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Staatsscretaris Bianca Debaets zet geweld tegen zwangere vrouwen
op de agenda
Op initiatief van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets werd in Brussel een
colloquium georganiseerd rond geweld tegen zwangere vrouwen. Uit onderzoek van An-Sofie Van
Parys (UGent) blijkt dat partnergeweld bij 10,6% van de vrouwen voorkomt tijdens de
zwangerschap en bij 14,6% van de vrouwen twaalf maanden voor de zwangerschap. Deze vrouwen
worden het best geholpen met het bespreekbaar maken van geweld tijdens prenatale consultaties.
Het colloquium ‘Fysiek, psychisch en seksueel geweld tijdens de zwangerschap’ kadert in een
bredere campagne tegen geweld op vrouwen van Staatssecretaris Bianca Debaets. Onder het motto
‘Eerst deden alleen zijn woorden pijn’ doorbreken affiches en allerhande activiteiten het taboe rond
geweld.
“Geweld tegen vrouwen kent vele vormen, ook geweld tijdens de zwangerschap. Uit onderzoek blijkt
dat maar liefst 14,6% van de vrouwen voorafgaand aan de zwangerschap en 10,6% tijdens de
zwangerschap het slachtoffer van geweld zijn geweest. De zwangerschap is immers een periode van
grote veranderingen waarin het risico op geweld toeneemt, “stelt Bianca Debaets. “Helaas is er nog
te weinig aandacht rond dit thema bij het grote publiek. Ik organiseer onder het motto ‘Eerst deden
alleen zijn woorden pijn’ dan ook een grote sensibiliseringscampagne om de Brusselaar aan te zetten
dit taboe te doorbreken.”
Het onderzoek van An-Sofie Van Parys (UGent) had betrekking op 2000 vrouwen over heel
Vlaanderen. De vrouwen die slachtoffer waren van geweld tijdens de zwangerschap werden
bevraagd naar welke hulpverlening het meest aansloot bij hun noden. De vrouwen gaven aan dat op
de eerste plaats het bespreekbaar maken van geweld de beste hulpverlening biedt. Daarom stelt
Van Parys voor om van de zogenaamde ‘Women only-‘consultatie een meer gangbare praktijk te
maken waarbij vrouwen minstens één keer zonder hun partner op consultatie gaan bij een
vroedvrouw.
Het ziekenhuis Brugmann besteed reeds langer aandacht aan deze problematiek. De vroedvrouwen
gebruiken een standaard vragenlijst tijdens prenatale consultaties om systematisch te screenen op
geweld. Een multi-disciplinair team voorziet een gepaste begeleiding met een parcours op maat voor
vrouwen die tijdens hun zwangerschap slachtoffer zijn van geweld.
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