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In de periode van 2013-2018 zijn er ongeveer 22.000 vrouwelijke migranten uit
29 prevalentie landen naar Nederland gekomen (figuur boven). Daarnaast zijn er
in deze periode ongeveer 8.000 meisjes in Nederland geboren met tenminste
één ouder afkomstig uit een van deze landen.
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van 38.000 meisjes in de leeftijd
van 0 tot 19 lopen naar schatting het risico om besneden
te worden in de komende 20 jaar

■ Duur van het verblijf in Nederland
■ Sociale druk
■ Kennis over wetgeving en (gezondheids)risico’s van VGV
■ Houding ten opzichte van VGV
Deze determinanten beïnvloeden het risico voor meisjes om besneden te worden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico voor een deel van de meisjes pas
echt reëel wordt wanneer zij het land van herkomst bezoeken.

Het beleid in Nederland is een zero tolerance beleid, alle vormen
van VGV zijn verboden. De Nederlandse ketenaanpak bestaat uit
een combinatie van preventie, wetshandhaving en aandacht voor
goede zorg voor vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan.
De preventie van VGV en de zorg voor vrouwen die besneden zijn,
blijft onverminderd belangrijk in Nederland.

200.000.000

vrouwen hebben
in een aantal landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië een
besnijdenis ondergaan
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meisjes wereldwijd lopen
jaarlijks het risico om besneden te worden

jaar is de gemiddelde leeftijd waarop meisjes
wereldwijd besneden worden. Migratie kan bijdragen aan
besnijdenis op een andere leeftijd
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Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Vrouwelijke
Genitale
Verminking

Omvang en risico
in Nederland
Het onderzoek VGV – Omvang en risico in Nederland (2019) is door Pharos in

samenwerking met het Erasmus MC uitgevoerd in 2018/2019 in opdracht van het

ministerie van VWS. De Radboud Universiteit, Universiteit Gent, het Erasmus MC en

het Koninklijk Instituut voor de Tropen waren vertegenwoordigd in de

begeleidingscommissie.

