
3 miljoen meisjes worden elk jaar besneden. 
Niets kan dit lijden rechtvaardigen. 
Wat als u zou kunnen helpen besnijdenissen te stoppen?

De Weg Naar VeraNDeriNg

Laten we erover praten!

Nationale preventiecampagne 
tegen vrouwelijke genitale verminking



Nieuw in Nederland 
een nieuw leven opbouwen in een ander 
land kan moeilijk zijn, vooral voor vluchte-
lingen. ineens bevindt u zich in een ander 
land. in een voor u onbekende maatschap-
pij, met een moeilijke taal en een andere 
cultuur. Waar andere regels de norm vor-
men en een andere wetgeving geldt. 

Deze brochure over Vrouwelijke genitale 
Verminking (VgV), dat we ook Female 
genital Mutilation (FgM) noemen, biedt 
belangrijke informatie over hoe het in 
Nederland zit met dit onderwerp en tot wie 
u zich kunt wenden voor meer informatie. 

Wat is VGV?
VgV is de onnodige verwijdering van (een deel 
van) de genitaliën van een vrouw terwijl daar 
geen medische noodzaak voor is. VgV wordt in 
diverse gradaties toegepast in 28 afrikaanse lan-
den, maar ook in een aantal aziatische landen en 
het Midden-Oosten. Ook in Nederland komt VgV 
in diverse gemeenschappen voor, veelal door 
migratie. De daadwerkelijke keuze voor een be-
paalde vorm hangt af van het land, de gemeen-
schap en de besnijdster. Voor het slachtoffer 
heeft dit een verregaande invloed op onder meer 
de integratie, gezondheid, het succes op school 
en de arbeidsmarkt.
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De World Health Organization (WHO) definieerde 
in 2008 vier verschillende type VGV:

1. gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris 
en/of de voorhuid (clitoridectomie)

2. gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris en 
de kleine schaamlippen met of zonder verwijdering 
van de grote schaamlippen (excisie) 

3. Vernauwen van de vaginale opening door wegsnij-
den en aan elkaar hechten van kleine schaamlip-
pen en of de grote schaamlippen, met of zonder 
verwijdering van de clitoris (infibulatie) 

4. alle andere schadelijke handelingen aan de 
vrouwelijke geslachtsorganen voor niet-medische 
redenen, zoals prikken, piercen, kerven, schrapen 
en wegbranden. 

Geen enkele 
Godsdienst 
schrijft 
besnijdenis 
voor!

De gevolgen van VGV
Slachtoffers van VGV hebben
• een gebrekkige of pijnlijke seksuele beleving
• een verhoogde kans op onvruchtbaarheid
• kans op mogelijk levensbedreigende complicaties 

Overige gezondheidsrisico’s
• veel bloedverlies
• ontstekingen, met in het ergste geval de dood ten gevolg
• pijn bij het plassen
• menstruatieklachten
• urineweg infecties
• problematische bevalling
• depressie 
• pijn
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VGV is strafbaar
VgV is strafbaar omdat het een zware vorm van mishandeling is. Meisjes kunnen door een be-
snijdenis ernstige en langdurige problemen krijgen met hun gezondheid. in Nederland zijn alle 
vormen van meisjesbesnijdenis verboden. 
er staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar op het uitvoeren van VgV. Voert de ouder zelf 
de meisjesbesnijdenis uit, dan kan de straf zelfs met een derde worden verhoogd. Ook opdracht 
geven voor een besnijdenis is strafbaar. Net als het meehelpen, betalen of het leveren van mid-
delen hiervoor. Dit wordt allemaal beschouwd als medeplichtigheid. 
Ook als VgV in het buitenland plaatsvindt, kunt u in Nederland worden vervolgd als u de Neder-
landse nationaliteit heeft of beschikt over een vaste woon- of verblijfsvergunning. als niet-Ne-
derlander kan dat betekenen dat het verblijfsrecht wordt beëindigd.

Wat zeggen mensen 
uit de gemeenschappen? 
“FgM is continued physical and psychological violence against 
children which must  be stopped.”
Zahara Nalie - Somalië 

“Het taboe om te zwijgen over de gevolgen van VgV moet door-
broken worden.’
Hawa Bah - Sierra Leone

“ik begrijp niet hoe een man van een vrouw kan houden die lijdt 
in zijn bed.“
Sams i Noussa - Togo

‘gek eigenlijk hoe je jarenlang kunt geloven dat zo’n traditie echt 
in naam van reinheid, schoonheid en puurheid plaatsvindt zonder 
stil te staan bij wat er daadwerkelijk gebeurt. VgV is regelrechte 
marteling en een grove schending van de mensenrechten.’  
alem Desta - ethiopië
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Vermoeden van meisjes-
besnijdenis in Nederland?
indien u vreest voor uw dochter, het kind van een vriendin, 
van een kennis of landgenoot, aarzel dan niet om hulp en 
steun te zoeken bij personen die het probleem kennen en 
die het jonge meisje dat risico loopt kunnen helpen. 

Het beleid in Nederland is er voornamelijk op gericht om 
te voorkomen dat een meisje besneden wordt. 
als de preventie niet gelukt is, komt repressie ofwel 
wetshandhaving in zicht. als u het vermoeden heeft dat 
een meisje besneden gaat worden of besneden is, kunt u 
uw vermoeden (ook anoniem) melden bij het advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling. Het telefoonnummer is 
0900 - 123 12 30. 

Voor meisjes die worden bedreigd 
met besnijdenis: 

De terugkeer naar het land 
van herkomst tijdens 
de vakantie kan gevaarlijk zijn!

Het gebeurt dat meisjes die in Nederland wonen besneden worden 
bij een terugkeer naar het land van herkomst, bijvoorbeeld tijdens 
een vakantie of bezoek aan familie. Ze worden compleet verrast. 
Vooraf is hen niets verteld. Bij adolescenten kan de besnijdenis 
plaatsvinden in het kader van een gedwongen huwelijk. 

Let op:
in een zelfde familie kunnen er voor- en tegenstanders 
van besnijdenis zijn!
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Verklaring tegen 
meisjesbesnijdenis
‘Het voortzetten van VGV druist tegen alle 
universele en fundamentele waarden in. 
In Nederland is het verboden en strafbaar. 
Meisjes uit landen waar VGV plaatsvindt 
worden in Nederland als een risicogroep 
beschouwd die kan worden blootgesteld 
aan deze verminking…’

‘Niets of niemand kan u verplichten een 
meisjesbesnijdenis uit te (laten) voeren. 
Met de Verklaring tegen meisjesbesnijde-
nis die is opgesteld door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het 
Ministerie van Justitie, bewijst u in binnen- 
en buitenland dat het voor u risicovol is 
een dergelijke ingreep uit te laten voeren 
omdat u gevangenisstraf riskeert en het 
uw verblijfspapieren in Nederland kan 
kosten.’ 

Heeft u vragen over de verklaring? Maak dan een afspraak met een arts of de 
verpleegkundige van het Consultatiebureau. Of neem contact op met FSaN-
VON of een van de contactpersonen. 
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Hoe kunt u zich verzetten tegen groepsdruk? 
Wanneer u naar het land van herkomst reist kan een groep, familie of vrienden druk op u 
uitoefenen om een besnijdenis te ondergaan. enkele tips om hier mee om te gaan:

Uw vertrek degelijk voorbereiden
• Steun zoeken bij personen die u kunnen helpen om met de familieleden in Nederland te 
 discussiëren
• Bondgenoten in het land zoeken die u zullen helpen om uw dochter te beschermen (VON 
 en FSaN kunnen u in contact brengen met het Nationaal Comité en plaatselijke verenigingen 

die strijden tegen de besnijdenis in elk afrikaans land)
• Uw dochter door een dokter laten onderzoeken en een medisch attest van “integriteit van 
 de externe geslachtsorganen” vragen voor het vertrek

Ter plaatse
• Uw beslissing om uw dochter niet te laten besnijden duidelijk uitleggen aan uw familie
• er aan herinneren dat besnijdenis strafbaar is in Nederland en het meisje of de jonge vrouw 
 het slachtoffer is

Heeft u nagedacht over 
nazorg voor uzelf als u een 
besnijdenis ondergaan heeft?

alle vormen van VgV zijn schadelijk. Vrouwen lijden onder VgV, 
eerst als meisje tijdens de operatie, later als volwassene tijdens 
het huwelijk en weer later tijdens het bevallen. VgV heeft nega-
tieve effecten op de voortplanting, de zwangerschap en bevalling 
en zorgt bovendien voor psychologische klachten.

Spreek erover met uw huisarts, vroedvrouw of gynaecoloog!
adviezen over chirurgische behandelingen of een reconstructie 
en een psychologische ondersteuning kunnen u helpen. Neem 
contact met ons op voor informatie en om u beter te voelen. 
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Wat doen VON en FSAN tegen Meisjesbesnijdenis? 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. een 
landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten 
in VON hebben gebundeld, waaronder de Federatie van Somaliërs in Nederland (FSaN). FSaN is een 
pionierende organisatie van Somaliërs die nauw betrokken is bij de strijd tegen VgV. De organisatie 
behartigt de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten 
verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. 
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, voor een humane 
en rechtvaardige maatschappij waarbij iedereen de kans krijgt om op een volwaardige manier te 
participeren. als voorvechters van vrijheid leveren VON en bij haar aangesloten organisaties al sinds 
de jaren ’80 veel strijd tegen VgV. er is geen enkel geldig argument of excuus voor deze ingreep die 
de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers schendt. 

VON en FSaN  werken al meer dan 20 jaar samen in het bestrijden van meisjesbesnijdenis onder 
meer door:
- Nauwe samenwerking met sleutelpersonen en changemakers uit de afrikaanse gemeenschappen 
- Sleutelpersonen en changemakers op te leiden en voorlichtings- en informatiemateriaal 
 te ontwikkelen
- Onderzoek door de gemeenschap te initiëren en te stimuleren 
- europese en internationale netwerken, kennis en ervaringen uit te wisselen 

Federatie van Somalische associaties 
in Nederland (FSaN)
Donker Curtiusstraat  7 K137
1051 JL amsterdam
T 020-4888861 628
e info @fsan.nl
www.fsan.nl

aMK Nederland
www.amk-nederland.nl
ggD Nederland
www.ggd.nl
Landelijk Programmabureau Huiselijk 
geweld en de Politietaak
www.politiehuiselijkgeweld.nl
MO groep Jeugdzorg
www.mogroep.nl
Openbaar Ministerie
www.om.nl 
Pharos
www.pharos.nl
raad van de Kinderbescherming
www.rvdk.nl

Voor meer informatie  

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) 
Sumatrakade 1003-1005
1019 rD amsterdam
T 020 5091370
e info@vluchtelingenorganisaties.nl
www.vluchtelingenorganisaties.nl 

National goodwill ambassadors 
against Harmful Traditional Practices 

James Owie j.owie@ziggo.nl 
Zahra Naleie Z.naleie@fsan.nl 
alem Desta a.desta@vluchtelingenorganisaties.nl

1514



De Nationale preventiecampagne tegen vrouwelijke 
genitale verminking is ondersteund door:


