Aan alle scholen regio Noord- en OostGelderland

Datum:
Bijlage:

16 juli 2019
1a. VGV-brochure
1b. Nederlandse Verklaring tegen meisjesbesnijdenis
1c. Beknopte signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten 2019
Extra aandacht voorkoming meisjesbesnijdenis in vakantieperiode

Onderwerp:

Geachte heer/mevrouw,
Veel kinderen kijken uit naar de vakantie. Er zijn meisjes die in de vakantie het land van herkomst
bezoeken en risico lopen hier besneden te worden. Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van
kindermishandeling. Daarom wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd bij
meisjesbesnijdenis. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen.
Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, zeker
in de periode voor vakanties. Met deze brief roepen we u op om bij verontrustende signalen rondom
meisjesbesnijdenis contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Wat is meisjesbesnijdenis?
Vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ingreep aan de
uitwendige geslachtsorganen, die grote lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen kan hebben voor
de betrokken meisjes. Alle vormen van VGV zijn in Nederland strafbaar. Jonge meisjes afkomstig uit de
landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, lopen mogelijk een risico om besneden te worden. Dat kan
gebeuren in Nederland of in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens de (zomer)vakantie in het land van
herkomst. Ook inwoners van Nederland die hun dochter in het buitenland laten besnijden plegen een
strafbaar feit en kunnen in Nederland worden vervolgd. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig
voorkomt, zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Koerdische autonome regio in Irak en
Soedan.
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basisinformatie over VGV kunt u de ‘VGV brochure’ raadplegen (zie bijlage 1).
Wat doet de JGZ?
De JGZ heeft veel kennis over hoe om te gaan met vermoedens van meisjesbesnijdenis en vormt een
belangrijke schakel in het voorkomen hiervan. Tijdens de onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg
wordt meisjesbesnijdenis bespreekbaar gemaakt met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden.
De jeugdarts/jeugdverpleegkundige van JGZ geeft de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ (zie bijlage
2 in het Nederlands) aan ouders mee als duidelijk is dat zij hun dochter(s) niet willen laten besnijden.
Deze verklaring is ontwikkeld door het ministerie van VWS en in zeven talen beschikbaar. Ouders en
meisjes kunnen de Verklaring laten zien aan familie tijdens verblijf in het buitenland. De Verklaring kan
ouders helpen tegen de druk van de omgeving hun dochter(s) te laten besnijden. De Verklaring tegen
Meisjesbesnijdenis is niet bedoeld als drukmiddel om ouders te overtuigen.
Wat kunt u doen?
Juist in de periode voor vakanties vragen we scholen alert te zijn op signalen bij meisjes uit
risicolanden die erop kunnen wijzen dat een besnijdenis plaats zou kunnen vinden. In bijlage 3 vindt u
de ‘Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten’. Daarin staan signalen die kunnen wijzen op

een besnijdenis die mogelijk plaats kan vinden en signalen die kunnen duiden op een recent
uitgevoerde besnijdenis.

Bij signalen en bevindingen die op meisjesbesnijdenis wijzen:
Neem contact op met de VGV aandachtsfunctionaris
Jelma Vaatstra (jeugdarts)
j.vaatstra@ggdnog.nl
tel: 088 443 3350
Mirjam Gootink(SOA-verpleegkundige en Nazorgspreekuur VGV)
m.gootink@ggdnog.nl
tel: 088 443 3182 / 06 2564 4063
of de jeugdarts/jeugdverpleegkundig verbonden aan de school om de signalen te bespreken
en per situatie te bekijken wat de beste aanpak is.
Bij een acute dreiging:
Schakel direct hulp in en neem contact op met de Veilig Thuis organisatie bij u in de buurt,
24/7 bereikbaar op 0800-0200 of via de website www.vooreenveiligthuis.nl.
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nijdenis is te vinden op:
www.meisjesbesnijdenis.nl
Meer informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over deze brief,
neemt u dan contact op met de bij uw school betrokken arts of verpleegkundige jeugdgezondheidszorg.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Coenen – van der Burg,
Manager Publieke gezondheid en
Academische Werkplaats AGORA
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