Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Ê

Deze fiche, bestemd voor de beroepsmensen uit de gezondheidssector, is een bijlage bij de gids:
Vrouwelijke Genitale Verminking - Handleiding voor de betrokken beroepssectoren.
De tekeningen kunnen dienen als hulpmiddel tijdens het gesprek met de patiënte.



Definitie
De Wereldgezondheidsorganisatie definieert vrouwelijke genitale verminking als elke ingreep die
leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw
of elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet-medische
redenen.

Vrouwelijke
Genitale
Verminking
Handleiding voor de betrokken beroepssectoren

Classificatie
Vrouwelijke genitale verminking wordt ingedeeld in vier types. Deze indeling werd gewijzigd in 2007.
• Type 1 of clitoridectomie is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid van de clitoris.
• Type 2 of excisie is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder
verwijdering van de grote schaamlippen.
• Type 3 of infibulatie is de vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van de kleine
en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris.
• Type 4 omvat alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen,
zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden.

Intacte vulva

Type 1: clitoridectomie

Type 2: excisie

Type 3: infibulatie
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Beleid bij de partus van een geïnfibuleerde vrouw – Techniek van de desinfibulatie
Aanpak naargelang de pariteit
Eerstbarenden:
Bij een eerste bevalling van een geïnfibuleerde vrouw moet altijd
een voorste incisie gemaakt worden en later -indien nodig- een
episiotomie. Men mag zich niet beperken tot een episiotomie
omdat het litteken vooraan dan zou kunnen scheuren.
Zoals voor elke patiënte moet de arbeid in optimale
omstandigheden worden opgevolgd:
• Als de arbeid ONMOGELIJK kan worden opgevolgd door
een vaginaal toucher: in dit geval kan eventueel een
desinfibulatie onder epidurale anesthesie tijdens de arbeid
worden voorgesteld. De randen van de incisie worden dan
onmiddellijk gehecht met resorbeerbare draad.
• Als de arbeid WEL kan worden opgevolgd door een vaginaal
toucher: in dit geval zal de desinfibulatie uitgevoerd worden
tijdens de uitdrijving. Patiëntes die geen epidurale verdoving
kregen toegediend, krijgen een lokale anesthesie wanneer de
foetus gedaald is tot in de vulva.

Desinfibulatie (voorste incisie)

Multipara’s:
• Als de arbeid ONMOGELIJK kan worden opgevolgd door
een vaginaal toucher: kan een desinfibulatie onder epidurale
anesthesie tijdens de arbeid worden voorgesteld. De randen
van de incisie worden dan onmiddellijk gehecht met
resorbeerbare draad.
• Als de arbeid WEL kan worden opgevolgd door een vaginaal
toucher: als de foetus eenmaal gedaald is tot in de vulva, wordt
bepaald of een voorste incisie nodig is. De elasticiteit van het
littekenweefsel varieert heel erg en vraagt om een individuele
evaluatie. Niet twijfelen om indien nodig een klassieke
mediolaterale episiotomie toe te passen.

Voorbereiding
Behalve wanneer de bevalling nakend is, dient men de tijd te nemen
om uit te leggen wat de ingreep van desinfibulatie precies inhoudt.
Anatomische platen van een normale- en van een geïnfibuleerde
vulva kunnen hierbij helpen. Verder worden de positieve kanten van
een desinfibulatie belicht, en de veranderingen die hiermee gepaard
zullen gaan bij het urineren, bij de maandstonden en bij
gemeenschap.

Type van anesthesie (afhankelijk van wanneer de desinfibulatie wordt uitgevoerd)
• Tijdens de zwangerschap (in de loop van het tweede trimester)
De voorkeur wordt gegeven aan een korte algemene anesthesie of
een rachi-anesthesie om een mogelijk psychologisch trauma bij de
vrouw te vermijden, veroorzaakt door de herinnering aan de
besnijdenis ondergaan tijdens haar kinderjaren.
• Tijdens de arbeid
Peridurale verdoving.
• Tijdens de uitdrijvingsfase
Peridurale verdoving of lokale anesthesie.

Techniek
De vulva reinigen met een antisepticum.
Een vinger inbrengen in de vulvaire opening, en doen glijden tot
achter het litteken. Indien de opening te smal is om een vinger in te
brengen, de uiteinden van een hemostatische klem gebruiken om de
opening onder spanning te brengen. Er wordt een verticale incisie
uitgevoerd over de lengte van het litteken naar boven toe (3 à 6 cm),
met speciale aandacht voor het vermijden van de meatus van de
urethra, en van de clitoris die mogelijk nog intact kan zijn, zelfs bij
zeer ernstige vormen van infibulatie.
Hemostatische hechtingen worden aan iedere kant aangebracht die
de oppervlakkige- en de diepe rand van het wondvlak bijeenbrengen,
om zo het terug aan elkaar groeien van de schaamlippen door
littekenweefsel, te vermijden. Dit kan gedaan worden met een
doorlopende sutuur, ofwel door middel van enkele afzonderlijke
punten, met een fijne resorbeerbare draad.

Complicaties
Urineretentie tijdens de eerste uren na de ingreep is een zeldzaam
voorkomende complicatie van de desinfibulatie. Dit kan worden
opgelost door het gebruik van een verblijfsonde tijdens de nacht, en
pijnstillers.

Postoperatieve zorg
De vulva moet tweemaal per dag gewassen worden totdat de
hechtingen spontaan verdwijnen. Men moet ervoor zorgen dat de 2
kanten niet opnieuw vergroeien door voorzichtig met een vinger of
een kompres door het midden van de vulva te gaan. Als er nog open
wonden blijven, kan men vaselinegaas aanbrengen.

Vraag om herinfibulatie
Het medisch personeel kan geconfronteerd worden met een vraag
om herinfibulatie, tijdens of na de bevalling. Dit gebeurt in de
landen van herkomst van de vrouwen, maar de medische ethiek in
België laat dit niet toe. Hoewel artikel 409 van het Belgisch
Strafwetboek over vrouwelijke genitale verminking herinfibulatie niet
uitdrukkelijk verbiedt, kan dit wel zo geïnterpreteerd worden. Men
kan in elk geval artikel 400 van het Belgisch Strafwetboek aanhalen,
dat slagen en verwondingen bestraft, om een herinfibulatie te
weigeren.
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