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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door Wieke Paulusma van
D66 gestelde vragen ex art. 38 RvO over genitale verminking. De brief van
de vragensteller treft u als bijlage aan.
1. Is het college op de hoogte van het rapport van Pharos en het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam ten aanzien van de stijgende
cijfers als het gaat om genitale verminking?
Ja, daar is het college van op de hoogte.
2. Zijn er in Groningen gegevens bekend met betrekking tot de
prevalentie van genitale verminking en het risico daarop?
We hebben geen zicht op de prevalentie van genitale verminkingen in
Groningen. Wel weten we dat in de gemeente Groningen (incl. Haren
en ten Boer) er tussen de 60 en 89 meisjes in de leeftijd van 0-15 jaar
zijn die van oorsprong komen uit risicolanden (Irak, Ethiopië, Egypte,
Ghana en Somalië).
3. En als deze gegevens bekend zijn, welk beleid voert de gemeente
hierop?
Sinds 2012 wordt er actief ingezet op de preventie van vrouwelijke
genitale verminking (hierna: VGV). Dit wordt uitgevoerd door Sense
Noord-Nederland (GGD’en). Samen met ambassadeurs uit
risicolanden wordt het thema collectief aangekaart tijdens
bijeenkomsten en vinden er bij signalen ook huisbezoeken plaats.
Hiervoor is een programmaleider VGV aangesteld bij Sense NNL.
Ook is er een jaarlijkse ‘zomerbrief’ die in juli naar de basisscholen en
VO-scholen wordt gestuurd om docenten attent te maken op
mogelijke signalen van VGV tijdens de vakantieperiode. Vanaf 2014
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is er een VGV-spreekuur bij Sense NNL voor vrouwen die besneden
zijn en hiervan lichamelijke problemen van ondervinden. Hierbij is
nauw contact met een aantal ziekenhuizen om hersteloperaties te
verrichten. Tenslotte is er in de regio Groningen vier keer per jaar
overleg tussen de Raad voor de Kinderbescherming, verloskundigen,
Veilig Thuis Groningen, afd. Jeugd gezondheidszorg van de GGD,
aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en de programmaleider
VGV om casuïstiek te bespreken, trainingen te organiseren en de
sociale kaart te updaten. Tenslotte is er een protocol wat te doen bij
een vermoeden van (dreigende) VGV. Dit protocol is gekoppeld aan
de Meldcode Kindermishandeling.
4. En als cijfers bekend zijn, is er in Groningen, net als landelijk, ook
een onderschatting van het aantal verminkingen waar te nemen, of te
verwachten?
Nvt.
5. En zo ja (bij vraag 3 en 4), is het huidige beleid, als het gaat om
voorkomen van genitale verminkingen, dan afdoende?
De nauwe samenwerking in Groningen met de meest relevante
organisaties, het werken met 23 ambassadeurs uit risicolanden, de
sociale kaart, het protocol en het medisch spreekuur is in onze ogen
afdoende huidig beleid om VGV te voorkomen.
We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
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