Preventie van vrouwelijke genitale verminking
Een beter begrip voor een betere alertheid en preventie: hoe het gesprek aangaan
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Dit is de omschrijving

Datum en locatie
Datum | 25 januari 2019
Uur | 13 - 15 uur. Ontvangst vanaf 12.30 uur
Locatie | Instituut voor Tropische Geneeskunde. U kan rechtstreeks binnen komen langs de ingang aan Sint-Rochusstraat 45. Deze ingang is
uitzonderlijk voor dit middagseminarie geopend vanaf 12u30 op 25/01/19.
Accreditatie | Aangevraagd voor artsen in de categorie Economie en ethiek
Toegang | gratis maar registratie verplicht

Inhoud van het seminarie
Vrouwenbesnijdenis of genitale verminking bij de vrouw is is een veelvoorkomende praktijk in een aantal landen. Bij wet is deze praktijk verboden in
België, maar vele hulpverleners zijn onvoldoende vertrouwd met deze problematiek en met de mogelijkheden die bestaan om deze praktijk te
verhinderen.
Het doel van dit seminarie is om bij de hulpverlener en iedereen die in contact komt met vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan of jonge meisjes
die het risico lopen om besneden te worden, een alertheid te creëren voor deze problematiek zodat zo snel mogelijk gepaste stappen kunnen ondernomen
worden om deze praktijk te voorkomen.
Dit seminarie start met een overzicht van de medische, psychologische en socio-culturele aspecten (voorgesteld door Katrien de Koster, experte van
Gams vzw) en het juridische aspect (voorgesteld door Charlotte Campo of een collega experte van Intact vzw). Tijdens een interactieve
sessie, zal aandacht worden besteed over hoe we deze alertheid en preventie kunnen integreren in onze zorgverlening.

Presentaties
Een beter begrip voor een betere detectie, identificatie en preventie
VGV bespreekbaar maken
Vorming Vrouwelijke Genitale Verminking: Juridische Aspecten

Documentatie
Wereldkaart met de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in de wereld

Folder Intact
Documentatie Intact

Links naar organisaties
Intact vzw
GAMS vzw
MGF

Sprekers
Katrien De Koster, coördinatrice Helpdesk Vlaanderen, GAMS vzw
Charlotte Campo of een collega juriste, Intact vzw
Moderator: dr. Ula Maniewski-Kelner, Instituut voor Tropische Geneeskunde
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