stop meisjesbesnijdenis
Signalen van dreigende VGV:

• E r circuleren geruchten over een komende
besnijdenis (bij het meisje).
• Er is een buitenlandse vakantie gepland.
• Er is een aanstaande verhuizing.
• Het meisje laat voorzichtig zelf iets los.
Deze signalen kunnen ook andere oorzaken hebben.
Let enerzijds op signalen van VGV en probeer
anderzijds een open blik te blijven houden. Probeer
zo precies mogelijk te blijven bij wat u ziet en hoort.
Bel voor advies, informatie en/of melding: Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling 020 314 17 14
of het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam
020 611 60 22 www.shg-amsterdam.nl    

Signalen van mogelijk
uitgevoerde VGV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziekte tijdens vakantie in land van herkomst.
Er is sprake van schoolverzuim.
Het meisje ziet er moe en vaal uit.
Kan een periode niet gymmen.
Heeft moeilijkheden met lopen.
Doet lang over plassen.
Klachten over buikpijn, hoofdpijn, is angstig.
Mogelijk heeft ze urineweginfecties.
Kan zich niet goed concentreren.
Is stil en teruggetrokken.
Reageert gesloten of afstandelijk.
Blijft weg van gezondheidsonderzoeken.

Meisjesbesnijdenis, ofwel Vrouwelijke Genitale
Verminking (VGV) is een ingreep aan de
uitwendige geslachtsorganen, waar geen
medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een
deel of het geheel van de vrouwelijke genitaliën
weggesneden.
VGV komt voor in veel landen in Afrika en in
de Koerdische regio in Noord-Irak. Daarnaast
zijn gevallen van VGV gerapporteerd in India,
Indonesië, Israël, Maleisië, Verenigde Arabische
Emiraten, Colombia, Oman, Peru en Sri Lanka.
VGV komt bij alle leeftijden voor en is strafbaar,
omdat het een zware vorm van (kinder)
mishandeling is.

Wat kunt u doen?

Iedereen kan bij een vermoeden van VGV advies vragen of een melding doen bij het
Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam of bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Professionals in het onderwijs kunnen contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) van de GGD. De medewerkers van de JGZ zijn getraind om VGV bespreekbaar te
maken met ouders.

