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ABSTRACT

Objectief

Hymen(re)constructies zijn een relatief recent fenomeen die een ethisch vraagstuk inhouden. Er zijn

verschillende argumenten pro en contra het uitvoeren van de ingreep. Artsen geconfronteerd met deze

situaties vinden het vaak moeilijk een adequaat antwoord te formuleren waarbij hun eigen ethische

principes gerespecteerd blijven. Een ethisch-medisch debat dringt zich op ten aanzien van

hymen(re)constructies. Om dit debat op een verantwoorde wijze te kunnen voeren en onderbouwde

beleidsaanbevelingen te kunnen geven, dienen er correcte gegevens te zijn over de omvang en de aard van

het probleem. De doelstelling van dit werkstuk bestaat erin om de kennis, attitude en praktijken van

gynaecologenaangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie in kaart te brengen

voor wat betreft hymen(re)constructies.

Methodologie

De data werden verzameld aan de hand van een elektronische semi-gestructureerdevragenlijst. Deze

vragenlijst werd online aangemaakt op de website www.enquetemaken.be. Op 3 mei 2011 werd de link

naar de vragenlijst online gezet op de VVOG-website. Dit leverde echter slechts negen ingevulde enquêtes

op. Daarom werd via de VVOG, een e-mail verstuurd naar het voltallige adressenbestand van de VVOG

op 28 juni 2011. Op 28 oktober 2011 hebben negentig gynaecologen op deze manier de vragenlijst

ingevuld. Omwille van de lage respons werd beslist om de Vlaamse gynaecologen ook persoonlijk aan te

schrijven met behulp van een herinneringsmail.

De elektronische vragenlijst werd afgesloten in de week van 19 februari 2012. Uiteindelijk vulden 109

Vlaamse gynaecologen onze vragenlijst in. De data-cleaning en de statistische verwerking werden

gerealiseerd met behulp van het statistisch pakket SPSS versie 19. Voorafgaand aan het collecteren van de

data vond een literatuurstudie plaats, waarvan het doelwas inzicht verwerven in de problematiek rond

hymen(re)constructies. Voor de literatuurstudie werd de nodige informatie verzameld aan de hand van

wetenschappelijke artikelen, allen gepubliceerd tussen 1996 en 2012. Hierbij werd gebruik gemaakt van

de elektronische zoekmachines: Pubmed, Elin en ISI Web of Knowledge. Bij het doorzoeken van de

databases werden verschillende zoektermen gebruikt, waaronder hymenreconstruction, hymenoplasty en

virginity. Er werd ook meer specifiek gezocht naar richtlijnen van beroepsverenigingen en de wetgeving in

verschillende landen.

Resultaten

De vragenlijst werd ingevuld door 109 Vlaamse gynaecologen.De respons bedroeg 21,9%.Ongeveer de

helft van alle respondenten (45%) zou bij het krijgen van een vraag naar hymen(re)constructies beslissen

om de ingreep uit te voeren. Een aantal respondenten (8,8%) gaf aan dat hun beslissing afhangt van het

www.enquetemaken.be
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persoonlijke verhaal van de patiënte. Bijna evenveel respondenten (48,6%) zouden beslissen om geen

hymen(re)constructies uit te voeren.

Er werd door 69% van de artsen aan follow-up gedaan, maar het overgrote deel van hen (44,8%) gaf aan

hierin belemmerd te worden door het lage aantal patiëntes dat effectief terugkomt na een operatie

voorfollow-up.

Zesenzestig procent van de respondenten ging akkoord met de stelling dat de ingreep de dubbele standaard

in stand houdt. Verder vond 71,4% van hen dat hymenherstellingsoperaties de maagdelijkheidsmythe

bevestigen en in stand houden. Zevenenveertig procent van de artsen oordeelt dat de patiëntes het

slachtoffer kunnen worden van eerwraak. Schrik voor geweld is voor de meeste respondenten geen reden

om een hymen(re)constructie uit te voeren.Ongeveer zeventig procent van de artsen is het niet eens met de

stelling dat een hymen(re)constructie een ingreep is zoals alle andere chirurgische ingrepen.

Van de respondenten waren 72,5% (n=79) voorstander voor het opstellen van een richtlijn door de VVOG

met betrekking tot hymen(re)constructies. Deze richtlijn zou vooral moeten gaan over de socio-culturele

context. Uitleg over de technische aspecten van de ingreep lijkt voor de respondenten eerder overbodig,

aangezien zij aangeven wel te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om de ingreep uit te

voeren. Achtenzeventig procent van de artsen vond dat de ingreep niet moet terugbetaald worden door het

RIZIV.

Conclusie

Maagdenvlies(re)constructies zijn een complex fenomeen waarbij diverse aspecten zoals de heersende

maagdelijkheids– en seksualiteitsnormen een rol spelen. Er zijn voor deze problematiek geen eenvoudige

oplossingen te formuleren, wat ook weerspiegeldwordt in de uiteenlopende antwoorden.

Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur dat het uitvoeren van de ingreep de vraag naar

hymen(re)constructies beïnvloedt. Een richtlijn opgesteld door de beroepsverenigingen in België, zou

duidelijkheid kunnen scheppen voor de Vlaamse gynaecologen. Een kwalitatieve studie bij de betrokken

vrouwen zou duidelijkheid kunnen scheppen in zaken waarover nu eerder veronderstellingen worden

gedaan.

Empowerment van patiëntes door middel van een protocol met uitgebreide counselling en educatie

omtrent het hymen, zou een sterke daling in het aantal uitgevoerde hymen(re)constructies kunnen

betekenen.
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1 INLEIDING

1.1 Situering van het onderwerp

Maagdelijkheid is een item dat tot de verbeelding spreekt. In westerse culturen wordt het onderwerp in de

meest uiteenlopende bewoordingen besproken: voor sommigen is maagdelijkheid nog zeer belangrijk en

voor anderen is het een noodzakelijk kwaad waar men snel vanaf wil. Daar waar maagdelijkheid in

westerse culturen voor een aantal mensen intussen eerder iets is om zich voor te schamen, is het in

bepaalde patriarchale samenlevingen nog steeds van groot belang. De straf die er staat op het niet kunnen

voorleggen van een bewijs van maagdelijkheid - zij het een maagdelijkheidscertificaat, een bebloed

beddenlaken of iets anders - varieert er van sociale uitsluiting, verlies van de familie-eer over het

stopzetten van de verloving tot echtscheiding of zelfs geweld en moord.

Maar hoe zit het met de meisjes die zich tussen twee culturen in gepositioneerd weten? Zij willen

enerzijds vasthouden aan de identiteit van de cultuur van hun familie en hun vaderland, maar anderzijds

staan zij dagelijks in nauw contact met de westerse beleving van seksualiteit. Zo kan het gebeuren dat het

meisje ontmaagd wordt en hierdoor in ernstige problemen komt. Op de huwelijksnacht moet zij immers

kunnen bewijzen - met de obligate druppels bloed op het beddenlaken - dat zij nog maagd is. Het is vaak

in deze penibele situatie dat de meisjes naar de arts komen en vragen om een maagdenvliesreconstructie.

En hoe reageert de arts op zo’n verzoek? Licht hij of zij de patiënte in en hoopt hij of zij met cijfers en

statistieken de onwetendheid over het maagdenvlies uit de wereld te helpen en de patiënte van het idee van

een operatie af te brengen? Of wordt er toch gehoor gegeven aan het verzoek? Zet de arts persoonlijke

bezwaren opzij met het beste voor zijn of haar patiënte in gedachten? Of heeft de arts misschien helemaal

geen persoonlijke bezwaren?

Vast staat echter dat de problematiek van maagdelijkheid en meer specifiek het maagdenvliesherstel geen

enkele betrokkene onbewogen laat. Een eenvoudig antwoord op de vraag of je als arts de ingreep uitvoert

of niet, moet nog beschreven worden.Het gaat immers om complexe materie die ons plaatst op de kruising

van onze westerse waarden met de waarde van het respect voor andere culturen.

Een ethisch-medisch debat dringt zich op ten aanzien van deze thematiek. Om dit debat op een

verantwoorde wijze te kunnen voeren en onderbouwde beleidsaanbevelingen te kunnen geven, dienen er

correcte gegevens te zijn over de omvang en de aard van het probleem.

Deze Masterproef wil in de eerste plaats een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur, de

wetgeving en (on)bestaande richtlijnen in een aantal landen. Verder werd door middel van een semi-
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gestructureerdevragenlijst gepeild naar de kennis, attitude en praktijken van de Vlaamse gynaecologen. De

bevindingen werden na een data-analyse beschreven.

We hopen met deze Masterproef een basis of een platform aan te bieden voor de (politieke) discussies die

ongetwijfeld nog gevoerd zullen worden en eventueel kunnen leiden tot een richtlijn voor beleidsmakers

en artsen. Hierdoor zullen de gezondheidswerkers niet alleen op een vlottere manier kunnen omgaan met

deze problematiek, ook hun patiëntes zullen baat hebben bij een meer eenduidige aanpak.

1.2 Maagdelijkheid

1.2.1 Algemeen

Maagdelijkheid is tot op heden een belangrijk gegeven. In verschillende culturen wordt veel belang

gehecht aan de familie-eer, in het bijzonder in patriarchale beschavingen. In deze culturen is het hoog

houden van de eer van de ongetrouwde vrouw en haar familie van levensbelang. Ongetrouwde vrouwen

waarvan men vermoedt dat zij hun maagdelijkheid verloren hebben, maken de familie ten schande en

lopen risico op eergerelateerd geweld. Dit kan onder meer verstoting uit de familie, psycho-sociale

belasting, mishandelingen zelfs moord inhouden. (1-16)

De eer van de familie is gerelateerd aan de maagdelijkheid van de ongetrouwde vrouw. In sommige

samenlevingen wordt de volledige familie-eer weerspiegeld door de maagdelijkheid van de ongetrouwde

vrouw. Maagdelijkheid van vrouwen en meisjes werd traditioneel altijd geassocieerd met de integriteit van

het hymen. Vandaar dat de eer van de vrouw en haar familie volledig gekoppeld wordt aan de integriteit

van haar maagdenvlies.(1, 2, 9)

Schlytter et al. spreekt over ‘Honour-culture institutions’, met als geciteerde voorbeelden de landen Iran,

Irak en Turkije. Karakteristiek aan deze eergerelateerde cultuurinstituties is dat de seksualiteit van de

vrouw, haar zwangerschap en kuisheid zaken zijn die de hele gemeenschap aangaan. Dit staat in groot

contrast met culturen zoals bijvoorbeeld deze in de West-Europese landen, waarin vrijheid van het

individu en gelijkheid tussen man en vrouw hoog in het vaandel gedragen worden. Het lijkt dan ook niet

meer dan logisch dat er een conflict ontstaat tussen deze beide opvattingen met morele dilemma’s voor

gezondheidswerkers, politieagenten, magistraten, leerkrachten, enzovoort. (4)

Laten we echter niet vergeten dat deze situatie vooral voor personen van allochtone afkomst die leven in

westerse culturen erg complex is: zij worden verscheurd tussen gevoelens van loyaliteit en respect voor de

cultuur van hun ouders, grootouders en familie aan de ene kant en een sterke hunkering naar

zelfstandigheid volgens de waarden van de cultuur waarin zij zelf zijn opgegroeid aan de andere kant.
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“Jonge Islamitische vrouwen in westerse landen staan dus gepositioneerd tussen twee culturen met totaal

verschillende opvattingen wat betreft seksualiteit.” (15)

Zowel in de literatuur als bij politieke discussies, zoals bijvoorbeeld in het Belgische parlement, wordt er

vaak gesuggereerd dat de maagdelijkheidsnorm enkel terug te vinden is in Islamitische culturen; zo

gebruikt Verhaar et al. zelfs letterlijk de term moslimvrouwen. (16) Het is echter belangrijk om dit alles te

nuanceren: de vraag naar een hymenherstellingsoperatie is het gevolg van culturele en sociale waarden en

moet losgekoppeld worden van religieuze praktijken. De maagdelijkheidsnorm wordt opgelegd in

verschillende landen van bijvoorbeeld Egypte tot in Guatemala en in verschillende godsdiensten zoals de

islam en het hindoeïsme.(1, 17, 18)

Patriarchale samenlevingen hebben altijd een grote waarde gehecht aan de maagdelijkheid van hun

dochters bij het trouwen. Religies als de islam en het jodendom hebben deze sociale norm enkel vertaald

in een religieuze norm. “Nergens in de Koran staat immers dat maagdelijkheid een voorwaarde is voor het

huwelijk.” (9)

Bekker et al. maakt melding van het feit dat de voorschriften in de landen van origine in verband met

maagdelijkheid ter discussie staan; deze gebruiken worden er meer en meer als ouderwets bestempeld.  Zo

wijst men in de landen van herkomst op het feit dat niet alle vrouwen bloeden bij de eerste

geslachtsgemeenschap. Verder oppert men dat psychologische factoren - zoals de angst en stress van het

meisje - de graad van bloeding kunnen beïnvloeden. Ten slotte stelt men ook dat de huwelijksnacht door

deze uitdrukkelijke focus op het ontmaagden en bijgevolg het bloeden van de vrouw, verandert in een

bijzonder traumatische zaak. Dit alles staat in schril contrast met het gegeven dat in verschillende

subculturen in de westerse landen, de regel van maagdelijkheid voor het huwelijk nog steeds van vitaal

belang lijkt te zijn. Bovendien vermeldt Bekker ook dat de groepen met een lagere graad van opleiding

nog sterker vasthouden aan de maagdelijkheidsnorm dan groepen met een hogere graad van opleiding.

Een verklaring zou kunnen zijn dat het leven in een vreemde cultuur een sterke verbondenheid met

tradities van de oorspronkelijke cultuur teweegbrengt. (15)

Verder moet er ook aandacht worden besteed aan de manier waarop meisjes hun maagdelijkheid

verliezen.Uit een Nederlandse studie van januari 2012 naar de achtergrond en het seksuele verleden van

vrouwen die vragen om een hymen(re)constructie, bleek dat een derde van de patiëntes haar

maagdelijkheid verloor door seksuele betrekkingen waar zij zelf mee instemde. Een derde van de patiëntes

stemde in met seksuele betrekking nadat hun toenmalige partner had beloofd met hen te trouwen. En voor

het andere derde was het eerste seksueel contact er één buiten hun wil om, zij werden bedreigd of

gedwongen seksuele betrekking te hebben. (19)
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Stellen dat maagdelijkheid in Europa of westerse maatschappijen vroeger niet belangrijk was, is echter

niet correct. Dit getuigen de vele gedwongen huwelijken doorheen onze geschiedenis en talrijke andere

manieren om de vrouwelijke seksualiteit te controleren. De maagdelijkheidsnorm is dus ook onze westerse

maatschappij niet vreemd. Door emancipatie en seksuele (r)evoluties is deze echter intussen verlaten. (20)

Cook et al. vermeldt ook dat het verkrachten van ongetrouwde meisjes een systematisch gegeven kan zijn

in etnische of stamconflicten, om zo de mannen die hun familie niet konden beschermen te vernederen.

Verder komen de verkrachte meisjes of vrouwen niet meer in aanmerking als huwelijkskandidates omdat

zij hun maagdelijkheid verloren zijn. Hierdoor kunnen zij geen kinderen meer voortbrengen op legitieme

wijze. Zo kan de voortplanting en op lange termijn het overleven van de getroffen bevolkingsgroep in het

gedrang komen. (1)

1.2.2 Definitie

De oorsprong van het woord virgo of virginitasvindt men in het Latijn, waar het ontstaan is uit een

combinatie van de woorden vir, wat man betekent en genere, wat zich vertaalt als creëren. Dus het woord

virgo zou etymologisch verklaard kunnen worden als gecreëerd voor de man. (1)

Een term zoals maagdelijkheid definiëren is niet eenvoudig: er zijn verschillende interpretaties van het

woord mogelijk.

Een eventuele definitie van maagdelijkheid zou een louter anatomische definitie kunnen zijn: de

afwezigheid van enig voorafgaand seksueel contact met penetratie van de vagina die een te onderscheiden

laesie van het hymen heeft veroorzaakt. Het hymen wordt immers als dé indicator voor maagdelijkheid

beschouwd.(9)

Als we deze definitie bekijken steekt er al meteen één groot probleem de kop op: de integriteit van het

hymen is namelijk niet gemakkelijk in te schatten. Een intact hymen kan immers verschillende vormen

aannemen. (Zie infra) Het is dan ook zeer moeilijk voor het (on)geoefende oog om een hymen als intact of

geschonden te beoordelen.

Bovendien kan het hymen eigenlijk niet als indicator voor maagdelijkheid worden beschouwd, aangezien

het ons niets vertelt over de seksuele voorgeschiedenis van de vrouw in kwestie. Seksuele betrekkingen

zoals anale coïtus, cunnilingus en fellatio bestaan immers naast vaginale coïtus en laten geen effect na op

het hymen. Verder is het ook mogelijk dat vaginale coïtus geen schade aan het hymen veroorzaakt, maar

dat het hymen zodanig buigzaam is dat het intact blijft. (1, 9)
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Een andere definitie van ‘maagd’ of ‘virgo’ is daarom deze van een vrouw die nog geen seksuele

betrekkingen heeft gehad. Hier kan de term ‘virgo intacta’, ‘untouchedvirgin’ of ‘onaangeroerde maagd’

worden gebruikt, die misschien duidelijker zegt waarop het staat. Deze definitie kan men echter niet

nagaan: er is geen enkel lichamelijk teken dat erop kan duiden dat een vrouw nog ‘virgo intacta’ is. (21)

Bij deze laatste definitie gaat het dus eigenlijk over kuisheid, namelijk een staat van morele deugd en niet

over de pure anatomische definitie van maagdelijkheid. (1)

1.2.3 Anatomie Hymen

In de literatuur vinden we enkele tegenstrijdigheden terug omtrent het begrip hymen. Zo wijzen enkele

onderzoekers de etymologie van het woord toe aan de Griekse god van het huwelijk “hymn”. (1, 3) Deze

god zou echter enkel waken over de huwelijksceremonie en niet over de seksuele betrekkingen tussen het

bruidspaar. Dit laatste zou de taak geweest zijn van de twee godinnen Hera en Aphrodite. Het zou dus een

mythologische verwarring betreffen.(22)

Kort nadat de buizen van Müller de sinus urogenitalis bereikt hebben en hun uiteinden versmelten, groeien

bilateraal massieve verdikkingen van de sinuswand naar het gebied van de buizen van Müller. Deze

uitstulpingen, de bulbisino-vaginales prolifereren sterk en gaan samen een vaginale plaat vormen. De

proliferatie naar craniaal blijft doorgaan, waardoor de afstand tussen de uterus en de sinus groeit. De

vaginale plaat wordt vervolgens gekanaliseerd, op de uitmonding naar de sinus na. Daar vinden we het

hymen: een dun membraan bestaande uit epitheel van de sinus urogenitalis en een laag vaginale cellen.

(23)

Figuur 1. Deze figuur toont de normale

anatomie van de vrouwelijke externe genitalia.

Het hymen kan gezien worden als een

membraneuze restant aan de opening van de

vagina of het orificium vaginae. (24)
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Het hymen, of maagdenvlies is in tegenstelling tot wat de Nederlandstalige term doet vermoeden, geen

afgesloten membraan, maar een membraneuze restant van variabele vorm en grootte.(1, 13, 20) Meestal

vormt het hymen bij de geboorte een centrale opening en het resultaat wordt een annulair hymen

genoemd. Maar zoals hoger vermeld bestaan hierop afwijkingen die variëren van hymen septatum, hymen

cribriforme, hymen imperforatum, hymen microperforatum, een stug hymen tot een hoogreikend hymen.

Wanneer één van deze varianten leidt tot coïtale problemen, kan chirurgisch ingegrepen worden. (24)

De anatomie van het hymen kan ook veranderingen ondergaan onder invloed van hormonen. Dat

beschrijft Berenson et al. in een studie naar de toestand van het hymen bij prepubertale meisjes: van 211

meisjes tussen één maand en zeven jaar werd de uitwendige genitale anatomie onderzocht. Berenson

oppert dat meisjes met een annulair hymen een hymen crescensof halvemaanvormig hymen zullen

ontwikkelen naarmate de oestrogeenconcentraties dalen. Verder stelt de auteur dat het ventrale hymenale

weefsel dun lijkt bij lage oestrogeenconcentraties om dan in de puberteit, waar hogere oestrogeenlevels

heersen, prominenter te worden. (15, 25)

In een vergelijkende studie naar de anatomie van het hymen tussen adolescente meisjes die wel of niet een

voorgeschiedenis van coïtus hadden, werd onder andere een interview, een colposcopie en foto’s gebruikt

om de toestand van het hymen adequaat in te schatten. (26) De auteurs besluiten dat inkepingen naar

lateraal of dorsaal toe in het hymen sterk suggestief zijn voor voorgaande penetratie. Toch had 52% van

de meisjes met een voorgeschiedenis van penetratie - gegevens uit het interview - geen diepe inkepingen

in het hymen. Dit betekent dat de afwezigheid van inkepingen een voorgaande penetratie helemaal niet

uitsluit. Verder onderzoek is zeker nodig.De auteurs suggereren bijvoorbeeld een longitudinale studie van

adolescente meisjes doorheen de puberteit, de vroege adolescentie en de late adolescentie om zo de

progressieve veranderingen in het hymen - door bijvoorbeeld tampongebruik of seksuele betrekkingen - te

kunnen documenteren. (26)

Figuur 2. Op deze figuur worden een aantal

variaties in hymenale anatomie getoond: v.l.n.r.

een 'virginaal' of intact hymen, hymen septatum,

hymen cribriforme en een hymen na partus ofte

vaginale bevalling. (24)
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1.2.4 Mythe

Als men het heeft over de ‘mythe van het maagdenvlies’, bedoelt men de opvatting dat elke vrouw bij de

eerste geslachtsbetrekking bloedt door het scheuren van haar maagdenvlies. Literatuuronderzoek toont aan

dat dit helemaal niet het geval is: de percentages van meisjes die bloeden tijdens hun ‘ontmaagding’ zijn

zeer variabel en lopen van 34% tot 80%.(1, 8)

Loeber vermeldt in een specifiek onderzoek naar bloedverlies en pijn bij de eerste coïtus dat 57,1% van de

Nederlandse vrouwen (n=173) geen bloedverlies had bij de eerste coïtus. Het ging om een schriftelijke

vragenlijst bestaande uit slechts zes vragen die werd voorgelegd aan vrouwen die bij een kliniek voor

seksualiteit, anticonceptie en abortus voor een abortus kwamen. Na de behandeling bleven deze vrouwen

een half uur op de afdeling liggen om uit te rusten en in deze korte periode werd hen de vragenlijst

aangeboden. In totaal vulden 487 vrouwen de vragenlijst in. Van de 39 Aziatische vrouwen en de 53

vrouwen uit Latijns-Amerika had 41% geen bloed verloren tijdens de eerste coïtus. Bij de vrouwen uit

Afrika (n=39) bedroeg dit cijfer 38,2%. Bij vrouwen uit het Midden-Oosten en Marokko (n=132)

vermeldde 26,5% geen bloedverlies en bij de Oost-Europese vrouwen betrof dit 24,1% van de

respondenten (n=32). Er is dus wel sprake van grote verschillen tussen de subgroepen, wat door

Loeberverklaard werd door onder andere gebrek aan voorlichting en angst voor de ontmaagding. Deze

angst zorgt voor een gebrek aan lubricatie en een verhoogde spierspanning, hierdoor kan schade aan het

genitale slijmvlies gemakkelijker en sneller optreden met (meer) bloedverlies tot gevolg. Voorgaande

seksuele ervaring met niet-coïtale activiteiten kan dan weer zorgen voor meer opwinding, meer lubricatie

en minder bloedverlies. Het verwachten van bloedverlies kan op zich ook leiden tot het invullen van

sociaal gewenste antwoorden in de vragenlijst. (27)

Als de leeftijd bij de eerste coïtus toeneemt, neemt ook het bloedverlies toe. Dit werd door Loeber

aangetoond voor alle subgroepen. Als eventuele verklaring oppert de auteur dat naarmate de vrouwen

ouder worden, ook anatomische veranderingen een rol kunnen spelen zoals het stugger worden van het

maagdenvlies. Waarschijnlijk zullen andere factoren echter een grotere rol spelen zoals een toename van

angst voor de coïtus en de grotere verwachting van bloedverlies. Verder stelt Loeber dat tampongebruik

geen significante invloed heeft op bloedverlies bij de eerste coïtus. (27)

Het is belangrijk te noteren dat de druppels bloed die eventueel op het laken kunnen verschijnen tijdens de

eerste coïtus niet noodzakelijk afkomstig zijn van scheurtjes in het hymen: beschadiging van de

vaginawand door ruwer seksueel contact kan leiden tot bloedverlies. Verder kan de fourchette, die ook de

commissura posterior of het frenulumlabiorumpudendiwordt genoemd en wordt gevormd door de
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versmelting van de kleine schaamlippen naar dorsaal toe, beschadigd geraken bij coïtus en een kleine

bloeding geven.(24, 27, 28).

1.2.5 Dubbele standaard

Voor vrouwen wordt op het vlak van gedrag en status vaak een andere norm gehanteerd dan voor mannen;

er heerst een dubbele moraal. (1, 6, 7, 15) De maagdelijkheidsnorm is hiervan een voorbeeld. Er wordt

namelijk van vrouwen verwacht om zich te onthouden van seksuele activiteiten tot na het huwelijk, tevens

moeten vrouwen hiervan een bewijs leveren voorafgaand aan of tijdens de huwelijksnacht aan de hand van

een maagdelijkheidscertificaat of een bebloed laken. Daarentegen staat dat van mannen geen

maagdelijkheidsbewijs wordt verlangd. (2, 9, 10, 15, 16)

Een dergelijke dubbele moraal houdt tot op heden de sekseongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid in

stand, wat indruist tegen de universele rechten van de vrouw. (15)Zo stelt artikel 1 van het

Vrouwenverdrag het volgende over de rechten van de vrouw: discriminatie wordt gedefinieerd als elke

vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van geslacht, die de werking of het doel van

afbreuk of vernietiging van de erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen, ongeacht hun

huwelijkse staat heeft, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden. (1, 6, 29)

Zoals reeds hoger aangehaald, weigeren sommige hulpverleners om een hymen(re)constructie uit te

voeren uit vrees hierdoor de heersende dubbele moraal te bevestigen. Andere zorgverleners voeren de

ingreep uit omdat ze geloven op deze manier de dubbele standaard te ontkrachten. Ze willen vrouwen

zelfbeschikkingsrecht geven over hun eigen lichaam en seksuele autonomie.

1.3 Hymen(re)constructie

1.3.1 De ingreep

Hymen(re)constructie, ook wel maagdenvliesreconstructie, hymenoplastie, hymenorafie of revirginatie

genoemd, is een vorm van gynaecologische cosmetische chirurgie. (1) Verder in deze tekst worden

omwille van de duidelijkheid enkel de volgende twee termen gebruikt: hymen(re)constructie en

hymenherstellingsoperatie. Een opmerking die in de literatuur aan bod komt en die ook door artsen wordt

aangehaald, is dat de benaming van de ingreep, hymen(re)constructie of maagdenvlieshersteloperatie,

suggereert dat er iets hersteld wordt, terwijl er in feite iets wordt gemaakt dat er nooit is geweest. (16) Ook

de term ‘revirginatie’ kan inaccuraat zijn aangezien het hymen ook beschadigd kan zijn zonder

voorafgaande geslachtsgemeenschap. (1)
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Het doel van een dergelijke ingreep is het bekomen van een partiële occlusie van de vaginale opening,

zodat er een bloeding kan optreden tijdens de coïtus. Tijdens de procedure worden de vrije randen van de

restanten van het hymen met een fijne, verteerbare draad aan elkaar gehecht.(1)

Meer specifiek verloopt een cerclage methode als volgt: een 5-0 verchroomde hechtdraad start op de 6 uur

klokpositie, zo’n 2 tot 3 mm van de vrije rand van de hymenale restanten. Nadien wordt volgens de

wijzers van de klok verder gehecht in de submucosa tot aan de 12 uur klokpositie, waar de naald terug

naar buiten wordt gebracht. Dan wordt de naald langs deze opening terug ingebracht.De chirurg hecht

verder naar de 6 uur klokpositie. Wanneer de naald de aanvangspositie van de ingreep bereikt, trekt de

chirurg de uiteinden van de verteerbare draad aan. Zo wordt er een annulair of ringvormig hymen

gevormd.(30)

De cerclage methode kan uitgevoerd worden onder lokale of algemene verdoving en gebeurt gemiddeld

zo’n 2 à 3 weken voor de geplande huwelijksdatum.(19)Wanneer er echter niet voldoende hymenale

resten voorhanden zijn, wordt een stukje huid van het achterste deel van de vaginale wand nabij de voorste

wand vastgehecht, zodat een hymenale ring wordt gevormd.(1)

Indien de patiënte dit wenst, kan er bovenop de ingreep een bijkomende gelatinecapsule worden

ingebracht. Een dergelijk omhulsel zal door de penetratie breken en een bloedachtige substantie

vrijstellen, wat een postcoïtale bloeding nabootst. (1)

1.3.2 De oplossing?

Verhaar stelt dat de bezwaren die artsen opwerpen tegen een hymen(re)constructie eigenlijk vooral gelden

voor de maagdelijkheidsnorm. (16) Er moet benadrukt worden dat een hymen(re)constructie eigenlijk

slechts één oplossingsmogelijkheid is voor het probleem dat de maagdelijkheidsnorm stelt. Zo zien de

meeste patiëntes zo’n hymenherstellingsoperatie eigenlijk ook als pragmatische oplossing voor hun

probleem.

Bartels stelt dat de meisjes wel degelijk naar andere oplossingen zoeken, soms zelfs samen met hun

ouders. De auteur geeft als voorbeeld een aantal films voor het grote publiek die bewijzen hoe overal ter

wereld, de ‘ontmaagde’ meisjes niet worden verstoten, maar hoe er door hun omgeving naar een

menselijke oplossing wordt gezocht. (18)

Ook Bekker et al. vermeldt dat er verschillende soorten hulp zijn die kunnen worden aangeboden aan deze

jonge vrouwen en dat men zich ongerust maakt over de dominantie van de chirurgische aanpak van het

probleem. ‘To what extent is it a solution that fails to take sexual, and other social inequalities, into
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account?’(Want hoe kan chirurgie een oplossing zijn als zij er niet in slaagt seksuele en andere sociale

ongelijkheden in rekening te brengen?) (15)

Verder benadrukt het Collège National des GynècologuesObstétriciens Français (CNGOF) zeer

uitdrukkelijk het onderscheid tussen een sociaal probleem en een medisch probleem. Er werden door het

CNGOF zelfs geen richtlijnen uitgeschreven rond hymenherstellingsoperaties. De gynaecologen

argumenteren dat het hier immers gaat om een sociaal probleem en geen medisch probleem. (31, 32)

Wanneer er aan de patiëntes zelf werd gevraagd wat voor hen het belangrijkste is, vermeldden zij naast het

bloeden tijdens het eerste seksuele contact ook dat zij zich zorgen maken over het niet strak of nauw

genoeg aanvoelen van hun vagina. Aan dit laatste kan een hymenherstellingsoperatie vanzelfsprekend

weinig doen, maar oefeningen om de bekkenbodem te trainen kunnen hier wel een oplossing bieden. (19)

In een studie uit Amsterdam naar de achtergronden van vrouwen die vragen om een hymen(re)constructie,

de effecten van counseling op de mythe en de misvattingen rond maagdelijkheid, werd vastgesteld dat na

empowerment - door middel van uitgebreide counseling - 75% van de vrouwen besliste om geen operatie

te ondergaan. In deze studie doorliepen de vrouwen een protocol gebaseerd op principes zoals respect

voor autonomie, preventie van mogelijk kwaad en het zoeken naar een individuele oplossing voor elke

patiënte. Het protocol bestond uit vier contactmomenten. Het eerste contactmoment hield een semi-

gestructureerd interview in waarin werd gepeild naar verschillende zaken, waaronder de redenen van het

verzoek, hoe zij zelf dacht haar maagdelijkheid te moeten bewijzen en aan wie, de omstandigheden waarin

zij voor het eerst seksuele betrekking had, haar verwachtingen omtrent de ingreep, haar kennis over

seksualiteit en de anatomie van het hymen, ideeën omtrent maagdelijkheid en voorhuwelijkse seksuele

betrekking. Hierna werd de patiënte uitvoerig geïnformeerd over de normale anatomie van de vrouwelijke

genitalia aan de hand van foto’s van verschillende hymens. Er werd ook informatie gegeven over de rol

van de bekkenbodemspieren als seksueel orgaan. (19)

Ook mogelijke alternatieven zoals prikken in de vinger om bloed op het laken te druppelen, werden

besproken in deze studie. De vrouwen werden geadviseerd om het samentrekken van hun

bekkenbodemspieren te oefenen en hun eigen genitalia te onderzoeken met behulp van een spiegeltje. (19)

Het tweede contactmoment bestond uit een interview en onderzoek uitgevoerd door een gynaecoloog om

de vrouw nog meer te informeren over haar eigen anatomie. De status van het hymen werd ook

vastgesteld om te kunnen inschatten welke operatie zou moeten gebeuren indien de vrouw toch besliste tot

chirurgie over te gaan. Bij het derde contactmoment kon de vrouw verdere informatie vragen, haar

opmerkingen over het protocol en de uiteindelijke beslissing bespreken. Het vierde en laatste bezoek vond

plaats een aantal weken na het huwelijk om te evalueren hoe de huwelijksnacht verlopen was. Vond er een

bloeding plaats of moest de vrouw terugvallen op één van de alternatieven? Geloofde de echtgenoot dat de
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vrouw nog maagd was? Heeft de vrouw besloten om toch haar seksuele voorgeschiedenis te delen met

haar toekomstige echtgenoot? Ook werd uitgebreid nagevraagd hoe het hele protocol werd geëvalueerd.

(19)

1.3.3 Resultaten en mogelijke complicaties

Er zijn verschillende redenen waarom er weinig informatie gekend is omtrent de mogelijke complicaties.

Onder meer door de geheimhouding van dergelijke ingrepen zijn er weinig gegevens.(3)Zo hebben

vrouwen alvast in België en Nederland, het recht om gegevens en notities handelend over de ingreep te

laten vernietigen. Bovendien volgt slechts zelden een follow-up consultatie enkele weken na de operatie.In

de studie van Logmans et al. werden 50% van de vrouwen teruggezien voor follow-up en allen waren ze

tevreden over de ingreep. (14) Ondanks het feit dat een hymen(re)constructie veelvuldig wordt uitgevoerd,

stelt Essén et al. dat een dergelijke ingreep niet steeds tot het gewenste resultaat leidt; zo meent zij dat er

nog geen studies terug te vinden zijn die bewijzen dat zo’n ingreep wel degelijk leidt tot een

bloeding.(13)Een recente studie uit Nederland meldt dat slechts twee van de negentien geopereerde

patiëntes bloedverlies hadden op de huwelijksnacht. (19)

Mogelijke complicaties die men kan terugvinden in de literatuur volgend op een hersteloperatie, zijn de

volgende: infecties, hemorraghieën of bloedingen, incontinentie, het vormen van fistels, dyspareunie of

pijn bij geslachtsgemeenschap, adhesies en de vorming van littekenweefsel. (11, 33)Omwille van het

gebrek aan follow-up werd een kleinschalige Taiwanese studie op poten gezet. Alle patiënten werden na

één week teruggevraagd voor opvolging. Hieruit bleek dat enkele vrouwen nood hadden aan een nieuwe

operatie door het ontwikkelen van granulatieweefsel. Toch had niemand spijt van zijn beslissing. Twee

vrouwen werden opgevolgd voor een langere periode, respectievelijk vier en zes jaar; er waren geen

psychologische klachten. (30)

1.3.4 Het concept “vrije keuze”

Cook et al. vindt het belangrijk op te merken dat beslissingen genomen door competente jonge vrouwen

handelend over hun eigen lichaam gerespecteerd moeten worden. (1)Saharsostelt echter dat er bij

dergelijke aanvragen geen sprake kan zijn van een vrije keuze. De beslissing wordt namelijk genomen

onder externe druk, uitgaande van de opgelegde verwachtingen van hun cultuur. (6)

De meeste vrouwen die komen aankloppen met de vraag naar een hymen(re)constructie, zien dit als een

oplossing voor hun probleem. Het is een pragmatische visie. Slechts voor een kleine subgroep van de

dames vormt dit een moreel probleem. Zij ontwikkelen schuldgevoelens jegens hun echtgenoot en

schoonfamilie. (16)
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1.3.5 Houding van de gezondheidswerkers

In Nederland zou één vierde van de hulpverleners een probleem hebben met de ingreep, omdat deze botst

met hun eigen opvattingen en waarden.Ondanks de dubbele gevoelens voeren velen onder hen de ingreep

meermaals uit. Er heerst bij de Nederlandse gezondheidswerkers de vraag naar een meer eenduidig

standpunt en beleid.Dit zou een soort van houvast kunnen bieden voor de gezondheidswerkers wanneer ze

opnieuw de vraag krijgen om een hersteloperatie uit te voeren. (16)

Ondanks het feit dat een hymen(re)constructie vaak indruist tegen hun eigen waarden, voeren vele artsen

de ingreep toch uit. Het weigeren van een dergelijke ingreep zou de jonge vrouwen in gevaar kunnen

brengen. Het is dan ook belangrijk dat hulpverleners daarmee rekening houden bij het nemen van een

beslissing. (1, 6, 15, 16) De artsen die beslissen om een hymen(re)constructie uit te voeren, doen dit omdat

ze een nakend onheil willen wegnemen. Men kan deze beslissing kaderen in enerzijds een humanitaire

opvatting en anderzijds in de idee om seksegelijkheid te creëren. Het niet uitvoeren van de ingreep zou

namelijk de sekseongelijkheid versterken: de man gaat vrijuit, terwijl de vrouw gestraft wordt. (16)

Niettegenstaande het feit dat het een medisch onnodige ingreep betreft, een zogenaamde niet-medisch

geïndiceerde ingreep, blijft het een kleine, onschuldige en bovendien reversibele operatie.(16)Bovendien

blijkt deze ingreep wel degelijk een positief effect te hebben op de gezondheid van de patiënte volgens

Cook et al. . De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid namelijk als: “een toestand van

volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of

andere lichamelijke gebreken.”(1)

Ondanks de dubbele gevoelens, de misleidende aard en de negatieve bijklank die

maagdenvliesreconstructies met zich meedragen, zouden dergelijke ingrepen alleen al in Egypte

verantwoordelijk zijn voor een daling van het aantal eerwraak moorden met 80%. (1)

Wanneer artsen weigeren om de ingreep uit te voeren en ze hun beslissing bij hun patiënte proberen te

staven, komen - naast het feit dat zo’n ingreep in strijd is met hun eigen opvattingen en waarden en ze niet

willen meewerken aan het in stand houden van de dubbele standaard - vaak onderstaande argumenten  aan

bod. (16)

Sommige hulpverleners wensen niet mee te werken aan het misleiden van de toekomstige echtgenoot en

zijn familie. (1)

Ze vertellen verder dat deze ingreep ingaat tegen hun beroepsethiek, het betreft namelijk een medisch

onnodige ingreep aan een lichaamsdeel dat geen biologische functie uitoefent. Dit is echter ook het geval

bij andere plastische ingrepen, zoals bijvoorbeeld een borstvergroting. Beide ingrepen helpen om
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lichamelijke en culturele ideaalbeelden na te streven. (14, 16) Daarentegen zegt Cook et al. dat beide

ingrepen niet zomaar met elkaar vergeleken mogen worden aangezien het laten uitvoeren van een

hymen(re)constructie doeleinden heeft die ijdelheid voorbijstreven. (1)

Deze artsen vrezen dat ze door het uitvoeren van de ingreep meewerken aan de mythe van het

maagdenvlies. Bovendien zou een hersteloperatie enkel als een kortetermijnoplossing dienen, wantop

lange termijn zou het de maagdelijkheidsnorm net bevestigen. Het zou een louter cosmetische oplossing

zijn met een averechts effect volgens Verhaar et al. Maar worden de hedendaagse ontmaagde vrouwen zo

niet opgeofferd voor toekomstige generaties wanneer gezondheidswerkers weigeren om een

hymenconstructie uit te voeren? (16) Andere auteurs bevestigen dat het inderdaad een interim-oplossing

is, aangezien het echte antwoord gezocht moet worden op cultureel en niet op medisch vlak. (3, 14)

Saharsoveronderstelt daarentegen dat het uitvoeren van dergelijke ingrepen de maagdelijkheidsnorm net

kan ondergraven in plaats van deze te versterken.  Stel dat het normaal wordt voor jonge vrouwen om

voorhuwelijkse betrekkingen te hebben om dan enkele weken voor hun huwelijk een hersteloperatie te

ondergaan. Indien dit op grote schaal zou gebeuren, dan kan het zijn dat de normen en de deugden van het

maagd zijn vervagen. (6)

1.4 Wettelijke richtlijnen op internationaal beleidsniveau: Europa1

In de meeste van onze buurlanden, met name Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland en Duitsland, wordt

er in de wetgeving niet duidelijk vermeld hoe het nu precies zit met de wettelijkheid van een

hymenherstellingsoperatie. Soms wordt de procedure in de marge vermeld bij de wetgeving rondom

Vrouwelijke Genitale Verminking of cosmetische genitale chirurgie. Opvallend is wel dat de meeste

landen er niet in slagen een duidelijke richtlijn te geven, waardoor de beslissing over de legaliteit en de

medische noodzaak van de ingreep vaak bij de arts en zijn of haar persoonlijke waarden en normen ligt.

1.4.1 Groot-Brittannië

In Groot-Brittanniëbestaat de ‘Female Genital Mutilation Act 2003’, die zichuitspreekt over

VrouwelijkeGenitaleVerminking door testellen: A person is guilty of an offence if he excises, infibulates

or otherwise mutilates the whole or any part of a girl’s labia majora, labia minora or

clitoris.Meteendaaropvolgend is dezezin: But no offence is committed by an approved person who

performs … a surgical procedure on a girl which is necessary for her physical or mental health. (34)

1 De richtlijnen van het American Congress of ObstetriciansandGynecologists (33) worden beschreven in de
discussie.
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De beslissing of chirurgie noodzakelijk is voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de patiënte

wordt hierbij overgelaten aan de arts. Dit probleem wordt ook als dusdanig aangehaald door The Royal

College of ObstetriciansandGynaecologists in hun Statement No. 6.Hierin stelt het College dat het

evenwicht vinden tussen een procedure die het leven van de patiënte positief zal beïnvloeden en het

basisprincipe Do no harm, een steeds moeilijkere denkoefening wordt. Dit is zeker het geval wanneer men

ziet dat de vraag om chirurgie nu vaker wordt gesteld met als reden het leven van de patiënte te verbeteren

en niet meer enkel het leven van de patiënte te redden. In het geval van genitale cosmetische chirurgie is

dat evenwicht zo mogelijk nog moeilijker te vinden: de FemaleGenitalMutilation Act 2003 eist immers

dat chirurgie aan de genitalia enkel gebeurt wanneer de ingreep absoluut noodzakelijk is voor de

lichamelijke of geestelijke gezondheid van de patiënte. Verder schrijft het college dat het moeilijk te

vatten valt hoe cosmetische genitale chirurgie ooit in het belang van de patiënte kan zijn. (35)

Toch slaagt ook het College er niet in om duidelijkheid te scheppen voor de clinicus die met vragen zit: ter

conclusie drukt men namelijk zijn bezorgdheid uit over het feit dat de vraag naar chirurgie er komt omdat

de patiënten niet genoeg weten over de variatie in anatomisch voorkomen van de genitalia. Verder wordt

er geschreven dat elke culturele of religieuze norm die vrouwen in een positie van kwetsbaarheid of

onderdanigheid plaatst, onaanvaardbaar is. Tenslotte stelt men dat elke beslissing om cosmetische genitale

chirurgie toe te passen, volledig moet gebaseerd zijn op klinische gronden.

Na het doornemen van beide documenten, blijkt dat zowel de FemaleGenitalMutilation Act 2003 als de

RCOG Statement No. 6 geen eenduidige richtlijnen aan de clinicus kunnen bezorgen. De arts moet nog

steeds zelf uitmaken of de ingreep noodzakelijk is of niet en wordt verondersteld dit te doen met als

voornaamste beweegreden het belang van de patiënte.

De ingreep wordt terugbetaald indien uitgevoerd door artsen van the National Health Services (NHS).

Indien artsen in privéklinieken deze ingreep uitvoeren, is er geen terugbetaling. In een artikel met als titel

‘UK Taxpayersfundingmuslimrepair hymen surgery’, klaagde men dit gegeven aan bij het Departement

van Gezondheid. Het antwoord luidde dat wanneer de ingreep uitgevoerd werd door artsen van het NHS,

dit noodzakelijk bleek te zijn voor de lichamelijke of psychologische gezondheid van de patiënten. (36)
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1.4.2 Frankrijk

Een wetgeving omtrent hymen(re)constructies werd niet gevonden. Er werd geen specifieke wet opgesteld

omtrent FemaleGenitalMutilation (FGM) omdat FGM onder artikel 312 van het strafwetboek valt. Dit

artikel stelt dat geweldpleging jegens kinderen resulterend in mutilatie, voor het Hof van Assisen komt en

aldaar berecht wordt. Straffen kunnen oplopen tot 20 jaar gevangenisstraf. (3)

Het Collège National des GynècologuesObstétriciens Français (CNGOF) heeft geen richtlijnen

geschreven en deed dit doelbewust. In een interview met ‘Le Figaro’ stelt Prof. Dr. Emile Daraï

(secretaris-generaal van CNGOF) dat men tegen hymen(re)constructie is, omdat deze ingreep bijdraagt tot

de onderdrukking van de vrouw. Verder verduidelijkt Prof. Dr. Daraï waarom men geen richtlijnen

uitbrengt: “C’estunproblèmesocial et non médical.” (Het gaat om een sociaal probleem en niet om een

medisch probleem).(31, 32)

Er werd wel een richtlijn geschreven omtrent maagdelijkheidscertificaten. Deze richtlijn stelt dat een arts

moet weigeren het onderzoek uit te voeren en een dergelijk certificaat uit te schrijven, gezien er geen

enkele medische rechtvaardiging is voor een inbreuk op de persoonlijkheid en de intimiteit van de jonge

vrouw. Uitzondering moet gemaakt worden voor de vrouw die haar maagdelijkheid wil laten vaststellen in

het kader van een annulering van het huwelijk wegens non-consummatie en verder ook voor de vrouw die

slachtoffer is geworden van seksuele agressie. (37)

Er werd ook een opiniestuk geschreven door de voorzitter en de beide algemene secretarissen van het

CNGOF, namelijk de professoren J. Lansac, E. Daraï en D. Luton. Hierin nemen de professoren een

uitgesproken standpunt in tegen hymen(re)constructie: de ingreep is een aanslag op de integriteit van de

patiënte, gynaecologen zijn er niet om de leugen te vergemakkelijken of om een traditie uit een ander

tijdperk te onderhouden.In een emotionele oproep sporen de professoren aan tot een nieuwe feministische

golf: “Simone de Beauvoirreviens! Les femmes ont besoin de toi.” Komterug, Simone de Beauvoir! De

vrouwen hebben je nodig!(31)

Dit alles staat in schril contrast met het feit dat hymen(re)constructie wordt terugbetaald in Frankrijk: de

ziekteverzekering betaalt een hymenherstellingsoperatie terug in geval van seksuele agressie, trauma

(werkongeval of gerelateerd aan de materniteit) en ziekte. Een hymenherstellingsoperatie om socio-

culturele redenen behoort hier normaliterniet toe, maar de aangiftedocumenten worden vaak frauduleus

ingevuld waardoor de terugbetaling er toch komt. (37, 38)
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1.4.3 Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie schrijft in haar Standpunt omtrent

Hymenreconstructie (versie 1.0) dat een arts de operatie niet moet uitvoeren tenzij er na counseling geen

andere oplossing wordt gevonden. Bovendien is het de taak van de arts om de patiënte te verwijzen indien

zijn of haar persoonlijke opvattingen het onmogelijk maken om de ingreep uit te voeren. (39)

Men stelt dat het antwoord op de vraag naar een hymenherstellingsoperatie moet gebaseerd zijn op een

aantal principes zoals het recht op autonomie van de patiënte en het respect voor niet-westerse culturen.

Ook moet het principe van gelijkwaardigheid van beide geslachten en het voorkomen van lichamelijke en

psychosociale schade in rekening worden gebracht. Uitgebreide counseling moet vooraf gebeuren met

onder meer uitleg over de anatomische variaties van het maagdenvlies, over wat de maagdelijkheidsnorm

betekent voor de patiënte, haar partner en hun beide families. Eventueel kan de partner betrokken worden

in het gesprek. (39)

Als er naar de wetgeving in Nederland wordt gekeken, kan in het antwoord van minister Klink

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van 3 september 2007 op een vraag van lid Agema (PVV) gelezen

worden dat de minister geen voornemens heeft om de ingreep te laten verbieden. De minister legt uit dat

de zorgverleners moeten handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid,

voortvloeiend uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. (40)

In datzelfde antwoord schrijft de minister dat er geen verbod is binnen het Nederlandse zorgsysteem op

het leveren van niet-verzekerde zorg en dat de cliënt de kosten van de ingreep zelf moet dragen, omdat

deze prestatie niet verzekerd is door middel van de basisverzekering. De Volkskrant beschrijft echter hoe

specialisten de operatie onder een andere naam registreren zodat het ziekenfonds de operatie toch

terugbetaalt. Deze artsen argumenteren dat het verdoezelen van de ware aard van de ingreep noodzakelijk

is om het meisje te beschermen tegen haar omgeving. Voor de minister is dit gegeven echter onacceptabel.

(41)

Net zoals in Groot-Brittannië hangt in Nederland de beslissing tot het uitvoeren van de ingreep af van de

persoonlijke overtuiging van de arts. Echter, een belangrijk verschil tussen beiden is dat de ingreep in

Nederlandnooit terugbetaald wordt door de basisverzekering.

1.4.4 Duitsland

In hun Stellungnahme der DGGG zurIntimchirurgie, beschrijft het Deutsche Geselschaft

fürGynäkologieundGeburtshilfe (DGGG) hoe er onvoldoende onderzoek is gebeurd om duidelijke

richtlijnen te kunnen voorzien. Welschrijvenzehetvolgende: ‘Bei der Rekonstruktion des Hymens sind
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psychosoziale Gründe (Depression, Einsamkeit, Identitätskonflikte oder sogar Suizidalität) inbesondere

bei Frauen aus anderen Kulturkreisen ausschalggebend. (Bij hymenreconstructie zijn psychosociale

redenen (depressie, eenzaamheid, identiteitsconflicten of zelfs zelfmoordneigingen) in het bijzonder bij

vrouwen uit andere culturen doorslaggevend) Met deze zin benadrukt het DGGG hoe de psychosociale

achtergrond in de vraag naar hymenherstellingsoperaties niet mag vergeten worden en zelfs

doorslaggevend is in de keuze. (42)

In Duitsland wordt de ingreep niet terugbetaald, maar de centra waar de ingreep wordt uitgevoerd doen dit

wel aan verlaagde tarieven; het gaat hier om prijzen tot 130 euro. (43)

1.5 Wettelijke richtlijnen op federaal en regionaal beleidsniveau in België2

1.5.1 Richtlijnen

In België valt een hymen(re)constructie onder de RIZIV-nummers 431756 en 431760. Deze nummers

staan voor vagina- en vulvaplastiek, respectievelijk ambulant en gehospitaliseerd. Tot op heden is er geen

specifiek RIZIV-nummer voor een hymen(re)constructie. Dit gegeven leidt tot frustraties bij de

beleidsmakers en de artsen, daar het op deze manier onmogelijk is om te registreren hoeveel

hymen(re)constructies er gebeuren op jaarbasis en of er werkelijk sprake is van een stijging in het aantal

operaties doorheen de tijd zoals wordt beweerd. ( Zie infra )

De vele vragen en discussies in de verschillende parlementen getuigen van de nood aan feiten en cijfers,

waar er nu vooral op basis van het aanvoelen van de artsen en op vermoedens wordt gediscussieerd. In de

Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers werden er onder andere in 2004, 2009 en recentelijk nog

in mei 2011 schriftelijke vragen gesteld omtrent maagdenvliesreconstructie en de terugbetaling door het

RIZIV. (44-46) Helaas konden de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid nooit adequaat op

deze vraag antwoorden gezien het gebrek aan cijfermateriaal. Het is immers zo dat het RIZIV in 1984

beslist heeft om de vergoeding van verstrekking 431756 – 431760 voor de individuele en goed

gedocumenteerde gevallen toe te kennen, ongeacht de etiologie van het letsel waardoor de herstelling van

het maagdenvlies nodig is. (44)

De enige specifieke cijfers gekend in België, zijn deze van Le Groupement de GynécologuesObstétriciens

de LangueFrançaise de Belgique (GGOLFB), uit een enquête bij de Franstalige gynaecologen. Uit de 254

ingevulde enquêtes bleek dat er in 2007 310 aanvragen tot een maagdelijkheidscertificaat en 238

aanvragen tot hymenherstellingsoperaties gebeurden. Aangezien niet alle gynaecologen de vragenlijst

invulden, kan men enkel besluiten dat deze cijfers in werkelijkheid nog hoger liggen. (47)

2 De dienst Communicatie van het RIZIV bezorgde ons het cijfermateriaal.
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Ook in de Belgische Senaat leeft de topic. Dat getuigen de verschillende voorstellen tot resolutie met het

oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie .

Deze voorstellen werden ingediend in oktober 2008, juni 2008 en september 2010. (48-50) Argumenten

die worden gegeven zijn onder andere dat het principe van maagdelijkheid in strijd is met de

basisbeginselen van ons democratisch stelsel. Men zegt ook dat de terugbetaling van de ingreep door het

RIZIV hier gebeurt voor een handeling die medisch gezien niet vereist is, wat niet verantwoord is gezien

de vele andere kosten waar onze sociale zekerheid mee te maken krijgt. Zo stelt volksvertegenwoordigster

ChristineDefraigne (MR):“En waarom zouden we dan een RIZIV-tegemoetkoming weigeren voor

verstrekkingen die louter tot de esthetische heelkunde, zoals borstvergrotingen, behoren en die terecht als

niet medisch noodzakelijk worden beschouwd?” (50)

Rondomhet afgeven van attesten die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze,

levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen, werden reeds verschillende wetsvoorstellen ontworpen:

namelijk. in september 2010 en januari 2008. Hoewel de titel van het wetsvoorstel telkens zeer algemeen

klinkt, ging het in de werkelijke teksten enkel over maagdenvliescertificaten. Mevr.Defraigne

argumenteert in deze wetsvoorstellen dat door artsen te verbieden deze attesten uit te schrijven, de

wetgever duidelijk maakt dat hij het niet eens is met deze praktijken die de vrouw respectloos behandelen.

“Artsen zullen juridisch beschermd zijn en niet langer zelf de moeilijke keuze moeten maken. De mannen

zullen hun vrouw moeten aanvaarden zoals zij is, als hun gelijke.” (51, 52)



21

1.5.2 Cijfers RIZIV

Een hymenherstellingsoperatiein België valt zoals reeds eerder vermeld, onder de algemene categorie van

vagina- en vulvaplastiek met als RIZIV-nummers 431756 voor ambulante ingrepen en 431760 voor

gehospitaliseerde ingrepen. Om te kijken of er sprake is van een eventuele stijging in het aantal ingrepen

uitgevoerd in deze categorie, werden de cijfers opgevraagd bij het RIZIV. Met deze gegevens werd

onderstaande grafiek gemaakt (figuur 3).

Bij het bekijken van figuur 3 vallen een aantal zaken op. Vooreerst kan een dalende trend in het aantal

gehospitaliseerde ingrepen worden waargenomen die weliswaar minimaal is. Er kan een sterke stijging

worden vastgesteld in het aantal ambulante ingrepen: van 718 in 2000 over 2043 ingrepen in 2001 naar

2537 in 2010. Er is dus een forse toename vast te stellen in het aantal aanvragen tussen de jaren 2000 en

2001. Nadien neemt het aantal gestaag toe. Helaas kan er op basis van deze cijfers niet veel meer gezegd

worden aangezien de categorie vagina- en vulvaplastiek heel wat meer inhoudt dan enkel een

hymen(re)constructie.Deze categorie omvat onder meer ook de behandeling van - onmiddellijke of

uitgestelde -sequelen na bevalling, brandwonden, traumaen abcessen.
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2 METHODOLOGIE

2.1 Opzet van de studie

Het onderzoekKennis,attitude en praktijken van Vlaamse gynaecologen ten aanzien van

maagdenvliesherstellingen vond plaats in het kader van de Masterproef 2010-2012. Het

onderzoeksmateriaal werd verzameld met behulp van semi-gestructureerde vragenlijsten. Voorafgaand

aan het collecteren van de data vond een literatuurstudie plaats. Het doel van een dergelijkeliteratuur- en

documentenstudie was inzicht te verwerven in de problematiek rond hymen(re)constructies. Voor dit

onderzoek werd ethische goedkeuring gekregen door het Ethisch Comité UZ Gent. (Zie bijlage 1)

2.2 Literatuur- en documentenstudie

Voor de literatuurstudie werd de nodige informatie verzameld aan de hand van wetenschappelijke

artikelen, allen gepubliceerd tussen 1996 en 2012. Hierbij werd gebruik gemaakt van elektronische

zoekmachines.

De artikelen werden gevonden door een aantal trefwoorden in te geven. Zo werd in de database Pubmed

de volgende zoekterm gebruikt: ‘Hymen reconstruction’ en uit de 26 artikels werd vervolgens geselecteerd

op basis van titel en abstract. Ook werd gebruik gemaakt van referentielijsten, de ‘RelatedCitations’ en

‘RelatedArticles’. Dit laatste is een dienst die op Pubmed wordt aangeboden waarbij artikels worden

gesuggereerd die over hetzelfde onderwerp gaan als het artikel dat men op dat moment aan het bekijken is.

Mede door op zoek te gaan naar specifieke antwoorden op de onderzoeksvraag en op de deelonderwerpen,

werden uiteindelijk twintig artikels weerhouden, waarvan één artikel niet online beschikbaar was. Het

desbetreffende artikel uit het tijdschrift Journal LawMedicine “Reconstructing the hymen: mutilation or

restoration?” door de auteur O'Connor, werd aangevraagd bij de uitgeverij.

Een andere term die in Pubmed werd ingegeven was ‘hymenoplasty’. Dit leverde twee interessante

artikels op.

Niet enkel medische databases werden doorzocht, maar ook databases voor de sociale wetenschappen

werden bekeken, met name Elin en ISI Web of Knowledge. De zoekterm die werd ingegeven was telkens

‘Virginity’. In Elin werd ook de combinatie van volgende termen ‘Virginity AND hymen’ geprobeerd

omdat determ ‘Virginity’ alleen een enorm groot aantal niet-relevante artikels opleverde.

Ook meer populaire en voor het publiek meer toegankelijke zoekmachines als Google werden benut.
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Verdere artikels werden bekomen via onze promotor, Dr. Els Leye. Voor de tekst over de vergelijking

tussen een hymenherstellingsoperatie en vrouwenbesnijdenis hebben wij ons gebaseerd op een bespreking

met onze promotor.

Voor de wetgeving in België werd op de websites van Kamer en Senaat telkens de zoekterm hymen

opgegeven. Ook werden de websites van de Belgische beroepsverenigingen geconsulteerd. Maar zowel op

de site van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) als op de website van Le

Groupement des GynecologuesObstétriciens de LangueFrançaise de Belgique (GGOLFB) werd niets

gevonden. Daarom werd geprobeerd om via de zoekmachine Google meer informatie te bekomen. De

termen GGOLFB en virginité werden ingegeven, zo kwam men terecht op een website van de Waalse

partij, de MRmet onder andere cijfers voor het jaar 2007. Een andere link verwees naar een mondelinge

vraag van de Brusselse Volksvertegenwoordigster FatoumataSidibé (FDF).

Omdat er in België geen of toch zeer weinig gegevens te vinden zijn omtrent de wetgeving en richtlijnen,

werd besloten om ook de wetgeving en richtlijnen in de buurlanden op te zoeken.

Voor het zoeken van informatie omtrent de wetgeving uit het buitenland, werd eerst teruggegrepen naar

ons eigen literatuuronderzoek dat in september en oktober 2010 werd uitgevoerd. Daarin werden onder

andere het artikel van Mike O’Connor, de editorial van Jean-Jacques Amy en het standpunt van

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Verloskunde (NVOG) reeds opgenomen. Ter uitbreiding werd

ook gezocht naar informatie via de officiële websites van de verschillende regeringen.

Ook de websites van de verschillende beroepsverenigingen werden met het oog op de bestaande

richtlijnen geconsulteerd. De websites van de Britse, Franse en Duitse beroepsverenigingen werden

bezocht. Op de website van The Royal College of ObstetriciansandGynaecologists werd het RCOG

Statement No.6 bekomen. Op de websites van Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens

Français en Das Deutsche GesellschaftfürGynäkologieundGeburtshilfe werden echter geen officiële

documenten teruggevonden. Om tot de gewenste informatie te komen, werd gekozen voor de

zoekmachine Google. Combinaties van verschillende zoektermen werden ingevoerd, hierdoor werden

verschillende documenten bekomen.
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2.3 Vragenlijst

2.3.1 Principe

Een KAP-studie wil specifiek op zoek gaan naar de kennis, attitude en praktijken van een bepaalde

doelgroep met betrekking tot één bepaald onderwerp. Het is een voorbeeld van een kwalitatiefonderzoek.

In een evaluatie van studies rond FGM, waaronder een KAP-studie bij Vlaamse gynaecologen, werd

melding gemaakt van de CASP-criteria of Critical Appraisal Skills Programme-criteria. (53, 54)De CASP-

criteria vormen een instrument waarmee kwalitatieve research kan worden ingeschat op het vlak van

nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en relevantie. Er wordt gebruik gemaakt van tien vragen die bedoeld

zijn om de onderzoekers kritisch te doen nadenken over hun eigen studie. De vragen gaan onder andere

over een gepast research design, sampling, dataverzameling, reflexiviteit, ethische kwesties, data-analyse,

conclusies en waarde van het onderzoek. Deze vragen werden samen metDr. Leyebesproken en er werd

getracht met dit onderzoek naar hymen(re)constructies voldoende aansluiting te vinden bij deze criteria.

(53, 55)

2.3.2 Doelgroep

In deze studie behoren de Vlaamse gynaecologen tot de doelgroep. Er werd gepoogd alle Vlaamse

gynaecologen aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie of VVOG te

bereiken via hun e-mailadressenbestand.(Zie infra) Er werd geschat dat we via dit adressenbestand 500

gynaecologen konden bereiken.Tot op heden hebben we geen exact beeld over het aantal aangesloten

gynaecologenbijde VVOG. Om deze thesis te schrijven hebben we ons gebaseerd op een schatting,

namelijk 500 artsen.

2.3.3 Design

Als basis voor het ontwerpen van de vragenlijst, werd de vragenlijst van de KAP-studie rond vrouwelijke

genitale verminking van Leye et al. gekozen. Deze vragenlijst werd reeds gepilot en getest in het kader

van de vorige studie. Na het lezen van een aantal artikels en een brainstorm onder de studentes, werd een

definitieve vragenlijst ontworpen. Deze werd door Dr. Leye goedgekeurd en voor een piloottest naar een

aantal gynaecologen opgestuurd. De opmerkingen van deze peergroup werden verwerkt. Na een halve dag

observatiestage bij Em. Prof. Dr. Marc Dhont, werd nog een vraag toegevoegd omtrent follow-up.Deze

observatiestage bestond uit het meevolgen op het operatiekwartier om een hymenherstellingsoperatie te

zien uitvoeren. Em. Prof. Dr. M. Dhont is professor in de Obstetrie en de Gynaecologie aan de

Universiteit van Gent, stichter van het centrum voor infertiliteit en was diensthoofd van de afdeling

reproductieve geneeskunde van 1991 tot 2007.
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De vragenlijst werd online aangemaakt op de website www.enquetemaken.be. Via de Vlaamse Vereniging

voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) werd de link naar de vragenlijst op 3 mei 2011 op de website

van de VVOG online gezet. Dit leverde echter slechts negen ingevulde enquêtes op en daarop werd

besloten om een oproep via e-mail te doen. Op 28 juni 2011 werd een eerste e-mail naar het voltallige

adressenbestand van de VVOG verstuurd. Op 28 oktober 2011 hebben negentig gynaecologen op deze

manier de vragenlijst ingevuld.

Er werd besloten om een tweede e-mail met een uitnodiging om de enquête in te vullen naar de

individuele e-mailadressen van de artsen te sturen en zo deze cijfers op te krikken. De steden en

ziekenhuizen die werden aangeschreven werden geselecteerd op basis van cijfergegevens over het aandeel

van de bevolking met vreemde nationaliteit per gemeente, gevonden op de website van de Vlaamse

overheid, www.vlaanderen.be. (56) De gemeentes met percentages tussen 20 - 47% werden geselecteerd

en in deze gemeentes werden de verschillende ziekenhuizen opgezocht via de website

www.hospitals.be/nederlands/ziekenhuizen. De ziekenhuizen uit de volgende gemeentes werden

gecontacteerd: Gent, Antwerpen, Hoogstraten, Essen, Ravels, Hamont-Achel, Maasmechelen, Oostende,

Ronse en Voeren. Er werd beslist om de algemene ziekenhuizen in Brussel niet op te nemen omwille van

de taalbarrière en de onmogelijkheid om in een kort tijdsbestek nog een Franstalige versie van de

vragenlijst te voorzien. De artsen werkzaam binnen de universitaire ziekenhuizen van Gent, Leuven,

Brussel en Antwerpen werden ook aangeschreven.Het versturen van deze herinneringsmail werd verdeeld

over twee dagen en gebeurde op 28 oktober 2011 en 11 november 2011. ( Zie bijlage 2)

De elektronische vragenlijst werd afgesloten in de week van 19 februari 2012. Op dat moment hebben in

totaal 109 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Als er in rekening gebracht wordt dat er

vijfhonderd gynaecologen aangesloten zijn bij de VVOG, werd er een respons van 21,9% bereikt. ( Zie

bijlage 3)

www.enquetemaken.be
www.vlaanderen.be
www.hospitals.be/nederlands/ziekenhuizen
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3 RESULTATEN

3.1 Analyse van gegevens

De gegevens werden door het online programma van de vragenlijst (www.enquetemaken.be) verzameld in

een bestand van Excel 2010. Voor de data-cleaning en analyse werd gebruik gemaakt van het statistisch

programma SPSS versie 19.

3.2 Epidemiologie

Onder de respondenten (n=109) behoorden er 37 (33,9%) tot de categorie 30 - 40 jaar oud, 39 (35,8%) in

de groep 41 - 50 jaar oud en 28 (25,7%) waren ouder dan 51 jaar. Eenenveertig respondenten (37,6%)

waren mannen en 63 (57,8%) vrouwen. Van de 109 respondenten werkten er 38 (34,9%) in een grootstad,

47 (43,1%) in een middelgrote stad en negentien (17,4%) in een landelijk gebied. In Vlaanderen zijn er

drie grootsteden: Gent, Antwerpen en Brussel. Een landelijk gebied werd gedefinieerd als “buitengebied”.

Steden niet behorend tot één van beide gebieden werden omschreven als een “middelgrote stad”.(57)Vijf

respondenten (4,6%) waren tewerkgesteld in een privépraktijk, 45 (41,3%) in een algemeen ziekenhuis, 21

(19,3%) in een universitair ziekenhuis en 33 (30,2%) in een combinatie van deze. Voor de variabelen

leeftijd, geslacht en tewerkstelling waren er vijfontbrekende antwoorden(4,6%).

Tachtig respondenten (73,4%) hebben in de loop van hun carrière ooit van een patiënte de vraag gekregen

om een hymen(re)constructie uit te voeren. Meer specifiek hadden 21 respondenten (26,3%) in het

voorbije jaar geen enkele aanvraag gekregen. Bijna evenveel respondenten, respectievelijk twintig (25%)

en negentien (23,7%)hadden één of twee aanvragen gekregen in het voorbije jaar.Twintig respondenten

(25%) ontvingen drie of meer aanvragen in de voorbije twaalf maanden, waarvan twee gynaecologen meer

dan tien aanvragen kregen.

Negenentwintig respondenten (26,6%) kregen tot op heden nog nooit de vraag van een patiënte om

hymenherstellingsoperatie uit te voeren.

3.3 Kennis

3.3.1 Opleiding

Van de ondervraagden gaf89% aan dat hymenherstellingsoperaties geen onderdeel waren van de

basisopleiding tot arts. Ook in de specialisatiejarenkwam het merendeel van de respondenten (66%) nooit

in aanraking met deze topic. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de respondenten en het verschil

in opleiding omtrent deze thematiek, worden geen significante verschillen aangetoond. Toch valt een

toenemende aandacht en interesse voor eergerelateerd geweld, FGM en bij uitbreiding

www.enquetemaken.be
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maagdenvliesherstellingen te vermoeden in de vernieuwde curricula. Over deze vraag werden door de

respondenten een aantal opmerkingen neergeschreven waaronder het feit dat een maagdenvlies zo

onbeduidend is, dat het niet hoeft opgenomen te worden in het curriculum. Eén arts uitte bezorgdheid over

de wettelijke consequenties verbonden aan de ingreep.

Zo’n 36,7% (n=40) van de artsen gaf aan dat meer informatie in de opleiding gewenst zou zijn, 59,7%

(n=65)vond dit echter overbodig. Twee artsen stelden dat meer informatie over het maatschappelijke debat

en in het algemeen ook over schadelijke culturele praktijken zoals FGM met belichting van sociologische

en culturele aspecten een verrijking zou kunnen zijn. Over de technische aspecten van de ingreep dient

volgens deze laatsten echter geen nadere uitleg te worden verstrekt. Er waren viermissings (3,6%).

3.3.2 Richtlijn

Het percentage van de artsen dat geen weet heeft van een richtlijn, zij het door nationale of door

internationale beroepsverenigingen ontworpen, bedraagt 80,7% (n=88). Artsen die wel op de hoogte zijn

van een richtlijn, halen deze van beroepsverenigingen uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië aan.

Van de respondenten dacht 72,5% (n=79) dat het opstellen van een richtlijn door de VVOG een goed idee

zou zijn. Twee artsen schreven hierover dat een algemene houding van de VVOG klaarheid zou kunnen

scheppen en zelfs het geleidelijke uitsterven van de vraag zou kunnen betekenen. Twee anderen opperden

dan weer dat dit betuttelend zou kunnen overkomen en dat de beslissing nog steeds bij de individuele

gynaecoloog hoort te liggen. Eén van hen stelde dat opinieteksten van voor- en tegenstanders wel zouden

kunnen helpen.

3.4 Attitude

3.4.1 Algemene stellingen

Er werden in de vragenlijst een aantal stellingen geponeerd waar de arts kon aanduiden bij welke categorie

zijn of haar mening voor de desbetreffende stelling het dichtst aanleunde. Men had de keuze uit volgende

categorieën: helemaal niet akkoord, niet akkoord, neutraal, akkoord of helemaal akkoord.3

Wanneer er werd gevraagd of de arts denkt te beschikken over denodige kennis en technische

vaardigheden om de ingreep uit te voeren, verklaarden 75 respondenten (71,4%) dat dit inderdaad zo is.

Tien personen (9,5%) antwoordden neutraal, terwijl twintig artsen (19,1%) vonden dat zij niet beschikten

over de nodige kennis en vaardigheden.

3Daar er bij elk van de opinievragen vier missings waren, werden de percentages berekend op een totaal van 105
respondenten.
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Tachtig respondenten (76,2%) vonden dat de ingreep medisch niet-geïndiceerd is. Zeventien respondenten

(16,2%) verklaarden zich neutraal, terwijl slechts acht artsen (7,6%) aanduidden dat zij niet akkoord

waren met de stelling en dat de ingreep dus wel medisch geïndiceerd is.

Op de stelling of de ingreep het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking van de vrouw schendt,

werd geen unaniem antwoord gegeven. Zevenendertig respondenten (35,2%) antwoordden neutraal,

34onder hen (32,4%)gingenniet akkoord, tegenover nog eens 34 (32,4%) artsendie wel akkoord gingen.

Vijfenzeventig respondenten (71,4%) gaven aan akkoord te gaan met de stelling dat de ingreep

meewerken betekent aan de mythe dat elk maagdenvlies bloedt bij eerste coïtus. Slechts twaalf artsen

(11,4%) gingen niet akkoord met de stelling en achttien respondenten (17,2%) antwoordden neutraal.

De stelling dat de ingreep misleiding van de toekomstige huwelijkspartner en de betrokken families

ondersteunt, leidde tot 44 neutrale antwoorden (41,9%), terwijl 47 respondenten (44,8%) aanduidden

akkoord te gaan met deze stelling. Veertien onder hen (13,3%) gingen niet akkoord met de stelling.

Meer dan de helft, namelijk 63 respondenten (60%), verklaarden zich akkoord met het feit dat het de

patiënte is die beslissingsrecht heeft over haar lichaam en dat de persoonlijke opinie van de arts hier los

van staat. Tweeëntwintig artsen (21%) antwoordden neutraal en twintig onder hen (19%) gingen niet

akkoord.

Dat de patiënte in gevaar is en een potentieel slachtoffer van eerwraak, werd onderschreven door 46,7%

van de artsen (n=49). Vier artsen (3,8%) verklaarden zich helemaal niet akkoord met deze stelling en

14,3% (15 artsen) ging niet akkoord. Zevendertig respondenten (35,2%) antwoordden neutraal.

Zevenendertig respondenten (35,2%)gingen niet akkoord met de stelling dat het gaat om een kleine,

reversibele, onschuldige ingreep zonder risico’s, waarvan twaalf(11,4%) zelfs helemaal niet

akkoordgingen. Negenentwintig artsen (27,6%) gaven aan neutraal te zijn. Ruim39 respondenten

(37,2%)vonden dat het effectief om een onschuldige ingreep ging.

Geconfronteerd met de stelling het is een ingreep zoals alle andere, ik voer ze gewoon uit, gaven slechts

vijf artsen (4,8%) aan hiermee akkoord te gaan. De meeste respondenten, namelijk 74 personen(70,5%)

waren het niet eens met deze stelling en 26 artsen(24,7%) antwoordden neutraal.

Maar liefst 69 van de respondenten (65,7%) waren het eens met de stelling dat de ingreep de dubbele

standaard in stand houdt.Achtentwintig personen (26,7%) antwoordden neutraal. Slechts 8 respondenten

(7,6%) gingenniet akkoord de stelling.



29

Verder verklaarden 75 respondenten(71,4%)akkoord te gaan met de stelling dat hymenherstellingoperaties

de maagdelijkheidsmythe in stand houden. Zestien respondenten(15,3%) waren het hier niet mee eens en

14 personen (13,3%) gaven aan neutraal te zijn.

Er werd ook gesteld dat het niet opereren de dubbele standaard in stand houdt. Hiermee werd bedoeld dat

als meisjes niet beschikken over de mogelijkheid tot een hymenherstellingsoperatie, zij kunnen gestraft

worden voor het vermeende seksueel actief zijn, terwijl dit bij jongens niet kan gecontroleerd worden.

Vierentwintig respondenten (22,9%) waren het eens met deze stelling. Zesenveertig personen (43,8%)

gaven aan neutraal te zijn en 35 artsen (33,3%)gingen niet akkoord met de stelling.

3.4.2 Terugbetaling

Wanneer gevraagd wordt naar de mening van de artsen over de terugbetalingsmogelijkheden,

antwoordden 85 respondenten (78%) dat deze ingreep niet moet worden terugbetaald door het RIZIV. Een

aantal van de respondenten (n=24) besliste om hierover een opmerking neer te schrijven en ook in deze

opmerkingen werden duidelijke verschillen in opvatting aangetoond. Zo argumenteert 21% (n=5) dat het

gaat om een medisch niet-geïndiceerde ingreep. Acht procent(n=2) vond dan weer dat gezondheid ook

psychisch welzijn betekent en dertien procent (n=3) haalde aan dat de patiënte in reëel gevaar is. Twee

artsen (8%) maakten zich zorgen dat het terugbetalen van de ingreep de vraag naar

hymenherstellingsoperatieszou doen stijgen en zo het probleem of de mythe onderhouden. Daar waar er

door één persoon (4%) werd gewezen op de budgettaire beperkingen, argumenteerden twee anderen dat

ook andere niet-medisch geïndiceerde ingrepen worden terugbetaald. Eén persoon duidde op het feit dat

wanneer de ingreep niet wordt terugbetaald, de kans op reconstructies door onbekwame personen en

hiermee ook het risico op complicaties zou stijgen. Deze bezorgdheid wordt ook in de literatuur

vermeld.(1, 22) Een enkeling schreef dat de operatie,net zoals het verliezen van haar maagdelijkheid,de

verantwoordelijkheid van de patiënte is.
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3.5 Praktijken

3.5.1 Consultatiegesprek

Ondanks de terughoudendheid van een groot deel van de respondenten omtrent het uitvoeren van een

hymen(re)constructie, bleek het percentage van artsen dat counselde over alternatieven laag te zijn.

Vijfenzestig respondenten (81,2%) bespraken geen alternatieven, die eventueel een hymen(re)constructie

zouden kunnen vervangen, met de patiëntes. Slechts vijftien artsen (18,8%) die ooit de vraag naar een

hymenherstellingsoperatie kregen, voerden een gesprek over alternatieven zoals de maagdelijkheidsovule

en de vingerprik met hun patiënte.

Tijdens een consultatiegesprek bevroegen de respondenten verscheidene elementen. De drie meest

bevraagde zaken waren de motivatie (87,5%), leeftijd (70%) en relatiestatus van de patiënte (68,8%). In

ongeveer gelijke mate werdenreligie (61,3%) en etniciteit (58,8%) bevraagd.

Overigens werden in mindere mate volgende elementen nagegaan: dekennis van de patiënte met

betrekking tot de genitalia en het hymen (45%), de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (27,8%).

Ook werdende geplande datum van het nakende huwelijk, om dit te relateren aan het helingsproces, en het

gegeven of de patiënte kan omgaan met het misleiden van de (schoon) familie(1,8%)bevraagd.

Van alle respondenten die reeds de vraag kregen om een hymen(re)constructie uit te voeren, vroeg 87, 2%

de reden hiervoor na. Tweeëndertig respondenten onder hen gaven toelichting over het wel of niet

bevragen van de reden achter de nood aan een hymen(re)constructie. Uit deze antwoorden kwamen vier

belangrijke beweegredenen naar voor; verscheidene artsen gaven meerdere redenen aan. Als belangrijkste

argument werd door negentien respondenten (59,4%) de behoefte aan een duidelijk beeld op de motivatie

van de patiënte aangegeven om na te gaan of er sprake is van angst voor represailles. De vraag werd door

16 artsen (50%) gesteld, met als doel de patiënte bewust te maken van heersende controverse, twee

personen (6,3%) stelden de vraag puur uit interesse en zeven maal (21,9%) werd aangegeven dat dit een

overbodige vraag was. Vijf keer (15,6%) werd een andere dan de vier bovenstaande beweegredenen

aangegeven.

3.5.2 De ingreep uitvoeren

In de groep van de respondenten die reeds ooit de vraag kreeg om een hymen(re)constructie uit te voeren

(n=80), besliste ongeveer de helft, namelijk 42personen (52,5%) om de ingreep sowieso uit te voeren. In

de groep die nooit eerder de vraag kreeg (n=29), zouden slechts zeven artsen (24,14%) de ingreep hoe dan

ook uitvoeren. Dit betekent dat in totaal 49 respondenten (45%) positief antwoordden op de vraag naar een

hymenherstellingsoperatie.
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3.5.2.1Redenen om de ingreep uit te voeren

De meerderheid, 32 van deze 49 artsen (65,3%) gaf aan dat het beslissingsrecht van de vrouw, los van hun

persoonlijke opinie één van de redenen was om de operatie wel uit te voeren. Tweeëntwintig onder hen

(44,9%) vond ook het risico waarin de patiënte zich bevindt een goede reden om de ingreep uit te voeren.

De operatie werd door 13 van deze artsen (26,5%) gezien als een kleine, onschuldige ingreep.

Door 42 respondenten (85,7%) werd aangeduid dat zij nog andere redenen hadden om de ingreep uit te

voeren. Deze andere redenen werden echter niet gespecifieerd.

De ingreep werd slechts door twee artsen (4,1%) beschouwd als een ingreep zoals vele andere.

Zevenenveertig van de 49 artsen (95,9%) erkenden dus dat deze ingreep complexer is door onder meer de

socio-culturele dimensies.

Slechts vier artsen (8,2%) verklaarden dat het ondermijnen van de dubbele standaard een reden was om

de operatie uit te voeren. Voor 45 respondenten (91,8%) was dit geen reden om de ingreep uit te voeren.

Tijdens het consultatiegesprek met de respondenten gaven de patiënten verscheidene argumenten aan

voor de nood aan een hymen(re)constructie. In volgorde van belang waren dit culturele gewoonten 67,3%

(n=33), druk uitgeoefend door de (schoon)familie 61,2% (n=30), religieus voorschrift 44,9% (n=22),vrees

voor geweld 36,7% (n=18), respect en genegenheid voor de toekomstige echtgenoot 18,4% (n=9)

enrespect en genegenheid voor de familie 8,2% (n=4). Uit de antwoorden van de respondenten bleek het

cosmetisch verlangen voor geen enkele patiënte een reden te zijn om een hymen(re)constructie te laten

uitvoeren.

3.5.2.2Codering

Zo goed als alle respondenten (97,6%) die een hymen(re)constructie uitvoerden, codeerden de ingreep

onder de RIZIV-nummers voor vagina- en vulvaplastiek. Slechts één arts codeerde de ingreep op een

andere manier, met name onder de RIZIV-nummers, 431071en 431082, voor het bilaterale uitsnijden van

de klieren van Bartholin.

3.5.2.3Follow–up

Negenentwintig van de 42 artsen (69%) die de ingreep uitvoerden, deden aan follow-up.Dertienonder hen

(44,8%) vertelden dat slechts een heel klein aantal van de patiënten hen hiertoe de kans liet, door effectief

terug te komen.

De follow-up bestond bij vijftien van de 29 artsen (51,7%) vooral uit het klinisch nakijken van het

genezingsproces met wondcontrole. Zes van deze 29 (20,7%)zouden ook de psychologische aspecten aan
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bod laten komen door middel van bijvoorbeeld een informeel gesprek over de komende huwelijksnacht of,

indien deze al gepasseerd is, door het navragen van de ervaring en tevredenheid van de patiënte.

Van de 42 artsen die de ingreep uitvoerden,dedentwintig respondenten (47,6%) niet aan follow-up,acht

van deze twintig (40%) deden dit niet omdat ze het overbodig vonden bij deze kleine ingreep. Drie van

hen (15%) argumenteerden dat zij niet aan follow-up doen omdat hun patiënte zelf had aangegeven dit

niet te willen.

3.5.2.4Complicaties

Complicaties werden al gezien door drie van de 42 artsen die de ingreep uitvoerden (7,1%). In één van

deze gevallen ging het om een bloeding die een nieuwe ingreep noodzakelijk maakte met controle van de

hemostase. Verder werd dyspareunie vermeld en hematoomvorming.

3.5.3 De ingreep niet uitvoeren

Van alle artsen die de vraag reeds hebben gekregen (n=80) zouden 31 onder hen (38,8%) de ingreep niet

uitvoeren of de patiënte doorverwijzen. Zeven van de 80 artsen (n=8,8%) zouden de ingreep soms

uitvoeren en soms ook niet, afhankelijk van het verhaal van de patiënte. Van de 29 artsen (26,6%) die nog

nooit de vraag kregen om een hymenherstellingsoperatie uit te voeren, zouden acht artsen de ingreep niet

uitvoeren en zouden veertien artsen de patiënte doorverwijzen. Kortom 75,9% van de artsen die nooit

eerder de vraag kreeg, zou de ingreep niet zelf uitvoeren. Dit betekent dat in totaal 53 respondenten

(n=48,6%) negatief antwoordden op de vraag naar een hymen(re)constructie.

Wanneer er gevraagd werd naar redenen om de ingreep niet uit te voeren of de patiënte door te verwijzen

gaven vijftienvan de 53 artsen (28,3%) aan dat zij denken niet te beschikken over de nodige kennis en

technische vaardigheden om deze ingrepen uit te voeren. Vijf artsen (9,4%) voeren in se geen chirurgische

ingrepen uit.

Een groot deel onder de respondenten, 41,5% (n=22) gaf aan dat zij de operatie niet zouden uitvoeren

omdat het een medisch niet-geïndiceerde ingreep is. Volgens 18,9% (n=10) draagt de ingreep bij tot het

misleiden van de toekomstige echtgenoot en familie,wat voor hen één van de redenen is om het niet te

doen.

Het uitvoeren van de ingreep zou door 45,3% (n=24) en door 49,1% (n=26) geweigerd worden omdat

deze respectievelijk de maagdelijkheidsmythe en de dubbele standaard in stand houden. Zesentwintig van

de 53 artsen (49,1%) argumenteerden tenslotte dat de ingreep de lichamelijke integriteit van de vrouw

schendt en dat zij onder meer voor deze reden deingreep niet uitvoeren. Eén arts schreef dat er gewoon

geen tijd is in het operatiekwartier om dergelijke ingrepen te doen.
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4 DISCUSSIE

4.1 Beperkingen van de studie

Zoals reed hoger aangehaald kon tot op heden het exact aantal gynaecologen aangesloten bij de

mailinglijst van de VVOG niet worden bekomen. Er werden meerdere pogingen ondernomen om dit cijfer

te achterhalen. We beseffen dat dit een hiaat is in het onderzoek.Van alle gynaecologen aangesloten bij de

VVOG, vulde 21,9% de vragenlijst in. Dit is een lage respons die diverse redenen kan hebben: gebrek aan

tijd of interesse, het feit dat de artsen nog niet met deze situatie werden geconfronteerd, de overbevraging

via e-mail, etc. Het kan zijn dat vooral die artsen die de situatie reeds meemaakten de vragenlijst hebben

ingevuld. Dus er kan sprake zijn van een responsbias. Er moet rekening gehouden worden met de

mogelijkheid dat de gynaecologen die niet hebben meegedaan aan deze studie er een andere opinie zouden

kunnen op na houden. Het kan ook zijn dat vooral die artsen die een uitgesproken mening voor of tegen de

ingreep hebben, onze vragenlijst invulden. Verder is de groep van artsen die de vraag nooit eerder kreeg,

beperkt in aantal en zou dit percentage kunnen evolueren indien het om een groter aantal respondenten

ging. Dit betekent dat de resultaten niet kunnen veralgemeend worden naar alle Vlaamse gynaecologen.

De lage respons maakt het ook moeilijk om op een adequate manier in te schatten hoeveel gynaecologen

werkelijk reeds werden geconfronteerd met deze situatie en hoeveel hymen(re)constructies er al in

Vlaanderen werden uitgevoerd.In de data-analyse werden geen betrouwbaarheidsintervallen berekend

voor de verschillende variabelen. Dit enerzijds vanwege de lage respons en anderzijds omwille van de

mogelijks niet-representatieve sample uit de populatie.

De studie geeft niettemin een indicatie van de problematiek omtrent hymen(re)constructie in Vlaanderen.

4.2 Bevindingen uit de vragenlijst

Minder dan de helft van de respondenten gaf aan te denken dat patiënten het slachtoffer kunnen worden

van geweld. Schrik voor geweld is dus voor de meeste respondenten geen reden om een

hymen(re)constructie uit te voeren. Dit is een frappante vaststelling, niet overeenstemmend met de eerdere

gegevens bekomen uit de literatuurstudie. Verscheidene auteurs vermelden namelijk dat ondanks het feit

dat hymen(re)constructies vaak indruisen tegen de eigen waarden van de hulpverleners, de meeste artsen

de ingreep toch uitvoeren. Het weigeren van een dergelijke ingreep zou de jonge vrouwen kunnen

blootstellen aan eerwraak. (1, 6, 15, 16) Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat een deel van de

Vlaamse gynaecologen zich niet bewust zijn van dit risico of dat zij dit risico afdoen als verwaarloosbaar.

Hoewel het moeilijk is om het risico op eerwraak op een adequate manier in te schatten, laten casussen uit

de literatuur er geen twijfel over bestaan. Een gynaecoloog die de vraag krijgt om een
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hymen(re)constructie uit te voeren moet zich ten allen tijde bewust zijn van dit risico. De arts zou met alle

mogelijkheden die tot zijn of haar beschikking staan, moeten proberen een degelijke inschatting te maken

van het risico in elke casus. Een kwalitatief onderzoek handelend over hymen(re)constructies bij de

betrokken vrouwen zou duidelijkheid kunnen scheppen in zaken waarover nu eerder veronderstellingen

worden gedaan. Cook et al. vermeldde dat een deel van de artsen een hymen(re)constructie weigerde uit te

voeren omwille van de hieraan gekoppelde misleiding van de toekomstige partner en familie. (1)Toch gaf

slechts een minderheid van onze respondenten aan dat ze omwille van dergelijke misleiding de ingreep

niet (zouden) uitvoeren.Desalniettemin gaf ongeveer de helft van de artsen aan dat hymen(re)constructies

inderdaad een illusie bij de familie creëren. Hieruit kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat

het misleiden van de echtgenoot en de families als dusdanig wordt erkend door de Vlaamse artsen, maar

dat hun keuze tot het wel of niet uitvoeren van een ingreep hier niet door bepaald wordt.

Uit de resultaten kunnen we afleiden dat het aantal respondenten dat op vraag van een patiënte reeds een

hymen(re)constructie uitvoerdeeen veelvoud bedraagt van de groep artsen die de ingreep zou uitvoeren

indien hij of zij ooit deze vraag zou krijgen, respectievelijk 42 en 7 artsen. Dit grote verschil in percentage

tussen de groep die de vraag al heeft gehad en de groep die de vraag nooit eerder kreeg is opvallend.

Verklaringen hiervoor zouden kunnen zijn dat het persoonlijke verhaal van de patiënte de attitude van de

gynaecoloog zodanig verandert dat hij of zij nadien wel bereid is de ingreep uit te voeren. Anderzijds mag

de responsbias in deze studie niet uit het oog verloren worden. Het kan zijn dat artsen die geneigd zijn de

ingreep uit te voeren, ook vlugger dergelijke enquêtes invullen. Verder is de groep van artsen die de vraag

nooit eerder kreeg beperkt in aantal en zou dit percentage kunnen evolueren indien het om een groter

aantal respondenten ging.

Het merendeel van de respondenten deed na het uitvoeren van een hymen(re)constructie aan follow-up.

Echter, vertelden verscheidene artsen dat slechts een kleine groep patiëntes zo’n controle toelaat. Dit

wordt ook zo ervaren in de literatuur. Zo beschrijft Raveenthiranhoe een kritische en objectieve evaluatie

na een hymenherstellingsoperatiemede bemoeilijkt wordt doorde vernietiging van de medische dossiers

van de patiëntes teneinde geheimhouding te kunnen bewaren. (22)

Uit de literatuurstudie bleek ook dat een hymen(re)constructie een eenvoudig uit te voeren ingreep is en

dat complicaties zo goed als onbestaande zijn.(13, 14, 19)Onze cijfers bevestigen dit. De Vlaamse artsen

werden slechts heel uitzonderlijk geconfronteerd met - relatief onschuldige - complicaties. Toch gingen er

ongeveer evenveel respondenten wel als niet akkoord met de stelling dat een hymenherstellingsoperatie

een kleine en onschuldige ingreep is. Een plausibele verklaring voor deze spreiding zou kunnen zijn dat de

artsen deze ingreep niet als onschuldig beschouwen omwille van de socio-culturele implicaties en belang

hechten aan de context van de thematiek.Een dergelijke veronderstelling kunnen we afleiden uit het feit
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dat zo goed als geen enkele respondent vermeldde dat hij of zij een hymen(re)constructie beschouwt als

een alledaagse ingreep.

Na het doornemen van de literatuurstudie kwamen weook tot de conclusiedat hulpverleners niet kunnen

voorspellen welke impact het uitvoeren van een hymenherstellingsoperatie kan uitoefenen op de

heersende dubbele standaard.Er zijn hulpverleners die geloven dat het uitvoeren van de ingreep de dubbele

standaard zal versterken. Anderen menen dat de dubbele standaard op deze wijzezal worden ontkracht.(6,

16)Onze studie toont dat slechts een kleine minderheid van de Vlaamse gynaecologen vond dat een

ingreep de dubbele standaard niet in stand houdt. Het overgrote deel van de artsen was ervan overtuigd dat

de ingreep de dubbele standaard juist bestendigt. Toch gaven bijna alle respondenten aan dat de impact op

de dubbele standaard voor hen geen rol speelt in hun beslissing om de ingreep uit te voeren. Andere

redenen wegen voor de respondenten zwaarder. In volgorde van belang zijn deze het beslissingsrecht van

de patiënte, de mogelijke blootstelling aan gevaar en het feit dat het om een onschuldige ingreep gaat.

In de literatuur gaf Jean Jacques Amy aan dat de vraag naar maagdelijkheidscertificatenbinnenin Europa

reeds jaren in de lift zit. Amy schatte dat er in België jaarlijks meer dan honderd van dergelijke

certificaten worden afgeleverd.(9) Ondanks het feit dat er geen enkele Vlaamse respondent vermeldde dat

hij of zij reeds het verzoek kreeg tot het uitvoeren van een hymenonderzoek, kunnen we op basis van onze

studie de vaststelling van Jean Jacques Amy betreffende maagdelijkheidsattesten in België noch

bevestigen noch ontkrachten, daar onze vragenlijst geen specifieke vragen bevat omtrent het bestendigen

van de dubbele standaard door middel van het leveren van maagdelijkheidscertificaten.

Uit de antwoorden kunnen we bovendien ook afleiden dat twee derde van de respondenten vond dat de

vrouw beslissingsrecht heeft over haar eigen lichaam, los van de persoonlijke opinie van de arts. Na de

voorgaande literatuurstudie hadden we voor deze vraag toch een hoger percentage aan artsen verwacht.

We zouden dus kunnen suggereren dat Vlaamse gynaecologen problemen hebben met het uitvoeren van

ingrepen die indruisen tegen hun eigen waarden en normen. Niemand kan echter voorspellen of we tot

eenzelfde vaststelling zouden gekomen zijn indien het kader waarin deze vraag gesteld werd verschillend

zou zijn. Zoals bijvoorbeeld in een vragenlijst handelend over cosmetische vaginale chirurgie, waar de

socio-culturele context minder prominent aanwezig is.

De bekomen resultaten wijzen op de ambivalente houding van Vlaamse gynaecologen wanneer ze met

een vraag naar een hymenherstellingsoperatie worden geconfronteerd. Ondanks het eenvoudig technisch

aspect van een hymen(re)constructie en het feit dat een dergelijke ingreep een vrouw de kans biedt op

zelfbeschikking, brengt deze ingreep heel wat vragen en twijfels naar boven bij Vlaamse gynaecologen.

Aan de ene kant willen artsen de autonomie van vrouwen versterken. De jonge vrouw kan immers zelf
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beslissen of zij terug als maagd door het leven wil gaan. Zij kan op deze manier de heersende dubbele

standaard naast zich neerleggen en haar seksualiteit beleven zonder angst voor repercussies. Aan de

andere kant kunnen artsen het gevoel hebben indirect akkoord te gaan met de dubbele moraal en zo de

waarde van een vrouw reduceren tot de integriteit van haar maagdenvlies.

De onzekerheid van de artsen wordt ook weerspiegeld in het bevragen van de opleiding en richtlijnen.

Meer dan de helft van de respondenten vindt het overbodig om hymen(re)constructies een onderdeel van

de opleiding te maken. Het merendeel van de respondenten vond dat de ingreep onschuldig is, wat er op

kan wijzen dat meer technische informatie over de ingreep zelf niet nodig is in de opleiding. Bovendien

geeft de meerderheid van de artsen aan wel over de nodige technische kennis en vaardigheden te

beschikken om de ingreep uit te voeren. Toch opperen bijna alle respondenten voor een richtlijn opgesteld

door de VVOG. Uit de antwoorden gegeven door de artsen kunnen we veronderstellen dat een dergelijke

richtlijn zou moeten handelen over het ethische en niet zozeer over het technische aspect van een

hymen(re)constructie.

Uit onze vragenlijst werd duidelijk dat sommige gynaecologen hun beslissing voor of tegen chirurgie laten

afhangen van het gesprek dat zij op voorhand hebben met de patiënte. In de literatuur vinden we een

recent voorbeeld uit Amsterdam van een studie waarin de patiëntes een aantal contactmomenten

doorlopen met onder andere een uitgebreid interview, tips voor het onderzoeken van de eigen genitaliën

en het oefenen van de bekkenbodemspieren, een gynaecologisch onderzoek met spiegeltje om de toestand

van het hymen in te schatten en een consultatie na de huwelijksnacht. Dit onderzoek werd hierboven reeds

uitvoerig beschreven. De studie concludeert dat dankzij empowerment en overdracht van kennis 74,6%

van de vrouwen uiteindelijk afzag van de operatie. (19) Dit is een zeer mooi resultaat en zou een deel van

het antwoord kunnen zijn in de kwestie hymen(re)constructies. De Vlaamse arts zou naar analogie van

deze studie, nog meer aandacht kunnen besteden aan counselling. In de antwoorden op onze vragenlijst

werd duidelijk dat dit slechts door een minderheid van de artsen wordt gedaan. Er is hier dus nog

progressie mogelijk.

Gynaecologen moeten nu nog te vaak zelf beslissen of zij ingaan op de vraag van de patiënte. Betere

richtlijnen met duiding omtrent het fenomeen en met uitleg over counselling, zouden hier een deel van de

belasting van de artsen kunnen wegnemen. Dit wordt ook gezien bij studies uit het buitenland. (19)

Een nadeel van de huidige situatie, namelijk dat de artsen zelf moeten beslissen of zij ingaan op de vraag

of niet, kan onder andere zijn dat schuchtere patiëntes hun situatie niet uitgebreid durven schetsen,

waardoor de arts zich geen volledig beeld kan vormen van de noodzaak tot de ingreep. Verder kan dit ook
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leiden tot het eerder misleidend rapporteren van situaties waarin de patiënte een zeer ernstig gevaar lijkt te

lopen, omdat de patiënte zo hoopt zeker de ingreep te krijgen.

4.3 Een verschil tussen cosmetische genitale chirurgie en hymen(re)constructie?

Zoals reeds eerder aangehaald, wordteen hymenherstellingsoperatie beschouwd als een medisch onnodige

ingreep. (1, 6, 15, 16) Ondanks het feit dat heel wat (plastische) ingrepen ook onder de categorie “niet-

medisch geïndiceerd” vallen, lokken deze doorgaans niet zoveel commotie uit als een

hymenherstellingsoperatie.

Een hymen(re)constructievalt - zoals eerder vermeld - in Belgiëonder de algemene categorie van vagina-

en vulvaplastiek.Ondanks er tot op heden geen specifiek RIZIV-nummer beschikbaar is voor een

hymenherstellingsoperatie, kunnen we uit onze resultaten afleiden dat er geen onduidelijkheid heerst

onder de Vlaamse artsen over wat betreft het coderen van de ingreep.Achtennegentig procent van de

respondenten codeert de ingreep volgens de nomenclatuur van vagina- en vulvaplastiek.

Deze manier van coderen heeft echter tot gevolg dat het onmogelijk is om een accurate weergave te geven

van het aantal uitgevoerde hymenherstellingoperaties in functie van het aantal uitgevoerde cosmetische

genitale ingrepen in België.

In 2006 behoorden hymenherstellingsoperatiesvolgens de American Society of Plastic Surgeons

(ASPS)tot de snelst groeiende tak binnenin de cosmetische chirurgie in Amerika.(58)Er zijn indicaties

terug te vinden in de literatuur waardoor we kunnen afleiden dat het overgrote deel van de

hymen(re)constructies uitgevoerd in de Verenigde Staten van Amerika plaatsvinden binnen een

cosmetisch kader. (59, 60)Ondanks het gebrek aan absolute cijfers kunnen we hierdoor suggereren dat

artsen meer bereid lijken om een vaginale ingreep uit te voeren wanneer de vraag voortvloeit uit een

cosmetisch verlangen.

Een mogelijke verklaring hiervoor zou de volgende kunnen zijn: het kan zijn dat de artsen de vraag om

een cosmetische ingreep beter kunnen plaatsen. Ze begrijpen waar het verzoek vandaan komt omdat het

voortkomt uit verwachtingen en ideeën die heersen in de cultuur waarin de arts zelf leeft. Bovendien

kunnen de bemoeienis met de seksualiteit van de patiënte, de inbreuk op haar privacy en de dubbele

standaard die hymenherstellingsoperaties omgeven, de arts tegen de borst stuiten.

Dit alles is belangrijk om in het achterhoofd te houden wanneer men leest dat in vele (Europese)

richtlijnen en wetgevingen betreffende hymen(re)constructies de artsen zelf moeten beslissen of de

ingreep noodzakelijk lijkt of niet. Een pleidooi voor duidelijke richtlijnen lijkt dus zeker aangewezen. (Zie

infra)
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4.4 Wetgeving

Bij het doornemen van verschillende documenten en websites omtrent de wetgeving en richtlijnen,

kwamen er een aantal belangrijke elementen naar voor. Een kanttekening bij de officiële documenten is

dat de begrippen ‘cultureel’ en ‘religieus’ soms door elkaar worden gebruikt. Dit is echter niet correct en

zou moeten vermeden worden. (51, 52, 61)

Specifiek voor België lijkt het noodzakelijk om duidelijkheid te creëren omtrent het aantal

hymen(re)constructies uitgevoerd in ons land.Er is nood aan cijfermateriaal zodat de discussie over

wetgeving en richtlijnenop feiten kan worden gebaseerd. Dit cijfermateriaal kan er komen door een

nationale enquête bij de gynaecologen of door het invoeren van een specifiek RIZIV-nummer.

Een duidelijke richtlijn en wetgeving zou er bovendien ook voor zorgen dat Vlaamse artsen juridisch

beschermd worden bij het uitvoeren van een hymen(re)constructie. Uit de antwoorden op onze vragenlijst

kwam hierover ook een opmerking van een arts die zich afvroeg hoe het zat met wettelijke bescherming

van de behandelende arts wanneer hij een dergelijke hymen(re)constructie uitvoert. Kan een arts door de

patiënte aansprakelijk worden gesteld als na een hymen(re)constructie blijkt dat er toch geen bloeding was

op de huwelijksnacht? Daarnaast kan men zich afvragen in welke mate een arts beschermd is tegen

repercussies van de familie van een patiënte wanneer die vernemen dat een hymen(re)constructie heeft

plaatsgevonden.

Een nationale wetgeving en richtlijn betreffende hymen(re)constructies en maagdelijkheidscertificaten zou

inderdaad de artsen juridisch kunnen beschermen,maar in hoeverre worden de vrouwen met dit probleem

beschermd? Zullen deze vrouwen niet gewoon uitwijken naar de buurlanden om toch maar aan de eisen

van hun omgeving te voldoen? Het is daarom ook belangrijk dat wordt gewerkt aan een mogelijk

Europese richtlijn om vrouwen in alle landen van de Europese Unie beter te helpen met betrekking tot hun

vraag naar hymen(re)constructies. Dit alles kan ook niet losgekoppeld worden van een beleid over de

aanpak van geweld tegen vrouwen.

The American College of ObstetriciansandGynecologists (ACOG) stelde in 2007 een duidelijke

Committee Opinion op over vaginalrejuvination en andere ingrepen. (33)Het ACOG bespreekt hierin

naast de ethische aspecten, ook het feit dat de ingrepen niet-medisch geïndiceerd zijn en dat er geen

studies bestaan over de veiligheid en de effectiviteit ervan. Treffend bij dit advies is dat er niet gesproken

wordt over hymen(re)constructies in het kader van de maagdelijkheidsnorm voor meisjes op de

huwelijksnacht. Hierdoor wordt ook de discussie rond het helpen van patiëntes in nood en het conflict dat

de arts kan ervaren met zijn of haar ethische principes niet aangehaald. Dit is opvallend omdat dergelijke
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verzoeken - een hymenherstellingsoperatie uit vrees niet als maagd erkend te worden - waarschijnlijk ook

voorkomen in de VS, aangezien zij voorkomen in West-Europese landen en in Australië.

4.5 De vergelijking met Vrouwelijke Genitale Verminking

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deelt de verschillende vormen van vrouwenbesnijdenis op in

vier categorieën:

 Type 1: wegsnijden van de voorhuid, al dan niet met geheel of gedeeltelijk verwijderen van de

clitoris.

 Type 2: wegsnijden van de clitoris met gedeeltelijk of volledig verwijderen van de labia minora.

 Type 3: gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de externe genitaliën en het samennaaien of

versmallen van de vaginale opening (infibulatie).

 Type 4: andere handelingen, zoals het aanprikken, doorprikken of doorsnijden, uitrekken of

verbranden van de clitoris, het afschrapen van het weefsel rond de vaginale opening, het insnijden

van de vagina, het inbrengen van bijtende stoffen of kruiden in de vagina om bloeding te

veroorzaken of om de vaginale opening te verstrakken of te vernauwen.

Een opvallend element uit de literatuur is de vergelijking met Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) of

FemaleGenitalMutilation (FGM). Verschillende auteurs doen een poging om de vergelijking te maken

tussen hymen(re)constructies en VGV. Dit blijkt echter zeer moeilijk te zijn omdat zij meestal gebruik

maken van een verouderde visie op VGV. Zo wordt er onder andere geschreven dat een

hymenherstellingsoperatie gebeurt onder steriele omstandigheden in ziekenhuizen door vaardige artsen en

dat FGM dan weer wordt uitgevoerd in onsteriele condities door traditionele, ongeschoolde

medicijnmannen of -vrouwen. (1, 3)Er is een duidelijke stijgende trend naar medicalisering van VGV. Zo

werd bijvoorbeeld in Egypte in het jaar 2008 77,4% van alle besnijdenissen uitgevoerd in een ziekenhuis.

In 1996 bedroeg dit slechts 17%.(62)Geen enkele auteur vermeldt deze vernieuwde kijk op VGV.

De hele discussie rond hymen(re)constructies en VGV speelt zich af rondom de omschrijving van het

laatste type uit de WHO-definitie, type 4. Uiteindelijk heeft een hymen(re)constructie de bedoeling om

een bloeding te veroorzaken tijdens de huwelijksnacht. Bovendien wordt de vaginale opening ook nauwer

en strakker gemaakt. Technisch gezien valt een hymen(re)constructie onder type 4 van VGV. Sommige

auteurs wijzen op het feit dat type 1, 2 en 3 als inbreuken op de integriteit van het lichaam worden gezien,

terwijl een hymenherstellingsoperatie niet wordt beschouwd als een aantasting van deze integriteit. De

WHO onderkent dit probleem en is vragende partij voor meer diepgaande discussies over type 4.(63)
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4.6 Naar de toekomst toe

Uit de literatuurstudie blijkt dat de maagdenvlies(re)constructies nauw verbonden zijn met de heersende

maagdelijkheidsnorm en de daaraan gekoppelde dubbele standaard; waarbij maagdelijkheid verplicht

wordt voor de aanstaande bruiden, maar niet wordt verwacht van de toekomstige bruidegoms. Zoals reeds

eerder werd vermeld lijkt een kwalitatief onderzoek bij de betrokken vrouwen aangewezen. Dit zou

duidelijkheid kunnen scheppen in zaken waarover nu eerder veronderstellingen worden gedaan. Hierbij

wordt bijvoorbeeld gedacht aan de reden waarom meisjes deze ingreep aanvragen, het risico waarin zij

zich bevinden, hoe zij dit zelf inschatten en welke oplossingen zij zien. Dergelijk uitgebreid kwalitatief

onderzoek naar hymen(re)constructies bij jonge vrouwen zou een belangrijke input kunnen geven bij het

ontwikkelen van een richtlijn en een beleid omtrent hymen(re)constructies.

Bovendien lijkt het aangewezen dat er een studie zou volgen waarbij de allochtone gemeenschap in

Vlaanderen de onderzoekspopulatie is. Een dergelijk onderzoek zou ondermeer kunnen peilen naar

opvattingen omtrent seksualiteit, maagdelijkheid en mogelijke gevolgen van verlies van maagdelijkheid

buiten het huwelijk in diverse gemeenschappen.

Tot slot willen we benadrukken dat het ons noodzakelijk lijkt dat er door de beroepsverenigingen in

België klare taal wordt gesproken en dit preferentieel onder de vorm van een richtlijn. Deze richtlijn zou

voornamelijk moeten handelen over het socio-culturele en niet zozeer over het technisch aspect gekoppeld

aan een hymen(re)constructie. Idealiter zou de richtlijn ook een omschrijving van een protocol omvatten,

vergelijkbaar met deze uit de studie van VanMoorst et al. (19)

Een dergelijk protocol kan de artsbegeleiden in het voorlichten van de patiënte om een gefundeerde keuze

te maken en ook bij het registreren van relevante feiten door de arts. Het invullen van dergelijk protocol

vergt wel een inspanning van zowel de patiëntes als de artsen en rekent op een goede relatie tussen beiden.

Het opmaken van een richtlijn en een protocol vraagt extra engagement van zowel artsen,

verpleegkundigen, ziekenhuizen en beleidsmakers. Het samenstellen van een multidisciplinair team van

gynaecologen en vroedvrouwen, seksuologen en psychologen, juristen en ethici zou hier een oplossing

kunnen betekenen. Dit panel van expertenzou specifiek kunnen werken aan de richtlijn, aan de

implementatie van het protocol vergelijkbaar met de studie van VanMoorstet al.in de Vlaamse

ziekenhuizen en aanhet opzetten van nieuwe studies, zoalsde kwalitatieve studie bij patiëntes, een

prevalentiestudie naar hymen(re)constructies en een evaluatie van het protocol.

We beseffen dat de uitwerking van dit alles een enorm engagement zal vragen van zowel artsen,

verpleegkundigen, ziekenhuizen en beleidsmakers als van de patiënten. Ook mag het duidelijk zijn dat
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gezondheidswerkers een seksuele of feministische revolutie niet kunnen forceren. Maar door educatie en

empowerment van de patiëntes kunnen artsen meehelpen in hun streven naar meer gelijkheid.

Wij hopen door middel van onze masterproef een eerste stap te zetten in de richting van dit

gemeenschappelijke doel. In geen enkel land zou de waarde van een persoon mogen afhangen van een

uiterlijk of lichamelijk kenmerk.
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Bijlage 2: Herinneringsmail: "Kennis, attitude en praktijken van Vlaamse gynaecologen
ten aanzien van maagdenvliesherstellingen." (Universiteit Gent-ICRH)

Geachte Professor in de Gynaecologie,

Geachte Dokter,

Het International Centre forReproductive Health aan de Universiteit Gent doet momenteel

onderzoek naar de kennis, attitude en praktijken van Vlaamse gynaecologen ten aanzien

van maagdenvliesherstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee studentes

geneeskunde, onder leiding van Dr. Els Leye.

Dit onderzoek maakt gebruik van een korte online vragenlijst om zo de mening van de

Vlaamse gynaecologen te bevragen. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10

minuten, dat kunnen wij inschatten aan de hand van de reeds ingevulde exemplaren.

In mei 2011 werd de hyperlink naar de vragenlijst verstuurd via een oproep vanuit de

VVOG. Reeds een aantal artsen vulde de vragenlijst in. Indien u tot deze groep van

respondenten behoort, dan willen wij u bij deze van harte bedanken en uw begrip vragen

voor dit onterecht aandringen.

Opdat dit onderzoek wetenschappelijk verantwoord zou zijn, is een zo hoog mogelijke

representativiteit noodzakelijk. Hiervoor is uw deelname van het grootste belang! Mogen

wij u daarom nogmaals vriendelijk vragen even tijd vrij te maken om de vragenlijst in te

vullen?

U kan de vragenlijst openen door de volgende hyperlink te kopiëren en te plakken in de

adresbalk:

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=68319

Hartelijk bedankt voor uw welwillende medewerking aan ons onderzoek.

Hoogachtend,

Bieke Van De Wiele en Maaike Heyerick

Dr. Els Leye

Universiteit Gent - International Centre for Reproductive Health

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php
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Bijlage 3: Vragenlijst

Geachte Heer, Mevrouw, Beste Collegae,

In het kader van een onderzoek naar maagdenvliesreconstructies, uitgevoerd door het International Centre

forReproductive Health (Universiteit Gent), onder leiding van Prof Dr Marleen Temmerman en Dr Els

Leye, en in samenwerking met twee studentes geneeskunde (Maaike Heyerick en Bieke Van de Wiele)

willen wij bij deze uw bereidwillige medewerking vragen om dit fenomeen in kaart te brengen.

Het aantal aanvragen tot een hymenhersteloperatie stijgt. Omtrent dergelijke ingrepen bestaat controverse

(maagdelijkheidsbewijzen gelden enkel voor meisjes, het niet kunnen leveren van het

maagdelijkheidsbewijs tijdens de huwelijksnacht kan leiden tot eergerelateerd geweld), en voor de

medische professie is het niet altijd duidelijk hoe een medische beslissing gekaderd kan worden in respect

voor cultuur en traditie. Een ethisch-medisch debat dringt zich op ten aanzien van deze thematiek.

Om dit debat op een verantwoorde wijze te kunnen voeren, dienen er correcte gegevens te zijn over de

aard van het probleem. Wij zouden graag uw medewerking vragen voor het invullen van een vragenlijst

die u hieronder kan vinden. De deelname aan de studie vindt plaats op vrijwillige basis. U kan weigeren

om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u

hiervoor een reden moet opgeven.

Wij danken u alvast voor uw tijd en medewerking.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met de meeste hoogachting,

Prof. Dr. Marleen Temmerman

Dr. Els Leye

Maaike Heyerick, studente geneeskunde, Z-lijn scriptie

Bieke Van De Wiele, studente geneeskunde, Z-lijn scriptie
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1) Wat is uw leeftijd? 30 - 40 jaar; 41 - 50 jaar; 51 - 60 jaar; 61 - 70 jaar

2) Wat is uw geslacht? Man, Vrouw

3) U bent tewerkgesteld in: Grootstad (Brussel, Antwerpen of Gent); Middelgrote stad; Landelijk gebied;

Andere

4) U werkt in een: privépraktijk; Algemeen Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis

5) Heeft u reeds patiënten gehad die om maagdenvliesreconstructies vroegen? Ja, Nee

6) Hoeveel vragen tot maagdenvliesherstelling kreeg u in de afgelopen 12 maand? Geen, 1,2,3,4,5,6-10,

11-20, meer dan 20

7) Vraagt u de volgende gegevens van de patiënt na: Religie, etniciteit, leeftijd, relatiestatus

(samenwonend, getrouwd, alleenstaand), motivatie voor vraag naar hymenreconstructie, Algemene kennis

van de patiënt over genitaliën en hymen, Vertrouwenspersoon (iemand die dicht bij de patiënte staat vb.

familie, vrienden en haar bijvoorbeeld kan opvangen na de ingreep of waarbij ze terecht kan met haar

probleem), Andere.

8) Vraagt u naar de reden waarom de vrouwen/meisjes een hymenreconstructie willen ondergaan? Ja, Nee

9) Waarom vraagt u wel of niet naar de reden waarom de vrouwen/meisjes een hymenreconstructie willen

ondergaan?

10) Welke zijn de redenen die de vrouwen/meisjes aangeven? Religieus voorschrift, omwille van culturele

gewoonten, druk van de familie, uit vrees voor geweld, uit respect en genegenheid voor de familie, uit

respect voor de toekomstige echtgenoot, cosmetisch, andere.

11) Wat doet u bij dergelijke vraag om hymenreconstructie?De ingreep uitvoeren, de ingreep niet

uitvoeren, doorverwijzen, andere.



ix

12) Over welke items communiceert u met de patiënte?

- Ik counsel de patiënte over de volgende alternatieven: maagdelijkheidsovule (Een vaginale

gelatinecapsule die het bloeden kan simuleren)

- Ik counsel de patiënte over de volgende alternatieven: Prik in vinger (De vrouw prikt met een naald in de

vinger waardoor zij zo enkele druppels bloed op het laken kan uitsmeren.)

- Ik counsel de patiënte over andere alternatieven.

- Ik informeer de patiënte over mijn persoonlijke bezwaren/bezorgdheid, maar maak duidelijk dat zij

beslissingsrecht heeft.

- Ik heb het over de mogelijke psychologische gevolgen van de hymenreconstructie. (Hiermee wordt

bedoeld dat patiënte schuldgevoelens kan ontwikkelen tegenover de partner wegens oneerlijkheid van haar

maagdelijkheidsstatus.)

- Andere

13) Indien u weigert of de patiënte doorverwijst, welke is de reden?

- Ik beschik niet over de nodige kennis en technische vaardigheden om dergelijke ingrepen uit te voeren.

- Ik voer in se geen chirurgische ingrepen uit.

- De ingreep is niet medisch geïndiceerd.

- De ingreep werkt mee aan misleiding van de toekomstige huwelijkspartner en de betrokken families.

- De ingreep uitvoeren betekent meewerken aan de mythe dat elk maagdenvlies bloedt bij eerste coïtus.

- De ingreep werkt mee aan het in stand houden van een dubbele standaard. (Nl. dat een

maagdelijkheidstest voor vrouwen moet en dat deze niet nodig is voor mannen.)

- De ingreep schendt het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking van vrouwen.

- Andere

14) Indien u de ingreep wel uitvoert, welke is dan uw motivatie?

- Dat het de vrouw is die beslissingsrecht heeft over eigen lichaam, los van uw persoonlijke opinie.

- Dat de vrouw in gevaar is, zij kan nl. slachtoffer worden van eerwraak.

- Dat het gaat om een kleine, reversibele, onschuldige ingreep zonder risico's.

- Dat het niet opereren de dubbele standaard in stand houdt.

- Dat het een ingreep is zoals alle andere, ik voer ze gewoon uit.

- Andere



x

15) Heeft u reeds te maken gehad met complicaties na het uitvoeren van dergelijke ingrepen?

Ja, Nee, Niet van toepassing

16) Indien u reeds te maken heeft gehad met complicaties, welke zijn dan de meest voorkomende

complicaties?

17) Doet u aan follow-up? Ja, Nee, Niet van toepassing

18) Waarom doet u niet aan follow-up?

- De patiënte staat hier niet voor open: zij heeft duidelijk gemaakt dat zij liever niet deelneemt aan de

follow-up.

- Ik vind follow-up overbodig bij deze ingreep.

- Andere

19) Heeft u een idee over het aantal patiënten die nog terugkomen?

20) Indien u aan follow-up doet, waaruit bestaat deze dan?

21) Ik codeer deze ingreep onder: Vagina – en vulvaplastiek, Heelkunde op het abdomen, Niet van

toepassing, Andere

22) Indien ik van een patiënte de vraag om hymenherstel zou krijgen, zou ik: de ingreep uitvoeren, de

ingreep niet uitvoeren, patiënte doorverwijzen, andere.

23) Indien ik geconfronteerd zou worden met de vraag tot hymenreconstructie, zou ik de ingreep niet

uitvoeren om de volgende redenen:

- Ik beschik niet over de nodige kennis en technische vaardigheden om dergelijke ingrepen uit te voeren.

- Ik voer in se geen chirurgische ingrepen uit.

- De ingreep is niet medisch geïndiceerd.

- De ingreep werkt mee aan misleiding van de toekomstige huwelijkspartner en de betrokken families.

- De ingreep uitvoeren betekent meewerken aan de mythe dat elk maagdenvlies bloedt bij eerste coïtus.

- De ingreep werkt mee aan het in stand houden van een dubbele standaard. (Nl. dat een

maagdelijkheidstest voor vrouwen moet en dat deze niet nodig is voor mannen.)

- De ingreep schendt het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking van vrouwen.
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- Andere

24) Indien ik geconfronteerd zou worden met de vraag tot hymenreconstructie, zou ik de ingreep uitvoeren

om de volgende redenen:

- Dat het de vrouw is die beslissingsrecht heeft over eigen lichaam, los van uw persoonlijke opinie.

- Dat de vrouw in gevaar is, zij kan nl. slachtoffer worden van eerwraak.

- Dat het gaat om een kleine, reversibele, onschuldige ingreep zonder risico's.

- Dat het niet opereren de dubbele standaard in stand houdt.

- Dat het een ingreep is zoals alle andere, ik voer ze gewoon uit.

- Andere
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25) Duid het antwoord aan dat het dichtste aanleunt bij uw persoonlijke opinie:
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Ik beschik over de nodige kennis en technische
vaardigheden om dergelijke ingrepen uit te voeren.

De ingreep is niet medisch geïndiceerd.

De ingreep schendt het recht op lichamelijke
integriteit en zelfbeschikking van de vrouwen.

De ingreep betekent meewerken aan de mythe dat elk
maagdenvlies bloedt bij eerste coïtus.

De ingreep werkt mee aan misleiding van de
toekomstige huwelijkspartner en de betrokken
families.

De ingreep werkt mee aan het in stand houden van
een dubbele standaard. (nl. dat een
maagdelijkheidstest voor vrouwen moet en dat deze
niet nodig is voor mannen.)

De vrouw heeft beslissingsrecht over haar eigen
lichaam. Mijn persoonlijke opinie over de operatie
staat hier volledig los van.

De vrouw is in gevaar, zij kan nl. slachtoffer worden
van eerwraak.

Het gaat om een kleine, reversibele, onschuldige
ingreep zonder risico\\\'s.

Het niet opereren houdt de dubbele standaard in gang.

Deze ingreep is een ingreep zoals alle andere, ik voer
ze gewoon uit.

Ik vind dat hymenreconstructies de
maagdelijkheidsmythe in stand houden. (Met de
maagdelijkheidsmythe wordt het gerucht bedoeld dat
elk meisje hoort te bloeden bij de eerste coïtus)
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26) Ik vind dat dergelijke ingrepen door het RIZIV moeten terugbetaald worden. Ja, Nee

27) Indien u opmerkingen heeft over de voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven.

28) Was hymenherstel een onderdeel van de leerstof in uw basisopleiding? Ja, Nee

29) Indien u opmerkingen heeft over de voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven.

30) Was hymenherstel een onderdeel van de leerstof in uw specialisatieopleiding? Ja, Nee

31) Indien u opmerkingen heeft over voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven:

32) Had u liever meer leerstof/informatie gehad over deze ingreep tijdens uw studies? Ja, Nee

33) Indien u opmerkingen heeft over voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven:

34) Vindt u het nuttig om dit onderwerp op te nemen in het curriculum? Ja, Nee

35) Indien u opmerkingen heeft over voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven:

36) Bent u op de hoogte van richtlijnen van Belgische of internationale organisaties met betrekking tot

hymenreconstructies? Ja, Nee

37) Indien ja, welke richtlijn betreft het hier?

38) Ik vind dat de VVOG een richtlijn zou moeten opstellen omtrent hymenreconstructies. Ja, Nee

39) Indien u opmerkingen heeft over voorgaande vraag, kan u deze hier weergeven:

40) Indien u dat wenst, kan u hieronder nog opmerkingen neerschrijven.
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Bijlage 4: Toestemming gebruik figuren Professor Gerris.

Van: Bieke Van de Wiele [mailto:Bieke.VandeWiele@UGent.be]

Verzonden: donderdag 16 februari 2012 16:22

Aan: jan.gerris@UGent.be

Onderwerp: Vragen van toestemming voor het gebruiken van figuren inmasterproef GNK

Geachte Professor,

Mijn naam is Bieke Van De Wiele, studente 2e master geneeskunde. Samen met Maaike
Heyerick maak ik een masterproef die handelt overhymenreconstructies, met als titel "Kennis,
attitude en praktijken van Vlaamse gynaecologen ten aanzien van maagdenvliesherstellingen"
onder leiding van Dr. Els Leye (ICRH).In onze thesis zouden we graag de anatomie van het
hymen willen verhelderen met behulp van 2 figuren uit een van uw lessen van vorig jaar. Wilt u
hiervoor uw toestemming geven?  Ik voeg beide figuren toe in bijlage zodat u weet welke ik
bedoel.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hoogachtend, Bieke Van De Wiele

Datum: Thu, 16 Feb 2012 20:20:58 +0100

Van: "Gerris Jan" <Jan.Gerris@uzgent.be>

Aan: "Bieke Van de Wiele" <Bieke.VandeWiele@UGent.be>

Onderwerp: RE: Vragen van toestemming voor het gebruiken van figuren inmasterproef GNK

Uiteraard! Je mag alles gebruiken uit mijn lessen wat nuttig kan zijn, daar is het voor bedoeld!
Maar ... ik zou heel graag een kopie van jullie werk bekomen!
Vriendelijke groeten, JG

Prof. dr. Jan GERRIS

Sectorvoorzitter

Vrouwenkliniek - Afdeling reproductieve geneeskunde

De Pintelaan 185 - B-9000 Gent

mailto:VandeWiele@UGent.be
mailto:gerris@UGent.be
mailto:Gerris@uzgent.be
mailto:VandeWiele@UGent.be
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Bijlage 5: The Network: TUFH Conference Graz, Austria: getuigenis door Maaike

The Network: Towards Unity For Health (TUFH) organiseerde van 17 tot 21 september 2011

eenconferentie in Graz, Oostenrijk met alstitel: ‘Integrating Public and Personal Health Care in a World

on the Move’. Een aantal studenten van de faculteit Geneeskunde, Universiteit Gent, hadden de

conferentie van 2010 in Kathmandu, Nepal bijgewoond en waren met enthousiaste verhalen

teruggekomen. Dit gegeven, samen met de aanlokkelijke titel en de dichtbije locatie zorgde ervoor dat een

delegatie van wel acht studenten Geneeskunde meeging naar Graz.

Alle deelnemers aan het congres werden uitgenodigd om een abstract te schrijven rond een bepaald project

waaraan zij hadden meegeholpen. Tijdens een brainstorming-sessie met de studenten, werd gesuggereerd

om een aantal projecten van het SWISS (Studenten Werkgroep Internationale Samenwerking en Stages)

voor te stellen. Verder werd er besloten dat ikzelf als deelneemster aan het congres het onderwerp van

deze thesis zou beschrijven in een abstract in de hoop te kunnen deelnemen aan één van de postersessies

met als thema ‘Womenand Health’.

Een eerste versie van het abstract werd voorgelegd aan de promotor, Dr. E. Leye ter goedkeuring. De

opmerkingen van Dr. E. Leye werden verwerkt en daarna werd het abstract officieel ingediend bij het

secretariaat van het TUFH. De volgende stap in de procedure was het nakijken van het abstract door een

reviewer waarvan de opmerkingen zonder meer moesten aanvaard worden. Uiteindelijk kregen we de

toestemming om aan de postersessie rond ‘Womenand Health: Violence’ deel te nemen met het abstract

met als titel: What are the Knowledges, Attitudes andPractices of FlemishGynaecologistsconcerning

Hymen ReconstructiveSurgery?

En zo ging ik, als vertegenwoordigster van dit thesis-team met mijn eigen poster naar Graz, Oostenrijk.

Op de postersessie werden in totaal een achttal posters voorgesteld met studies uit Noord-Soedan, Mexico,

Egypte, de Verenigde Staten van Amerika en dus ook uit België. De sessie bestond uit een half uur om

alle posters te bekijken, daarna werd elke poster voorgesteld in een drietal minuten en besproken in een

groepsdiscussie van ongeveer vijf tot tien minuten. Het geheel werd afgesloten met een algemene

discussie over de bevindingen die na het bespreken van alle posters naar voor gekomen waren.

De sessie werd geleid en gemodereerd door Prof. Dr. Arthur Kaufman, voorzitter van de vakgroep

Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van New Mexico in de Verenigde Staten.
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De titels van de andere posters waren de volgende:

 Empowering Egyptian Women Against Intimate Partner Violence

 Burden of Exposure to Domestic Violence on Deliveries Assisted by Skilled Health Personnel

 Gender-based Violence in Intimate-Partner Relationships: Global and Regional Overview

 Assessment of Psychological Impact of Miscarriage amongst Sudanese Women

 The Female Genital Mutilation in Sudan

 Medical Personnel Attitude towards FGM: Will they calm or do more harm?

 The Fight against Female Genital Mutilation (FGM) in Sudan: Can Men Help?

De poster werd besproken als vierde van de acht, na de posters over FemaleGenitalMutilation (FGM) uit

Noord-Soedan. Dit omdat de moderator dacht dat een hymenherstellingsoperatie een manier was om FGM

ongedaan te maken. Bij de bespreking moest ik dus eerst benadrukken hoe de literatuur duidelijk besluit

dat hymen(re)constructie géén FGM is en er eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft.

Hierna gaf ik een algemeen overzicht van de literatuurstudie, gezien op het moment van het schrijven van

het abstract en het ontwerpen van de poster nog geen data-analyse kon uitgevoerd worden wegens een

teleurstellende respons. Als voornaamste conclusies op het einde van de bespreking, stelde ik dat

hymen(re)constructies en de controverse errond een complex gegeven zijn en dat men dit als

gezondheidswerker moet erkennen. Er kwam ook naar voor dat het aangewezen is om als

gezondheidswerker reeds te proberen een opinie te vormen voordat men ooit geconfronteerd wordt met

zo’n verzoek. Maar de grootste conclusie die ik kon maken, was de nood aan een verandering in de

culturele waarden met betrekking tot maagdelijkheid en seksualiteit. Deze verandering kunnen wij als

westerse artsen niet induceren of verplichten, maar we kunnen wel de veranderingen of (feministische)

revoluties vanuit andere culturen ondersteunen door middel van educatie en empowerment.

De poster en de bespreking werden goed onthaald; het publiek was heel aandachtig en de moderator

spaarde de adjectieven niet: “Clear, simple, provocative, something new. I feel like I’ve actually learned

about something I’ve never heard about before.”De vragen vanuit het publiek gingen over de

financiering, want men kon bijna niet geloven dat de Sociale Zekerheid in België de ingreep terugbetaalt.

Er was ook ongeloof over het feit dat er ook in België een vraag naar dergelijke ingrepen bestaat. Verder

vertelden de geneeskundestudenten uit Sudan dat een hymenherstellingsoperatie in hun land illegaal is.

Ook vroeg men naar mijn persoonlijke mening over de ingreep en wat ik ooit zou doen als ik

geconfronteerd zou worden met dergelijke patiëntes. Het was een levendige discussie die niemand in de

kamer onberoerd liet.
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Het presenteren voor zo’n bereikbaar en aangenaam publiek geeft de onervaren student ook het

vertrouwen dat hij of zij in het begin nog zoekt. Ik ben erg dankbaar voor deze kans en trots op de manier

waarop ons werk kon gepresenteerd worden.




