Actuele cijfers over VGV bekendgemaakt door Pharos
27 juni 2019
Op maandag 24 juni vond het Symposium ‘Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland – Omvang
en risico anno 2019’ plaats dat door Pharos werd georganiseerd. Aanleiding was hun recent
afgesloten onderzoek naar de prevalentie en incidentie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
in Nederland. Tijdens het symposium werden de cijfers die uit het onderzoek naar voren kwamen
bekendgemaakt. Het was een dag waar we met spanning naartoe leefden, want: hoe groot is het
probleem van VGV in Nederland?
De dag begon met een opening door dagvoorzitter Shantie Jagmohansingh. Daarna volgde een welkom
door Leon Noorlander, adjunct directeur van Pharos. Vervolgens was het tijd voor het belangrijkste
onderdeel van de dag: de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de omvang en het
risico van VGV in Nederland. Ramin Kawous, onderzoeker bij Pharos, deelde de resultaten, welke
inmiddels ook online te lezen zijn. Uit onderzoek van Pharos blijkt dat in Nederland ongeveer 41.000
meisjes en vrouwen besneden zijn en dat naar schatting 4.200 meisjes in de leeftijd van 0-19 jaar de
komende 20 jaar het risico lopen om besneden te worden. Deze cijfers worden aangevuld door een
kwalitatief onderzoek. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek worden gepresenteerd door Anke
van der Kwaak, onderzoeker bij het KIT Royal Tropical Institute.
Hierna was het tijd voor een stukje confrontatietheater met als titel ‘Hechting’. Op humoristische en
luchtige wijze werd verteld waar een jonge vrouw die besneden is tegenaan loopt bij het aangaan van
een relatie. De boodschap was dat het goed is om openlijk te praten over VGV. Deze boodschap kwam
ook later op de dag weer terug.
Na de pauze volgde een presentatie door Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierna gingen de aanwezigen uiteen in 4
groepen voor een interactieve sessie over één van de thema’s: preventie, zorg, wetshandhaving en
onderzoek. In de groepen werd doorgepraat over hoe binnen deze thema’s verbetering kan worden
bereikt. Aan het einde van de dag werden tijdens een plenaire terugkoppeling aanbevelingen gedaan.
Wilt u meer lezen over het recente onderzoek naar de prevalentie en incidentie van VGV in Nederland?
Lees dan het onderzoeksrapport, de infographic of bekijk de video. Al deze materialen en meer
informatie vindt u ook opwww.pharos.nl/vgv.

