
U heeft een gesprek gehad over meisjesbesnijdenis met de arts of de 
verpleegkundige van het jeugdgezondheidszorg team, op het 
consultatiebureau of bij de GGD. 
Deze folder, in uw eigen taal, krijgt u van ons en is bedoeld om de informatie, 
die u in het gesprek heeft gekregen, nog eens op uw gemak te kunnen 
doorlezen en te kunnen bespreken met u gezin, familie of vrienden. 
  
Besnijdenis treft meer dan 130 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld. Het 
komt voor in 28 Afrikaanse landen en bevolkingsgroepen in een aantal 
landen in Azië en het Midden Oosten.  
Als voorbeeld: in Somalië, Djibouti en Noord Soedan worden bijna alle 
meisjes besneden en wordt nog vaak de meest ingrijpende vorm: infibulatie 
of faraonische besnijdenis toegepast. Besnijdenis vindt meestal plaats bij 
jonge meisjes. De exacte leeftijd verschilt per land maar meestal zal de 
besnijdenis voor de eerste menstruatie worden uitgevoerd. Er worden allerlei 
redenen aangegeven waarom een meisje besneden wordt. Zoals: het hoort 
bij de normen en waarden, het beschermt de maagdelijkheid, het vergroot de 
huwelijkskansen, het geeft status of het hoort bij het Islamitisch geloof. 
 
De WHO heeft al het medisch en paramedisch personeel aanbevolen om 
geen meisjesbesnijdenis uit te voeren en de faciliteiten van 
gezondheidszorginstellingen niet voor besnijdenis ter beschikking te stellen. 
 
Wereldwijd zegt men Nee tegen meisjesbesnijdenis en wordt er hard 
aangewerkt om het te stoppen. 
 
 
Zeg nee tegen de besnijdenis van uw dochter omdat: 

 Het extreem pijnlijk is, zonder verdoving 
 Het een schokkende ervaring is 
 Er overmatig bloedverlies kan optreden 
 Er kans is op infectie 
 De kans bestaat op overlijden 
 Er onvruchtbaarheid door gynaecologische infecties kan ontstaan 
 De seksuele gemeenschap (huwelijksnacht) moeilijk is 
 Het de bevalling moeilijker maakt 
 Er chronische pijn in de onderbuik kan optreden 
 Er klachten van de urinewegen, klachten bij het plassen kunnen 

ontstaan 

 Er menstruatie klachten optreden 
 Meisjesbesnijdenis geen voorschrift is in het Islamitische en 

christelijke geloof 
 
Het in Nederland bij de wet verboden is 

 
 
Wetgeving in Nederland 
In Nederland is meisjesbesnijdenis sinds 1993 bij de wet verboden. 
Dit geldt voor alle vormen van besnijdenis: 

 Incisie, een prik of sneetje in de clitoris 
 Clitoridectomie, het wegsnijden van de clitoris 
 Excisie, het wegsnijden van de clitoris en de hele of delen van de 

kleine schaamlippen 
Infibulatie, het wegsnijden van de clitoris, kleine schaamlippen en delen van 
de grote schaamlippen. 
 
Wie een meisjesbesnijdenis toelaat of een meisjesbesnijdenis uitvoert 
zal vervolgd worden. 
Er staat een gevangenisstraf op.  

 U mag niet helpen bij een besnijdenis 
 U mag geen gelegenheid geven voor de besnijdenis 
 U mag geen faciliteiten bieden, zoals ervoor betalen 
 U mag geen opdracht voor de besnijdenis geven 

 
In Nederland is meisjesbesnijdenis strafbaar omdat ieder kind recht heeft op 
bescherming en dus ook op bescherming van de gezondheid. 
Meisjesbesnijdenis is schadelijk voor de gezondheid van een meisje. 
 
 



Voor informatie kunt u terecht bij: 
Focalpoint meisjesbesnijdenis van Pharos, telefonisch 
bereikbaar voor vragen van 9.00 tot 13.00 uur op werkdagen: 
 Telefoon: 030 - 2349800 
 e-mail: info@pharos.nl  
FSAN, telefonisch bereikbaar voor informatie van 11.00-16.00 
uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
 Telefoon: 020-4861628 
 e-mail: info@fsan.nl of z.naleie@fsan.nl 
 
Voor vragen of hulp kunt u ook terecht bij: de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van de GGD. 
GGD Noord- en Oost-Gelderland: T 088 443 3200. 
 
Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De folder ‘meisjesbesnijdenis, mijn ouders zeggen nee’ is een uitgave van de  
GGD Noord- en Oost-Gelderland (2013)   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meisjesbesnijdenis 
Mijn ouders zeggen Nee 


	Het in Nederland bij de wet verboden is
	Wetgeving in Nederland
	Meisjesbesnijdenis
	Mijn ouders zeggen Nee



