen. Denk daarbij aan eergerelateerd geweld, isolatie, homofobie en 

huwelijksdwang. Pak deze problemen samen op.  

 Betrek het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld vanuit Nationale Politie. 

Opsporing en expertise bij het probleem van VGV 

 

 

10. Maak registratie eenduidig en coördineer gegevens 

 

Door verschillende computersystemen is niet overal simpel de informatie op te vragen die nodig is 

voor een duidelijke inventarisatie van het probleem. Bij Veilig Thuis kan bijvoorbeeld wel adviezen 

worden aanvinken op onderwerp. Maar in sommige systemen kan essentiële informatie niet 

ingevoerd kan worden zoals het land van herkomst. Zorg dat de registratie ten aanzien van VGV 

landelijk eenduidig is zodat daar duidelijk gegeven uit te abstraheren zijn en coördineer die 

gegevens. 

 

 

11.  Tegen VGV moet daadkrachtig worden opgetreden 

 

Politie en justitie moet actief beleid voeren op het terrein van VGV.  

 Politie en justitie moeten actief op zoek naar VGV. Zowel naar VGV in Nederland als naar 

de gevallen wanneer meisjes naar het buitenland worden gebracht om daar te worden 

verminkt.  

 Politie  en justitie moeten op de hoogte zijn van het probleem en weten hoe zij daarmee 

moeten omgaan. 

 Binnen de politieopleiding moet VGV aandacht krijgen. 

 



  pag 6/22 
 

 
 

 

BIJLAGEN 

 

Betreft :        Position Papers m.b.t. de Nederlandse aanpak van VGV 

Aanleiding:  Expertmeeting VGV georganiseerd door de PvdA op 4 februari 2016 

 

Bijlage 1 Position paper van Fatma Ozgumus, Vluchtelingen Organisaties Nederland 

(VON) 

 

Ten behoeve van de expertmeeting op 4 februari a.s. inzake de Nederlandse aanpak VGV zijn drie 

vragen centraal gesteld: 

• Wat is er nu? 

• Wat zou er moeten zijn? 

• Wat is daarvoor nodig? 

 

Antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van welk toetsingskader wij met elkaar hanteren; 

- Wordt de aard van de problematiek door het huidige beleid (inbedding) voldoende gedekt? 

- Is de omvang hiervan - risico groepen- volledig/grotendeels in beeld?  

- Wat is het daadwerkelijke bereik en de effectiviteit van de inspanningen tot nu toe? 

- Wat is het niveau van de huidige toegepaste kennisontwikkeling?  

- Hebben we cijfers met betrekking tot de risicogroepen? 

- Hebben we überhaupt enige valide cijfers over dit onderwerp? 

- Hebben we een monitoring/analyse- systeem waarmee we de ontwikkelingen in het 

buitenland volgen en de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen voor Nederland 

en onze aanpak in kaart brengen? 

- Hebben we enig idee over de diverse factoren die VGV beïnvloeden? 

- Hoe worden relevante beroepsgroepen hiervoor gefaciliteerd/ondersteund? 

- Wat houdt maatschappelijke preventie in? Wat is het bereik en effectiviteit daarvan? 

- Krijgen Gemeenten voldoende richtlijnen/instrumenten vanuit het Rijk om dit probleem te 

bestrijden? 

 

Hieronder in het kort de antwoorden op de centrale vragen, met een beknopte analyse van het 

huidige toetsingskader.  

 

Wat is er nu?  

 

Aard en omvang VGV in Nederland 

VGV is een cultuurgerelateerde geweldvorm (een vorm van eergerelateerd geweld) gericht op 

meisjes/vrouwen. VGV is een schending van het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit 

van -veelal- minderjarige meisjes. Daarom wordt VGV in Nederland zeer terecht aangemerkt als 

kindermishandeling en is daardoor ook strafbaar gesteld. 

Bovenstaande beschrijving laat ons zien dat we voor dit probleem feitelijk een integrale aanpak 

nodig hebben: integratie, emancipatie, veiligheid en zorg/gezondheidszorg. 

In de huidige praktijk zien we dat VGV voornamelijk in de hoek van gezondheidszorg zit met een 

klein deel gelinkt aan justitie/veiligheid. Deze tamelijk eenzijdige inbedding is een van de oorzaken 

van huidige tekortkomingen in inzicht, kennis en resultaten. Risicogroepen van VGV zijn tevens 

doelgroepen van alle andere thema's die integratie, emancipatie en veiligheid raken zoals 

eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Al deze zaken worden door hetzelfde type 

referentiekader veroorzaakt. Een geïsoleerde aanpak van VGV schetst niet alleen een onvolledig 
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beeld van het probleem, het vermindert ook de kansen op meer inzicht, actuele informatie en een 

effectieven aanpak.  

 

Omvang: VGV is helaas in opmars in het buitenland, en dan met name in islamitische landen. 

Vooral vanuit NGO' s in het Midden-Oosten ontvangen we zeer verontrustende geluiden. Zo is 

volgens de Regionale Regering van Iraaks Koerdistan ongeveer 70 procent van alle vrouwen 

besneden. Europese NGO' s die daar actief zijn hebben het zelfs over hogere percentages. We 

hebben in Nederland al ongeveer 40.000 vluchtelingen uit Iraaks Koerdistan (nieuwkomers nog 

niet meegeteld). Op basis van onze eigen signalen weten we dat een aanzienlijk deel van Iraaks 

Koerdische vrouwen in Nederland ook zijn besneden. Wat we niet weten is wat er iedere zomer in 

Iraaks Koerdistan daadwerkelijk gebeurt. Deze groep is bijvoorbeeld altijd tot op heden buiten 

beeld gebleven. Dus ook buiten het bereik van de aanpak. Dit is slechts één voorbeeld. In landen 

als Zuid- Iran, Saoedi Arabië, Yemen, Egypte is deze verwerpelijke traditie ook erg aanwezig. 

Daarnaast komen steeds berichten van nieuwe landen en gebieden. 

Het is moeilijk zonder cijfers te duiden. Aan de andere kant zijn cijfers niet de enige bron bij 

cultuurgerelateerde zaken.  

  

Afgelopen jaren is minstens de helft van de risicogroepen in Nederland volledig buiten beeld 

gebleven. Deze groepen (zoals ik ze hierboven heb benoemd) zijn ook zeer gesloten over dit 

onderwerp. Gezien het feit dat we nu grote getalen nieuwkomers uit het Midden Oosten hebben, is 

er alle reden voor om zo snel mogelijk dit punt op de politiek agenda te zetten.   

 

Naast het gebrek aan een integrale aanpak, is gebrek aan permanente ontwikkeling van 

toegepaste kennis betreffende dit onderwerp een van de andere knelpunten. Om het boud te 

zeggen; tien jaar oude kennis heet ‘geschiedenis’. De actuele situatie is echt een andere. 

Kennisontwikkeling en –uitwisseling dient op rijksniveau georganiseerd te worden.  

 

Wat zou er moeten zijn? 

 

Cultuurverandering 

Maatschappelijke preventie is te lang op het niveau van "gezondheidsvoorlichting" gebleven. Het 

doel van maatschappelijke preventie zou een grondige cultuurverandering moeten beogen t.b.v. 

positie van de vrouw, recht op zelfbeschikking, individuele vrijheden, inclusief seksuele vrijheid en 

gelijkheid. De gezondheidsrisico's zijn uitermate belangrijk, maar zijn niet het hoofdaspect.  

Daarnaast is het bereikt essentieel. Dat kan alleen wanneer alle risicogroepen in beeld komen. De 

huidige focus is beperkt en mist een flink deel van het probleem.  

 

Samenvattend: VGV moet weer op de politieke agenda komen omdat een actualisering en een -via 

een integraal aanpak- opschaling nodig is. 

 

Wat is daarvoor nodig? 

-  Een integrale aanpak. Naast gezondheidszorg zouden meer departementen zoals 

integratie, emancipatie, justitie en veiligheid actief betrokken moeten zijn.  

Een programma – of een coördinerende minister - voor alle onderwerpen die te maken 

hebben met "zelfbeschikking" is nodig.  

-  Gemeenten faciliteren door actuele kennis en netwerken beschikbaar te stellen.  

-  VGV preventie voor asielzoekers: in de AZC - fase moet aanpak en preventie van VGV een 

integraal onderdeel zijn van informatie over de normen/waarden in Nederland. 
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-  Voor nieuwe vluchtelingen (zgn statushouders): VGV moet ook worden opgenomen worden 

in onderdelen van maatschappelijke begeleiding zoals "workshop participatieverklaring" 

-  Opsporing en wetshandhaving is een probleem. VGV is een vorm van eergerelateerd 

geweld. De actieve betrokkenheid van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd 

Geweld van nationale politie zou hierin een grote meerwaarde kunnen hebben.  

-  Bij het ontwikkelen van toegepaste kennis is betrokkenheid van wetenschappers vanuit de 

hoek van mensenrechten zeer raadzaam. Op dit moment is bijvoorbeeld de universiteit van 

Maastricht, afdeling Mensenrechten bezig met diverse onderzoeken over religieuze 

huwelijken, (NWO onderzoeken) huwelijksdwang etc. VON werkt samen met deze 

onderzoekers als maatschappelijke partner om juist het bereik van groepen mogelijk te 

maken.  

-  maatschappelijke preventie voor “oude” groepen, waar mogelijk integraal benaderen, 

bijvoorbeeld binnen het kader van Actieplan Zelfbeschikking. 
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Bijlage 2 Position paper van Pharos, Diana Geraci, Projectleider VGV/FGM 

 

Factsheet  

Vrouwelijke genitale verminking (vgv) en de Nederlandse ketenaanpak Pharos, 

expertisecentrum gezondheidsverschillen en landelijk kenniscentrum vrouwelijke genitale 

verminking 

 

Nederlandse ketenaanpak vgv 

De Nederlandse ketenaanpak is in veel landen bekend. Er zijn weinig andere landen in Europa 

waar de keten van preventie, zorg en wetshandhaving en voorlichting door sleutelpersonen zo 

goed is neergezet. Om in de toekomst niet met hogere aantallen geconfronteerd te worden, blijft 

voortzetting borging, onderhoud en monitoring van het beleid noodzakelijk, evenals oog hebben 

voor andere landen/gebieden waar vgv plaatsvindt. 

 

Het beleid in Nederland is een zero tolerance beleid. Het bestaat uit een combinatie van 

preventie, wetshandhaving en aandacht voor goede zorg voor vrouwen die een besnijdenis 

hebben ondergaan. 

 

Preventie  

Het preventiebeleid richt zich op voorlichting, vroegsignalering en risicotaxatie. Verschillende 

partijen hebben hier een rol in. Onderstaand overzicht is niet uitputtend.  

 

Sleutelpersonen  

De Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) en Vluchtelingen Organisaties Nederland 

(VON) hebben een ruim netwerk aan sleutelpersonen getraind in het bespreekbaar maken van vgv 

in de risicogemeenschappen. Deze sleutelpersonen hebben een onmisbare rol in de preventie van 

vgv, het informeren over strafbaarheid en in de toeleiding naar zorg. Sleutelpersonen worden ook 

ingezet bij de scholing van professionals. Een kerngroep van sleutelpersonen krijgt een jaarlijkse 

bijscholing van FSAN en Pharos. Deze kerngroep kan zelf ook weer sleutelpersonen trainen. 

 

Jeugdgezondheidszorg  

De JGZ werkt al jarenlang actief aan de preventie van vgv. Sinds 2011 is dit officieel beleid 

verwoord en uitgewerkt in het Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 

door de Jeugdgezondheidszorg. De JGZ is getraind om risicotaxaties te maken van dreigende vgv, 

het gesprek aan te gaan met ouders en daarbij voorlichting te geven over de medische risico’s, 

strafbaarheid en ouders ervan te overtuigen af te zien van vgv. Als er een reëel risico aanwezig 

blijft dat een meisje besneden wordt of besneden is, handelt men volgens meldcode 

kindermishandeling. De screening en het signaleren van het risico op dreiging van vgv maakt sinds 

2015 onderdeel uit van het Basispakket JGZ. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst 

of de JGZ werkt conform de taken zoals geformuleerd in het basispakket. Bij de JGZ zijn 

aandachtfunctionarissen vgv getraind. Zij hebben meer kennis over vgv, de signalering daarvan 

alsmede de gespreksvoering. Zij dienen als vraagbaak en hebben een taak in het verspreiden van 

kennis onder hun collega’s. De aandachtfunctionarissen krijgen jaarlijks een scholing aangeboden 

door Pharos. Er is een e-learning beschikbaar voor alle JGZ medewerkers. 

 

Verloskundigen  

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft de preventie van vgv 

en het toeleiden en bieden van zorg aan besneden vrouwen ook actief opgepakt. Zij hebben een 
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netwerk van vgv adviseurs getraind. Deze adviseurs zijn beschikbaar voor vragen over vgv van 

collega’s. Ook verzorgen zij (bij)scholing aan verloskundigen èn aan kraamverzorgenden. 

Verloskundigen hebben hun werkwijze en standpunt verwoord in het KNOV-Standpunt 

‘Vrouwelijke genitale verminking’. Hierbij aansluitend hebben zij een e-learning ontwikkeld.  

 

Veilig Thuis en de juridische keten  

Voor medewerkers van Veilig Thuis (en partners in de juridische keten: Raad voor de 

Kinderbescherming, OM en politie) is het Handelingsprotocol vgv opgesteld. Bij iedere Veilig Thuis 

is een aandachtfunctionaris vgv werkzaam die deskundig is op het gebied van signalering en 

aanpak van vgv. Aandachtfunctionarissen zijn een vraagbaak voor hun collega’s en in principe 

eerste aanspreekpunt bij adviesvragen en meldingen over vgv. Daarnaast hebben zij een taak in 

het alert houden van hun collega’s Veilig Thuis op signalen van vgv. Sinds 2016 is er voor alle 

medewerkers van Veilig Thuis een e-learning vgv beschikbaar. Aandachtfunctionarissen 

ontvangen een jaarlijkse bijscholing van Pharos. 

 

Zorg  

Medische professionals/zorg  

Dertien medische beroepsgroepen hebben hun werkwijze in preventie en zorg aan besneden 

vrouwen beschreven in een medisch modelprotocol. In 2016 werken de beroepsgroepen, FSAN en 

Pharos aan een multidisciplinaire richtlijn ‘zorg aan besneden vrouwen’.  

In de periode 2012 tot 2016 is met financiering van VWS onder projectleiding van GGD GHOR op 

zes locaties in Nederland een Spreekuur zorg voor besneden vrouwen georganiseerd. Middels 

voorlichtingen en huisbezoeken door sleutelpersonen (via FSAN) zijn vrouwen uit risicolanden 

geïnformeerd over het bestaan van het spreekuur en bij klachten er naartoe begeleid. Ook is op 

elke locatie gewerkt aan het bekend maken van het spreekuur onder zorgprofessionals. Pharos 

heeft de monitoring van de spreekuren verzorgd. 

 

Wetshandhaving 

 Vgv is in het wetboek van strafrecht opgenomen als vorm van kindermishandeling. 

 Vanaf 1 juli 2009 is de verjaringstermijn verlengd. Een vrouw kan nu aangifte doen van 

haar besnijdenis tot haar 38de levensjaar. 

 In maart 2013 is de rechtsmacht wat betreft vgv uitgebreid. Een vgv die in het buitenland is 

gepleegd, maar waarbij het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit of een vaste woon- of 

verblijfplaats in Nederland heeft, is nu ook strafbaar in Nederland. Dit geldt ook als de 

dader een buitenlandse nationaliteit heeft en/of niet in Nederland woonachtig is. 

 Sinds 2001 is het mogelijk dat minderjarigen vanwege een aantoonbare dreiging van 

meisjesbesnijdenis een beroep doen op een verblijfsvergunning ‘Asiel voor bepaalde tijd’. 

 De ministeries van VWS en VenJ hebben het document ‘Verklaring tegen 

meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld en ondertekend. JGZ professionals en sleutelpersonen 

geven deze verklaring mee aan ouders die het land van herkomst willen bezoeken. De 

verklaring informeert familieleden over de consequenties en strafbaarheid van 

meisjesbesnijdenis in Nederland. Het ondersteunt bij het weerstaan van familiedruk. 

 Sinds 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

(waaronder vgv) in werking getreden. Voor iedere professional geldt bij een vermoeden van 

o.a. een dreigende meisjesbesnijdenis of een uitgevoerde besnijdenis dat hij of zij moet 

handelen volgens het stappenplan behorende bij de eigen meldcode. Bij specifieke vormen 

van geweld die onder eergerelateerd geweld vallen, zoals vgv, huwelijksdwang, en 
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seksueel- en geweld, worden de stappen nader ingekleurd omdat een andere aanpak 

nodig kan zijn. Movisie heeft hiervoor de factsheet eergerelateerd geweld ontwikkeld. 

 Voor medewerkers in de juridische keten (Veilig Thuis, OM, RvdK, politie) is er het 

handelingsprotocol vgv voor minderjarigen. Het beschrijft hoe te handelen bij het 

vermoeden of kennis van een dreigende of uitgevoerde vgv. 

 

Kinderbeschermingsmaatregelen 

 De overheid heeft geen bevoegdheden om groepen burgers te verplichten mee te werken 

aan lichamelijk onderzoek met het doel vgv op te sporen. Bewijs verkregen bij 

afgedwongen controle zal door de rechter onrechtmatig worden verklaard. Deze maatregel 

is dus niet effectief bij het opsporen en vervolgen van VGV. 

 Onder toezicht stellen (OTS) beperkt het gezag van ouders, maar hun toestemming blijft 

vereist voor een medisch onderzoek indien het meisje nog geen twaalf jaar is. De 

toestemming van de ouders kan worden vervangen door die van de kinderrechter. 

Wanneer het meisje twaalf jaar is maar nog geen zestien, is zowel toestemming van de 

ouders als van het meisje nodig voor medisch onderzoek. Is het meisje zestien jaar of 

ouder, dan is geen toestemming van de ouders meer nodig. Zie ook het handelingsprotocol 

Vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen. 

 

Veroordelingen  

Tot nu toe zijn er in Nederland geen veroordelingen geweest. We zien hiervoor een aantal 

redenen: 

 Uit het onderzoek in 2013 blijkt dat het risico op vgv voor meisjes in Nederland laag is. 

Jaarlijks lopen 40 tot 50 meisjes het risico om besneden te worden. Dit risico wordt met 

name reëel bij bezoek aan het land van herkomst. Er is geen onderbouwing dat deze 

meisjes daadwerkelijk besneden worden. 

 Er zijn knelpunten voorafgaand aan het opsporingsproces: gebrek aan meldingen en de 

aangiftebereidheid is laag. Dit wordt in trainingen door FSAN ondersteund door Pharos wel 

gestimuleerd. 

 Er zijn knelpunten tijdens het opsporingsproces. Er is sprake van complexe 

bewijsproblematiek: het tijdstip van besnijden is moeilijk vast te stellen, omdat 

kindergenitaliën snel genezen. Er zijn in Nederland weinig forensisch artsen die in staat zijn 

de mildere vormen van vgv met 100% zekerheid vast te stellen. Tot slot: door de 

afhankelijkheid die slachtoffers t.o.v. de daders (meestal de ouders) hebben, zullen zij niet 

snel een belastende verklaring afleggen of slachtoffers zijn zo jong dat ze nog niet in staat 

zijn een verklaring af te leggen. 

 

Ondanks dat er geen veroordelingen zijn geweest, blijkt uit onderzoek (2013) dat er een sterk 

preventieve werking van de wet en het geloof in wetshandhaving uitgaat. In de prevalentiestudie 

van 2018 gaat Pharos na of dit nog steeds zo is. 

 

De rol van gemeenten  

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en daarmee 

ook van vgv. Gemeenten zijn er ook verantwoordelijk voor dat het basispakket JGZ beschikbaar is 

en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. De GGD is de aangewezen 

partij om verdere preventie en zorg rondom vgv in gemeenten te coördineren. 
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Het is aanbevelingswaardig dat gemeenten/GGD’en: 

 Een analyse maken van de risicogroep voor vgv in de gemeente. 

 Een regionaal netwerk tot stand brengen en onderhouden waarin professionals die 

betrokken zijn bij de preventie en signalering van vgv samen komen (bv JGZ, Veilig Thuis, 

politie, gynaecoloog/verloskundige). 

 In kaart brengen of wijkteams of andere lokale professionals versterking nodig hebben in 

het herkennen en bespreekbaar maken van het risico op vgv. 

 Een spreekuur ‘zorg voor besneden vrouwen’ faciliteren, zoals in Rotterdam, Apeldoorn en 

Den Haag. 

 Groeps- en individuele voorlichtingen over vgv en (seksuele) gezondheid op 

asielzoekerscentra en in de gemeenten organiseren en financieren. 

 Voorlichting door sleutelpersonen is een cruciaal onderdeel van de Nederlandse aanpak. 

Gemeenten kunnen de inzet van sleutelpersonen bij individuele en groepsvoorlichtingen in 

mogelijk maken. 

 

Pharos kan ondersteunen bij het vormgeven van een gemeentelijke aanpak. 

 

Aandachtspunten beleid vgv 

 De ketenaanpak die we in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben dient voortdurend 

onderhouden en gemonitord te worden om in de toekomst niet met hogere aantallen 

geconfronteerd te worden. Ook blijft het noodzakelijk oog te hebben voor andere 

landen/gebieden waar vgv plaatsvindt. 

 Om het aantal vrouwen en meisjes met (risico op) vgv goed te kunnen monitoren is het 

nodig dat landelijk geaggregeerde data van onder andere JGZ, Veilig Thuis en Perinatale 

registratie makkelijk uit registratiesystemen te halen zijn en dat registratie eenduidig 

gebeurt. Hier zijn verbeteringen in aan te brengen. Deze gegevens zijn onder andere 

noodzakelijk voor de geplande herhaling van de prevalentie- en incidentie studie in 2018. 

 Het blijft noodzakelijk te investeren in deskundigheid van professionals, onder andere door 

verloop en instroom van nieuw personeel. Zij moeten geschoold worden in het maken van 

een risico inschatting, het bespreekbaar maken van vgv en in het herkennen van klachten 

als gevolg van vgv. Omdat de groep meisjes en vrouwen die het betreft relatief klein in 

omvang is, kunnen niet alle professionals hier voldoende expertise in opbouwen. Het is 

belangrijk dat professionals weten hoe de weg te vinden in de keten en wie zij kunnen 

benaderen voor meer informatie. 

 Blijvende inzet van sleutelpersonen is nodig met speciale aandacht voor nieuwkomers in 

Nederland en ‘nieuwe’ groepen waar vgv voorkomt. Hun rol in preventie en de toeleiding 

naar zorg is onmisbaar. Het is aanbevelingswaardig dat overheid en gemeenten de 

voorwaarden creëren waardoor sleutelpersonen hun werk kunnen doen. 

 Uit bijeenkomsten met aandachtfunctionarissen in 2015 blijkt dat er voor een bepaalde 

groep vrouwen ook een risico op herbesnijdenis bestaat. Het handelingsprotocol vgv voor 

Veilig Thuis betreft nu het handelen voor minderjarigen. De adviescommissie 

handelingsprotocol vgv moet zich buigen over de vraag of er een uitbreiding noodzakelijk is 

voor volwassenen. 

 De kwaliteit van de ketensamenwerking kan op lokaal niveau verschillen. Gemeenten 

kunnen een actieve rol innemen in het toezien op deze ketensamenwerking en het 

stimuleren van wetshandhaving. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de aanpak 

kindermishandeling. 
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Wat doet Pharos op het gebied van meisjesbesnijdenis? 

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen en tevens kenniscentrum vrouwelijke genitale 

verminking zet haar expertise sinds 1993 in voor de preventie van vgv en voor goede zorg voor 

vrouwen met vgv. Dit doet Pharos in nauwe samenwerking met groepen uit de risicolanden, 

professionals (GGD, Veilig Thuis e.a.) en een internationaal netwerk, onder meer door: 

 Professionals en sleutelpersonen te trainen. 

 Voorlichtings- en lesmateriaal te ontwikkelen. 

 Expertmeetings en studiedagen op dit onderwerp te organiseren. 

 Onderzoek te initiëren en te stimuleren. 

 Het organiseren en faciliteren van een landelijk netwerk van professionals. 

 Sleutelpersonen te ondersteunen met kennis en materialen. 

 Deel te nemen aan en initiëren van de ontwikkeling van protocollen op (inter)nationaal 

niveau, en kennis en ervaring uit te wisselen. 

 Informatie te verstrekken via Focal Point meisjesbesnijdenis. 

 

Feiten en cijfers  

Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van kindermishandeling en een schending van 

mensenrechten en in Nederland bij wet verboden. 

 

Pharos heeft in 2013 in samenwerking met Erasmus MC onderzoek gedaan naar het aantal 

vrouwen in NL met vgv en het risico dat in NL woonachtige meisjes lopen op vgv. In 2012 wonen 

er 63 duizend vrouwen uit risicolanden in NL. 

 

Een aantal uitkomsten:  

In 2013 lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes in NL risico om besneden te worden, en dat risico wordt 

reëel als ze terugkeren naar land van herkomst. Er is geen onderbouwing dat deze meisjes 

daadwerkelijk besneden worden. 

 

In 2013 wonen er naar schatting 30 duizend vrouwen in NL die besneden zijn. Aangezien vgv 

medische en psychosociale klachten kan veroorzaken, is het een belangrijke groep voor de 

gezondheidszorg. Het merendeel (rond 75%) bevindt zich in de reproductieve leeftijdsgroep 

(tussen 20 en 49). 

 

Het is duidelijk dat de combinatie van voorlichting, preventie en strafbaarheid werkt. Zonder dit 

Nederlandse beleid zouden de aantallen hoger komen te liggen. 

 

In 2018 vindt er een herhaling van de prevalentie- en incidentiestudie plaats. 

 

Protocollen  

Vanuit diverse beroepsgroepen zijn er protocollen opgesteld voor professionals die in aanraking 

komen met meisjesbesnijdenis. In deze protocollen staat uitgewerkt hoe om te gaan met 

(vermoeden van) VGV. O.a.: 

JGZ: Standpunt Preventie VGV door de JGZ 

Veilig Thuis: Handelingsprotocol VGV bij minderjarigen (in update) 

 

Medische zorg: Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met VGV (in update) 

 

Verloskundigen: KNOV-standpunt VGV 
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Platform 6/2  

6 februari is door het Inter-African Committee (IAC) uitgeroepen tot de Internationale Dag van Zero 

Tolerance Against Female Genital Mutilation. Sindsdien sporen zij alle landen aan om deze dag 

jaarlijks te herdenken en op deze manier de strijd tegen VGV te stimuleren. In Nederland is het 

Platform 6/2 opgericht om gehoor te geven aan deze oproep. Sinds 2004 organiseert het Platform 

6/2 elk jaar een bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid aan VGV te geven en discussie te 

voeren over de wijze waarop VGV bestreden kan worden. Platform 6/2 is een 

samenwerkingsverband tussen de organisaties Plan Nederland, Vluchtelingen Organisaties 

Nederland (VON), Defence for Children-ECPAT, Federatie Somalische Associaties Nederland 

(FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Association of European 

Parliamentarians with Africa (AWEPA). 

 

Bronnen  

Exterkate, M. (2013) FGM in the Netherlands; Prevalence, incidence and determinants. Pharos. 

www.pharos.nl 
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Bijlage 3 Position Paper VGV- Annemiek van der Bas Vertrouwensarts Veilig thuis, 

namens Veilig Thuis en VVAK  

 

1. Wat is er nu? 

- Elk Veilig Thuis (VT) heeft een aandacht functionaris VGV. Meestal is dit de 

vertrouwensarts (VA). 

- Iedereen die een vermoeden heeft op een dreigende VGV en die na gesprek met ouders 

nog steeds een hoge onveiligheidsschatting (richtlijn E-learning JGZ en VNG)heeft, kan 

melden bij VT. 

- VT heeft ook een consultatieve functie waarbij aanschuiven bij een gesprek over VGV met 

ouders tot de mogelijkheden behoort. 

- VT kan ook adviezen geven of samen met adviesvrager beoordelen of er een verhoogde 

dreiging op VGV is. 

- VT heeft direct contact met de politie en de raad van de kinderbescherming 

- VT kan bij acute dreiging handelen en het kind veilig laten stellen. Tevens is VT aangifte 

bevoegd. 

- VT heeft een landelijk handelingsprotocol VGV, opgesteld in samenwerking met Pharos. 

- Jaarlijks is er nascholing voor alle aandacht functionarissen VGV van VT 

- VA is de coördinator bij het (forensisch) onderzoek bij meisjes voor bepaling of er VGV 

heeft plaatsgevonden. De VA is bekend met de expertisecentra waar deze kennis en 

expertise zich bevindt en kan daar ook naar toe verwijzen. 

 

Echter: nu: weinig tot geen meldingen bij VT mbt VGV 

 

2. Wat zou er volgens u moeten zijn? 

- meer onderwijs (kennis) over het onderwerp, niet alleen bij JGZ maar ook bij kinderartsen, 

verloskundigen, gynaecologen en toekomstige artsen (curriculair onderwijs) 

- meer kennis bij andere (niet medische) professionals met een signaleringsfunctie naast de 

medische professionals: zoals bv scholen 

- kennis uitrol en bijhouden kennis binnen elke professionele organisatie waar kinderen bij 

betrokken zijn 

- kennis van expertise centrum en vraagbaken zoals Pharos en VT (VA) 

- mogelijkheid tot het inzetten van sleutelfiguren bij gesprekken over VGV 

- aandacht voor het risico op herbesnijdenis bij volwassen vrouwen: dit valt onder huiselijk 

geweld en is in het kader van een afhankelijkheidsrelatie een vorm van mishandeling die 

sinds 2015 ook onder de verantwoordelijkheid van VT valt. 

 

3. Wat is daarvoor nodig? 

- kennis, kennis en kennis en uitrol van de kennis, informatie overdracht 

- opnemen van het onderwijs in het vaste curriculum van de medische studenten en 

verloskundigen. 

- campagne op alertheid en herinnering rondom de zomermaanden 

- aandachtpunten van de kennis en campagne: waar is de informatie te halen en met wie kan 

er overlegd worden. 

- handelingsprotocol voor huisartsen en kinderartsen: afspraken over wie de kinderen 

onderzoekt en eventueel VGV documenteert en vastlegt. 
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VT werkt vanuit het kader meldingen, waarbij ouders niet willen/ kunnen meewerken in het vrijwillig 

kader. Bij persisterende zorg, ondanks preventieve gesprekken is een melding bij VT de volgende 

stap. VT kan hier wel een inbreng in geven om de brug te slaan tussen het voorveld en het traject 

erna (melding), maar kan geen inhoudelijk standpunt innemen mbt tot registratie plicht in het 

voorveld. 
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Bijlage 4 Position paper Marthine Bos, werkzaam voor  GGD en FSAN 

 

Mijn Standpunt  

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen meisjesbesnijdenis 

Iedere ouder heeft recht op informatie over meisjesbesnijdenis: te beginnen in het AZC, maar ook 

in de gemeente met behulp van zelforganisatie s en sleutelpersonen. 

Iedere Hulpverlener heeft recht op scholing om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken: 

implementatie van het standpunt RIVM 2010, cultureel sensitieve communicatie, motiverende 

gespreksvoering en kennis van gedrag veranderende theorieën. 

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol tussen professionals en de achterban, zij behoren 

elkaar te kennen om makkelijk samen te kunnen werken. 

De inspectie moet meer aandacht hebben voor de uitvoer van taken t.a.v. meisjesbesnijdenis. 

Nazorg  voor reeds besneden vrouwen blijkt naast voorlichting en persoonlijke gesprekken de 

beste preventie van meisjesbesnijdenis 

 

Wat is er nu? 

1) Standpunt preventie van vgv door de jeugdgezondheidszorg (Binnen sommige GGD en 

nog niet of te lang geleden  geïmplementeerd ). 

E-learning  vgv@ggd.nl   JGZ professionals hebben als taak meisjesbesnijdenis te 

bespreken in verschillende contactmomenten en dit zorgvuldig te registreren.  

2) Draaiboek voorlichting over standpunt in Nederland t.a.v. Meisjesbesnijdenis, dit wordt 

gebruikt binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers door de 

Gezondheidsbevorderaars tijdens een groepsvoorlichting aan net binnen gekomen 

asielzoekers, voorheen grote groepen Somaliërs en nu de vele mensen uit Eritrea 

3) Materiaal Van Pharos en FSAN en GGD Nederland 

4) Getrainde sleutelpersonen/peer educators door FSAN, FSAN heeft de contact gegevens 

5) Project zorg aan besneden vrouwen via  GGD –en (sense) 

 

Wat moet er zijn? 

1) Iedere GGD  moet het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis  als taak uitvoeren. 

Een (bij) scholingsdag per jaar om het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis onder 

de knie te krijgen.  

2) Aandacht voor (bij)scholen van Gezondheidsbevorderaars. De voorlichtingen uitbreiden 

naar de gemeenten. 

3) Samenwerking  in het bekend  maken van de prachtige materialen die er beschikbaar zijn ( 

dit zou onderdeel van een scholing kunnen zijn) 

4) Een inbedding van sleutelpersonen binnen de GGD en veilig thuis waardoor een 

samenwerking makkelijker wordt.  FSAN blijft de spil rondom scholing en ontmoeting 

intervisie op landelijk niveau.  

5) Aandacht voor voorlichting preventie samen met Project zorg aan besneden vrouwen 

binnen de gemeenten .  Dit ook altijd in samenwerking met Sleutelpersonen. 

 

Wat is daar voor nodig? 

1) Een opdracht aan de GGD, budget een duidelijke rol van de inspectie 

2) Opdracht vanuit elke GGD . Budget  om in de gemeenten aan de slag te kunnen. 

3) Opnemen in scholing 

4) Budget 

5) Gemeenten financieren aan zelforganisatie GGD/sense preventie  voorlichting en nazorg 
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Bijlage 5 Position Paper van Rita Vermeulen, Projectleider “Nieuwegein stopt 

meisjesbesnijdenis” 

 

Mijn standpunt is: 

1. alles wat we doen en ontwikkelen rond bestrijding meisjesbesnijdenis kan direct worden 

toegepast in het bredere veld van kindermishandeling 

2. de adviezen van de RVZ-commissie “bestrijding vrouwelijke genitale verminking” uit 2005 

dienen te worden ingevoerd: meldplicht voor professionals, voorlichting over de wet bij 

aankomst in Nederland en bij voorrang: het advies betreffende het gedegen lichamelijk 

onderzoek in de JGZ (vrijwillig, op 3 contactmomenten, incl. inspectie van de genitalia bij 

alle kinderen). 

 

Wat is er nu? Wat zou er moeten zijn? Wat is daarvoor nodig? 

JGZ trekt zich steeds verder 

terug uit lichamelijk onderzoek 

en zet steeds meer niet-artsen 

en vragenlijsten in 

Echt kijken naar kinderen: 

respectvol, zorgzaam, 

aandachtig. Gedegen 

lichamelijk onderzoek als vorm 

van goede zorg en monitoring 

van de gezonde ontwikkeling 

Normen in basispakket JGZ; 

garanderen dat het BP actief 

aan alle kinderen wordt 

aangeboden; herwaardering 

van artsen; rol van gemeenten, 

koplopers 

Opvatting dat gedegen 

onderzoek bij risicomeisjes te 

grote inspanning is voor te 

kleine opbrengst 

Erkenning dat alle kinderen in 

NL risicokinderen zijn:  hoge 

cijfers voor kindermishandeling, 

zwaar alcoholgebruik (25%), 

gehoorschade bij jongeren 

(25%), onder- en overgewicht 

(15%), automutilatie (10%), 

mantelzorgtaken (10%, ook 

kinderen), seksueel geweld 

(30%), nog afgezien van 

(cyber)pesten, depressie, 

geweld in de opvoeding etc. 

bronnen: nji, GGD, 

nat.rapporteur 

Gezond verstand. Bundelen 

van deelonderzoeken voor een 

echt beeld van de gezondheid 

van de NL jeugd; rol 

rijksoverheid 

Papieren werkelijkheid met 

protocollen die niet of niet 

systematisch worden gevolgd 

(bijv JGZ intake protocol 

asielzoekerskinderen) 

Nu eerst strikter naleven en 

controle op naleving. Later: 

minder protocollen, meer 

integer, professioneel handelen 

Continu aandacht, scholing ivm 

verloop van personeel, 

bereidheid om persoonlijke 

verantwoordelijkheid te nemen, 

korte lijnen lokaal en regionaal, 

koplopers 

Praktijk meisjesbesnijdenis is 

verborgen: geen cijfers over 

het vóórkomen, geen 

rechtszaken, geen cijfers over 

zorg geboden aan besneden 

meisjes 

Cijfermateriaal, bekendheid 

over 

de toestand van meisjes bij 

binnenkomst in Nederland en 

bij eerste gedegen lichamelijk 

onderzoek JGZ. Nulmeting; 

starten bij nieuwkomers (JGZ 

Verplichting vanuit de 

rijksoverheid, vgl. UK: artsen, 

ziekenhuizen en 

verloskundigen zijn verplicht te 

registreren en door te geven 

als zij een besneden vrouw of 

meisje behandelen (ongeacht 
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protocol uitvoeren), registreren, 

rapporteren 

waarvoor). 

Professionals hebben 

meldplicht binnen 1 mnd, bij 

verdenking of kennis van MB 

bij 18 minners. 

Zomervakantie is algemeen 

erkende risicoperiode; leidt 

echter niet tot beschermende 

maatregelen 

Betere bescherming voor 

meisjes; landelijke campagne, 

Schiphol campagne, aanbieden 

verklaring tegen 

meisjesbesnijdenis aan ouders 

Medewerking Kmar; Rol GGD: 

ouders vooraf informeren, 

achteraf controleren; ivm het 

risico: na de vakantie roepen 

wij uw dochter op en  

kijkt de jeugdarts of ze nog 

heel en gezond is 

Onbekendheid bij 

beroepsgroepen en weinig 

aandacht bij instanties als: 

nationaal rapporteur (MB is 

geen seksueel geweld tegen 

kinderen) kinderombudsman, 

taskforce kindermishandeling, 

Augeo 

Meer bekendheid en meer 

aandacht 

Informatie, films, voorlichting, 

beroepseer: dit moet je weten, 

hier moet je tegen optreden; dit 

is zware kindermishandeling 

die je kunt voorkomen 

Handelingsverlegenheid en 

angst voor verlies van 

vertrouwensrelatie met ouders 

Begrijpelijk, maar niet langer 

een reden om kinderen dan 

maar in de steek te laten 

Het kind als de cliënt/patiënt 

beschouwen, niet de ouders 

Kosten voor preventie zijn hoog Erkenning: kosten van leed, 

trauma, gevolgschade en 

hersteloperaties zijn vele malen 

hoger; ook KiMi en seksueel 

misbruik kunnen eerder worden 

gestopt 

Gezond verstand 

 

Vragen aan de minister/staatssecretaris: 

1. Bent u bereid de tot op heden niet ingevoerde adviezen van de Commissie bestrijding 

vrouwelijke genitale verminking alsnog in te voeren? 

2. Wilt u onderzoeken of het GGD protocol “Intake JGZ asielzoekerskinderen 0-19 jaar” 

feitelijk is uitgevoerd sinds juni 2013 en zo niet waarom niet? En indien wel, over welke 

cijfers beschikken we dan nu betreffende besnijdenis bij nieuw-binnengekomen meisjes? 

3. De Inspectie Gezondheidszorg schreef in al in 2010: 

“De inspectie wil dat de JGZ organisaties weten van de meisjes die een risico lopen op 

besnijdenis, of zij besneden zijn. De meisjes die niet besneden zijn kunnen nog een risico 

lopen op besnijdenis en vereisen daarom extra aandacht. Daarnaast lopen de niet-

besneden zusjes van meisjes die besneden zijn een extra risico om ook besneden te 

worden.”  (p.27) 

   Hoe kan het dat de JGZ organisaties dit nog altijd niet weten?  

Wat gaat u doen om te bevorderen dat de JGZ organisaties kennis hebben van de 

feitelijke gezondheidssituatie van risicomeisjes en daadwerkelijk extra aandacht 

geven bij risico’s?  

4. Bent u bereid mogelijk te maken dat FSAN als landelijk expertisecentrum sleutelpersonen 

in stand blijft?   
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Bijlage 6 Position paper Zahra Naleie, programma manager VGV bij FSAN 

 

Federatie van Somalische Associaties in Nederland en de strijd tegen Vrouwelijke Genitale 

Verminking 

 

De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) speelt sinds eind jaren ‘90 een 

centrale rol in de bestrijding van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in Nederland. De inzet 

van FSAN was vooral gericht op 1) voorlichting en preventie 2)wetshandhaving 3) zorg binnen de 

risicogroepen, 4) training voor professionals en sleutelpersonen uit de gemeenschap en 5) 

ontwikkeling VGV voorlichting materiaal in verschillend talen. Daarnaast fungeert FSAN op het 

gebied van bestrijding van VGV als advies- en steunpunt voor leden uit de praktiserende 

gemeenschappen, ketenpartners uit de verschillende instanties, studenten en onderzoekers.  

 

Visie FSAN 

FSAN beschouwt VGV als een schending van de mensenrechten van vrouwen en een vorm van 

kindermishandeling. Net als bij andere vormen van gender gerelateerd geweld, is VGV een 

schending van het fundamentele recht op leven, vrijheid, veiligheid, waardigheid, gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen, non-discriminatie en lichamelijke en geestelijke integriteit.  

FSAN gelooft in een centrale rol van sleutelpersonen in preventie en bestrijding van VGV. Zij 

hebben direct toegang tot de praktiserende gemeenschappen en kunnen de mensen voorlichten, 

thuis bezoeken, een vertrouwensband opbouwen en activiteiten op lokaal niveau organiseren. 

Essentieel is de brug die deze sleutelpersonen vormen tussen de risicogroepen aan de ene kant 

en zorginstellingen (o.a. GGDen), ketenpartners, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties, 

gemeenten aan de andere kant. 

 

Verder participeert FSAN in verschillende overlegorganen met betrekking tot de strijd tegen VGV, 

zowel op nationaal als internationaal niveau. Op Europees niveau is FSAN lid van het END FGM 

European Network. FSAN is tevens lid van Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC) 

(gezeteld in Addis Abebe) dat gehele uitbanning van de schadelijke praktijk van VGV nastreeft.   

 

1. Wat is er nu? 

- FSAN is betrokken bij het project zorg voor besneden vrouwen. Dit project loopt t/m 

31/08/2016 

- Het trainen van nieuwe sleutelpersonen en bijscholing van de oude sleutelpersonen 

- Het begeleiden van deze sleutelpersonen bij de voorlichtingen, huisbezoeken, 

huiskamergesprekken en activiteiten die zij voor hun lokale achterban organiseren 

- Het stimuleren van zelforganisaties in activiteiten tegen VGV 

- Ontwikkeling VGV voorlichtingsmateriaal in verschillende talen 

- De bespreekbaarheid van VGV binnen de risicogroepen is toegenomen en de Zeg Nee 

tegen VGV beweging is gegroeid. 

- Geen/weinig melding over VGV van de professionals (docenten, artsen etc) 

- FSAN is een samenwerkingspartner bij verschillende VGV projecten op Europees niveau.  

 

2. Wat zou er moeten zijn? 

- Inzet van sleutelpersonen structureel borgen 

- Vergroot de kennis van de sleutelpersonen met thema’s als kindermishandeling en gender 

gerelateerd geweld  

- De deuren openen voor sleutelpersonen om voorlichtingen te geven in de AZCs 
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- Landelijke campagne over de verklaring tegen meisjesbesnijdenis  

- De samenwerking tussen de ketenpartners versterken.  

- Preventie, wetshandhaving en zorg voor besneden vrouwen hand in hand laten gaan   

- Verbetering van de melding en opsporingsproces m.b.t. VGV 

- Aandacht voor het bouwen van bruggen tussen Europe en Afrika,  met name 

kennisoverdracht en uitwisselen van ‘good practices’ en de uitdagingen in de strijd tegen 

VGV 

 

3. Wat is daarvoor nodig? 

- Structureel financiële middelen vanuit de overheid of gemeentes voor de inzet van 

sleutelpersonen. 

- Voorlichting voor de doelgroep moet gebaseerd worden op gedrag veranderende 

methodes.  

- Religieuze leiders moeten hun boodschappen tegen VGV duidelijk verkondigen. 

- Jongeren een grotere rol geven in de bestrijding van VGV.  

 

Sleutelpersonen 

De  getrainde sleutelpersonen zijn mannen en vrouwen uit verschillende landen, zij vervullen een 

cruciale rol. Ze organiseren/geven voorlichtingsbijeenkomsten, huiskamergesprekken en leggen 

huisbezoeken af ter preventie van VGV in Nederland. Sinds september 2012 informeren ze ook 

over nazorg en verwijzen ze besneden vrouwen door naar de juiste spreekuren in de pilot steden 

als Rotterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven , Nijmegen en in de regio’s Brabant (Tilburg en 

Den Bosch) en Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Het FSAN VGV project is 

gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn 

  

Sleutelpersonen zijn onmisbaar bij de bestrijding van VGV. 
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