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Vrouwenbesnijdenissen: nood aan preventie steeds groter
Nieuwe opleiding moet artsen en verzorgers helpen bij detecteren van risicosignalen
•
•
•
•

Zomermaanden zijn een risicoperiode voor jonge meisjes
Dokters en verzorgers kunnen optreden als vertrouwenspersoon
Nieuwe tweetalige hulpkit
Campagne dient vooral om te sensibiliseren en om de preventie te verhogen

In Brussel lopen er naar schatting 1500 meisjes en jonge vrouwen het risico op besnijdenis
of infibulatie als zij terug naar hun land van herkomst of zelfs in Europa reizen. Er zijn
reeds 4.500 slachtoffers van vrouwelijke genitale verminkingen (besnijdenis of infibulatie).
Dit is een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. Daarom organiseert Brussels
Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen Bianca Debaets, in samenwerking met
GAMS, INTACT en CEMAVIE, een nieuwe opleiding voor artsen en verzorgers om mogelijke
slachtoffers van genitale verminking beter te beschermen en op te vangen.
De zomermaanden zijn een risicoperiode voor jonge meisjes die eventueel terug naar hun
land van herkomst reizen. Daar worden ze soms onder druk gezet om vrouwelijke genitale
verminking (VGV) te ondergaan. Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets biedt daarom, in
samenwerking met vzw GAMS België, INTACT en CEMAVIE een multidisciplinaire opleiding
aan voor artsen en verzorgers om mogelijke slachtoffers van genitale verminking beter op te
vangen en beschermen.
Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets: “Dokters zijn sleutelfiguren die met vertrouwen en
autoriteit zowel moeders als jonge meisjes kunnen helpen. Ik ben trots dat we dit samen met
de GAMS en vele dokters en ziekenhuizen in handen nemen. Er zijn al heel wat initiatieven
ondernomen maar nu is er onder meer een tweetalige vaste preventie- en beschermingskit.
Daarnaast zijn er referentiecentra, CEMAVIE, het Medisch Centrum voor Hulp aan
Slachtoffers van Besnijdenis, een onthaalstructuur voor de behandeling van somatische en
psychologische complicaties van vrouwelijke genitale verminking (VGV) waar dokters terecht
kunnen met vragen of patiënten doorverwijzen.”
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert vrouwelijke genitale verminking (VGV)
als elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe
geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de vrouwelijke
geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen. De WGO stelt dat “VGV het
resultaat is van verschillende culturele, religieuze en sociale factoren binnen families en
gemeenschappen”.

“Niet alleen zijn genitale besnijdenis een heel pijnlijke en in de overgrote meerderheid een
totaal onnodige actie. Daarenboven heeft het zeer gevaarlijke repercussies zowel op fysiek
als psychologisch vlak. Het snijden zelf kan zware bloedingen veroorzaken en problemen bij
het urineren, en later nog cysten, infecties, hevige pijn bij geslachtsgemeenschap en zelfs
onvruchtbaarheid veroorzaken.”, stelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets.

Perscontacten: Stijn Van Eynde – svaneynde@gov.brussels : 0490 66 60 28
Fotomateriaal: in bijlage en op http://www.biancadebaets.be/nl/pers

