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Abstract 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt overal ter wereld eenduidig geproblematiseerd. De 

meningen over de problematisering van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie (VGCC) zijn 

tegenstrijdiger vermits er in de literatuur parallellen tussen VGV en VGCC worden aangehaald. 

Vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie is in België wel aan een opmars bezig. Het corrigeren van 

de vrouwelijke genitaliën om esthetische en of praktische redenen wordt vaker overwogen en 

gepromoot. Deze trend roept bij bepaalde organisaties vragen op. In hoeverre zijn dergelijke operaties 

echt nodig en zijn de beweegredenen terecht? Tegenstanders wijzen op de druk die vrouwen ervaren 

om naast het ‘perfecte’ lichaam ook een ‘perfecte’ vagina te hebben en proberen aan te tonen dat een 

onrealistisch schoonheidsideaal hardnekkig blijft bestaan in onze samenleving. Om na te gaan of deze 

bezorgdheden (on)terecht zijn, gaat deze masterproef na of VGCC meer geproblematiseerd zou 

moeten worden. Naast bestaande literatuur rond de problematisering van VGCC wordt d.m.v. diepte-

interviews ook empirisch onderzocht wat de mening is van jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar 

betreffende vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen.  
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Afkortingen 

GAMS 
Groep voor de afschaffing van vrouwelijke 

genitale verminking 

HTP Harmful traditional practice 

VGCC Vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie 

VGV Vrouwelijke genitale verminking 
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1. Inleiding 

Cosmetische ingrepen aan de vrouwelijke genitaliën zijn in België aan een opmars bezig. Plastische 

chirurgen krijgen steeds vaker de vraag om schaamlippen te corrigeren of de vaginawand te versmallen 

(Christiaens, 2019; Puppo, 2013, p215). De angst bestaat dat gezonde vrouwen met normale 

schaamlippen correcties laten uitvoeren vanwege een onrealistisch schoonheidsideaal. De 

beschikbaarheid van porno, sociale media, films en reclame hebben een grote invloed op wat we als 

normaal beschouwen, zo ook als het over onze lichamen gaat. Echter zijn er ook nog andere 

beweegredenen mogelijk die aanzet geven tot genitale operaties. Naast om louter esthetische 

redenen worden er ook schaamlipcorrecties uitgevoerd om psychische - of praktische redenen zoals 

irritatie, pijn en het verbeteren van het seksuele genot. Vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie 

(VGCC) wordt niet door iedereen geprezen. In de bestaande literatuur over VGCC worden dergelijke 

ingrepen door critici ook vergeleken met vrouwenbesnijdenis, een praktijk die verboden is in België. 

Wie de definitie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) zou toepassen op genitale cosmetische 

ingrepen, zou deze operaties kunnen klasseren binnen de typologie van VGV. Deze studie wil graag 

nagaan of deze vergelijking terecht is en of VGCC meer geproblematiseerd zou moeten worden in onze 

samenleving.  

 

Door middel van een literatuurstudie worden de reeds bestaande bevindingen over VGCC 

weergegeven. Tevens wil dit onderzoek ook nagaan wat een specifieke doelgroep, met name jonge 

vrouwen tussen 18 en 25 jaar, over het onderwerp vindt. Door middel van diepte-interviews wordt de 

houding van de respondenten over vrouwelijke genitale cosmetisch chirurgie bevraagd. Het doel is om 

zo duidelijk weer te geven wat VGCC inhoudt, hoe het komt dat deze ingrepen steeds meer voorkomen 

in onze samenleving en wat de mening is van jonge vrouwen tegenover deze praktijk. Dit onderzoek 

wil een antwoord formuleren op volgende onderzoeksvraag: ‘Welke houdingen hebben vrouwelijke 

studenten tegenover nieuwe genitale praktijken en genitale cosmetische chirurgische ingrepen?’.  

 

Deze masterproef is opgebouwd uit een theoretisch en empirisch luik. In het theoretische deel wordt 

eerst de probleemstelling, bestaande uit een doel- en vraagstelling, geschetst. Daarop volgt de 

literatuurstudie die weergeeft wat concepten als VGV en VGCC precies inhouden. Na de theoretische 

uiteenzetting volgen de manier van onderzoek voeren en de bijkomende onderzoeksresultaten. 

Daarna worden de resultaten uit het theoretische luik vergeleken met de uitkomst van de diepte-

interviews. De bevindingen worden tot slot weergegeven in de conclusie die een antwoord zou moeten 

vormen op de onderzoeksvraag. De bibliografie en bijlagen sluiten het onderzoek af. Dit werk heeft als 

doel een aanzet te geven tot verder onderzoek naar VGCC in onze samenleving. Het wil ook het 

publieke debat over de druk op het vrouwenlichaam kracht bijzetten en beleidsmakers inspireren om 

vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie in een wettelijk kader te plaatsen. 
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2. Probleemstelling 

In onze hedendaagse samenleving wordt vrouwenbesnijdenis sterk geproblematiseerd. Vrouwelijke 

genitale verminking is verboden in België en wordt wereldwijd als een te bestrijden praktijk gezien. De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2018) beschrijft vrouwenbesnijdenis als volgt: “Female genital 

mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female 

genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons”. VGV kan worden 

ondergebracht bij ‘Harmfull traditional practice’ (HTP). Deze term maakt geen onderscheid tussen 

zogenaamde ‘cultureel gebonden’ praktijken maar gaat uit van een feministisch perspectief. Dat wil 

zeggen dat HTP alle schadelijke praktijken bundelt die gender-gebaseerd zijn en dus los staan van 

zogenaamde Westerse en niet-Westerse culturen. Naast VGV worden bijvoorbeeld ook verkrachting, 

mishandeling en kindhuwelijken als HTP beschouwd. Harmful traditional practices zijn een belangrijk 

instrument om na te gaan in hoeverre vrouwenrechten verworven zijn en gerespecteerd worden 

(Winter, Thompson & Jeffreys, 2002, p74-75).  VGV wordt vandaag de dag overal ter wereld bestreden, 

er bestaan zowel nationaal als internationaal beleidsplannen om vrouwenverminking de wereld uit te 

helpen. In het UN Fact Sheet is VGV een prioriteit en wel om volgende redenen: “We believe that FGM 

must be eradicated, not only because it is detrimental to the health of women and children, but also 

because it is destructive of women’s sexuality and is a gross assault on women’s bodily integrity” 

(United Nations, 1995).  

Terwijl VGV duidelijk ontoelaatbaar is in onze huidige samenleving en zelfs op wereldniveau niet 

getolereerd wordt, is deze houding helemaal niet terug te vinden als het om esthetische ingrepen aan 

de vrouwelijke genitaliën gaat. Vrouwelijke genitale cosmetisch chirurgie wint enorm aan populariteit 

door de wijdversprijde gedachte dat ook vaginas maakbaar zijn en een operatie de oplossing is voor 

lichaamsontevredenheid (Braun, 2005, p408).Echter zijn er wel kenmerken van beide praktijken die 

vergelijkbaar zijn met elkaar. Zo is er bij zowel VGCC als VGV geen enkele medische grondslag voor de 

ingreep (Kelly & Foster, 2012; World Health Organization, 2018). 

Het onderscheid tussen VGV en VGC steunt in belangrijke onderzoeken op ‘cultuur’ en ‘traditie’. Ook 

bij de Verenigde Naties ligt de focus op niet-Westerse HTP zoals vrouwenbesnijdenis. Winter et al., 

(2002, p76-77) schrijft hierover dat de vrouwenrechten in moderne samenlevingen beter worden 

bewaakt maar dat een geïndustrialiseerde natie niet volledig vrij is van de ondergeschiktheid van de 

vrouw. Berer (2010, p108) stelt zich in haar onderzoek naar de wetgeving rond VGV in Groot-Brittannië 

de vraag wanneer we een trend kunnen zien als een onderdeel van een bepaalde cultuur. “When does 

a fashion become part of a culture or a custom or ritual?”. Ze vindt het onderscheid tussen VGV en 

VGCC op het wettelijke niveau erg ironisch. Volgens haar houdt het geen steek dat een vrouw die haar 

schaamlippen laat verwijderen om culturele redenen gecriminaliseerd wordt terwijl artsen net veel 
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geld verdienen aan dezelfde ingreep maar dan uitgevoerd om cosmetische redenen. Berer haalt aan 

dat VGCC net als VGV wordt aangereikt en onder zekere druk wordt uitgevoerd (2010, p109). Ondanks 

het feit dat VGCC niet omschreven wordt als een culturele of traditionele ingreep, wordt deze praktijk 

meer en meer in vraag gesteld. Dit komt mede doordat vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen in 

de lift zitten en omdat deze trend onder andere door gynaecologen en feministische organisaties 

aangekaart wordt als alarmerend.  

Deze masterproef wil graag nagaan of de problematisering van vrouwelijke genitale cosmetische 

chirurgie al dan niet nodig is en of VGCC beter als schadelijk zou worden getypeerd. Dit onderzoek wil 

een overzicht bieden van de bestaande opvattingen tegenover deze vrouwelijke genitale cosmetische 

chirurgie. Hiervoor wordt de problematisering van vrouwelijke genitale verminking vergeleken met de 

problematisering, of de afwezigheid daarvan, van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Buiten 

de reeds bestaande literatuur over VGCC en de pro- en contrastemmen van de problematisering ervan 

wil dit onderzoek ook een nieuwe invalshoek belichten. Door middel van diepte-interviews wordt op 

zoek gegaan naar de houdingen van jonge vrouwen tegenover vrouwelijke genitale cosmetische 

chirurgie. De centrale onderzoeksvraag uit dit onderzoek luidt als volgt: ‘Welke houdingen hebben 

vrouwelijke studenten tegenover nieuwe genitale praktijken en genitale cosmetische chirurgische 

ingrepen?’ De verkregen resultaten uit de interviews zullen inzicht geven in de houdingen van jonge 

vrouwen over VGCC en kunnen dan vergeleken worden met de algemene houding die in de literatuur 

aan bod komt. Er wordt gepolst of de respondenten een link zien tussen VGCC en VGV, wat ze van 

genitale chirurgie vinden en of ze het zelf zouden overwegen. Er wordt ook gevraagd of ze VGCC al dan 

niet zouden problematiseren. 

 

Naast het schetsen van de houdingen van jonge vrouwen over vrouwelijke genitale cosmetische 

chirurgie, wil deze masterproef graag enkele nieuwe inzichten aanbrengen die aanzet kunnen geven 

voor de ontwikkeling van mogelijke beleidskaders en richtlijnen rond VGCC. Het is mede de bedoeling 

om het debat rond VGCC weer aan te wakkeren en de samenleving bewuster te maken van deze 

chirurgische trend.  

 

3. Dataverzameling en -verwerking 

3.1 Methodologie 

Deze masterproef bestaat uit 2 delen. In het eerste deel, de literatuurstudie, worden de concepten 

VGCC en VGV uitgediept. Het is de bedoeling om na te gaan waarom VGV geproblematiseerd wordt 

en hoe het komt dat dat bij VGCC niet het geval is, of toch in mindere mate. Daarom worden beide 

concepten onder de loep genomen en wordt de definitie, omvang en classificatie besproken. 
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Verschillende beweegredenen die leiden tot deze praktijken komen aan bod. Er wordt ook geprobeerd 

om VGVV en VGV kritisch te benaderen en na te gaan hoe beide begrippen in de feministische 

literatuur worden omschreven en met elkaar in verband staan. Op het thema van de genitale 

cosmetische chirurgie wordt nog iets dieper ingegaan door te onderzoeken of deze ingrepen 

geproblematiseerd worden in de literatuur. Om al deze informatie te verkrijgen, worden verschillende 

databases en online zoekmachines zoals onder andere Web Of Science, Limo, Google Scholar en 

Scopus geraadpleegd. Deze instrumenten zijn handig bij het verkrijgen van wetenschappelijke artikels. 

De gebruikte trefwoorden om tot interessante en relevante literatuur te komen waren onder andere 

‘female genital mutilation’, ‘vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie’, ‘kritische review van VGCC’, 

‘schoonheidsidealen’, ‘perfectie’ en ‘cosmetic surgery’. Er wordt ook specifiek gezocht naar informatie 

uit artikels van auteurs die beschouwd worden als kenners van het vakgebied zoals onder andere 

Temmerman en Braun. Artikels werden buiten op de inhoudelijke relevantie ook geselecteerd aan de 

hand van de datum van uitgave. Zo werd er beoogd de meest recente artikels in kaart te brengen.   

 

Het tweede deel van de masterproef betreft een kwalitatief deel waarbij er door middel van diepte-

interviews gepeild wordt naar de mening van jonge vrouwen over VGCC. Het is de bedoeling om de 

bevindingen uit de literatuur zo te toetsen aan de houding van jonge vrouwen. Er wordt nagegaan of 

de respondenten VGCC als problematisch beschouwen en wat ze van genitale cosmetische ingrepen 

vinden. Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode omdat erop zoek gegaan wordt naar 

attitudes en houdingen, concepten die moeilijk meetbaar zijn met kwantitatief onderzoek. De diepte-

interviews zijn een beter instrument om bepaalde attitudes na te gaan dan een kwantitatieve 

methode. De interviews zijn semigestructureerd en hebben als doel een gesprek op gang te brengen. 

De interviewer denkt op voorhand na over bepaalde onderwerpen en legt een zekere volgorde vast. 

Verder is het de taak van de interviewer om het gesprek in een bepaalde richting te duwen, uiteraard 

zonder antwoorden te forceren. De opgestelde vragenlijst bevat enkele thema’s die zeker aan bod 

moeten komen maar de volgorde kon tijdens de interviews veranderen. Wanneer er een interessante 

zijweg wordt genomen tijdens een gesprek, wordt deze soms toegevoegd aan de vragenlijst die zo ook 

doorheen de interviews evolueert. Na elk interview volgt zo ook een reflectiemoment voor de 

onderzoeker en kan de topiclijst worden bijgesteld. Deze semigestructureerde diepte-interviews 

hebben als doel zoveel mogelijk te weten te komen over de ervaring van de respondent en de houding 

over VGCC die zij erop na houdt (Heldens & Reysoo, 2005). In dit geval beogen de diepte-interviews 

een beter beeld te kunnen schetsen van de houdingen die jonge vrouwen hebben tegenover 

vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen. De verschillende interviews vinden steeds plaats op een 

locatie naar keuze, zodat de respondent zich in een vertrouwde omgeving bevindt. De bedoeling is om 

een natuurlijke context te creëren waarin de respondent zich vrij voelt om te praten en uit te breiden 

over alles wat zij zelf interessant acht.  



 

 12 

3.2 Doelgroep 

Het onderzoek spitst zich toe op de vrouwelijke helft van de populatie en meer specifiek op de 

vrouwelijke studentes. Er werd gekozen om alleen vrouwelijke studentes te interviewen aangezien het 

thema mogelijks persoonlijk en gevoelig kan zijn en hierbij verwacht wordt dat het niet voor iedereen 

evident is hierover te praten. Aangezien VGCC praktijken betreft aan de vrouwelijke geslachtsdelen, 

wordt er gekozen alleen vrouwen te bevragen. Het onderzoek beperkt zich tot studenten tussen de 18 

en 25 jaar oud. Respondenten worden gezocht in Vlaanderen zodat het onderzoek zich ook beperkt 

tot een specifiek deel van België. De keuze om respondenten in Vlaanderen te zoeken wordt beïnvloed 

door praktische redenen en omwille van het bestaan van een taalbarrière. Het feit dat dit onderzoek 

kleinschalig is en dat de respondenten gericht worden gezocht, kunnen ervoor zorgen dat de 

resultaten hoogstwaarschijnlijk niet veralgemeenbaar zijn voor de hele populatie. Echter kunnen de 

resultaten, ondanks een mindere externe validiteit, wel interessant zijn om een eerste indruk te geven 

van de houdingen van jonge vrouwen tegenover VGCC en aanleiding te geven tot verder onderzoek.  

 

We maken gebruik van een doelgerichte steekproef waarbij er via online sociale media en email 

gezocht wordt naar vrouwelijke studenten tussen de 18 en 25 jaar. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

de sneeuwbalmethode waarbij er aan respondenten gevraagd wordt of ze zelf een mogelijke andere 

respondent voor ogen heeft. Er wordt bij het verzamelen van respondenten een poging ondernomen 

om op zoek te gaan naar studenten die bereid zijn mee te werken aan het onderzoek met verschillende 

achtergronden. Mogelijke verschillen zijn religieuze achtergrond, studierichting en woonplaats. Het 

doel is om zo een gevarieerd aanbod aan meningen en attitudes te verwerven over vrouwelijke 

genitale cosmetische chirurgische ingrepen. Tabel 1 toont telkens per respondent de leeftijd, 

woonplaats en studierichting.  

 

Tabel 1: Respondenten van de diepte-interviews 

Respondent Leeftijd Woonplaats Studierichting 

Respondent 1 19 jaar Zonhoven Psychologie 

Respondent 2 22 jaar Lier Lerarenopleiding 

Respondent 3 22 jaar Brussel Gender en Diversiteit 

Respondent 4 18 jaar Koningshooikt Kinésitherapie 

Respondent 5 23 jaar Antwerpen Biomedische wetenschappen 

Respondent 6 25 jaar Berlaar Verpleegkunde 

 

 

 



 

 13 

3.3 Dataverwerking 

Na het afnemen van de diepte-interviews worden de opnames getranscribeerd. Deze transcripties 

worden meerdere keren zorgvuldig doorgenomen zodat er voeling gecreëerd wordt met de 

antwoorden van de respondenten. De verkregen data worden gelabeld met nodes zodat elke 

interessante uitspraak geclusterd wordt met andere antwoorden over hetzelfde onderwerp. Zo kan de 

nuttige informatie gescheiden worden van de irrelevante antwoorden. Voor het coderen wordt er 

gebruik gemaakt van het programma Nvivo. Dit programma maakt het mogelijk om elke transcriptie 

apart te bekijken maar de gelabelde uitspraken van verschillende respondenten toch samen te 

brengen. Zo vormen zich enkele clusters van uitspraken die onder een bepaald thema vallen. Deze 

clusters van informatie over bepaalde deelvragen kunnen dan  samen een mogelijk antwoord op de 

onderzoeksvraag bieden. 

 

4. Wat is vrouwelijke genitale verminking? 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook bekend onder de naam vrouwenbesnijdenis, wordt 

vandaag de dag door de WHO omschreven als: ‘ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige 

verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw en of andere verwondingen van de 

vrouwelijke geslachtsdelen die niet het gevolg zijn van therapeutische ingrepen’ (World Health 

Organization, 2018). Het is een ritueel dat al eeuwen wordt uitgevoerd en zijn oorsprong kent in Egypte 

(Vercoutere, Temmerman & Leye, 2011, p337). Inmiddels is vrouwenbesnijdenis een wijdverspreide 

praktijk die geen eenduidige verklaring heeft. Vrouwenbesnijdenis kan worden uitgevoerd bij zowel 

jonge meisjes als volwassen vrouwen en ook de achterliggende redenen verschillen (Kool, Beijer, van 

Drumpt, Eelman & Knoops, 2005, p12; Toubia, Izett & World Health Organization, 1998, p5-6). VGV 

wordt internationaal beschouwd als een aanval op zowel de vrouwelijke seksualiteit als de anatomie 

van het vrouwelijke lichaam (Kelly & Foster, 2012, p389).  

4.1 Classificatie  

Er kunnen meerdere vormen van vrouwenbesnijdenis worden onderscheiden. De volgende drie 

kernbegrippen komen hoofdzakelijk aan bod: circumcisie, excisie en infibulatie. Circumcisie valt het 

beste te vergelijken met de besnijdenissen die bij mannen worden uitgevoerd. Hierbij wordt de 

voorhuid, de top van de clitoris, weggesneden. Wanneer de gehele clitoris als ook de kleine 

schaamlippen worden weggehaald, spreken we van excisie. De meest radicale vorm van 

vrouwenbesnijdenis tot slot, is de infibulatie. Bij deze ingreep worden de clitoris, de kleine 

schaamlippen en de grote schaamlippen volledig weggehaald. De wonde die daarbij ontstaat, wordt 

dichtgenaaid. Pas bij het huwelijk of bij de geboorte van een kind, wordt de hechting weer 

opengemaakt (Kool et al., 2005, p13). Buiten de opdeling in deze 3 vormen van besnijding, bestaan er 
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meerdere classificaties die verschillende vormen van vrouwelijke genitale verminking (VGV) indelen. 

Om duidelijkheid te scheppen en op het globale niveau een eenduidige classificatie aan te kunnen 

bieden, zette de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een werkgroep op die zich moest buigen over 

dit thema (Toubia et al., 1998, p5-6). Vandaag de dag hanteert de WHO een classificatie waarbinnen 4 

verschillende types verminking worden onderscheiden (World Health Organization, 2018.).  

 

De classificatie begint bij een verminking type 1 dat het wegsnijden van de voorhuid omvat, al dan niet 

met het wegsnijden van (een deel van) de clitoris. Bij type 1a worden of de clitorishoed of de voorhuid 

weggenomen terwijl men bij type 1b zowel de clitorishoed als de voorhuid wegneemt. Bij verminking 

type 2 worden naast de clitoris ook de kleine en of grote schaamlippen gedeeltelijk of volledig 

weggesneden. Ook hier is er een extra onderverdeling. Type 2a betreft het wegnemen van de kleine 

schaamlippen, type 2b bestaat uit het verwijderen van zowel de kleine schaamlippen als de clitoris en 

type 2c het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de clitoris, kleine schaamlippen en grote 

schaamlippen. Het derde type verminking betreft het versmallen van de vaginale ingang door de kleine 

en of grote schaamlippen zo te positioneren dat ze functioneren als een verzegeling voor de vaginale 

opening. Wederom zijn hier 2 onderverdelingen te onderscheiden. Type 3a omvat het verwijderen en 

herpositioneren van de kleine schaamlippen, type 3b het verwijderen en herpositioneren van de grote 

schaamlippen. Tot slot is er ook nog een vierde categorie die omschreven wordt als de 

‘ongeclassificeerde categorie’. Hierbinnen vallen alle andere schadelijke praktijken aan de vrouwelijke 

genitaliën die geen medisch doeleinde hebben. Voorbeelden hiervan zijn prikken, piercen of het 

maken van incisies (Abdulcadir, Catania, Hindin, Say, Petignat & Abdulcadir, 2016, p958-962; Toubia & 

Izett, 1998, p6; World Health Organization, 2018). 

4.2 Omvang  

Naar schatting worden er over de hele wereld per jaar 2 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Het 

totale aantal besneden vrouwen zou globaal gezien tussen 80 en 140 miljoen liggen. Een groot deel 

van de slachtoffers bevindt zich in Afrika waar minstens 28 landen de traditie van vrouwenbesnijdenis 

in stand houden (Leye, Deblonde & Temmerman, 2004, p41). Toch is het beeld dat vrouwelijke 

besnijdenissen alleen plaatsvinden op het Afrikaanse continent lang niet correct. Er zijn ook Afrikaanse 

landen, zoals Botswana en Madagaskar, waar vrouwenbesnijdenis niet bestaat of amper voorkomt. De 

opvatting dat er op het Afrikaanse continent veel vrouwenbesnijdenissen worden uitgevoerd, heeft 

hoofdzakelijk te maken met een eenzijdige rapportering. Ook de hardnekkige neokoloniale visie die 

Subsaharaans Afrika als het gehele continent beschouwd en zo vele sociale en etnische verschillen 

negeert, heeft invloed op hoe VGV en Afrika verbonden worden. Over vele andere landen in Azië en 

Zuid-Amerika zijn er amper statistieken beschikbaar. Toch komt vrouwenbesnijdenis ook voor in 

landen als Irak, Jemen, Colombia of Indonesië (Gams België vzw, 2016, p6). Het uitvoeren van VGV is 
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dus wel degelijk een wereldwijd probleem. Dit valt onder andere te verklaren door de grote 

migratiestromen die ervoor zorgen dat bepaalde culturele praktijken, zoals bijvoorbeeld 

vrouwenbesnijdenis, mee migreren (Kool., 2005, p1). Dit maakt dat er ook in de Westerse 

samenlevingen, en specifiek in België, jaarlijks meisjes en vrouwen besneden worden. Bij benadering 

lopen in ons land zo’n 8600 vrouwen gevaar om besneden te worden (Dekeyser, 2018).  

4.3 Beweegredenen voor VGV 

Vrouwenbesnijdenis komt op verschillende plaatsen ter wereld voor maar is het meest courant in 

Subsaharaans Afrika. Recentere ontwikkelingen zoals migratie zorgen ervoor dat vrouwen overal, 

zowel in Afrika, Azië, het Midden-Oosten als in Europa, worden besneden. Zoals er veel verschillende 

plaatsen zijn waar men vrouwenbesnijdenissen uitvoert, zijn er evenveel mogelijke redenen die aanzet 

kunnen geven tot VGV. Vrouwenbesnijdenis wordt veelal uitgevoerd in een culturele context. Enkele 

aangehaalde redenen zijn sociale verbondenheid, het huwelijk, schoonheid, kuisheid en 

vruchtbaarheid (GAMS, 2016). 

 

In sommige culturen kan een vrouw volgens de traditie pas trouwen op het moment dat zij besneden 

is. Dit heeft te maken met een beeld van reinheid en komt veeleer tot uiting bij de vorm van 

vrouwenbesnijdenis die we hierboven omschreven als infibulatie. De toekomstige echtgenote blijft 

(letterlijk) gesloten tot ze haar man tegenkomt die dan het recht heeft haar, als haar man, te openen 

(Kool et al., 2005, p14). Vrouwen die weigeren VGV te ondergaan, hebben veel vaker moeite een 

geschikte levenspartner te vinden en te trouwen. In sommige culturen is het niet mogelijk bij de 

gemeenschap te blijven als je als vrouw niet besneden bent. Wanneer een vrouw weigert, kan ze 

verstoten worden. Dit is meteen ook de reden waarom vrouwenbesnijdenis een culturele traditie is 

die wordt doorgegeven aan kinderen. Ouders zien hun kinderen graag en willen het beste voor hen. 

Besnijdenis is voor meisjes een manier om bij de groep te blijven en later een geschikte man te vinden. 

Een besnijdenis staat in de zin voor een zeker vorm van zekerheid (Arora & Jacobs, 2016, p4). 

 

Een andere mogelijke reden die aanleiding geeft tot een besnijdenis is de persoonlijke hygiëne. 

Bepaalde culturen ervaren schaamlippen als vies en onhygiënisch waardoor de besnijdenis dienstdoet 

als een zuiverend en esthetisch ritueel (Vercoutere et al., 2011, p238). Buiten om het zogenaamde 

‘onhygiënische’ aspect gaat in sommige culturen ook het gerucht de ronde dat de vrouwelijke 

genitaliën een slechte invloed zouden hebben op de seksualiteit van de man en zelfs een negatief 

effect kunnen hebben op ongeboren kinderen. De vrouwelijke seksualiteit wordt gezien als iets 

kwaadaardigs en over de clitoris wordt beweerd dat die duistere krachten bevat. De oplossing om de 

vrouw van haar demonen te ontdoen, is het wegsnijden van de vrouwelijke geslachtsdelen.  
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Een besnijdenis kan ook de overgang van jong meisje naar volwassen vrouw aangeven en doet dan 

dienst als initiatieritueel (Kool et al., 2005, p13-14). De besnijdenis kan ook een belangrijk economisch 

aspect meedragen. Zo zijn vrouwen in bepaalde gemeenschappen vaak volledig afhankelijk van de 

inkomsten van hun man (Vercoutere et al., 2011, p238). 

4.4 VGV in een feministisch kader 

Wanneer er gekeken wordt naar alle wereldwijde besnijdenissen, valt het meteen op dat de 

meerderheid van de jongens in de Verenigde Staten besneden is. In tegenstelling tot het besnijden van 

jongens is meisjesbesnijdenis er helemaal niet zo aanvaard. Echter zijn er naar schatting wereldwijd 

wel 80 tot 140 miljoen vrouwen besneden. Zelfs sinds de intrede van internationale campagnes om 

VGV de wereld uit te roeien, blijven de cijfers in landen als Somalië en Egypte erg hoog. De preventie 

van VGV doet de praktijk niet meteen verdwijnen maar heeft VGV stilaan geïntroduceerd in het 

Westen. Sinds de grote campagnes tegen VGV, is een zwijgcultuur ontstaan. Het debat is veranderd 

van een open dialoog naar een discours dat sensationeel, simplistisch en racistisch is. Het 

criminaliseren van VGV slaat een wig tussen de zogenaamde Westerse en Niet-Westerse culturen. Nu 

schadelijke praktijken gelabeld worden als verminking, wordt de volledige culturele achtergrond 

weggevaagd en komen belangrijke culturele tradities in een zeer negatief daglicht te staan.  

In kritische literatuur wordt er aangehaald dat het belangrijk is dat zelfs praktijken die als HTP 

omschreven worden, met een genuanceerde blik te bekijken worden. Hiervoor is het nodig respectvol 

te zijn naar de vrouwen toe die een schadelijke genitale ingreep hebben ondergaan. Ook moet er 

rekening gehouden worden met de historische machtsverhoudingen in de culturele context. 

Feministen zijn ervan overtuigd dat VGV een vrouwonvriendelijke praktijk is waardoor vrouwen 

gedomineerd kunnen worden. Door het wegsnijden van de vrouwelijke genitaliën wordt de seksualiteit 

van de vrouw beperkt waardoor vrouwen onderdrukt blijven. Deze feministische theorie gaat alleen 

op als ook mannenbesnijdenis zou worden gezien als man-onderdrukkend (Arora & Jacobs, 2016, p1-

6). Het huidige feministische discours over VGV is erg duidelijk over de praktijk. 

Vrouwenbesnijdenissen worden erdoor gezien als misogyne rituelen. Deze houding is al terug te 

vinden in de Koloniale tijd, toen Europese missionarissen naar het Afrikaanse continent trokken. Echter 

is deze weergave dat vrouwenbesnijdenis het gevolg is van een patriarchale samenleving waarin 

vrouwen onderdrukt worden, niet correct. Het zijn vaak de vrouwen die aansturen op de besnijding 

van hun dochters (Abusharaf, 2001, p113). 
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5. Problematisering van VGV 

Vrouwelijke genitale verminking wordt wel degelijk wereldwijd als een probleem beschouwd. Dit 

houdt ook in dat er stappen worden ondernomen om VGV tegen te gaan en vrouwen die zich in een 

risicovolle positie bevinden, te beschermen. De grootste reden om VGV niet te tolereren en het begrip 

te problematiseren is de sociaal-culturele achtergrond waarbij de wil van de vrouw vaak niet wordt 

gerespecteerd of zelfs niet wordt bevraagd. Ook de lichamelijke en mentale schade die het individu 

oploopt bij dit soort ingrepen, maken dat er beslist wordt om in te grijpen, ook op het globale niveau 

(Kool et al., 2005, p12). Hieronder halen we enkele argumenten uit de literatuur die duidelijk maken 

waarom de problematisering van vrouwelijke genitale verminking onmisbaar is.  

5.1 Medische context  

Vrouwenbesnijdenis wordt uitgevoerd in een bepaalde context en vaak omwille van culturele tradities. 

Echter is er geen enkele medische indicatie waaronder het nodig wordt geacht de vrouwelijke 

genitaliën te besnijden. In het kader van mensenrechten is het dan ook onaanvaardbaar om dergelijke 

ingrepen uit te voeren op een perfect gezond lichaam (Askew, Chaiban, Kalasa & Sen, 2016, p619). Dit 

wordt ook zo omschreven langs de kant van de arts, meer bepaald in de eed van Hippocrates. Deze 

eed, die elke arts moet afleggen, laat het niet toe dat er schade wordt aangericht aan het lichaam van 

patiënten met enige medische hulp die de arts zou verschaffen. Een arts die een genitale besnijding 

uitvoert zou dus in strijd zijn met de eed die hij/zij gezworen heeft (Askitopoulou & Vgontzas, 2017, 

1487). Ook kool et al., halen in hun werk aan dat het wegnemen van perfect gezonde vrouwelijke 

geslachtsdelen onnodig is en zelfs grote risico’s kan inhouden. Deze praktijken worden veeleer 

uitgevoerd in erbarmelijke omstandigheden waarbij er geen oog is voor een hygiënische omgeving en 

correcte verdoving. Dit maakt ook dat vele besnijdenissen mislukken en uiteindelijk aanleiding geven 

tot zware infecties of zelfs het overlijden van het slachtoffer (2005, p13-14). De letsels die VGV 

veroorzaken verschillen aan de hand van de vorm van de ingreep. Zeker is dat de risico’s en mogelijke 

gevolgen van de ingreep groter worden naarmate de besnijding uitgebreider is. Mogelijke gevolgen 

van een vrouwenbesnijdenis zijn ernstige bloedingen, pijn bij het urineren, de patiënt die in shock gaat, 

besmetting met tetanus en beschadigingen aan de omliggende organen. Ook indien de vrouw later 

zwanger wordt, zijn er verschillende negatieve ontwikkelingen mogelijk. Vrouwen die een besnijdenis 

ondergingen en een kind op de wereld willen zetten, hebben vaker moeilijkere bevallingen. Een 

langere duur van de arbeid, postpartumbloedingen die zelfs levensbedreigend kunnen zijn, perineale 

scheuren en infecties zijn slechts enkele van de mogelijke complicaties die kunnen optreden tijdens of 

na de bevalling (Vercoutere et al., 2011, p238; Leye et al., 2004, p41-42). Naast de lichamelijke en 

seksuele letsels kampen besneden vrouwen ook vaak met mentale trauma’s en psychische problemen 

(Askew et al., 2016, p619). Een vrouwenbesnijdenis kan een grote invloed hebben op het verdere 

verloop van het leven van de vrouw. Vrouwen die besneden zijn, kampen later vaak met angst, 
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gedragsproblemen en vertrouwensmoeilijkheden. VGV kan de seksuele activiteit bemoeilijken en ook 

aanleiding geven tot depressie, posttraumatische stress en in meer uitzonderlijke gevallen tot 

zelfdoding (Leye et al., 2004, p42; Vercoutere et al., 2011, p238).  

5.2 Gelijkheid 

Hoewel er verschillende mogelijke beweegredenen zijn om het uitvoeren van vrouwelijke genitale 

verminking te problematiseren valt er in alle cases van vrouwenbesnijdenis een constante terug te 

vinden: namelijk gender. De ingreep zorgt voor zowel een economische als sociale afhankelijkheid van 

de vrouw en houdt bepaalde masculiene constructies in stand (Kool et al., 2005, p110). Het is zo ook 

dat de vrouwelijke seksualiteit verklaard wordt door middel van een mannelijk perspectief wat vaak 

leidt tot misvattingen over het vrouwelijke lichaam. Een voorbeeld hiervan is dat de clitoris in bepaalde 

culturen als kwaadaardig wordt beschouwd (Kool et al., 2005, p13-14). Vrouwenbesnijdenis wordt 

aangehaald als oplossing tegen ‘kwaadaardige’ seksuele krachten terwijl het in feite een misogyne 

praktijk is om de vrouwelijke seksualiteitsbeleving te beperken (Arora & Jacobs, 2016, p5). Vrouwelijke 

genitale verminking onderdrukt de gelijkheid tussen man en vrouw zoals die beschreven wordt in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, 1948). Askew et al., wijzen er in hun werk: 

‘A repeat call for complete abandonment of FGM’ op dat vrouwenbesnijdenis de verwezenlijking van 

vrouwenrechten belemmerd en dat de ongelijkheid tussen man en vrouw in stand gehouden wordt 

door culturele schadelijke praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking. Zij pleiten voor meer 

erkenning van discriminatie op basis van gender die praktijken als vrouwenbesnijdenis in stand houden 

(2016, p619). Dat VGV een praktijk is die de ongelijke relaties tussen mannen en vrouwen blijft 

bevestigen, is wel duidelijk. Echter is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Onderzoek wijst uit dat het net 

vaak de vrouwen zijn die in een bepaalde cultuur de vrouwenbesnijdenis in stand houden. 

Vrouwenbesnijdenis is een zaak voor en door vrouwen, de mannen zijn er amper bij betrokken. Hoewel 

dit vreemd klinkt, is het toch niet helemaal onlogisch. Zo willen de moeders een goede toekomst voor 

hun dochters. Om een goede toekomst te verkrijgen, moet een vrouw voldoen aan de eisen van de 

traditie. Het is net die traditie die stelt dat een vrouw besneden moet zijn voor ze bijvoorbeeld in het 

huwelijk kan treden (Leye et al., 2004, p42). Daarom is het belangrijk vrouwenbesnijdenis steeds in de 

juiste context te bekijken. Terwijl Westers feminisme VGV sterk veroordeelt, moet de praktijk bekeken 

worden als een ritueel dat vrouwen macht geeft in hun situatie. In gemeenschappen waar 

vrouwenbesnijdenis traditie is, wordt vrouwenbesnijdenis gezien als een manier om hun eigen 

seksualiteit in handen te nemen. Ook staat een besneden vrouw voor een krachtige vrouw en kunnen 

vrouwen die infibulatie ondergingen, deelnemen aan het politieke leven (Abusharaf, 2001, p129). 

 

Sinds de intrede van een genderperspectief om VGV te verklaren en te veroordelen, zijn de mogelijke 

toepassingen binnen het strafrecht ruimer geworden. Waar er vroeger een spanningsveld heerste 
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tussen de private en publieke sfeer waarin VGV zich situeert, is het nu duidelijker dat ook een 

samenleving, en de politiek, op vrouwenverminking kan reageren. Vrouwenverminking botst in België 

op het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. Het 

in rekening brengen van ‘gender’ is belangrijk geweest voor het problematiseren van genitale 

verminking en in het opmaken van actieplannen om VGV de wereld uit te bannen (Kool et al., 2005, 

p15) 

5.3 Toestemming voor VGV 

Wetende dat vrouwelijke genitale verminking pijnlijke ingrepen inhoudt, is het soms moeilijk te 

begrijpen waarom vrouwen dergelijke praktijken ondergaan. Er kan dan ook heel wat geschreven 

worden over (het al dan niet ontbreken) van de vrije wil. Zoals hierboven al werd aangehaald is de 

situatie van dergelijke vrouwen vaak complex. Tradities gaan al heel lang mee en zijn soms moeilijk in 

vraag te stellen. Ook is het zo dat wie weigert deel te nemen aan bepaalde gebruiken, uitgesloten kan 

worden uit de gemeenschap. Wie niet voldoet aan de voorwaarden, en bijvoorbeeld niet besneden is, 

kan vervreemden van de groep en zijn familie. Wel kan men zich de vraag stellen in hoeverre er sprake 

is van vrije wil en toestemming als een vrouw een besnijding ondergaat om niet verstoten te worden 

of omdat ze economische volledig afhankelijk is van haar man (Leye et al., 2004, p43). Ook is het zo 

dat vrouwenbesnijdenis vaak wordt uitgeoefend op jonge meisjes en zijn het de ouders of 

gemeenschap die beslissen in haar plaats (Rogers, 2014, p219). 

5.4 VGV in het strafrecht 

De problematisering van vrouwenverminking heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat zowel op het 

globale, internationale en nationale niveau stappen werden ondernomen om vrouwelijke genitale 

verminking uit de wereld te bannen. Meerdere wetten kunnen worden aangehaald ter verdediging 

van vrouwen die vrouwenverminking hebben ondergaan. Ook de inzet op het voorkomen van VGV 

werd verhoogd. Alle mensen op deze planeet worden beschermd door de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens. Dit internationale verdrag beschermt de fundamentele rechten van alle 

mensen ter wereld. Hierin staat onder andere dat iedereen recht heeft op de onschendbaarheid van 

hun persoon en dat niemand mag worden onderworpen aan foltering en een wrede behandeling 

(UVRM, 1948). Een trapje lager dan het wereldniveau, op het Europese niveau, zien we dat ook hier 

inspanningen geleverd werden om vrouwen tegen vrouwenbesnijdenis te beschermen. Zo moeten alle 

lidstaten van de Raad van Europa vrouwelijke genitale verminking veroordelen. Er werd een conventie 

georganiseerd ter voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en meer specifiek van het voorkomen 

en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Deze conventie stelt in artikel 38 dat alle betrokken partijen 

de nodige stappen zullen ondernemen om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen, bestraffen 

en bestrijden (Council of Europe, 2011). 
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Op het nationale niveau is België een van de landen waarbij vrouwelijke genitale verminking ook 

effectief in de strafwet staat. Artikel 409 van het Strafwetboek (2010) stelt dat ‘elke persoon die 

eender welke vorm van verminking aan de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht 

uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar toestemming’ gestraft wordt met een 

gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar. Ook elke poging tot genitale verminking en het aanzetten tot de 

uitvoering ervan zijn later in 2014 strafbaar gemaakt. Minderjarigen worden in ons land ook 

beschermd door de wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (2000, artikel 

29). België heeft vrouwenbesnijdenis sinds 2010 opgenomen in het Nationaal Actieplan (NAP) ter 

bestrijding van alle vormen van gender gerelateerd geweld. Hierbij valt vrouwenbesnijdenis onder 

geweld tegen vrouwen, wat een vorm van racisme is tegenover vrouwen en een schending van de 

mensenrechten inhoudt (UVRM, 1948). 

 

Zowel nationaal als internationaal zijn er meerdere bewegingen en organisaties die zich tegen 

vrouwelijke genitale verminking verzetten. Er zijn actieplannen, mensenrechten en verdragen die 

vrouwen proberen te beschermen. Bovenstaande argumenten geven duidelijk weer waarom VGV 

geproblematiseerd wordt en niet meer mag worden aanvaard.  Nu VGV geconceptualiseerd is, kan de 

vergelijking gemaakt worden met een andere praktijk die de laatste jaren steeds meer in opmars is. 

Hieronder wordt vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie besproken en wordt er nagegaan in 

hoeverre de samenleving daar problematisch tegenover staat.  

 

6. Wat is vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie? 

Nu onder andere de definitie en classificatie van VGV besproken is, kunnen we verder gaan met de 

omschrijving van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Onder vrouwelijke genitale cosmetische 

chirurgie (VGCC) begrijpen we alle chirurgische ingrepen aan de vrouwelijke genitaliën met het oog op 

het verbeteren van de uiterlijke kenmerken. Vaak gaat hier geen medische indicatie aan vooraf. Het 

doel is om de anatomie van de vrouwelijke geslachtsdelen beter te doen aanleunen bij het gewenste 

resultaat. Belangrijk daarbij is dat het ‘gewenste resultaat’ veranderlijk is binnen tijd en ruimte, dat de 

ingreep op vrijwillig verzoek gebeurt en dat de functionaliteit van de genitaliën niet in het gedrang 

komt (Temmerman, 2009, p34-35). Verder bespreken we de classificatie, omvang en beweegredenen 

voor VGCC. 
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6.1 Classificatie 

Vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie is niet ingedeeld in 4 verschillende types zoals dat bij 

vrouwelijke genitale verminking het geval is. Er zijn meerdere ingrepen die onder de term VGCC vallen. 

Labiaplastie (het verkleinen van de binnenste schaamlippen), Clitoral Hood Reduction (verwijderen 

van overtollige huid over de clitoris), correcties aan de buitenste schaamlippen (verwijderen van 

overtollige huid of het inbrengen van vet via liposuctie) en vaginal tightening (vernauwen van de 

vaginawand) zijn slechts enkele voorbeelden van de vele esthetische ingrepen die mogelijk zijn (Braun, 

2005, p407). Het verkleinen van de schaamlippen als ook het gelijkmaken of opvullen van de 

schaamlippen zijn vaak voorkomende ingrepen. Ook vaginale verjonging en het versmallen van de 

vagina zijn gebruikelijke operaties (Goodman, 2009, p35). Men kan uitgaan van een cosmetische 

ingreep indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde stelt dat de 

keuze volledig autonoom, zonder druk of dwang van buitenaf, door de vrouw zelf moet worden 

genomen. Indien de arts niet met zekerheid kan stellen dat de vrouw haar keuze vrijwillig gemaakt 

heeft, mag de ingreep niet plaatsvinden. Ook belangrijk is de mentale gezondheid van de vrouw. De 

arts moet nagaan of het zelfbeeld van de vrouw in kwestie niet aangetast of abnormaal is. Indien een 

verstoord lichaamsbeeld wordt opgemerkt, is het aangewezen een psycholoog te consulteren en diens 

diagnostiek op te nemen in het behandelingsproces. Zo is een ingreep niet altijd de enige oplossing 

voor een vrouw die niet tevreden is over haar geslachtsdelen (Hage, Karim, van der Lei, Paarlberg & 

Weijenborg, 2008, p2-3).  

Een schaamlipverkleining (labiaplastie) is van alle VGCC de meest gekende en meest voorkomende 

ingreep. De vraag naar deze genitale cosmetische chirurgische correctie is de afgelopen 10 à 15 jaar 

sterk gestegen (Runacres & Wood, 2016, p218-222). Een labiaplastie kan zowel het verkleinen van de 

grote als het verkleinen van de kleine schaamlippen betekenen. Wel is het zo dat een verkleining van 

de binnenste schaamlippen het vaakste voorkomt. Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid na een 

labiaplastie bij het merendeel van de patiënten groot is. Naast labiaplastie is ook vaginale verjonging 

een vaak voorkomende ingreep. Deze cosmetische operatie heeft als doel een ‘wijde’ vagina te 

vernauwen door de vaginawand chirurgisch smaller te maken (Magon & Alinsod, 2016, p17-18).  

Belangrijk om te vermelden is dat deze paper zich focust op ingrepen die de uiterlijke kenmerken van 

de genitaliën dichter bij het gewenste resultaat brengt, niet op reconstructieve chirurgie van de 

vrouwelijke geslachtsdelen. Reconstructies na vrouwelijke genitale verminking of geslachtsoperaties 

worden dus niet mee in rekening gebracht.  
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6.2 Omvang 

Plastische chirurgie is een fenomeen dat in Amerika al erg populair is en komt overwaaien naar Europa. 

In haar boek: ‘Beauty junkies: inside our $15 billion obsession with cosmetic surgery’ haalt Alex 

Kuczynski aan dat vaginale cosmetische chirurgie binnen het domein van de plastische chirurgische 

ingrepen het snelst groeiende vakgebied is (2006). Hoewel ook gynaecologen in België de sterke 

opmars van VGCC aankaarten, zijn exacte cijfers moeilijk te vinden. Echter wordt er al sinds enkele 

jaren gewezen op de populariteit van dergelijke ingrepen. Een enkele zoekactie op internet geeft 

meteen verschillende krantenartikels weer die spreken van een duidelijke trend. Zo kopt de Standaard 

(2018) dat er in 2016 over de hele wereld al de helft meer schaamlipcorrecties uitgevoerd werden dan 

in 2015. Een onderzoek dat focust op VGCC en seksueel genot bij vrouwen toont echter door middel 

van verschillende artikels die in de media verschijnen aan dat VGCC geen nieuwe ingreep is. Dergelijke 

plastische chirurgie bestaat al langer. Wel valt het op dat er de laatste jaren frequenter vraag naar is 

(Braun, 2005, p408).  

6.3 Beweegredenen voor VGCC 

Oorspronkelijk werden genitale cosmetische correcties voornamelijk uitgevoerd bij vrouwen die zich 

in een nichesector bevonden. Vrouwen die werkten in de porno-industrie, sekswerk deden of naakt 

poseerden lieten zich corrigeren om er ‘perfect’ uit te zien. Genitale correcties waren vroeger niet 

populair bij het grote publiek. Vrouwen die hun schaamlippen toch lieten corrigeren, deden dat vaak 

omdat deze buitengewoon groot waren zodat ze er vaak fysiek last van ondervonden (Kuczynski, 2006, 

p127-129). De alomtegenwoordige perfectie en zichtbaarheid van erotische en ideale lichamen in het 

straatbeeld zorgen ervoor dat VGCC zich stilaan een weg baant naar het grote publiek. Vandaag de dag 

zijn het niet alleen vrouwen in een wulps beroep die ervoor kiezen een vaginale correctie te 

ondergaan. Veel jonge meisjes vinden nu de weg naar de plastische chirurgie (De Schaepdrijver, 2007, 

p8). De beweegredenen om voor VGCC te kiezen zijn uiteenlopend. Zo kan er een onderscheid gemaakt 

worden tussen esthetische, psychologische of fysieke beweegredenen. Vaak is er niet slechts één 

factor die vrouwen aanzet om voor VGCC te kiezen. Een studie die 50 vrouwen bevroeg naar hun 

beweegredenen om voor een schaamlipcorrectie te kiezen, kon uit de resultaten afleiden dat het vaak 

een combinatie van zowel psychische als fysieke factoren was die vrouwen aanzetten om voor VGCC 

te kiezen (Sorice, Li, Canales & Furnas., 2017, p861). 

 

VGCC om esthetische redenen wordt uitgevoerd vanwege de idee dat de genitaliën er niet mooi uitzien 

of afwijken van een bepaald schoonheidsideaal. Hierbij zijn vooral het uitzicht van de schaamlippen, 

de kleur en symmetrie van belang. De fysieke beweegredenen zijn bijvoorbeeld irritaties tijdens het 

sporten of bij het dragen van aanspannende kledij. Ook pijn of een trekkend gevoel tijdens het vrijen, 

zich oncomfortabel voelen bij het dragen van aanspannende kledij, oncomfortabel draaien van de 
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schaamlippen, zichtbaarheid van de schaamlippen in sportkledij of de zichtbaarheid in zwemkledij zijn 

aangegeven redenen. Psychologische beweegredenen zoals zich niet aantrekkelijk voelen tegenover 

de partner, zelfbewustzijn over het uiterlijk, slecht zelfvertrouwen, zich beperkt voelen in kledingkeuze 

en een negatieve impact op de intimiteit zijn vaak voorkomend. Bij de psychologische klachten komt 

een gevoel van schaamte over de geslachtsdelen geregeld aan bod. Ook is het zo dat bepaalde 

beweegredenen opvallend meer voorkomen na bepaalde tijdsindicaties. Zo komen de fysieke en 

psychologische klachten vaker voor bij het ouder worden of na een bevalling (Sorci et al., 2017, p858; 

Braun, 2010, p1398). 

 

Aangezien VGCC een impact heeft op een intieme zone van het lichaam, staat deze ingreep niet los 

van een seksuele context. Het verbeteren van het seksuele genot en het verhogen van het persoonlijke 

zelfvertrouwen zijn enkele van de veel voorkomende redenen om voor VGCC te kiezen (Goodman, 

2009, p154). Braun bevroeg plastische chirurgen naar hun ervaring met patiënten die voor een genitale 

cosmetische ingreep kiezen. Uit deze interviews blijkt dat de psychologische reactie op het lichaam, 

hoe de vrouwen naar hun eigen lichaam keken, een belangrijke factor was voor een goed seksleven. 

De seksuele belemmering van de vrouwen wordt hierbij verklaard door psychologische problemen 

zoals het gebrek aan zelfvertrouwen en schaamte over de genitaliën (2005, p410-412). 

 

7. Moet VGCC geproblematiseerd worden? 

Binnen de literatuur wordt al snel duidelijk dat de grens tussen VGV en VGCC vaag is en volgens 

sommigen zelfs overschreden wordt. Zoals verschillende andere schoonheidsingrepen, balanceert ook 

VGCC op een dun koord. Het doel van deze masterproef is om na te gaan of VGCC in onze samenleving 

meer geproblematiseerd zou moeten worden. Er zijn meerdere argumenten die vrouwelijke genitale 

cosmetische chirurgie alvast als problematisch beschouwen. Echter zijn de literatuur en experten het 

hier niet allemaal mee eens. Zo zijn er ook argumenten die ervoor pleiten om VGCC niet te 

problematiseren. Hieronder worden verschillende argumenten vanuit de bestaande literatuur 

weergegeven. Het doel is om zo een genuanceerd beeld weer te geven van alle houdingen die in de 

literatuur over VGCC aan bod komen. 

7.1 VGCC versus VGV 

Wanneer we de definitie van vrouwenverminking bekijken, kunnen we stellen dat er enige overlap is 

met ingrepen aan de vrouwelijke genitaliën die cosmetisch van aard zijn. Strikt gezien valt VGCC onder 

het wettelijke kader dat VGV verbiedt (Braun, 2009, p234-235). VGCC zou geclassificeerd kunnen 

worden als een type 2 vrouwelijke genitale verminking (WHO, 2018). Het belangrijkste argument om 

zowel VGV als VGCC te problematiseren is het feit dat het onmogelijk is beide praktijken te legitimeren 
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op basis van medische redenen. (Leye, Powell, Nienhuis, Claeys & Temmerman, 2006, p369).  Toch is 

het zo dat indien VGV en VGCC met elkaar worden vergeleken, er alleen voor VGV een duidelijk 

juridisch kader is. Het snijden in vrouwelijke geslachtsdelen in een ‘Westerse’ context, onder de term 

VGCC, wordt niet gecriminaliseerd terwijl vrouwenverminking wel bij wet verboden is.  

 

Dat VGCC in onze samenleving wordt aanvaard ondanks het feit dat het anatomisch gezien onder VGV 

valt is een argument om ook VGCC te problematiseren. VGV en VGCC raken elkaar per definitie raken 

terwijl dat vandaag de dag niet terug te vinden is in het juridische kader waar VGV duidelijk als een 

illegale praktijk wordt beschouwd. Als voorbeeld haalt Braun aan dat het ondenkbaar is om VGV te 

promoten terwijl schoonheidscentra wel volop reclame maken voor vrouwelijke genitale cosmetische 

ingrepen (Braun, 2009, p235). Ook Rogers is ervan overtuigd dat VGCC binnen de omschrijving van 

VGV past: ‘Of course, female genital mutilation surgery is largely performed on nonconsenting children, 

and female cosmetic surgery is performed on consenting adults. Nonetheless, labiaplasty does fit the 

definition of nonmedically indicated removal of part of the external female genitalia’ (2014, p219).  

 

In de literatuur wordt er aangekaart dat de huidige wetgeving niet voldoet om de meer complexe 

zaken een duidelijk kader te bieden. Op dit ogenblik is het vaak niet duidelijk wat er precies bij wet 

beschreven wordt als illegaal en lijken de regels willekeurig. De onduidelijkheid over de paralellen 

tussen de definities van VGV en VGCC zou uitgeklaard moeten worden op een internationaal niveau 

(Leye et al., 2006, p369).   

7.2 Medische context 

Het is mogelijk dat vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen zowel op technisch vlak als op het gebied 

van het uiteindelijke resultaat aan vrouwenverminking doet denken. Toch worden VGV en VGCC als 

verschillende praktijken gezien die volledig losstaan van elkaar. Het zijn het beoogde resultaat en de 

intentie die aan de basis van de ingreep liggen die maken dat het bij VGCC wel degelijk om een louter 

cosmetische ingreep gaat. Het verschil met VGV is onder andere dat de patiënt volledig wordt 

geïnformeerd, ook over mogelijke risico’s en complicaties. Het is de plicht van de arts om zijn patiënt 

naar behoren in te lichten. Het is ook zo dat de arts zelf kan beslissen om niet over te gaan tot het 

uitvoeren van de ingreep. Dit is mogelijk indien de arts een verstoord zelfbeeld waarneemt of 

bijvoorbeeld opmerkt dat de patiënt de risico’s niet begrijpt (Hage et al., 2008, p2). Een cosmetische 

ingreep mag niet meer kwaad dan goed doen om geen onethische ingreep te zijn. Voor de ingreep 

stelt de medische procedure ook dat de vrouw die de ingreep ondergaat op psychologisch vlak stabiel 

moet zijn en dat alle richtlijnen, zoals het tekenen van een informed consent, gevolgd moeten worden. 

Deze richtlijnen bieden aan zowel de arts als de patiënt een duidelijk kader over wat kan en wat niet 

kan en wat de patiënt precies staat te gebeuren (Goodman, 2009, p155). Het zijn dergelijke richtlijnen 



 

 25 

die duidelijk ontbreken als we kijken naar VGV. De omstandigheden waarin vrouwenverminking 

plaatsvindt, zijn vaak onprofessioneel en onhygiënisch. Dat VGCC in tegenstelling tot VGV in een legale 

en meer professionele omgeving doorgaat, maakt het mogelijk om VGCC niet als problematisch te 

beschouwen. 

 

Ondanks het feit dat de omstandigheden waarin VGCC doorgaat sterk verschillen van die van VGV, zijn 

er ook argumenten voor de problematisering van VGCC te vinden op medisch vlak. Een voorbeeld van 

een argument voor de problematisering van VGCC betreft de toegenomen medicalisering in onze 

samenleving. De idee dat elk probleem opgelost kan worden door middel van een behandeling maakt 

dat perfectie, schoonheid en seksueel genot voor elk individu bereikbaar is (Goodman, 2009, p155). 

Een schaamlipverkleining kan zo eigenlijk gezien worden als een persoonlijke levensstijlkeuze. Een 

vrouw kan voor VGCC kiezen zonder dat daar een medische aanwijzing voor moet zijn (Runacres & 

Wood, 2016, p218-222). De inburgering van VGCC zorgt ervoor dat mensen dergelijke ingrepen als 

vanzelfsprekend gaan beschouwen. Het zijn praktijken waarbij mensen meegaan in een trend, zonder 

nog echt na te denken wat de zin ervan is. Dit houdt ook in dat mogelijke neveneffecten zoals bepaalde 

gevoeligheden, infecties of littekenvorming snel vergeten worden. Veel van de uitgevoerde operaties 

zijn eigenlijk compleet overbodig en hebben geen enkel nut. Toch achten mensen perfectie, zelfs aan 

de genitaliën, zo belangrijk dat er voor zinloze operaties, in de zin van het ontbreken van een medische 

aanleiding, een hele hoop geld wordt betaald (Temmerman, 2009, p35). Hierbij wordt ook de rol van 

de arts belangrijk. De beschikbaarheid van snelle informatie en reclame voor VGCC kunnen de idee dat 

een arts alleen mag handelen in het beste belang van de patiënt ondermijnen.  Hierdoor kan men zich 

afvragen of de motivatie die aan de basis ligt om als arts VGCC uit te voeren wel altijd de juiste is. 

Rogers schrijft over de concepten ‘beneficence’, ‘nonmaleficence’ en ‘justice’. Deze concepten 

betekenen respectievelijk dat een arts moet handelen in het belang van zijn patiënt, geen kwaad mag 

doen en dat schaarse middelen eerlijk moeten worden verdeeld. Volgens haar voldoet een operatie 

als een labiaplastie niet aan deze ethische eisen. Artsen die VGCC uitvoeren, zouden dit alleen doen 

voor een beperkt geprivilegieerd deel van de bevolking, niet in het beste voordeel van de patiënt 

handelen en er zelf persoonlijk winst uit halen (2014, p219). Echter zijn deze concepten van 

‘beneficence’, ‘nonmaleficence’ en ‘justice’ ook vanuit een andere invalshoek te bekijken. Zo zou het 

niet onlogisch zijn te stellen dat een arts VGCC uitvoert net om een patiënt te helpen en de motivatie 

wel ethisch is (Pauls, 2014, p219). 

 

Critici maken zich ook zorgen over het tekort aan wetenschappelijke informatie over zowel korte- als 

lange termijn risico’s. Online reclame voor VGCC stelt vaak voorop dat een genitale cosmetische 

ingreep psychologische, fysieke en seksuele voordelen teweegbrengt. Deze voordelen zijn echter in te 

weinig grootschalige studies bewezen. Ook over de mogelijke impact van VGCC op lange termijn is 
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weinig geweten (Runacres & Wood, 2016, p218-222). Goodman maakt dezelfde kritische opmerking 

dat er informatie op lange termijn over de gevolgen van VGCC ontbreekt. Zowel over de 

psychologische, fysieke en sociale aspecten zijn er weinig onderzoeksresultaten beschikbaar (2009, 

p156). Ook door Puppo is van mening dat er nog te weinig degelijke informatie te vinden is over de 

mogelijke psychologische veranderingen na een cosmetische ingreep. Ook wat het functioneren van 

alle seksuele functies betreft, is er nog te weinig valide informatie beschikbaar. Het feit dat VGCC zich 

in een ongeregeld veld bevindt, maakt dat patiënten bedrogen kunnen uitkomen. Dit is een mogelijke 

reden om VGCC toch als problematisch te beschouwen en een beter georganiseerd kader op te 

bouwen rond genitale cosmetische chirurgie (2013, p216). 

7.3 Autonome keuze 

Terwijl VGV en VGCC volgens hun definities wel enkele parallellen vertonen, komen in de 

argumentatie in de bestaande literatuur vaak de woorden ‘keuze’, ‘autonomie’ en ‘agency’ aan 

bod. Wat VGV van VGCC onderscheidt, en waarom alleen VGV geproblematiseerd wordt, is de 

vrije keuze. Autonomie over zichzelf is het belangrijkste begrip voor een arts die een vrouwelijke 

genitale cosmetische ingreep zal uitvoeren. Een arts moet er volledig van overtuigd zijn dat de 

patiënt geen psychische problemen heeft, geen angst of depressie kent en helemaal autonoom 

beslist over de ingreep (Goodman, 2009, p155). VGV wordt geproblematiseerd omdat deze 

autonomie in veel gevallen afwezig is. Vaak worden besnijdenissen uitgevoerd op jonge meisjes 

en zijn het de ouders of de gemeenschap die aansturen op de ingreep. Westerse vrouwen worden 

gezien als vrije vrouwen die losstaan van culturele tradities en zelfstandig keuzes kunnen maken. 

Hierin speelt ook een zekere wij-zij verdeling. Westerse vrouwen zouden bewust kiezen voor 

vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen terwijl vrouwen met een andere culturele 

achtergrond onderdrukt worden door die tradities en cultuur. Het concept individuele keuze, dat 

steeds belangrijker geworden is binnen het feminisme, wordt door onderzoekers ook wel in vraag 

gesteld. Wanneer er wordt uitgegaan van een volledig vrije en individuele keuze, worden 

structurele en persoonlijke factoren compleet buiten beschouwing gelaten. Indien dat zo zou zijn, 

staat het individu compleet los van zijn omgeving en alle processen die daarin plaatsvinden 

(Braun, 2009, p235). Deze veronderstelling is natuurlijk in realiteit niet mogelijk. In het werk van 

Braun refereert de onderzoekster naar een interessant onderzoek van Morgan dat aanhaalt dat 

de ‘norm’ vaak zoveel macht heeft dat ‘keuze’ een haast marginaal begrip wordt. Vrouwen maken 

een individuele keuze om een schoonheidsoperatie te ondergaan, maar wel om een zekere 

normaliteit te bekomen en aanvaard te worden binnen de samenleving (Morgan, 1991, p36). Dit 

argument plaatst de vrije keuze van vrouwen die een VGCC ondergaan in een kritisch daglicht en 

maakt het mogelijk om het feit dat VGCC niet geproblematiseerd wordt, in vraag te stellen. Ook 

Kelly & Foster., proberen in hun onderzoek de huidige wetgeving rond VGV te testen. Ze dagen de 
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wetgeving uit met specifieke cases om zo aan te tonen dat de bestaande regels rond VGV niet voldoen 

en er nog niet grondig nagedacht is over de rol van autonomie binnen dat ethische debat. Luidop 

vragen ze zich af hoe de wet alle vormen van vrouwelijke genitale verminking kan verbieden terwijl er 

tegenover vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen een tolerante houding bestaat. Een van de cases 

betreft 2 vrouwen die beide meerderjarig zijn en zelf om een cosmetische ingreep vragen. In beide 

gevallen een autonome keuze. Een vrouw die onzeker is over haar schaamlippen en daardoor 

psychisch lijdt, kan zonder problemen een schaamlipcorrectie ondergaan. Een vrouw die bang is 

uitgesloten te worden door haar gemeenschap en daarom wil dat haar schaamlippen worden 

dichtgenaaid, wordt dan weer geweigerd door plastische chirurgen. Toch gaat het in beide gevallen 

om een ingreep die geen medisch nut heeft en waarbij er bij beide vrouwen psychisch lijden 

vastgesteld kan worden. De vrouwen in kwestie vragen ook zelf naar de ingreep waardoor er in beide 

cases dus ook sprake is van een autonome keuze (2012, p289-290).  

 In het review over het UN Factsheet nr23 (1995) wordt VGCC letterlijk omschreven als een 

verdoken Harmfull Traditional Practice. Genitale cosmetische ingrepen blijven volgens de 

onderzoekers onder de radar doordat VGCC met toestemming en door eigen vrije keuze wordt 

uitgevoerd (Winter et al., 2002, p87-88). De kritische houding tegenover het begrip ‘vrije keuze’ 

wil echter niet zeggen dat geen enkel individu een individuele vrije keuze kan maken. Deze 

invalshoek wil alleen kijken naar de enorme trend van vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen 

en deze in vraag stellen. Wanneer het aantal vrouwen dat een genitale correctie wenst sterk 

stijgt, zou er meer aan de hand kunnen zijn dan slechts enkele individuen die dezelfde keuze 

maken (Braun, 2009, p244).  

7.4 Schoonheidsideaal  

Als de vrije keuze van een vrouw die voor VGCC kiest in vraag kan worden gesteld, is het interessant 

om na te gaan welke factoren de autonomie mogelijks ondermijnen. Binnen de literatuur komen het 

schoonheidsideaal en druk vanuit de samenleving aan bod als mogelijke stoorzenders. 

Maatschappelijke druk en het bestaande schoonheidsideaal kunnen zeker een invloed hebben op het 

idee dat vrouwen hebben over hun geslachtsdelen. Vrouwen vergelijken zichzelf met de beelden die 

ze via media en internet snel en gemakkelijk kunnen verkrijgen (Temmerman, 2009, p35). Door een 

gemakkelijke bereikbaarheid aan informatie en afbeeldingen via internet en sociale media is de vagina 

steeds meer zichtbaar geworden. Deze zichtbaarheid valt ook letterlijk te nemen. Vandaag de dag 

verwijdert zo’n 80% van de vrouwen hun schaamhaar gedeeltelijk of volledig. Hierdoor worden we ons 

elke dag meer en meer bewust van ons lichaam en worden zelfs de kleinste onregelmatigheden sneller 

opgemerkt (Rogers, 2014, p218). Volgens de literatuur heeft ook de opkomst van de pornografie 

binnen onze wereld van alledag een grote invloed. Seks, perfecte lichamen en zo ook perfecte 
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geslachtsdelen zijn overal zichtbaar. Op het internet, in reclame, via sociale media en films vinden we 

overal een specifiek beeld van ‘de perfecte vrouw’ en daarbij ook van de ‘perfecte vagina’. Het werk 

van Kuczynski haalt sterk uit naar de pornoficatie van onze samenleving. Vrouwen voelen steeds meer 

druk om zich te spiegelen aan de perfecte lichamen die ze onder andere online te zien krijgen. Ook de 

druk van een mannelijke partner kan hierbij van groot belang zijn. Gynaecologen halen aan dat 

vrouwen zich soms laten corrigeren omwille van opmerkingen die ze van hun partner krijgen. Naast 

vrouwen zijn het ook mannen die een ideaalbeeld van vaginas en schaamlippen hebben dat niet 

helemaal strookt met de werkelijkheid. Opmerkingen over de intieme zones kunnen tot onzekerheden 

leiden en tot het misverstand dat er effectief iets abnormaals zou zijn (2006, p129-130). Ook volgens 

GAMS heeft het schoonheidsideaal en het beeld dat vrouwen eeuwig jong moeten blijven een invloed 

op de drijfveer van vrouwen om een operatie als een labiaplastie te ondergaan. Hier trekken ze een 

parallel tussen VGCC en VGV. De keuze van een vrouw die voor een labiareductie kiest, wordt mogelijks 

beïnvloed door het maatschappelijk ideaal van de ‘ideale vagina’ net zoals ook VGV onrechtstreeks 

opgelegd wordt vanuit een maatschappelijke druk (GAMS, 2016, p34). Deze ‘ideale’ vagina en de 

mogelijkheid om de eigen geslachtsdelen dichter bij dat ideaal te brengen, zorgen er mogelijks voor 

dat de druk steeds hoger wordt. De optie om te grote schaamlippen te laten corrigeren, maken net 

dat de norm steeds exclusiever wordt. In dat opzicht zorgt VGCC er net voor dat de vraag naar 

dergelijke ingrepen stijgt (Liao & Creighton, 2007, p1091).  

 

Onderzoekers zijn er ook van overtuigd dat het beeld dat vrouwen van vaginas hebben en waarop ze 

zich baseren om te oordelen over het eigen lichaam niet klopt. Naast het schoonheidsideaal dat een 

bepaald perfectie toont, hebben veel vrouwen over het algemeen niet veel verschillende vaginas 

gezien. Terwijl borsten, lippen of neuzen logischerwijs overal zichtbaar zijn, zit de vagina letterlijk in 

een schemerzone. Hierdoor wordt er geïmpliceerd dat de keuze om voor een genitale cosmetische 

operatie te kiezen en te voldoen aan de norm, niet gebaseerd is op een realistisch beeld. Vrouwen 

zouden een meer doordachte keuze kunnen maken indien ze beter geïnformeerd zouden zijn over de 

vrouwelijke genitaliën (Braun, 2009, p238).   

7.5 VGCC en de media 

VGCC wordt gepromoot als een oplossing voor lichaamsontevredenheid over de vrouwelijke 

geslachtsdelen. Vrouwen die voor een cosmetische ingreep kiezen, doen dit mogelijks onder druk van 

de samenleving die hun lichaam als ‘afwijkend’ beschouwd (Kelly et al., 2012, p391). Echter is het wel 

interessant om dan te achterhalen waar de idee van de ‘perfecte’ vagina vandaan komt. Onderzoek 

wijst uit dat men met een schaamlipcorrectie doelt een vagina te creëren waarbij de binnenste 

schaamlippen verborgen zitten binnen de buitenste schaamlippen. Ook zouden de schaamlippen klein 

en symmetrisch moeten zijn. Dit beeld van de vagina doet eerder denken aan de geslachtsdelen van 
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meisjes die nog geen puberteit hebben doorgemaakt. Bij volwassen vrouwen is het net heel normaal 

om vaginas te hebben die verschillende maten, kleuren en asymmetrie kennen (Rogers, 2014, p218). 

Toch willen vele vrouwen een vagina zoals die in de media verschijnen en dan is, zoals VGV als 

oplossing gegeven wordt voor de onreinheid van de vagina, VGCC een hulpmiddel om een afwijkend 

uiterlijk van de vagina te verbeteren. Dan is het nog maar de vraag vanwaar dit idee van ‘afwijkende 

vrouwelijke genitaliën’ vandaan komt. Braun & Wilkinson gaan uit van een sociale constructie. 

Hiermee bedoelen ze dat de betekenis van het lichaam geconstrueerd wordt door socio-culturele 

handelingen en representaties. Dit wil ook zeggen dat de betekenis van de vagina afhankelijk is van 

een bepaalde tijd en context. In hun onderzoek gaven vrouwen aan hun vagina vaak vies en lelijk te 

vinden. Deze gedachten komen voort uit hoe de samenleving naar het vrouwenlichaam kijkt. Zo 

worden er opmerkingen gemaakt over het uitzicht en de geur van de vagina en is er onder andere 

reclame zichtbaar voor verschillende soorten sprays en parfums die een ‘stinkende’ vagina kunnen 

verhelpen. Ook is de tweestrijd tussen man en vrouw voelbaar. De vagina wordt als mysterieus en 

minderwaardig aan de penis beschouwd. Dergelijke negatieve ideeën over de vrouwelijke genitaliën 

bestaan al veel langer. Zo werd het vroeger als vies beschouwd om de eigen geslachtsdelen aan te 

raken. Een voorbeeld dat aantoont dat die idee vandaag nog standhoudt, is reclame voor tampons met 

inbrenghuls. Zo is het zelfs bij het inbrengen van een tampon niet nodig de vagina met de handen aan 

te raken. De negatieve representatie van de vrouwelijke geslachtsdelen en het tekort aan duidelijke 

en betrouwbare informatie, zorgen er mede voor dat veel vrouwen schaamte ervaren en hun vagina 

als afwijkend beschouwen (2001, p17-23). 

7.6 Seksueel genot 

De meer uitgesproken nadruk over hoe vrouwelijke genitaliën er zouden moeten uitzien houdt 

verband met de focus op de vrouwelijke seksualiteit. In verschillende artikels die verschenen in de 

media, komt de opkomst van vrouwelijk genot aan bod.  In de vorige paragraaf wordt de weergave 

van vaginas in onze samenleving als problematisch beschouwd. De negatieve weergave van de 

vrouwelijke geslachtsdelen heeft een invloed op hoe vrouwen met hun lichaam omgaan. Ook in het 

artikel van Braun komt dit duidelijk aan bod. Haar onderzoek toont aan dat meerdere vrouwen 

aangeven psychisch te lijden onder de morfologie van hun genitaliën en hierdoor een chirurgische 

correctie wensen (Braun, 2005, p408-411). De schaamte die veel vrouwen ervaren, heeft vaak ook een 

invloed op hun seksleven. Vandaag de dag speelt het verkrijgen van een orgasme een belangrijke rol 

binnen het vrouwelijke seksuele genot. Hierbij wordt de penetratie nog vaak gezien als enige manier 

om dat orgasme te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat sommige vrouwen een vaginaversmalling als 

oplossing zien ter verbetering van hun seksleven. In deze veronderstelling houdt VGCC het ideaal van 

heteroseks in stand zonder eigenlijk voor een bevrijding van de vrouwelijke seksualiteit te zorgen 

(Braun, 2005, p418). Tegenstander van VGCC Rogers wijst er dan weer op dat de verbetering van het 
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zelfbeeld en de verbetering van de seksuele functies na VGCC nog te weinig bewezen zijn (Rogers, 

2014, p219). 

 

8. Onderzoeksresultaten  

Binnen de literatuur zijn er verschillende opinies terug te vinden over het al dan niet problematiseren 

van VGCC. Deze masterproef wil graag nagaan wat vrouwelijke studenten over VGCC vinden en deze 

informatie linken aan wat de literatuur te bieden heeft. Tijdens de diepte-interviews wordt er daarom 

gepeild naar de houding van de respondenten over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Hierbij 

wordt er bevraagd of ze dergelijke ingrepen als problematisch beschouwen en welke mogelijke 

beweegredenen ze kunnen bedenken. Hieronder komen de verschillende hoofdthema’s aan bod die 

tijdens het coderen zichtbaar werden.  

8.1 Kennis van het begrip 

Tijdens de interviews wordt aan de respondenten gevraagd of ze het concept VGCC kennen en 

waar ze al met VGCC in contact gekomen zijn. Enkele respondenten geven aan met vrienden of 

familie over het thema te spreken.  

[Respondent 5] “Ja, ik heb het er al met vriendinnen al wel eens over gehad” ; “Ons mama heeft dat 

een tijdje overwogen en die was daarvoor ook naar en plastische chirurg naar geweest en dan hebben 

we dat zo wel wat besproken”  

Een ander deel van de respondenten heeft al via andere kanalen over VGCC gehoord.  

[Respondent 1] “Ik heb er wel al eens van gehoord en ook soms kijk ik zo op tv naar 'Embarrising bodies' 

en dan hoort ge daar ook wel iets over. Dus dat ge dan iets kunt laten corrigeren als mensen er last van 

hebben ofzo. Dus dat ja, kheb er wel al over gehoord. En ook zo bij transgenders enzo ook. Ja die moeten 

dat dan ook laten doen. Dus ja vandaar een beetje”  

[Respondent 3] “Meestal zijn dat dan artikels, langs de ene kant meer journalistiek van ‘de trend is er’. 

Langs de andere kant van, euhm, een soort van opiniestuk van seksuologen dat het eigenlijk een trend 

is die eigenlijk niet nodig is, dat het echt iets cosmetisch is”  

[Respondent 6] “ja van tv sowieso. Er was zo’n programma, temptation, weet ge nog? Ja en daar was 

ook zo een vrouw die dat ook had gedaan en dat was toen eigenlijk de eerste keer dat ik daar van 

gehoord had en ik vond dat wel heel speciaal”  
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8.2 Tolerantie tegenover VGCC 

De bevraagde respondenten hebben een tolerante houding ten aanzien van vrouwelijke genitale 

cosmetische chirurgische ingrepen. Volgende uitspraken verduidelijken de houding van de 

respondenten.  

 

[Respondent 2] “Ik vind dat een vrouw zich vrouwelijk mag voelen net zoals er mensen zijn die hun 

lippen opspuiten omdat ze vinden dat ze te dunne lippen hebben. Ik vind dat dat hetzelfde is, als je u 

ongemakkelijk voelt bij uw schaamlippen en je kunt er iets aan doen, waarom niet?” 

 

[Respondent 3] “Ik vind niet dat mensen het niet mogen doen, want iedereen heeft zijn eigen agency. 

Maar ik vind gewoon dat de reden, het grote ideaal vind ik fout. Dat daarop zou moeten ingewerkt 

worden in plaats van dan op die mensen alleen, begrijp je?” 

 

[Respondent 4] “…als die vrouw dat echt wilt, als ze daar echt gelukkiger mee wordt dan is dat voor mij 

geen probleem” 

8.3 Mogelijke beweegredenen 

Tijdens de interviews wordt er gepolst naar de mogelijke beweegredenen voor een genitale 

cosmetische chirurgische ingreep. Al snel wordt het duidelijk dat de respondenten een 

onderscheid maken tussen ingrepen om praktische redenen en ingrepen louter om esthetische 

redenen.  

[Respondent 3] “...als ge gewoon niet meer kunt zitten van de pijn ofzo, ja dan hebt ge dat wel nodig 

om te kunnen leven, om te kunnen functioneren. Om uw leven te leiden. Want als het u verhindert in 

uw dagelijkse leven, dan is het wel echt nodig om die ingreep te doen. Maar als het gewoon esthetisch 

is dan is het niet per se superhard nodig. Alé, niet op dezelfde manier. Dan verhindert het u niet om uw 

leven te leiden, om de basisdingen te doen in het leven.  

[Respondent 4] “...als ge er echt fysiek last van ondervindt dan ligt het niet aan uw zelfbeeld perse dat 

ge die ingreep wilt laten doen. Maar als het echt puur is om er goed uit te zien en u goed te voelen dan 

vind ik dat toch, ja, nog een stapje verder dan puur om medische redenen”  

[Respondent 6] “Ja dat denk ik wel dat dat een groot verschil is. Als je daar echt fysiek last van hebt en 

ge lijdt er echt door, zoals dat ge bijvoorbeeld niet kunt fietsen, ik bedoel dat is een beperking he. En 

dan denk ik wel dat ge dat ja zou moeten laten doen”  
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Volgende beweegredenen worden door de respondenten aangehaald als mogelijke intenties om een 

cosmetische genitale ingreep te ondergaan. Het gaat hier onder andere over pijn, fysieke last en het 

opkrikken van het zelfvertrouwen.   

[Respondent 2] “...ervaren ze misschien pijn tijdens het vrijen” ; “het kan zo zijn dat die persoon zich 

niet kan blootstellen aan andere mensen, dat die misschien daar zelfs minder in een relatie durft gaan 

omwille van dat, omdat die zich daar niet goed bij voelt” ; “of gewoon voelen ze zich misschien 

ongemakkelijk omdat ze te grote schaamlippen hebben of omdat er iets mis is met de clitoris?”  

[Respondent 4] “Ik snap wel als er mensen zijn die zich daar onzeker over voelen en daar graag iets aan 

willen veranderen”  

[Respondent 5] “ik denk als ge euhm uw schaamlippen groter zijn als normaal ofzo. Ik weet dat vrouwen 

als die van nature groter zijn dat ge dan last kunt hebben bij het fietsen enzo. Euhm, waar ik dan vooral 

aan denk is vrouwen die kinderen hebben gehad en waar het beneden allemaal zo wat losser is. En dat 

die daar iets aan willen doen om alles terug te willen zoals met het huwelijk”  

[Respondent 6] “...ik zou dan denken dat ze zich daardoor zekerder voelen zeker. Misschien in hun 

seksleven en in hun, ja, in hun zijn” ; “Dat was ook zo’n vrouw die te grote schaamlippen had en die zo 

als ze bijvoorbeeld fietste daar heel veel last van had omdat dat dan in de weg hing denk ik”  

8.4 Zelf VGCC overwegen 

Er wordt gevraagd welke beweegredenen de respondent zelf zou kunnen aanzetten om te kiezen voor 

een vrouwelijke genitale cosmetische ingreep. 

 

[Respondent 1] ”Als er nu iets begint te hangen zou ik er misschien wel iets aan laten doen, als ge er 

echt last van krijgt” 

 

[Respondent 2] ”Moest ik er ooit zelf last mee hebben, zou ik dat wel doen. Als ik denk aan… Als ik 

zwanger zou worden en zou bevallen en ik heb daar echt euhm, ik zie echt een groot… Allee ik ervaar 

een verschil, zou ik dat misschien wel onderwegen” 

[Respondent 5] “Ik denk momenteel niet. Maar als ik nu later 27 kinderen heb gehad en dat het daar 

beneden allemaal is uitgelebberd, zou ik dat misschien wel overwegen”  

[Respondent 6] “Nee. Toch niet om esthetische redenen” ; “...moest ik ergens last van krijgen ofzo dan 

wel ja”  
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8.5 VGCC problematiseren? 

Binnen de literatuur worden zowel verschillen als gelijkenissen tussen VGCC en VGV aangehaald. 

Aangezien er dus ook enkele overeenkomsten zijn tussen beide concepten, wordt er in vraag gesteld 

waarom VGCC niet geproblematiseerd wordt. Door middel van de diepte-interviews wordt er 

geprobeerd te achterhalen wat de vrouwelijke studenten vinden over deze thematiek.  

 
8.5.1 Taboe  

Uit de gesprekken wordt al snel duidelijk dat de vrouwelijke geslachtsdelen een gevoelig onderwerp 

zijn dat niet vaak deel uitmaakt van het gesprek tussen vrouwen. De vagina en schaamlippen worden 

als privé en intiem beschouwd. Dit maakt dat vaginas en mogelijke correcties moeilijk bespreekbaar 

zijn. 

 

[Respondent 1]  “Ik denk dat mensen zich daarover schamen dus dat is raar om daarover te beginnen. 

Als ge met iets zit zou ik niet direct zeggen ‘hey ziet dat er bij u ook zo uit’” ; “Het is iets persoonlijk, 

intiem dus ik denk niet dat , andere mensen hebben daar geen zaken mee vind ik” 

 

[Respondent 2]  “…er wordt nauwelijks over gesproken. Ik hoor daar zelf weinig over” ; “Lippen, 

borsten, oren, … dat is allemaal maar normaal maar over uw schaamlippen wordt eigenlijk heel weinig 

gezegd” 

 

[Respondent 2]  “…vagina’s zien we ook niet veel” 

[Respondent 4] “... ik denk dat andere mensen daar ongemakkelijk van gaan worden. Ja ik heb 

persoonlijk niet zoveel, ja, gêne op zo het vlak van lichaam en alles. Maar soms merkt ge wel da als ge 

zoiets zegt tegen mensen dat die zo ja, beetje terughoudend zijn” ; “Omdat er ook nie echt zo open 

wordt over gepraat als het niet perfect is en dat dan de meeste vrouwen denken dat ze abnormaal zijn 

of dat ze het moeten corrigeren”  

Respondent 6 geeft aan geen moeite te hebben over de vrouwelijke genitaliën te praten en denkt dat 

jonge meisjes gemakkelijker over vaginas praten en over hoe die er moeten uitzien.  

[Respondent 6] “op zich over seks en over de genitaliën enzo... Op zich, in mijn studie, ik kom daar 

dagelijks mee in contact ook wel. [...] Er over praten, op zich heb ik daar geen problemen mee” ; 

“Misschien dat dat bij de jongeren misschien minder taboe is en dat die daar echt wel over praten en 

dat die dat echt wel serieus overwegen om dat te laten doen. Ale want eer dat ge dat echt overweegt 

en echt doet, dan moet ge er toch ook al wel veel over gepraat hebben he”  
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8.5.2 Perfecte vagina 

Tijdens de diepte-interviews komt het woord ‘perfect’ meermaals aan bod. Er wordt aangegeven dat 

er een specifiek lichaamsbeeld wordt nagestreefd. De respondenten omschrijven het zogenaamde 

‘perfecte’ lichaam als volgt: 

 

[Respondent 1] “Grote borsten, dikke kont, smalle taille” 

 

[Respondent 3] “ Ja, slanke taille, grote poep, grote borsten. Euhm, van gezicht kleine neus, grote 

lippen. Het Westerse schoonheidsideaal. Ja, zo slank maar toch wel, alé nu is de mode toch zogezegd 

om toch volmaat te hebben. Dus toch curvy te zijn. Euhm, en ja, euhm, grote lippen is ook de mode. Ja 

gestijld haar ofzo. Ja, dat is het” 

 

[Respondent 4] “Langs de ene kant grote borsten en een grote kont, maar dan toch nog een smal 

maatje en dan lange haarloze benen” 

[Respondent 5] “...het perfecte lichaam is voor mij iets wat een man aantrekkelijk zou vinden terwijl 

dat belachelijjk is want wat mannen aantrekkelijk vinden kan ook al hard verschillen dus. Sommige 

vinden kleine borsten ahlee ik weet het niet, vollere vrouwen”  

[Respondent 6] “...de perfecte maten hebben, als in mager, groot, lang, lange benen”  

Ook als het over de vrouwelijke genitaliën gaat, kunnen de respondenten omschrijven hoe de 

‘perfecte’ vagina er uitziet. Dit geeft aan dat er ook een ideaalbeeld heerst van de vagina en 

schaamlippen.  

 

[Respondent 1] “ge hebt toch zo een stereotiep beeld van een vagina.” ; “uw schaamlippen die er niet 

uitkomen. Uw, ja hoe moet ik dat zeggen, alles verborgen” 

 

[Respondent 2] “…niet te dikke schaamlippen” ; “Als ik denk aan een mooie vagina is dat gewoon glad 

geschoren, geen haar, heel mooie schaamlippen, zo’n dingen” 

 

[Respondent 3] “Ja, geschoren. Heel klein. Ja, zoals in de porno’s eigenlijk” 

 
8.5.3 Pornoficatie en schoonheidsbeeld 

De respondenten geven duidelijk aan dat er een ideaalbeeld heerst van het vrouwelijke lichaam en de 

vrouwelijke genitaliën. Zowel de literatuur als de respondenten schrijven dit toe aan de pornoficatie 

van onze samenleving. Porno is overal beschikbaar en is mainstream geworden in ons straatbeeld. 
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Sociale media, films en reclame zorgen ervoor dat we bepaalde lichamen constant te zien krijgen. De 

respondenten vinden dat het schoonheidsideaal zoals dat wordt weergegeven in de sociale media een 

grote invloed heeft op het lichaamsbeeld dat mensen hebben.  

 

[Respondent 2] “Instagram, als ik scroll, zie ik van alles wat ik bijvoorbeeld niet heb” 

 

[Respondent 3] “…voornamelijk zo Instagram. Euhm, alle influencers met hun perfecte lichaam dat ook 

heel vaak gefotoshopt is. Dus ik denk wel dat Instagram voor jonge, zo mensen die nu echt tieners zijn, 

wel echt hun beeld echt nog meer verstoord” ; “door de media een beetje, door die idealen” 

 

[Respondent 4] “…tegenwoordig ook met al die sociale media. Ja, alles moet perfect zijn en wordt 

perfect afgebeeld enzo en ik denk wel dat ze daar, dat dat invloed kan hebben” ; “op youtube, zo van 

die Youtube-sterren die overal vanalles laten corrigeren en daar dan een heel filmpje over maken” 

 

[Respondent 6] “Ik denk dat veel jongeren zich gewoon baseren op wat ze op de sociale media zoals 

Instagram en Facebook enzo zien. En dat ze zich daar ook naar, ale ja, dat ze daar naar streven’  

 

Via Porno. 

 

[Respondent 3] “…schaamlipcorrectie komt volgens mij gewoon uit porno-ideeën. Van hoe een perfecte 

vagina er uit ziet, euh pornofilms gewoon” ; vagina’s ziet ge niet. Dus als dat uw enigste referentie is 

van porno’s, ja dan is het wel heel beperkt” 

 

[Respondent 4] “…omdat er misschien mannen zijn in hun leven die door porno of andere, ja, beelden 

verwachtingen krijgen en dat ze zich daardoor een beetje verplicht voelen om daar iets aan te doen” 

 

[Respondent 5] “... nu weer porno, dat als ge daar als vrouw naar kijkt, het zijn wel vooral de strakke 

vaginas en met eerder kleinere en normale schaamlippen die daarin voorkomen. Dus tis niet dat daar 

een gigantisch breed gamma aan verschillende schaamlippen enzo is dus als ge alleen maar dat als u 

standaard hebt”  

 

In literatuur. 

 

[Respondent 2] “…als ik de boekjes opendoe, is dat normaal dat er slanke vrouwen in staan, ik bedoel 

schone vrouwen” 
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[Respondent 5] “ik heb wel de indruk dat het tegenwoordig populairder is als vroeger, ik denk dan aan 

flair-artikels dat je wel vaker dingen leest en ziet over correcties maar het is nu niet dat ik echt 

diepgaande standaardartikels ofzo over genitale verminking of cosmetische chiurgie daarover lees”  

En ook via televisie. 

 

[Respondent 2] “Sowieso want bij mij op tv komt er zelfs altijd “keeping up with the Kardashians”, 

“under botched”. En dan ja, ik kijk er dan ook heel graag naar omdat ik heel graag wil zien, hoe zag het 

eruit en wat hebben ze ervan gemaakt?” 

 
8.5.4 Druk  

In de gesprekken wordt er geopperd dat naast de invloed van de sociale media ook opmerkingen van 

een partner aan de basis van een correctie kunnen liggen.  

 

[Respondent 2] “…het kan inderdaad wel vanuit de man komen. Ahlee al zijn het maar reacties, ik denk 

dat wij als vrouwen of als meisjes, wij vergeten dat niet. Dan blijf je daar over piekeren denk ik. Dan 

begin je echt te geloven dat er iets mis is” 

[Respondent 5] “Als je zo al die perfecte vrouwen, ahlee perfecte, in de media ziet ge vaak de vrouwen 

met de prachtige borsten en gigantische poep. Dan is er druk, ik weet niet of het druk is maar dan denkt 

ge wel van ah ja zo kan het ook”  

In de literatuurstudie komt de ‘vrije keuze’ aan bod. Dit concept wordt door onderzoekers soms in 

vraag gesteld als het over VGCC gaat. Ook een van de respondenten heeft twijfels over de autonomie 

van de beslissing om voor een genitale cosmetische ingreep te kiezen.  

[Respondent 6] “...ja ik denk dat sociale druk en media sowieso een grote druk heeft. Ale want ik ben 

misschien nog van de generatie dat niemand in mijn omgeving mij op het idee heeft gebracht. Maar 

als mensen daar echt mee bezig zijn en het echt een sociaal gebeuren is, dan denk ik wel dat dat grote 

invloed kan hebben en dat niet volledig autonoom is dat ge zoiets beslist. Euhm ja, ikzelf zou er nooit 

aan gedacht hebben om dat te doen. Omdat ik daar ook nog nooit heb over nagedacht op die manier, 

ook niet met mijn vriend ofzo. Daar heb ik ook nog nooit, ale daar hebben we het nog nooit over gehad 

ofzo”  
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8.6 Link tussen VGCC en VGV 

In de literatuur wordt in sommige artikels een link gelegd tussen VGV en VGCC. Technisch gezien valt 

VGCC onder de definitie van VGV. Volgende uitspraken van de respondenten tonen echter aan dat ze 

de link tussen VGCC en VGV die in de literatuur gemaakt wordt niet volgen.  

 

[Respondent 2] “…, ik snap dat wel ergens. Want ge veranderd iets wat niet, ja wat normaal gezien, … 

hoe moet ik dat zeggen, wat normaal gezien natuurlijk is. Maar dat is dan één visie. Er zijn zoveel visies 

van andere groepen en dat is ja één visie die daar zo over denkt. Ik denk daar zelf niet zo over”  

[Respondent 6] “...het heeft op zich wel met elkaar te maken he. Het gaat over hetzelfde [over de 

vagina]”  

De belangrijkste argumenten die door de respondenten worden aangehaald om VGCC niet te linken 

met VGV zijn het verschil in context en de vrijwilligheid waaronder een genitale cosmetische ingreep 

plaatsvindt. 

 
8.6.1 Context  

[Respondent 3] “Ook de context is gewoon zo anders. De historische context ook en, ja nee ik zou het 

niet, ik zie het niet als hetzelfde nee.” ; “Dat is uit een hele andere ontstaansgeschiedenis denk ik dat 

die heeft. Terwijl dat, de ontstaansgeschiedenis van zo’n chirurgie is zo gebaseerd op het 

schoonheidsideaal. Nee? Dat is toch iets helemaal anders, alé vind ik hé” 

[Respondent 6] “...ik denk dat het alle twee een beetje groepsdruk ook is, zowel de verminking als het 

effectief de chirurgie doen. Maar ik denk dat dat ook afhangt van de situatie er rond, van hoe die 

verminking gebeurd”  

8.6.2 Keuzevrijheid 

Respondent 2, respondent 3 en respondent 4 zijn ervan overtuigd dat VGCC en VGV verschillende 

praktijken zijn omwille van de vrije keuze van de vrouw. Het feit dat een cosmetische ingreep vanuit 

de wil van de vrouw zelf komt, maakt dat deze praktijk volgens de respondenten geen link heeft met 

vrouwelijke genitale verminking.  

 

[Respondent 2] “…in alle eerlijkheid, dat kan nooit van een vrouw komen, vrouwenbesnijdenis. In mijn 

ogen toch niet. Maar bijvoorbeeld een schaamlipcorrectie kan perfect van een vrouw komen want dat 

kan je ook zien. Maar waarom zou je bijvoorbeeld de clitoris laten weghalen of de vagina dichtnaaien? 

Dat kan toch niet van een vrouw komen” 
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[Respondent 3] “Ik denk wel dat het iets helemaal anders is, want het is ook iets heel Westers 

schaamlipcorrecties. En ja, het blijft toch wel iets dat ge als volwassene zelf kiest. Terwijl dat genitale 

verminking is toch wel iets dat u wordt aangedaan als klein meisje toch he? Dus ik zie niet echt, nee ik 

zou het toch wel niet over dezelfde kam scheren” 

 

[Respondent4] “Ik vind dat een beetje vergezocht. Want ik denk ook dat de beweegredenen totaal 

verschillend zijn. Want zoals in die religieuze gevallen is het echt om, hé geen seks voor het huwelijk en 

die redenen, maar als het echt ja, cosmetische chirurgie wordt uitgevoerd dan is het eerder van, ja 

precies het omgekeerde omdat ze er goed uit willen zien.” 

8.7 Kritische bedenkingen 

Hoewel de respondenten zich niet konden vinden in de link tussen VGCC en VGV, worden er toch ook 

enkele kritische opmerkingen gemaakt. Zo is respondent 2 er wel van overtuigd dat men voor eender 

welke ingreep goed op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s. Er wordt ook geopperd om een 

psychologisch onderzoek op te starten om op zoek te gaan naar de beweegredenen die aanleiding 

geven voor VGCC en om te kijken of een correctie wel de juiste oplossing is. 

 

[Respondent 2] “Het maakt niet uit wat ge eigenlijk ondergaat, ge moet bij alles gewoon de... ge wilt 

er misschien mooier uitzien maar ge moet er ook de gevolgen van kennen. Of dat nu cosmetische of 

esthetisch is, bij beide”; “ik denk echt dat je eerst op consultatie moet gaan, meerdere keren en ook 

omwille van psychologische redenen, dat je echt net zoals bij een buikwandcorrectie, je mag dat niet 

direct gaan doen, je moet eerst een aantal stappen ondernemen vooraleer dat je geopereerd wordt, en 

dan moet volgens mij dat exact hetzelfde gebeuren bij een schaamlipcorrectie. Niet direct onder het 

mes maar gewoon eerst op gesprek waarom je dat wilt doen. De redenen die erachter zijn, misschien 

is er een alternatief” 

Respondent 2 vindt ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de plastische chirurg die de 

ingreep uitvoert. De arts in kwestie zou een belangrijke rol spelen bij het achterhalen van de 

beweegreden van de vrouw die op consultatie komt.  

[Respondent 2] “Ik denk dat de chirurg altijd moet spreken met de persoon zelf die het moet ondergaan. 

En euhm, ahlee ge moet wel aan een meisje kunnen zien wanneer er iets is. De manier waarop je ja 

zegt bijvoorbeeld, daaraan kunt ge misschien wel zien of ze het echt wilt of niet. Om heel eerlijk te zijn, 

dat is misschien wel de verantwoordelijkheid van de plastische chirurg om dat te doen of om dat niet 

te doen. Ge moet wel kunnen zien, ge moet wel weten wie dat uw klanten zijn. Wie dat de mensen zijn 
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die op uw operatietafel liggen en euhm of dat die er ook 100% achter staan. Ik denk dat dat een deel is 

van zijn of haar job. Om dat te weten, om dat te weten te komen”  

Respondent 3 vindt het een goede zaak dat niet alle informatie over VGCC in een positief daglicht 

wordt plaatst.  

 

[Respondent 3] “Ik weet dat er wel veel opiniestukken zijn over dat ze zo, dat er wordt duidelijk gemaakt 

dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat het een schoonheidsingreep is enzo, dus ik vind wel dat er 

redelijk duidelijk, ja duidelijk is een beetje negatief maar ja. Ik vind het niet slecht eigenlijk dat het een 

beetje negatief is” 

8.8 Inmenging van de overheid 

Er wordt tijdens het interview ook gepolst naar de rol van de overheid binnen het debat rond VGCC. 

Daarover zeggen de respondenten het volgende:  

[Respondent 3] “Misschien moeten ze er is wat meer info over geven want ik denk dat weinig mensen 

weten dat het bestaat of dat wat dat er allemaal mogelijk is. En dat ze dan ja, ik weet niet. Ook zo de 

grenzen moeten stellen van vanaf hier terugbetaald en de prijzen enzo ook meedelen”  

[Respondent 6] “Ja die sociale media zou ik toch wel proberen tegen te gaan. Over hoe daar over wordt 

gepraat en alé, misschien ook meer bespreekbaar maken om dat op die manier te laten relativeren bij 

jongeren. Dat het allemaal niet zo erg is” ; “Dan versta ik wel dat die meisjes, ale als dat echt heel hard 

verminkt is en ze hebben er ook last van, dan vind ik wel dat ze daar recht op hebben om dat ongedaan 

te maken. Of toch... Dan denk ik wel dat de overheid daar iets mag doen. Maar dat hangt er van af 

natuurlijk in welke omstandigheden”  

Op de vraag wat ze zelf zouden veranderen aan de huidige berichtgeving rond VGCC, vagina’s en 

schoonheidsidealen, verkrijgen we volgend antwoord.  

[Respondent 5] “Ik weet bij seksuele opvoeding gaat het wel over de penis en de ballen die allemaal 

verschillende vormen en maten kunnen hebben maar over de schaamlippen wordt er dan weinig 

gezegd. Maar ik denk dat het ook in een ideale wereld is waarin het wordt besproken en ik denk ook 

12jarige meisjes dat dat dan... Ik weet dat ik dat als 12 jarige heb gekregen en dan bent ge daar toch 

echt niet mee bezig. Ahlee ik toch niet. Misschien moet dat op een latere leeftijd bij biologie in het 

middelbaar, ik weet het niet.  
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9. Discussie 

Het doel van deze masterproef is om een beter beeld te scheppen van alle reeds geschreven literatuur 

over VGCC en deze informatie te koppelen aan de houdingen van jonge vrouwen tegenover dergelijke 

ingrepen. De bedoeling is om zo uit te maken of VGCC in onze samenleving al dan niet meer 

geproblematiseerd zou moeten worden. Deze vraag vloeit voort uit de idee dat VGV en VGCC 

gelijkenissen vertonen maar dat alleen VGV duidelijk als een te bestrijden praktijk wordt beschouwd 

(Leye et al., 2006; Runacres & Wood, 2016). VGV houdt in dat de externe vrouwelijke genitaliën 

worden beschadigd of verwijderd terwijl deze ingreep niet therapeutisch van aard is (World Health 

Organization, 2018). Zowel nationaal als internationaal wordt er volop ingezet op de preventie van 

VGV (United Nations, 1995; Winter et al., 2002 ; Council of Europe, 2011). Onder VGCC vallen 

cosmetische ingrepen aan de vrouwelijke genitaliën zoals onder andere labiaplastie en vaginale 

verjonging (Magon & Alinsod, 2016). De beweegredenen kunnen psychologisch, fysiek of louter 

esthetisch van aard zijn. De fysieke beweegredenen zijn onder andere last ervaren door te grote 

schaamlippen bij het sporten, tijdens het dragen van aanspannende kledij en of het ervaren van fysieke 

pijn. Bij esthetische beweegredenen gaat het vooral om de kleur en symmetrie van de schaamlippen 

terwijl psychologische beweegredenen zaken als zelfvertrouwen en schaamte inhouden (Kuczynski, 

2006; Goodman, 2009; Braun, 2010, Sorice et al., 2017). VGCC wordt niet overal even positief 

benaderd en onderzoekers maken zich zorgen over de grote stijging in vraag naar vrouwelijke genitale 

cosmetische chirurgie. Tijdens het verzamelen van de literatuur blijkt dan ook al snel dat er gewezen 

wordt op bepaalde gelijkenissen om VGCC te classificeren als een type 2 verminking (Puppo, 2013; 

World Health Organization, 2018).  

Één van de gelijkenissen met VGV is dat er ook voor VGCC vaak geen medische aanleiding is (World 

Health Organization, 2018; Braun, 2009). Respondent 2 geeft aan wel te begrijpen dat er een link 

gelegd wordt tussen VGCC en VGV omwille van het ontbreken van een medische grondslag voor een 

genitale cosmetische operatie. Respondenten 3, 4 en 6 maken een onderscheid tussen genitale 

cosmetische ingrepen van fysieke en esthetische aard. Zo was de tolerantie tegenover VGCC om 

fysieke redenen (pijn, last) groter. De vraag om VGCC misschien toch meer te problematiseren komt 

ook voort uit het concept van medicalisering. De medicalisering zorgt ervoor dat we als het ware 

‘maakbare’ mensen zijn. Indien er iets niet correct is aan ons lichaam, kan dat via chirurgie worden 

rechtgetrokken (Goodman, 2009). Deze ingesteldheid zorgt ervoor dat men nooit tevreden is en altijd 

blijft streven naar die zogenaamde ‘perfectie’ (Temmerman, 2009). Er wordt door meerdere 

onderzoekers ook aangehaald dat de lange termijn informatie over VGCC compleet ontbreekt. Dit 

houdt in dat er geen goed zicht is op de mogelijke fysieke en psychologische gevolgen van VGCC 

(Goodman, 2009 ; Puppo, 2013; Runacres & Wood, 2016).  
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Ook het begrip ‘vrije keuze’ heeft een belangrijke plaats binnen het debat rond de vrouwelijke genitale 

cosmetische chirurgie. Het grootste tegenargument, om VGCC niet als een schadelijke praktijk te 

bekijken, is het feit dat het een individuele keuze is die gemaakt wordt door een autonoom denkend 

individu. Hier speelt een sterke wij-zij gedachte waarin de moderne Westerse notie van vrijheid 

tegenover de traditie van Niet-Westerse culturen staat. Waarom een Westerse vrouw een labiaplastie 

kan laten uitvoeren terwijl een Niet-Westerse vrouw voor dezelfde ingreep, mits andere context, 

gecriminaliseerd wordt is op zijn minst vreemd te noemen. De vrije keuze wordt daarom kritisch 

benaderd door sceptici van VGCC. Een volledig autonome keuze maken is volgens deze onderzoekers 

onmogelijk. Elk individu is onderhevig aan structuren van de samenleving (Braun, 2009; Winter et al., 

2002). Dit argument wordt gevoed door de enorme groei van de vraag naar VGCC. Indien een hele 

groep vrouwen zich ongemakkelijk voelt over de vrouwelijke geslachtsdelen en beslist om een 

correctie te ondergaan, kan men zich afvragen of deze keuze autonoom is of deze groep hier eerder 

probeert te voldoen aan een norm die opgesteld wordt door de samenleving (Morgan, 1991). De 

respondenten gaven in de diepte-interviews aan wel uit te gaan van autonomie. Respondent 2 zei 

daarover dat elk individu zijn eigen agency heeft.  

De respondenten erkennen wel de aanwezigheid van druk die vrouwen kan aanzetten om voor VGCC 

te kiezen. Hier wordt het belang van een heersend schoonheidsideaal duidelijk. Respondent 2 vindt 

dat er wel degelijk een schoonheidsideaal is. De volledige autonomie van een individu wordt in twijfel 

getrokken door het bestaan van een zekere opgelegde norm. Dit is duidelijk zichtbaar als aan de 

respondenten gevraagd wordt het schoonheidsideaal voor een vrouwenlichaam te omschrijven en 

hierbij nagenoeg bijna allemaal hetzelfde antwoorden. Het ‘perfecte’ lichaam is slank met lange benen, 

brede heupen en dikke borsten. Ook voor vaginas bestaat er zo’n ideaal. Glad geschoren, strak en met 

de kleine schaamlippen niet groter dan de de grote schaamlippen (Kuczynski, 2006). Naast het 

schoonheidsideaal komt zowel in de literatuur als in de diepte-interviews naar boven dat er een zeker 

taboe rust op de vrouwelijke geslachtsdelen. Zo hebben veel vrouwen een incorrect beeld van hoe 

vaginas en schaamlippen er realistisch uitziet (Braun, 2009). Dit is mede te verklaren door de manier 

waarop de vrouwelijke geslachtsdelen in ons dagelijkse leven gepromoot worden. Er wordt gesproken 

over een sociale constructie waarbij ons lichaamsbeeld bepaald wordt door de eigentijdse opvattingen 

van een bepaalde samenleving (Braun & Wilkinson, 2001). Zowel op televisie, sociale media en porno 

komen alle dagen ‘perfecte’ lichamen voorbij waaraan vrouwen zich spiegelen (Kuczynski, 2006). Wie 

niet binnen het plaatje van dat perfecte lichaam past, zou zijn lichaam als afwijkend kunnen 

beschouwen. VGCC wordt hierbij dan gepromoot als een oplossing voor deze lichaamsontevredenheid 

(Kelly et al., 2012). 
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10. Conclusie  

Het doel van deze masterproef is om een antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvraag: 

‘Welke houdingen hebben vrouwelijke studenten tegenover nieuwe genitale praktijken en genitale 

cosmetische chirurgische ingrepen?’. Voor de resultaten van het kwalitatieve deel aan bod komen, 

wordt in het literatuurgedeelte eerst onderzocht welke problemen opduiken als het over VGCC gaat. 

Hierbij blijkt al snel dat er zelfs binnen de wetenschappelijke wereld veel controverse is over VGCC. 

VGCC wordt zowel met VGV vergeleken of net als een compleet verschillende praktijk gezien. Deze 

tweestrijd tussen beide concepten wordt doorheen dit werk uiteengezet en daaruit blijkt dat het niet 

gemakkelijk is om VGCC en VGV als compleet verschillend dan wel als gelijk te beschouwen. 

Anatomisch gezien, en ook volgens de definitie van beide concepten, zijn VGCC en VGV erg gelijkaardig 

(Puppo, 2013; World Health Organization, 2018). Deze stelling wordt ook gevolgd door de 

respondenten uit het onderzoek. Echter blijken de context waarin beide praktijken plaatsvinden en de 

notie van autonomie van de vrouw eerder verschillend. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de meeste respondenten al een idee hebben van wat VGCC 

precies inhoudt. De houding van de respondenten ten aanzien van vrouwen die VGCC overwegen is 

over het algemeen positief. Toch zouden niet alle respondenten zelf een genitale correctie laten 

uitvoeren. Er komt tijdens de interviews vaak een onderscheid tussen fysieke en louter esthetische 

redenen naar boven. Mogelijke beweegredenen die worden aangehaald zijn fysieke last, pijn en 

onzekerheid. De meeste respondenten halen aan druk te ervaren via sociale media. Hierbij wordt 

Instagram meermaals aangehaald als een forum waarop ‘perfectie’ verschijnt. Hoewel de link tussen 

VGCC en de druk van het schoonheidsideaal voor de respondenten duidelijk is, is de link tussen VGCC 

en VGV toch een stap te ver. De redenen hiervoor zijn het feit dat de context en de beweegredenen 

totaal verschillend zijn. Hoewel VGV en VGCC anatomisch gezien vergelijkbaar zijn en VGCC per 

definitie onder VGV type 2 valt, is het te kort door de bocht om beide praktijken over dezelfde kam te 

scheren. Het verbod op VGV wordt gelegitimeerd door de wens om meisjes en vrouwen te beschermen 

tegen barbaarse ingrepen die grote gezondheidsrisico’s inhouden (Kelly et al., 2012; World Health 

Organization, 2018). Dit is anders dan de context rond VGCC. Toch is het nodig bewust om te gaan met 

VGCC en rekening te houden met de vooroordelen die ontstaan als we naar andere culturen kijken, 

terwijl we de eigen praktijken als normaal beschouwen (Gams België vzw, 2016; Abusharaf, 2001). 

 We kunnen dus concluderen dat de wetenschappelijke literatuur zeker voorstander is van een 

duidelijke problematisering van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Verschillende artikels en 

onderzoekers geven aan dat VGV en VGCC gelijkenissen vertonen en dat er daarom tegenover VGCC 

een kritischere houding moet worden aangemeten. De houdingen van de respondenten betreffende 

VGCC zijn positiever. De link tussen VGV en VGCC wordt door de respondenten niet bevestigd. Ze gaan 
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eerder uit van de vrije keuze van de vrouw en achten de context waarin VGCC wordt uitgevoerd te 

verschillend dan die van VGV. Wel erkennen de respondenten het bestaan van druk van buitenaf en 

geven ze aan dat de samenleving wel een zeker schoonheidsideaal oplegt, ook als het over de 

vrouwelijke geslachtsdelen gaat. Over het algemeen zijn de respondenten wel te vinden voor een 

beleidskader rond VGCC en rond meer bewustwording van de diversiteit onder de vrouwelijke 

geslachtsdelen.  

Dit onderzoek hoopt met deze inzichten een bijdrage te kunnen leveren aan het debat rond VGCC en 

wil vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie niet als vanzelfsprekend beschouwen. De huidige 

samenleving legt een grote nadruk op schoonheidsidealen door sociale media en samen met de 

medicalisering zorgt dit ervoor dat onze lichaamstevredenheid maakbaar is. Omdat VGCC een praktijk 

is die de laatste jaren een toenemende populariteit kent, wordt er door meerdere onderzoekers 

vastgesteld dat een duidelijker juridisch kader nodig is (Braun, 2009; Temmerman, 2009). Naast enkele 

onderzoekers die pleiten voor een duidelijker kader rond VGCC zouden ook de respondenten VGCC 

meer inmening van de overheid willen. Dit hoofdzakelijk omdat er dan meer informatie kan worden 

verspreid over de verscheidenheid aan vrouwelijke geslachtsdelen, er preventief kan worden gewerkt 

en omdat er dan een duidelijker juridisch kader kan worden ontworpen.  

Het is belangrijk om te vermelden dat deze resultaten niet veralgemeenbaar zijn door de beperkte 

omvang van deze masterproef. Ook moet men als onderzoeker rekening houden met de invloed die 

de onderzoeker kan uitoefenen op het onderzoek. Als onderdeel van de samenleving die beschreven 

wordt, is er altijd sprake van een zekere betrokkenheid. Dit onderzoek zou wel aanzet kunnen geven 

tot grootschaliger onderzoek naar de houdingen van de bevolking tegenover VGCC. Aangezien de 

discussie over dit thema nog steeds erg actueel is, zou verder onderzoek erg interessant kunnen zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 44 

11. Bibliografie  

 
Abdulcadir, J., Catania, L., Hindin, M. J., Say, L., Petignat, P., & Abdulcadir, O. (2016). Female Genital  

Mutilation: a visual reference and learning tool for health care professionals. Obstetrics & 

Gyneacology, 128(5), 958-963. doi:10.1097/AOG.0000000000001686 

 

Abusharaf, R. M. (2001). Virtuous Cuts: Female Genital Circumcision in an African  

Ontology. differences, 12(1), 112-140. doi:10.1215/10407391-12-1-112 

 

Arora, K. S., & Jacobs, A. J. (2016). Female genital alteration: a compromise solution. Journal of  

Medical Ethics, 42(3), 148-154. doi:10.1136/medethics-2014-102375 

 

Askew, I., Chaiban, T., Kalasa, B., & Sen, P. (2016). A repeat call for complete abandonment of  

FGM. Journal of Medical Ethics, 42(9), 619-620. doi:10.1136/medethics-2016-103553 

 

Askitopoulou, H., & Vgontzas, A. N. (2017). The relevance of the Hippocratic Oath to the ethical and  

moral values of contemporary medicine. Part I: The Hippocratic Oath from antiquity to modern 

times. European Spine Journal, 27(7), 1481-1490. doi:10.1007/s00586-017-5348-4 

 

België. (2010). Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld.  

Retrieved from Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen website: https://igvm-

iefh.belgium.be/sites/default/files/nap_2015-2019_lange_versie_0.pdf 

 

Berer, M. (2010). Labia reduction for non-therapeutic reasons vs. female genital mutilation:  

contradictions in law and practice in Britain. Reproductive Health Matters, 18(35), 106-110. 

doi:10.1016/s0968-8080(10)35506-6 

 

Braun, V. (2005). In Search of (Better) Sexual Pleasure: Female Genital ‘Cosmetic’ Surgery.  

Sexualities, 8(4), 407-424. doi:10.1177/1363460705056625  

 

Braun, V. (2009). The women are doing it fo themselves. Australian feminist studies, 24(60), 233-249.  

doi:10.1080/08164640902852449 

 

Braun, V. (2010). Female Genital Cosmetic Surgery: A Critical Review of Current Knowledge and  

Contemporary Debates. Journal of Women's Health, 19(7), 1393-1407. 

doi:10.1089/jwh.2009.1728 



 

 45 

 

Braun, V., & Wilkinson, S. (2001). Socio-cultural representations of the vagina. Journal of  

Reproductive and Infant Psychology, 19(1), 17-32. doi:10.1080/02646830020032374 

 

Council of Europe. (2011). Convention on preventing and combating violence against women and  

domestic violence. Human Rights Documents online. doi:10.1163/2210-7975_hrd-9953-

2014005 

 

Christiaens, E. (2019, February 6). Vrouwenbesnijdenis ook in België steeds meer een  

probleem. De Morgen [Vilvoorde]. Retrieved from 

https://www.demorgen.be/binnenland/vrouwenbesnijdenis-ook-in-belgie-steeds-meer-een-

probleemb759544a/?fbclid=IwAR3cVt3wRw4YxOUifBWpWjLMD3hQiblK_PayThFtW2lOj_19R

18GoiOR0mw 

 

De Schaepdrijver, S. (2007). De afgewerkte mens. Van wie is het moderne lichaam? De academische  

boekengids, 63. 

 

Dekeyser, A. (2018, March 3). 8.600 meisjes in België lopen risico op genitale verminking. De  

Standaard [Dilbeek]. Retrieved from http://www.standaard.be/cnt/dmf20180302_03387045 

 

GAMS. (2016, May 13). Wat is vrouwelijke genitale verminking? België. Retrieved from  

http://gams.be/nl/vrouwelijke-genitale-verminking/ 

GAMS België vzw. (2016). Vrouwelijke genitale verminking: Een aantal mythes onder de loep. Brussel.  

General Assembly of the United Nations. (1987). Convention on the Elimination of All Forms  

of Discrimination Against Women. 

 

Goodman, M. P. (2009). Female cosmetic genital surgery. Obstetrics & gynecology, 113(1), 154-159. 

 

Hage, J. J., Karim, R. B., Van der Lei, B., Paarlberg, K. M., & Weijenborg, T. M. (2008). Grenzen aan de  

esthetische genitale chirurgie bij vrouwen. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gyneacologie. 

 

 

 



 

 46 

JVR, & CKA. (2018, June 4). Helft meer schaamlipcorrecties in jaar tijd: 'Dit is óók genitale  

verminking'. De Standaard. Retrieved from 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180603_03543217 

 

Kuczynski, A. (2006). Beauty Junkies: Inside Our $15 Billion Obsession with Cosmetic Surgery. Random  

House LLC. 

 

Kool, R. (2005, January). Female Genital Mutilation: a matter for criminal justice?. Retrieved  

from 

https://www.researchgate.net/publication/27694313_Female_Genital_Mutilation_a_matter

_for_criminal_justice 

 

Kool, R. S., Beijer, A., Van Drumpt, C. F., Eelman, J. M., & Knoops, G. G. (2005). Genitale  

verminking in juridisch perspectief (Rechtsvergelijkend) onderzoek naar de juridische 

mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van vrouwelijke genitale verminking. Willem 

Pompe Instituut. 

 

Leye, E., Deblonde, J., & Temmerman, M. (2004). Vrouwenbesnijdenis in Europa. Enkele  

knelpunten in de aanpak van de gezondheidszorg, wetgeving en preventie. Ethiek en 

maatschappij, 4, 41-53. 

 

Leye, E., Powell, R. A., Nienhuis, G., Claeys, P., & Temmerman, M. (2006). Health Care in Europe for  

Women with Genital Mutilation. Health Care for Women International, 27(4), 362-378. 

doi:10.1080/07399330500511717 

 

Liao LM, Creighton SM. Requests for cosmetic genitoplasty: how should healthcare providers  

respond? BMJ 2007; 334(7603): 1090-2.  

 

Magon, N., & Alinsod, R. (2016). Female Cosmetic Genital Surgery: Delivering What Women Want. The  

Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 67(1), 15-19. doi:10.1007/s13224-016-0930-y 

 

Morgan, K. P., ( 1991) Woman and the knife: Cosmetic surgery and the colonization of women’s  

bodies. Hypatia 6 (3): 25-53.  

 

Pauls, R. N. (2014). We are the correct physicians to treat women requesting labiaplasty. American  

Journal of Obstetrics and Gynecology, 211(3), 218-218.e1. doi:10.1016/j.ajog.2014.06.020 



 

 47 

Puppo, V. (2013). Can Female Genital Cosmetic Surgery Be Considered or Classified as Female Genital  

Mutilation Type IV? Gynecologic and Obstetric Investigation, 75(3), 215-216. 

doi:10.1159/000347150 

 

Rogers, R. G. (2014). Most women who undergo labiaplasty have normal anatomy; we should not  

perform labiaplasty. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 211(3), 218-218.e1. 

doi:10.1016/j.ajog.2014.06.020 

 

Runacres, S. A., & Wood, P. L. (2016). Cosmetic Labiaplasty in an Adolescent Population. Journal of  

Pediatric and Adolescent Gynecology, 29(3), 218-222. doi:10.1016/j.jpag.2015.09.010 

 

Temmerman, M. (2009). Vrouwelijke genitale mutilatie en maagdenvliesherstel. Bijblijven, 25(9), 34- 

39. doi:10.1007/bf03087689 

 

Toubia, N., Izett, S., & World Health Organization. (1998). Female Genital Mutilation: An Overview.  

Geneva: World Health Organization.  

 

United Nations. 1995. Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children. Fact  

Sheet No. 23.  

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Algemene Vergadering van de Verenigde  

Naties (10 december 1948), UN Doc. A/RES/217 (III) (1968) (UVRM). 

 

Vercoutere, A., Temmerman, M., & Leye, E. (2011). Vrouwelijke genitale verminking, een  

ver-van-mijn-bedshow? Tijdschrift voor Geneeskunde, 67(5), 237-241. Retrieved from 

http://icrh.org/sites/default/files/Vrouwelijke%20genitale%20verminking%20een%20ver%20

van%20mijn%20bed%20show.pdf 

 

Wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. (2000, 28 november).  

Geraadpleegd op 15 december, van 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000112835&t

able_name=wet 

 

Winter, B., Thompson, D., & Jeffreys, S. (2002). The UN Approach to Harmful Traditional  

Practices. International Feminist Journal of Politics, 4(1), 72-94. 

doi:10.1080/14616740110116191 



 

 48 

 

World health organization. (2018, January 31). Female genital mutilation. Retrieved from  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation 

 

World Health Organization. (2018). Sexual and reproductive health. Retrieved from  

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

12. Tabellen 
 
Tabel 1: Respondenten van de diepte-interviews 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

13. Bijlagen  

13.1 Transcriptie respondent 1 

 

Welkom, bedankt dat ik mocht langskomen. Euhm Ik zal mijzelf kort voorstellen. Ik ben Lore 
Mortelmans, ik studeer Gender en Diversiteit aan de UGent en in het kader van mijn thesis ben ik 
op zoek naar de mening van jonge vrouwen over euhm vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. 
Ik zal eerst dit geven, dat is een informed consent. Dat moet je ondertekenen. U mag dat rustig 
'effkes' nalezen... 
 
Dat had ik al gedaan. 
 
Ik had het al gemaild. daar staat dan in dat ik het interview ga opnemen, dat uw euhm, dat alles 
anoniem blijft, dat ge vragen kunt stellen, dat er geen foute antwoorden zijn. Euhm, ja.  
 
De hoeveelste zijn we? 2... 
 
De derde.  
 
Aah. 
 
Ja, 3 april. 
 
Voila. 
 
Alright. Dankjewel. Euh dan zal ik misschien kort effkes uitleggen wat dat vrouwelijke genitale 
cosmetische chirurgie is. Ik weet niet of dat ge er al van gehoord hebt? 
 
Ja, is van gehoord ma niet, ik weet niet alles erover.  
 
Euhm er zijn dus verschillende, ahlee er zijn dus esthetische ingrepen die vrouwen laten doen om 
mooier te zijn of om praktische redenen en hier gaat het om chirurgische ingrepen aan de genitaliën. 
Dus vrouwen die dat hun vaginas en schaamlippen en dergelijke laten corrigeren. Ge hebt 
schaamlipcorrecties maar er zijn bijvoorbeeld ook honneymoonvaginas. Ik weet niet of ge dat kent?  
 
Nee.  
 
Dat... honneymoonvaginas is wanneer een vrouw vindt dat haar vagina te uitgerekt is of dat het niet 
meer nieuw genoeg is en dan kunnen ze die smaller maken of laten aanpassen zodat die ja beter zou 
zijn. Euh en ik ben eigenlijk gewoon vooral op zoek naar uw houding daarover. Tegenover dit soort 
ingrepen. Ik zal misschien beginnen met een aantal gewone inleidingsvragen. Mag ik weten wat uw 
naam is?  
 
Respondent 1 
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En euh, hoe oud bent u?  
 
19 jaar. 
 
Wat is uw nationaliteit 
 
Belg (lacht) 
 
En waar woont u?  
 
Zonhoven, België. (lacht)  
 
Alright. Euhm, welke studierichting volgt u? 
 
Psychologie aan UGent 
 
En waarom heeft u voor psychologie gekozen?  
 
Omdat de mens mij interesseert, denk ik.  
 
Oké. Ik had het daarjuist al gevraagd of u bekend bent met het concept. Hebt u er echt nog nooit 
van gehoord?  
 
Ik heb er wel al eens van gehoord en ook soms kijk ik zo op tv naar 'Embarrising bodies' en dan hoort 
ge daar ook wel iets over. Dus dat ge dan iets kunt laten corrigeren als mensen er last van hebben ofzo. 
Dus dat ja, kheb er wel al over gehoord. En ook zo bij transgenders enzo ook. Ja die moeten dat dan 
ook laten doen. Dus ja vandaar een beetje. 
 
Embarrising bodies…Dus het is eigenlijk vooral op tv dat ge daarmee in contact gekomen bent.  
 
Ja. 
 
Euhm weet u van vrienden of kennissen in uw omgeving dat mensen daarover nadenken om dat te 
laten doen of dat eventueel hebben laten doen? 
 
Euhm, goh. Ik weet niet specifiek maar wel iemand om onze tennisclub dat die een man was geweest 
en dat is nu een vrouw. Ik weet wel effe haar naam niet meer maar… En die moet dus nu ook gaan 
douchen in de vrouwendingen want die is dus helemaal omgevormd maar zelf heb ik nog nooit, ahlee, 
ik praat niet met die vrouw. Ik heb dat via via gehoord. En dan heb ik ook ooit eens op Kazou-kamp 
gezeten, dat was in, ja het gaat dus wel allemaal over transgenders. Dat was in , ah ja maar dat was 
anders, das een meisje en dat is een jongen geworden. Dus die heeft dan ook wel iets laten veranderen.  
 
Ja maar niet om esthetische redenen, dat ze het mooier willen laten maken.  
 
Nee.  
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Euhm, vindt u dat de berichtgeving, als u zegt dat u er in de media al wel over hebt gehoord, vindt u 
dan dat de berichtgeving daar dan correct rond is?  
 
Goh, euhm… 
 
Dus bijvoorbeeld bij dat programma Embarrising bodies, misschien moet u het concept even 
uitleggen. Want ik weet niet goed over wat het gaat. 
 
Ah ja, dat zijn zo mensen, ahlee ze zetten ergens een caravan of vrachtwagen op waar dan zo de dokers 
gaan zitten en dan kunt ge daar gewoon binnen gaan als ge last hebt van iets waarover ge u schaamt. 
Dat zijn dan heel veel mensen die al super lang last hebben van iets en dan uiteindelijk beslissen die 
toch naar de dokter te gaan. Die verwijzen dan mensen door. Ja, zo is dat dan gewoon. 
 
En dat is iets van reality-tv? 
 
Ja, dus dat is echt wel zo, dat is niet namaak. Ge ziet echt mensen en hun problemen. Ze laten dan ook 
echt zien als ze iets raar hebben en euhm ja dan is dat wel normaal in de media. Maar dan gaat dat 
echt zo over dingen waarvan mensen last hebben, dus niet om iets mooier uit te laten zien. 
 
Dus wel echt ook om praktische redenen? 
 
Ja. Want zo voor dingen, voor het er mooier uit te laten zien heb ik nog nooit echt op de media 
gehoord. 
 
Oké. En bent u misschien zelf als eens naar informatie daarover op zoek gegaan? 
 
Goh, nee niet echt eigenlijk. 
 
Oké. Euhm, Dus ja het gaat in het onderzoek wel vooral over vrouwen die zich laten corrigeren 
omdat het esthetisch beter is, omdat ze een soort van idee hebben dat ze zichzelf niet zo mooi 
vinden. Zou u een reden kunnen geven waarom mensen zo’n ingreep laten uitvoeren?  
 
Misschien omdat soms zo op tv en in films enzo ziet het er allemaal super perfec uit terwijl het er 
allemaal eigenlijk anders uitziet maar iedereen wil zo de perfecte vagina eigenlijk eh. Dus ja, ahlee ge 
hebt toch zo stereotiep beeld van een vagina. Ahee ge weet wat ik bedoel eh. 
 
Dus als ge erover nadenkt, vindt u wel dat er een fout beeld wordt gegeven in films? 
 
Ja, dat wel. Of zo in afbeeldingen en weet ik veel wat. Als ge dat zo tegen komt op reclame of 
tekenfiguurtjes van die dingen allemaal.  
 
En misschien is het een rare vraag, u moet er niet op antwoorden als u niet wil. Wat is dan, hoe 
wordt het dan perfect voorgesteld?  
 
Dat is moeilijk om uit te leggen.  
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Hoe ziet een perfecte vagina er uit? 
 
Ja, uw schaamlippen die er niet uitkomen. Uw, ja hoe moet ik dat zeggen, alles verborgen enzo. Ik heb 
dat ooit eens op facebook tegengekomen. Zo’n artikel met er zijn verschillende vagina’s en dat heb ik 
zo eens opengeklikt en dan zag ge echt wel zo de stereotype, ahlee waarvan ik zo zeg dat da mooi is. 
En dan stond er echt zo bij dat er maar een paar mensen dat echt zo hebben. En dan stonden er foto’s  
bij van andere vaginas dus… 
 
Dus er zijn ook artikels die proberen aan te kaarten dat niet alle vaginas er hetzelfde uitzien?  
 
Ja, maar dat was zo op facebook dus ik weet zo nooit of dat echt zo is.  
 
Ja. Heeft u dan het gevoel dat er een soort van taboe rust over hoe vaginas en schaamlippen er 
moeten uitzien? 
 
Euhm, ja mischien toch wel een beetje.  
 
Is dat iets waar u met uw vriendinnen over babbelt?  
 
Niet echt vaak. 
 
Of met uw ouders?  
 
Nee, ouders niet denk ik. Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Ahlee toch zeker niet met mijn papa. 
Met vriendinnen heel soms maar dat is echt één keer ofzo voorgevallen. 
 
Maar jullie babbelen wel over andere gevoelige thema’s?  
 
Ja.  
 
Of over seks ofzo?  
 
Ja.  
 
Maar hoe het er uitziet, daar praten jullie niet echt over?  
 
Ja nee, dat is zo gevoelig.  
 
Ja tuurlijk, ik denk wel dat dat iets kan zijn dat niet echt gemakkelijk is om over te babbelen.  
 
Ik denk dat mensen zich daarover schamen dus dat is raar om daarover te beginnen. Als ge met iets zit 
zou ik niet direct zeggen ‘hey ziet dat er bij u ook zo uit’.  
 
Ja… 
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Voor bijvoorbeeld zo andere dingen zou ik dat wel eens vragen aan mijn mama ofzo van is dat normaal 
dat ik hier een weetje wel, uitsteeksel heb. Zo van die dingen maar nie…nee. Dat denk ik niet.  
 
En hoe denkt u dat dat komt dat dat iets is waar niet over gebabbeld wordt?  
 
Het is iets persoonlijk, intiem dus ik denk niet dat , andere mensen hebben daar geen zaken mee vind 
ik.  
 
Ja. Oké. Vind u dat jammer dat er niet over gebabbeld wordt?  
 
Misschien wel ja, ik denk dat als ge ergens mee zit ofzo en ge kunt er is over praten, ja das fijn. Om 
ergens over te kunnen praten dan als ge er zo altijd alleen mee blijft zitten, das niet fijn.  
 
Euhm, zou u zelf ooit overwegen om dergelijke ingrepen te ondergaan?  
 
Om het er mooier te laten uitzien of voor praktische redenen? 
 
Maakt niet uit. 
 
Voor het er mooier te laten uitzien sowieso niet. Als er nu iets begint te hangen zou ik er misschien 
wel iets aan laten doen, als ge er echt last van krijgt. Momenteel niet (lacht). 
 
En waarom sowieso niet om esthetische redenen?  
 
Ja omdat, ik weet niet. Het is zo en ja daar ben ik zo een beetje tegen op een of ander manier. Maar ja 
das moeilijk om te zeggen want zo voor neuscorrectie ofzo zou ik wel zo zien om dat te laten doen 
maar dat is in uw gezicht. Dat ziet ge echt en als het gewoon is voor er mooier uit te zien, ja niemand 
ziet dat ja uw man ofzo weet ik veel wat. Maar dat is voor mij een beetje onnodig.  
 
Dus als het zou gaan om plastisch corrigeren vindt u wel dat er gradaties zijn van dingen die wel 
kunnen en dingen die niet nodig zijn?  
 
Ja ik vind wel dat iedereen dat zelf mag beslissen. Ahlee als iemand zegt ik wil dat laten doen en ik voel 
mij er echt niet goed bij dan mag dat maar ik zou het zelf gewoon nooit doen.  
 
Euhm, daaraan gekoppeld: er zijn bijvoorbeeld in ons gezondheidszorgsysteem een aantal 
esthetische ingrepen die ook worden terugbetaald. Vindt u dan dat zo’n operaties aan de genitaliën 
ook zouden moeten worden terugbetaald? 
 
Als het om esthetische redenen is wel. 
 
Om esthetische redenen wel?  
 
Ja dan wel.  
 
Als het is om mooier te zijn…  
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Dan niet.  
 
Ja, esthetisch is als het om het mooier te maken is.  
 
Aah nee, dan niet.  
 
Ik was even in de war vanwege uw vorige antwoord. Dus om esthetische redenen is om het mooier 
te maken, om praktische redenen als ge er last van hebt.  
 
Ja, om praktische redenen zou ik dat wel kunnen laten terugbetalen maar niet om esthetische redenen.  
 
En waarom?  
 
Ja, dezelfde reden als daarvoor eigenlijk.  
 
Vindt u dat de overheid daar een bepaalde rol moet spelen? In bijvoorbeeld berichtgeving rond 
vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie?  
 
Misschien moeten ze er is wat meer info over geven want ik denk dat weinig mensen weten dat het 
bestaat of dat wat dat er allemaal mogelijk is. En dat ze dan ja, ik weet niet. Ook zo de grenzen moeten 
stellen van vanaf hier terugbetaald en de prijzen enzo ook meedelen.  
 
Ja. Vindt u dat er richtlijnen gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld die terugbetalen of over 
wat wel of niet kan?  
 
Ik denk dat wel. Maar ja, het is natuurlijk wel per persoon ander. Sommigen hebben rapper last van 
iets dan anderen. Goh, ik denk echt dat onderscheid dat het echt storend is of dat ge zegt van ik vind 
het niet mooi.  
 
Oké, eventjes kijken. Ik heb natuurlijk al super veel literatuur gelezen over het onderwerp. En een 
vergelijking die in de literatuur gemaakt wordt over de cosmetische chirurgische ingrepen is met 
vrouwenverminking. Ik weet niet of u een beetje wegwijs bent in het concept van 
vrouwenverminking? 
 
Ja, het is zowat mishandeling.  
 
Om bepaalde redenen, vaak religieus of cultuureel, in bepaalde gemeenschappen de vrouw genitaal 
verminken. Vaak clitoris of schaamlippen wegsnijden of dichtnaaien.  
 
Daar heb ik nog niet super veel van gehoord, toch niet in de media.  
 
En zou u, los van het feit dat u er misschien niet super veel van weet, vrouwelijke cosmetische 
chirurgie daaraan linken?  
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Ik denk dat misschien wel. Als ge verminkt en ge hebt daar dan last van, dan vind ik het wel iets anders, 
dan moogt ge er wel iets aan laten doen. 
 
Dus u vindt bijvoorbeeld dat iemand die bijvoorbeeld verminkt is, het wel kan laten corrigeren?  
 
Ja.  
 
En wat denkt u van de vergelijking dat bepaalde feministische organisaties vinden dat het esthetisch 
corrigeren ook een vorm van verminking is.  
 
Hm, ja. Dat zou, ja, ik snap dat wel ergens. Want ge veranderd iets wat niet, ja wat normaal gezien, … 
hoe moet ik dat zeggen, wat normaal gezien natuurlijk is. Maar dat is dan een visie. Er zijn zoveel visies 
van andere groepen en dat is ja 1 visie die daar zo over denkt. Ik denk daar zelf niet zo over.  
 
Oké. Zou u mogelijke redenen kunnen bedenken waarom deze groepen daar wel zo tegenover 
staan?  
 
Die zijn echt zo voor de vrouwen en hoe ze zijn. Ik denk dan aan laat uw okselhaar maar groeien en 
alles. Die vinden gewoon dat de vrouw puur zichzelf moet blijven en als ze zich dan laat veranderen 
dan ja, zijt ge niet meer uw eigen dus ja, ik denk daarom.  
 
Vindt u dat er in samenlevingen een bepaald beeld heerst waaraan vrouwen zich moeten spiegelen.  
 
Ja, ge bedoelt in het algemeen?  
 
Ja, een schoonheidsideaal.  
 
Ja, dat vind ik wel. Grote borsten, dikke kont. Smalle taille zo, ja toch wel. Ge ziet dat ook zo op 
instagram, foto’s van zo influencers. Die zien er allemaal zo gelijkaardig uit qua bouw enzo.  
 
Denkt u dat zo’n dingen invloed hebben op jonge meisjes? 
 
Ja, dat denk ik wel. Want tegenwoordig hebt ge ook steeds vroeger een gsm en iedereen heeft vroeger 
meer apps enzo dus dan wordt ge daar vroeger mee geconfronteerd dus…  
 
En hebt u het gevoel, ahlee ervaar u daar zelf ook een soort van druk onder? Of heeft u daar zelf een 
bepaald gevoel bij? 
 
Druk niet echt maar als ge zo op instagram zit en ge ziet dan foto’s van mensen die bepaalde kleding 
dragen, ge merkt wel dat er zo een bepaalde trend in zit, dan merk ik wel van mijn eigen dat als ik ga 
winkelen en ik zie iets hangen van oh eh dat ik dat ook zou willen gaan kopen maar ik wil ook zo niet 
beïnvloed worden door iedereen. Dus ik heb niet echt het gevoel van ik moet het dragen omdat het 
nu in is of omdat het nu ahlee het wordt weerspiegeld op de maatschappij maar ja het beïnvloedt me 
wel op een of andere manier. Ge wordt er wel mee geconfronteerd op een of ander manier.  
 
Heeft u dat gevoel ook als het om het lichaam gaat?  
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Ja wel zo voor de kont en borsten enzo dat wel maar niet euhm de geslachtsdelen. Daar heb ik niet 
echt iets van opgevangen.  
 
Oké, euhm, vindt u dat vaginas die getoond worden in bijvoorbeeld porno en reclame, dat die 
realistisch zijn? We hebben het er daarstraks al eventjes over gehad. 
 
Nee, ik denk dat dat zo de ‘mooiere’ tussen aahalingstekens versies zijn dan. 
 
En zou er een mogelijk oplossing zijn om daar een ander beeld van te creëren?  
 
Het zou wel goed zijn om alle maten en vormen ja voor te, tentoon te stellen. Ja ik weet niet of het het 
juiste woord is. Maar ja, ik weet niet, dan gaat dat ook weer… mensen gaan dat raar vinden en er gaat 
ook weer veel kritiek op komen denk ik als ze dat nu nog gaan veranderen. 
 
En waarom zouden mensen dat raar vinden? 
 
Ja, omdat ze nu al het beeld hebben van het moet er zo uitzien en dat is heel moeilijk om een beeld 
dat mensen hebben terug te gaan veranderen. Maar na een tijdje gaat dat misschien wel terug wennen 
want alles went wel na een tijd maar dat zou nog wel effe duren denk ik.  
 
Vind u dat daar misschien meer werk van gemaakt moet worden?  
 
Ja, misschien, het zou wel mogen misschien. Dat mensen weten dat het niet bij iedereen perfect is en 
dat er niet één perfecte vagina is. Dus ja, dat mag wel ja. 
 
Zou u zichzelf daar ook beter bij voelen moest daar minder taboe rond hangen of staat het thema 
niet zo dicht bij u? 
 
Zelfs heb ik er iets minder ja, problemen mee ofzo omdat. Gewoon ge hoort het niet heel vaak in de 
media en er wordt niet vaak over gepraat dus daarom heb ik daar minder last van. Maar langs de 
andere kant denk ik wel dat mensen die er wel echt last van hebben, die gaan misschien het leuker 
vinden als er meer aandacht aan wordt besteed. Ja, ik weet niet. Dan voelt ge u beter als ge erover 
kunt praten maar zelf heb ik er geen slecht gevoel bij. Ik word er niet vaak mee geconfronteerd dus ik 
heb er zelf niet veel last van.  
 
Oké, is er eigenlijk binnen jullie studie iets dat daarover gaat?  
 
Goh… 
Wordt dat thema bekleed?  
 
Nee, niet echt. Wel zo over de influencers enzo van kledij en dingen maar niet de geslachtsdelen. Het 
blijft echt beperkt tot kleding.  
 
Maar denkt u bijvoorbeeld dat er wel een bepaald psychologisch aspect kan hangen rond iemand 
die het gevoel heeft dat zijn schaamlippen bijvoorbeeld te groot of te klein of niet goed zijn. 
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Dat denk ik wel. Ik denk ook dat daar wel aan gewerkt kan worden met therapie. Er zullen waarschijnlijk 
wel mensen zijn die om zo’n redenen in therapie gaan en dat die daarover kunnen praten met iemand 
die een vertrouwenspersoon is. Dat ge niet met de buitenwereld, ja omdat dat zo ja een beetje toch 
taboe is. Om te praten.  
 
Stel dat ik iemand zou zijn die niet tevreden is over mijn vagina, welke stappen zou u mij aanraden 
om te ondernemen? 
 
Euhm, goh. Ja eerst eens met een vertrouwenspersoon erover praten en toch eens proberen om te 
vergelijken. Zien van is het alleen bij mij of zijn er andere mensen die er ook echt zo over denken en 
die het gewoon zo laten. En ja als ge er echt mee zit gewoon met iemand gaat praten die zo’n operaties 
uitvoert en is zien wat die erover zegt. Denk ik.  
 
Dus u zou ze wel aanraden om te gaan horen voor een mogelijke operatie?  
 
Ja, als ge er echt mee zit, als ze er echt last van hebben, maar ik zou sowieso eerst eens kijken of ge via 
een andere manier uw denkwijze kunt veranderen daarover.  
 
Oké, euhm ik weet niet of u het nieuws een beetje volgt maar enkele weken geleden is Assita Kanko 
in de media geweest, een vrouw die onlangs naar NVA gegaan is en die is genitaal verminkt geweest. 
Ze heeft ook heel haar verhaal in de media gedaan. Denkt u dat het belangrijk is dat belangrijke 
personen of mensen die toch wel een zekere bekendheid genieten over zo’n themas praten? Of vindt 
u dat vreemd dat zo iemand daar mee naar buiten komt?  
 
Langs de ene kant vind ik dat goed want dan gaat zo, dan gaan er meer mensen over praten. Ge merkt 
wel vaak in de media als het over iets gaat dat dan uiteindelijk iedereen erover zit te praten. Dus dat 
zou goed zijn maar langs de andere kant ik weet niet of het altijd zo positief is om dat te doen. 
 
Vindt u dat de media teveel macht heeft op sommige punten?  
 
Ja, dat wel. Als er in de media iets wordt gezegd gaat iedereen dat plots opblazen en ja, toch wel.  
 
Hoe zou u dan de berichtgeving rond schaamlipcorrecties en desingervaginas liever zien?  
 
Goh, ja dat vind ik moeilijk omdat ge zo weinig ziet in de media. Misschien in tijdschriften en zo van 
die zaken dan. Of ja boeken. Mensen die misschien boeken over willen kopen maar dan moet er toch 
wel op een of andere manier reclame over gemaakt worden want anders gaan mensen het toch niet 
kopen denk ik of mensen die er niet over nadenken of niet mee zitten gaan het niet kopen.  
 
Dus om mensen te bereiken en te informeren moet er wel sowieso reclame over gemaakt worden?  
 
Ja, ik denk dat wel.  
 
Oké, euhm, ik ben ongeveer door mijn vragen heen. Heeft u nog iets toe te voegen?  
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Ja, misschien. Ik volg niet echt het nieuws en de media dus daarom dat ik misschien niet met van die 
zaken geconfronteerd wordt dus wie weet wordt het wel iets vaker in de media gepresenteerd dan 
ikzelf denk. Maar ja…  
 
Goede kritische noot.  
 
Dankjewel.  
 
Ik wou misschien nog een ding vragen of u kort even kan samenvatten wat u vindt over vrouwelijke 
genitale cosmetische chirurgie. Als ik vraag: ‘vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie, wat vindt u 
daarvan?’ 
 
Ja, euhm. Dus ik ben er niet, ik ben er tegen om het te laten doen om esthetische redenen omdat ik 
vind dat de vrouw, er zijn zoveel verscillende maten en vormen dat de vrouw gewoon is hoe ze is. Ik 
vind niet dat ze aangepast moet worden, ook omdat het iets is wat bijna niemand ziet. Dus het is 
anders als bijvoorbeeld flaporen of zo van die dingen. Maar ik ben er wel voor als het gaat op vlak van, 
als ge er last van hebt zoals bijvoorbeeld te grote schaamlippen en van die dingen dan vind ik wel dat 
ge dat moogt doen. Omdat het u hindert in uw dagelijkse leven.  
 
Dus het visuele aspect is wel belangrijk? Het feit dat ge het niet kunt zien?  
 
Ja dat wel. Maar langs de andere kant hebben sommige vrouwen, ahlee de persoon zelf ziet het wel. 
Dus ja, nee. Naar mijn mening ben ik er toch tegen. Tenzij op het vlak van verminking. Want ja dat is 
ook een trauma enal.  
 
Oké goed, dan wil ik u graag bedanken om uw mening met mij te delen en tijd voor mij vrij te maken.  
 
Graag gedaan.  
 

13.2 Transcriptie respondent 2 

Dus euhm, hallo euhm, merci om tijd te maken voor het interview. Misschien ik zal kort even 
toelichten euhm, tis in het kader van mijn thesis, ik studeer gender & universiteit aan de Ugent en 
ik onderzoek wat de mening is van de vrouw op vrouwelijke genitale en cosmetische chirurgie. Ik zal 
eerst misschien dit eventjes geven. Dat is een informed consent. Hier staat dat het wordt 
opgenomen en dat uw gegevens wel vertrouwelijk zijn, dat niemand anders het te lezen krijgt. Je 
mag het even rustig doornemen en ondertekenen. 
 
Oké, ja. Oké. 16 april. 
 
Super, als je geen vragen hebt, kunnen we beginnen. Ik ga gewoon ook eventjes naar uw naam 
vragen. Dat is voor mij persoonlijk want dat komt nergens in voor. Wat is uw naam? 
 
 
En hoe oud bent u? 
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Ik ben 22. 
 
En wat is uw nationaliteit? 
 
Belg, mijn ouders zijn van Marokkaanse afkomst. 
 
En waar woont u?  
 
Hier in Lier. 
 
En wat studeert u? 
 
Leraarsopleiding 
 
En kan u misschien kort vertellen waarom u voor die studierichting gekozen hebt? 
 
Awel? Eigenlijk euhm door mijn zus omdat ze ook leerkracht is en ze zei zo van is dat niets voor u? In 
het begin dacht ik van nee, ik wou eerst iets met economie doen omdat ik dat gestudeerd heb in het 
secundair. Uiteindelijk heb ik voor lerarenopleiding gekozen, eigenlijk door mijn zus een beetje. 
 
Is dat in een specifieke richting? 
 
In het secundair onderwijs. 
 
Oké. Euhm, ja het onderwerp van mijn thesis is vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Hebt u 
daar ooit al over gehoord? 
 
Euhm, ja als ik het woord hoor, dan weet ik wel waarover het gaat, maar euhm, ik ben dat eigenlijk 
nergens tegengekomen. Euhm, ook nergens gelezen ofzo. Nee. 
 
Is dat iets waar u met andere mensen over gebabbeld heeft? 
 
Euhm nee, niet direct eigenlijk. Neen. 
 
En bent u misschien zelf al op zoek gegaan naar informatie daarrond? 
 
Euhm, nee. Het enige dat ik al wel heb opgezocht is bijvoorbeeld laserontharing, maar dat is dan ook 
het enige. 
 
Ja, en kan u misschien kort in uw eigen woorden vertellen, kort even uitgebreid wat u wel al weet 
over het onderwerp? 
 
Euhm 
 
Of wat het wel dan inhoudt? 
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Als ik denk aan euhm, het onderwerp, dan denk ik bijvoorbeeld aan euhm, ja, pakt maar de vrouwelijke 
geslachts… Allee ja, zeg maar de schaamlippen, euhm, dat daar wel iets aan wordt gedaan of bij de 
man. Maar het gaat enkel over de vrouw, hé?  
 
Ja voor mijn thesis wel, maar je mag alles vertellen wat je erover weet. 
 
Ah oké ja, dat is volgens mij het enige dat ik euhm, het enige denk ik, allee ja dat kan schaamlippen, 
clitoris, dat kan van alles zijn denk ik hé.  
 
Uhu. 
 
Misschien de anus, ik weet het niet. Waar een probleem bij en waarvan de vrouw wilt dat het opgelost 
is. Kan zijn dat de vrouw misschien pijn ervaart omdat ze iets heeft, ik weet het niet. Het kan van alles 
zijn. 
 
Dat is dan al ineens mijn volgende vraag. Het gaat dus inderdaad over mensen, vrouwen die 
inderdaad hun schaamlippen laten corrigeren of inderdaad hun vagina laten versmallen omdat ze 
het gevoel hebben dat het hoort of moet… 
 
Ja en zwangerschaps… Euhm, doen ze dat ook denk ik.  
 
Inderdaad.  
 
Heb ik ook al eens gehoord. 
 
En, Ja je hebt het zelf al een beetje aangehaald. Wat zouden mogelijke redenen zijn dat vrouwen 
degelijke ingrepen uitvoeren? 
 
Awel, ten eerste ervaren ze misschien pijn tijdens het vrijen, of gewoon voelen ze zich misschien 
ongemakkelijk omdat ze te grote schaamlippen hebben of omdat er iets mis is met de clitoris? Nu dat 
je het zegt, euhm, vagina verkleining? Meeste mensen, allee de meeste vrouwen, er zijn wel vrouwen 
die dat doen na hun euhm, zwangerschap, na hun bevalling. Euhm mijn zus heeft ergens wel een 
gesproken over een collega van haar die dat dan had laten doen. Ik had dat nooit eerder ergens 
gehoord, maar blijkbaar was dat voor haar kei goed. Was dat echt geslaagd. Dus euhm had ik al wel er 
iets van opgevangen. 
 
Oké, en ik hoor dan dat er eigenlijk verschillende redenen zijn, zowel praktische als eerder 
esthetische? Omdat de vrouw zich er misschien niet goed bij voelt, voelt u dat daar dan misschien 
onderscheid in is? 
 
Nee, ik vind dat een vrouw zich vrouwelijk mag voelen net zoals er mensen zijn die hun lippen 
opspuiten omdat ze vinden dat ze te dunne lippen hebben. Ik vind dat dat hetzelfde is, als je u 
ongemakkelijk voelt bij uw schaamlippen en je kunt er iets aan doen, waarom niet? 
 
Uhu, waar denkt u waar dat het vandaan komt waar dat vrouwen het idee hebben over hoe dat eruit 
moet zien? 
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Euhm, ja waarvan dat vandaan komt, volgens mij als je ziet naar de modelletjes, dat is allemaal heel 
strak, heel fijn gedaan. En euhm, denk goh, misschien ja, denk dat ze een bepaald beeld hebben van 
hoe dat eruit moet zien? Maar vanwaar dat dan kan komen? Ik weet het niet. Daar kan ik eigenlijk niet 
direct op antwoorden omdat dat moeilijk is. Dat is voor iedereen anders denk ik? 
 
Maar er rust wel een bepaald beeld op hoe dat een vagina er moet uit zien? 
 
Ja, ik denk niet te dikke schaamlippen en euhm, ja, ook niet, hoe moet ik het zeggen iedereen wil daar 
allee, ziet een vagina als iets dat, als ik denk aan een mooie vagina is dat gewoon glad geschoren, geen 
haar, heel mooie schaamlippen, zo’n dingen. Dat is mijn beeld. 
 
En denkt u dat veel mensen dat beeld hebben?  
 
Ik denk dat wel ja. Ik bedoel, we zien er niet allemaal hetzelfde uit. De ene heeft een donkerder type 
dan de ander. De ander heeft dan dikkere schaamlippen dan de ander. Je kan je daar ongemakkelijk 
bij voelen als dat zo is. 
 
Hebt u het idee dat vagina’s die getoond worden in reclame, media en zelfs in porno dat die niet 
altijd realistisch zijn? 
 
Euhm, dat vind ik een moeilijke. Dat ze daar iets aan hebben gedaan, of? 
 
Of omdat er bijvoorbeeld geselecteerd wordt, wat er wel getoond wordt en wat niet. 
 
Ik denk dat wel, zoals bij modellen. Daar wordt ook in geselecteerd om het mooiste beeld, allee ja, om 
de mooiste verschijning te laten zien. Ik denk dat dat daar net hetzelfde is. 
 
Wat vindt u daarvan dat dat zo gaat? 
 
Wel euhm, we leven daar mee hé. Dat is, je ziet dat nu eigenlijk als iets dat normaal is omdat, als ik de 
boekjes opendoe, is dat normaal dat er slanke vrouwen in staan, ik bedoel schone vrouwen, euhm, ja. 
Tot op de dag van vandaag gaat dat niet veranderen, dat gaat altijd zo blijven. 
 
Dus er ligt wel een bepaalde druk op schoonheid? 
 
Dat gaat altijd blijven. Ik denk niet… Je kunt er iets aan veranderen, maar dat gaat niet zo’n grote 
impact hebben. 
 
Ervaart u dat zelf zo ook?  
 
Wat ik nu wel zie, dat heeft er misschien niets mee te maken, maarbijvoorbeeld in de boekjes stonden 
er altijd blanke vrouwen en kindjes en juist hetzelfde met reclamespotjes en nu zie ik daar wel 
verandering in komen. Ik denkk, het is iets helemaal anders. Men probeert er wel iets aan te doen, 
maar dat gaat heel lang duren voor iedereen het effectief door heeft. 
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Dus als het op vagina’s en schaamlippen en dergelijken aankomt, zou er wel meer diversiteit mogen 
zijn? 
 
Ja, zeker en vast 
 
Zou u zelf ook overwegen om zo’n ingreep te ondergaan? 
 
Moest ik er ooit zelf last mee hebben, zou ik dat wel doen. Als ik denk aan… Als ik zwanger zou worden 
en zou bevallen en ik heb daar echt euhm, ik zie echt een groot… Allee ik ervaar een verschil, zou ik 
dat misschien wel onderwegen, allee ja, overwegen, sorry. 
 
Maar dan eerder om praktische redenen? 
 
Ja ik ben redelijk content 
 
Oké, en zijn er mogelijke argumenten waarvan u vindt dat ze niet echt legitiem zijn om een correctie 
te ondergaan? 
 
Nee, ik vind dat dat een beslissing van dat uw eigen beslissing blijft of dat dat nu puur is of omdat je 
het niet mooi vindt of omdat je pijn ervaart, dat maakt niet uit. In mijn ogen toch. 
 
Ja, dat vind ik wel interessant, euhm, want bijvoorbeeld in het gezondheidszorgsysteem wordt er wel 
een onderscheid gemaakt tussen ingrepen die om praktische en esthetische redenen gebeuren. Als 
in… 
 
Terugbetaling? Daar heb ik ook al aan gedacht ja.  
 
Wat vind je daar dan van?  
 
Hoe kun je effectief weten of dat die persoon pijn ervaart? Dat moet je dan al gaan nagaan want euhm, 
je kunt wel zeggen dat je pijn ervaart, maar kun je dat dan ook effectief natrekken? Ik denk dat ze dat 
eerst moeten onderzoeken. Vooraleer dat ze zeggen van u betalen we terug en u betalen we niet terug. 
Bij iemand, stel, er zijn misschien meisjes die euhm, die dat willen laten doen omdat hun vagina bij 
wijze van spreken er niet uit ziet, dat zie je met het blote oog denk ik wel. Dus waarom zouden ze dat 
dan niet terugbetalen? En enkel en alleen, dat ze dan enkel alleen zouden zeggen, bij deze persoon, 
die ervaart pijn, die gaan we wel terugbetalen. Maar dit meisje voelt haar eigen er niet goed bij en je 
ziet dan ook dat dat er bijvoorbeeld er niet uit ziet, dat gaan we dan niet doen. Ik denk dan ook wel 
dat ze daar goed gaan over moeten nadenken want dat is bij iedereen anders denk ik.  
 
En, als u dan zegt dat iemand zich er dan persoonlijk niet goed bij voelt, vindt u het dan belangrijk 
dat het mentale aspect mee wordt genomen?  
 
Ja want, euhm, het kan zo zijn dat die persoon zich niet kan blootstellen aan andere mensen, dat die 
misschien daar zelfs minder in een relatie durft gaan omwille van dat, omdat die zich daar niet goed 
bij voelt. Hoeveel mensen zijn er die jaren rondlopen met iets omdat ze daar niet mee naar de dokter 
mee durven gaan. Dus ik denk dat dat wel wat mentale schade aanricht en mentale schade kan ook 
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worden vergoed denk ik, dus waarom zouden ze dat niet terugbetalen? Ik denk dat ze daar een 
evenwicht in gaan moeten zoeken. 
 
Interessant, en euhm, denkt u dat euhm een operatie altijd de eerste oplossing moet zijn? 
 
Nee ik denk echt dat je eerst op consultatie moet gaan, meerdere keren en ook omwille van 
psychologische redenen, dat je echt net zoals bij een buikwandcorrectie, je mag dat niet direct gaan 
doen, je moet eerst een aantal stappen ondernemen vooraleer dat je geopereerd wordt, en dan moet 
volgens mij dat exact hetzelfde gebeuren bij een schaamlipcorrectie. Niet direct onder het mes maar 
gewoon eerst op gesprek waarom je dat wilt doen. De redenen die erachter zijn, misschien is er een 
alternatief. Je weet maar nooit met zo’n dingen.  
 
Denk je dat bepaalde vrouwen misschien eerder psychologische bijstand moeten krijgen rond 
bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen, hun zelfbeeld, of? 
 
Maar om een boost te geven wel, want als je daarmee inzit, dat verlaagt je zelfvertrouwen voor een 
deel. Ik denk dat ze daar toch ook iets aan moeten doen. Dat kan wel helpen want misschien zijn er 
dingen die. Of ziet je dingen die er niet zijn en in de ogen van de dokter is dat misschien perfect 
normaal, maar in haar ogen niet, dus misschien even die klik, dat kan ook, dat dat gewoon zo is. 
 
Denk je trouwens dat veel vrouwen die perfectie nastreven? 
 
Op de dag van vandaag? Euhm, in het algemeen of specifiek? Ik denk in het algemeen wel. Je wilt er 
altijd heel goed uitzien. Ook op foto’s en wij hebben dat zelf ook, als we een foto trekken, nee nee, die 
is niet goed. We willen altijd beter en beter hebben. 
 
En vindt u hetgeen wat in de media als perfect voorkomt, dat dat realistisch is? 
 
Nee totaal niet. Ook gewoon, als je mensen… Hetgeen dat op tv komt. De mensen die op tv komen die 
zijn er dan misschien heel mooi uit, maar als je die face to face zou spreken, dan zie je ineens een totaal 
andere persoon en dat heb je met iedereen wel eens gehad. Op tv wordt alles heel mooi, alles heel 
mooi gezien. In de boekjes ook. Daar wordt ook alles gecorrigeerd. 
 
Wat zou u dan aan de samenleving veranderen om… Ja mijn vraag is eigenlijk, als vrouwen het 
psychologisch moeilijk hebben met hoe ze eruit zien, kun je het probleem aanpakken bij die vrouwen 
door ervoor te zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen of bijvoorbeeld psychologische bijstand te 
geven of mogelijks een operatie, of zou u ook iets aan de samenleving kunnen veranderen? 
 
Ik denk dat dit eerst persoonlijk, wel persoonlijk is. Je moet dat eerst zelf inzien, wat wel een probleem 
is en wat niet. Ik denk dat dat vooral bij de persoon zelf ligt. Je moet als persoon zelf inzien wat dat 
kan en wat dat niet kan. Ik bedoel euhm, wat dat er juist concreet is. Of dat je iets kunt doen aan de 
samenleving, dat is heel moeilijk.  
 
Want denk je niet bijvoorbeeld dat veel vrouwen juist met een slecht gevoel zitten omwille van wat 
ze allemaal zien in de media?  
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Ja dat kan ook. Maar dat ga je nooit kunnen oplossen. 
 
Dat is moeilijk. 
 
Dat is heel moeilijk, dat gaat over. Dat is misschien wel klein, maar dit gaat over de hele wereld, denk 
ik. Je kunt je wel organiseren om iets te doen maar moeilijk. Dat gaat heel moeilijk zijn, want die druk 
blijft hoog liggen. En waar je ook komt, is dat ook. Instagram, als ik scroll, zie ik van alles wat ik 
bijvoorbeeld niet heb, maar ja. Dat gaat altijd blijven. Als je naar tv kijkt, juist van ’t zelfde. Boekjes, 
juist van ’t zelfde. In ’t bushokje, als je naast je kijkt ook, dat gaat altijd zo blijven. 
 
De reclame rond hoe dat vrouwen er uit zien? 
 
Zeker als het warmer begint te worden, dan zie je ook alleen maar meisjes in bikini of meisjes met 
lange benen, etc... Dat wil je ook heel graag, maar daar kun je bijvoorbeeld niets aan doen. Dat gaat 
altijd terugkomen. En die druk die blijft hoog liggen denk ik. Je moet je er zelf, ja… Je moet je erover 
zetten denk ik als meisje of als vrouw zijn.  
 
Als je zegt van de wereld. De reden dat ik dit thema gekozen heb is omdat er in België bijvoorbeeld 
weinig informatie over is, maar dat ze bij de plastische chirurgen merken dat er meer vraag bij is. 
Denkt u dat er zo’n dingen komen overwaaien van de Verenigde Staten waar het bijna mainstream 
is om u te laten aanpassen? 
 
Sowieso want bij mij op tv komt er zelfs altijd “keeping up with the Kardashians”, “under botched”. En 
dan ja, ik kijk er dan ook heel graag naar omdat ik heel graag wil zien, hoe zag het eruit en wat hebben 
ze ervan gemaakt? 
 
Je moet even het concept uitleggen. 
 
Botched, euhm dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld euhm, eerder operaties hebben ondergaan die 
dan allee ja, mislukt zijn en die ze dan bij de 2 beste dokters zeg maar van de Verenigde Staten laten 
corrigeren, maar dat ze dan nog een heel mooi resultaat krijgen, vandaar het woord “Botched”. Want 
ze laten dan ook effectief. Het programma begint met een schoon gezicht en met een minder schoon 
gezicht en dat is eigenlijk, ja. Ik kijk daar zelfs heel graag naar. Ja euhm… 
 
Dus, mensen vinden dat wel spannend om te kijken… 
 
Naar het resultaat. Of wat dat ze ervan kunnen maken. Bijvoorbeeld met een borst die heel laag hangt, 
of bijvoorbeeld bij 2 borsten die heel laag hangen. Ik vind dat ook heel mooi om naar te zien, maar ja. 
Dat is ook weer om er mooier uit te zien natuurlijk. 
 
Ja, ik heb natuurlijk al super veel gelezen over het onderwerp en er wordt in veel feministische 
literatuur ook wel geprobeerd om een link te leggen tussen het esthetisch corrigeren en 
vrouwenverminking. 
 
Daar wil ik wel meer over te weten komen want vrouwenverminking? 
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Ja, euhm, Ik denk dat dat op verschillende manieren kan. Dus bij vrouwenverminking gaat het vaak 
over een cultureel ritueel. 
 
Dus waar ze de clitoris weghalen bijvoorbeeld. 
 
Ja, of schaamlippen wegsnijden. Er zijn verschillende opties. Ook dat de vagina wordt dichtgenaaid 
zodat de vrouw maagd blijft tot ze getrouwd is. Dus heel vaak… 
 
Ik heb ooit een filmpje gezien in mijn eerste jaar aan de hoge school dat ze bij kleine meisjes 5 jaar een 
stuk clitoris weghalen. Maar waar dat was, dat kan ik niet juist zeggen.  
 
Ja, dat zijn dingen die in bepaalde regio’s wel vaker voorkomen maar ondertussen zijn 
vrouwenbesnijdenis ook dingen die hier in België gebeuren vanwege migratie en andere mensen die 
naar hier komen en hier hun culturele praktijken blijven voortzetten. 
 
Hier in België?  
 
Terwijl dat dat hier in België wel iets is wat verboden is en niet kan. Euhm, het punt daarbij is dat 
dat vaak gaat om dat de vrouw daarbij geen beslissingsrecht heeft.  
 
Ah oké ja. 
 
Dat dat iets is wat over haar hoofd beslist wordt. Dan wordt de link gelegd met dat vrouwelijke 
genitale cosmetische chirurgie ook niet altijd van uit de vrouw zelf komt. Denkt u dat dat klopt of 
dat het altijd de beslissing van de vrouw zelf is? 
 
Amai hier in België? Nu dat ge zegt dat dat in België is. Vrouwenbesnijdens gebeurt in België? 
 
Ja.  
 
Echt? Maar dat wist ik nu helemaal niet. Maar als het over zo iets gaat dan weet ge zeker, in alle 
eerlijkheid, dat kan nooit van een vrouw komen vrouwenbesnijdenis. In mijn ogen toch niet. Maar 
bijvoorbeeld een schaamlipcorrectie kan perfect van een vrouw komen want dat kan je ook zien. Maar 
waarom zou je bijvoorbeeld de clitoris laten weghalen of de vagina dichtnaaien? Dat kan toch niet van 
een vrouw komen. Dat komt ofwel van de mensen vanuit de familie of. Dat kunnen de ouders zijn maar 
dat kan echt niet van een vrouw zelf komen. Dat denk ik echt niet.  
 
Soms wordt er ook de bedenking gemaakt dat het vaak de culturele achtergrond is of de omgeving 
van de vrouw die van de vrouw verwacht dat haar vagina ‘fresh’ blijft zoals ze dat dan zeggen. 
Waardoor vrouwen wel vrouwen wel een honeymoonvagina laten maken, dus hun vagina laten 
versmallen…  
 
Uhu 
 
Omwille van de omgeving. Is dat iets waar u al over had nagedacht? 
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Nee 
 
Of denkt u dat het bij een cosmetische ingreep altijd vanuit de vrouw komt? 
 
Ik heb daar echt niet over nagedacht. Ik dacht echt dat… ja het moet toch van de vrouw komen? Maar 
als zoiets u wordt opgelegd… Ik kan niet geloven dat ze dat bij meisjes doen hier in België. De vrouw 
heeft toch altijd het beslissingsrecht?  
 
Ja het zijn 2 verschillende dingen. Er wordt nog altijd besneden, ook hier in België.  
 
Ook onder de 18? 
 
Ik denk dat dat wel niet in legitieme ziekenhuizen gebeurt. Hier in België is dat in bepaalde groepen 
in intieme kring. Maar voor de cosmetische chirurgie moet je wel echt voor naar een chirurg. Maar 
dan kan je niet vragen om de clitoris volledig te laten verwijderen als daar geen medische reden toe 
is. Maar zou je ook kunnen stellen dat dergelijke ingrepen, ook al zijn die bij een plastische chirurg, 
dat dat ook soms door de achter ban komen?  
 
Ja, want als dat in uw omgeving wordt gedaan,als dat deel is van uw cultuur, ga je er volgens mij niet 
onder uit kunnen. Ahlee nooit, je kan er wel onderuit maar dan neem je als meisje zijnde heel veel 
risico’s denk ik. Euhm, maar het kan wel maar ik vind dat raar dat dat gebeurt. Ik vind dat echt erg. Ik 
wist dat zelfs niet dat dat in België… zelfs in België, hier. Dat wist ik niet.  
 
Ja. 
 
Alles moet toch officieel gebeuren? Als je zegt, binnen bepaalde kringen, dan denk ik aan illegale 
dingen dan.  
 
Ja, er zijn hier in België ook wel religies waarin dat gewoon nog wel de cultuur is om dat te doen en 
dan gebeurt dan binnenskamers.  
 
Dat is echt exact zoals in de filmpje dat ik heb gezien? In een paar minuten was dat weg. En toen zei 
ze: ‘ Ah het is in orde’. Dat was gewoon in een kamer. Ja… wel erg dat dat gebeurt.  
 
Kan u zich voorstellen dat als u een plastische chirurg zou zijn en er komt een vrouw naar u, dat dat 
niet haar eigen keuze zou zijn om langs te komen? Om bijvoorbeeld haar schaamlippen te 
corrigeren?  
 
Dat die chirurg dat dan toch doet? Of wat bedoelt u? 
 
Nee, ik bedoel dat als een vrouw naar een plastische chirurg gaat, dat de chirurg er dan altijd van uit 
gaat dat dat haar eigen keuze is. Of denkt u dat het mogelijk is dat daar iets anders achter zit dan de 
eigen wil?  
 
Ik denk wel dat een plastische chirurg wel heel goed weet vanwaar het komt. Want ik denk dat de 
chirurg altijd moet spreken met de persoon zelf die het moet ondergaan. En euhm, ahlee ge moet wel 



 

 68 

aan een meisje kunnen zien wanneer er iets is. De manier waarop je ja zegt bijvoorbeeld, daaraan kunt 
ge misschien wel zien of ze het echt wilt of niet. Om heel eerlijk te zijn, dat is misschien wel de 
verantwoordelijkheid van de plastische chirurg om dat te doen of om dat niet te doen. Ge moet wel 
kunnen zien, ge moet wel weten wie dat uw klanten zijn. Wie dat de mensen zijn die op uw 
operatietafel liggen en euhm of dat die er ook 100% achter staan. Ik denk dat dat een deel is van zijn 
of haar job. Om dat te weten, om dat te weten te komen.  
 
Als het om cosmetische chirurgie gaat, vindt u het wel echt belangrijk dat het vanuit de vrouw komt? 
Dat het haar eigen wil is? 
 
Ja, wel zeker. 
 
Denkt u dat daar dan een soort van controle-mechanisme op moet komen? 
 
Dat moet altijd gebeuren, ja. Hoe dan ook. Ik vind van wel. Ja, dat mag wel… Ik ben effkes euhm…  
 
Iets waar u nog niet over had nagedacht?  
 
Nee, ik had over zoiets nog totaal niet nagedacht. Maar zie: nu heb ik al iets bijgeleerd. 
 
Ja (lacht). Het is natuurlijk wel een super interessant thema en ik denk dat veel mensen wel denken 
van cosmetische chirurgie dat is wel iets dat moet kunnen zoals u zegt waarover je ook zelf moet 
kunnen beslissen maar de dingen die ik erover gelezen heb, gaan wel vaak over dat er toch nog vaak 
druk van buitenaf is. Dat bijvoorbeeld de man wil dat de vagina van zijn vrouw smal is. 
 
Dan is dat omdat die waarschijnlijk niet tevreden is waardoor de vrouw misschien te geloven oké er is 
iets mis met mij.  
 
Ja.  
 
Dat kan perfect komen van, ja dat dat van de man komt. En dat na verloop van tijd de vrouw zich 
daarbij ongemakkelijk voelt. Of niet goed genoeg. Dat kan ook.  
En zou daar iets moeten aan gebeuren?  
 
Ahlee ja, als ge als vrouw zijnde geen probleem ervaart, dan denk ik niet dat ge nog moet liggen 
piekeren over zo iets dat gewoon bij de man ligt. Die moet eerder naar zijn eigen kijken. Een vrouw 
heeft misschien een kind op de wereld gezet of misschien meerdere. Dus het is misschien eigen aan 
de vrouw, het is de natuur. Dat is heel moeilijk moet ik wel zeggen. Maar het kan inderdaad wel vanuit 
de man komen. Ahlee al zijn het maar reacties, ik denk dat wij als vrouwen of als meisjes, wij vergeten 
dat niet. Dan blijf je daar over piekeren denk ik. Dan begin je echt te geloven dat er iets mis is. 
 
Vindt u dat u als vrouw, daarin voldoende geïnformeerd wordt?  
 
Nee, dat vind ik niet. Ahlee ik bedoel, ik weet er volgens mij heel weinig over. 
 
Denkt u dat het belangrijk is dat er meer informatie over komt? 
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Dat wel, zeker over de dingen die er gebeuren. Euhm, ik vind dat zoiets als vrouwenbesnijdenis en 
vagina’s laten dichtnaaien, dat vind ik dat er te weinig is over bekend. Daar moet meer rond zijn. Ahlee 
ja, ik wist dat zelfs niet dat dat in België gebeurde. Ik vind dat daar wel iets aan gedaan moet worden, 
zeker wel.  
 
En als het over esthetische chirurgie gaat? Zou er dan ook beter over geïnformeerd moeten worden? 
 
ja, dat denk ik wel. Het maakt niet uit wat ge eigenlijk ondergaat, ge moet bij alles gewoon de... ge wilt 
er misschien mooier uitzien maar ge moet er ook de gevolgen van kennen. Of dat nu cosmetische of 
esthetisch is, bij beide.  
 
Oké, vindt u dat de overheid daar een andere rol in moet spelen? Bijvoorbeeld rond sensibiliseren? 
 
Ik denk dat ze daar iets aan kunnen doen ja maar er moet meer rond gebeuren… wacht eh. Ik vind dat 
we er te weinig over weten. Dat moet meer, dat mag meer. Ze mogen erover spreken. Zelfs over 
spreken gebeurt niet veel denk ik. 
 
Dus het taboe rond vaginas en schaamlippen… 
 
Ja, dat is volgens mij nog altijd een beetje hoor. Euhm, er wordt nauwelijks over gesproken. Ik hoor 
daar zelf weinig over dus dat mag wel eigenlijk.  
 
Daar ben ik het mee eens (lacht).  
Het is ook zo met, ja, dat is met alles zo. Lippen, borsten, oren, … Dat is allemaal maar normaal maar 
over uw schaamlippen wordt eigenlijk heel weinig gezegd.  
 
Over de link tussen cosmetsiche chirurgie en vrouwenverminking: euhm als ik zou zeggen een 
schaamlipcorrectie is een vorm van verminking. Bent u het er dan mee eens? Of bent u het daar niet 
mee eens? 
 
Een schaamlipcorrectie, als het van de vrouw zelf komt, dan is het geen verminking maar als het wordt 
opgelegd dan vind ik het wel dat het verminking is.  
 
En hoe zou een chirurg daar een onderscheid in moeten maken?  
 
Door euhm door met zijn cliënten te praten denk ik. Maar eerst voldoende gesprekken te hebben met 
de personen om eigenlijk te weten of dat wel echt van die persoon zelf komt. Of dat dat van iemand 
anders komt.  
 
Ik zou het graag misschien nog eventjes samen vatten, als een vrouw zich niet goed voelt bij haar 
schaamlippen om praktische of cosmetische esthetische redenen, dan vindt u dat ze het recht heeft 
om dat te laten corrigeren. 
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Ja, ik vind niet dat ze daar heel haar leven met dat gevoel moet zitten. het gevoel van te min zijn. Ahlee 
ja, te min. Niet zo mooi zijn. Het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent of niet mooi genoeg. Ik 
vind wel dat ge daar dan iets aan moogt doen.  
 
Maar er zou ook wel een nuance moeten komen over wat het perfecte lichaam is?  
 
Ja, het bestaat niet eh, het perfecte lichaam. Dat is gewoon het beeld dat wij hebben, dat het er 
allemaal mooi strak en glad moet uitzien. Dat zit ook in ons hoofd. Het perfecte lichaam bestaat niet, 
wij zijn nu eenmaal allemaal anders. Het kan er mooier uitzien maar niet perfect, sowieso.  
 
Oké, wat ook belangrijk is volgens u, als ik dat mag stellen, is de vrije wil van de vrouw, bij eender 
welke ingreep? 
 
Ja, ik vind niet dat ge zoiets moogt opleggen want euhm vanaf ge iets weghaalt, weet ik niet of ge er 
nog iets aan kunt doen. Van zodra het weg is, dus ik denk dat ge dat heel uw leven meedraagt. Dat 
moet gewoon vanuit de vrouw zelf komen en niet van externen. 
 
Ik had ook nog een voorbeeld vanuit de actualiteit. Het gaat wel over vrouwenverminking. Assita 
Kanko is een vrouw die genitaal verminkt is en nu in de politiek is gestapt. Zij heeft ook publiekelijk 
op tv daarover gebabbeld. Denkt u dat het belangrijk is dat er zo meer getuigenissen in de media 
komen.  
 
Ja, want hoe meer getuigenissen dat er komen, hoe meer aandacht dat daar op gericht wordt eigenlijk. 
Ik vind dat al goed dat ze dat heeft gezegd, dat is al een eerste stap. Zo zullen er misschien meerdere 
mensen volgen met hetzelfde probleem. Pas vanaf het moment dat het iets groots wordt, dan pas ja 
dan pas wordt een samenleving wakker.  
 
Vrouwen zouden zonder schaamte meer over hun vaginas moeten babbelen?  
 
Ja, hoe moeilijk dat ook is. Stel dat er personen dat ook hebben ondergaan dan vind ik wel dat ze er 
iets van mogen zeggen. Ze mogen er voor uitkomen, zonder schaamte. Want waarschijnlijk vreet dat 
ook aan hun zelfvertrouwen. 
 
Ik heb al mijn vragen gesteld, tenzij u nog iets wilt toevoegen… 
 
Het was heel interessant. 
 
Als er nog iets in uw gedachten zit? Ik kan altijd wat informatie doorsturen als u dat wil. 
 
Ja, graag. Ik had zo ver nog niet nagedacht. Ook niet over vrouwen vermining. Ook gewoon, ik heb 
maar 1 filmpje bekeken en ik kon het zelfs al niet aanzien over het feit dat de clitoris werd weggehaald. 
Maar uw vagina, als ze die dichtnaaien, dat had ik nooit eerder gehoord. En de reden er achter ook 
niet. Ook gewoon: honeymoonvaginas, daar had ik ook nog niet over gehoord. Ja, amai. Ik weet nog 
heel veel niet. Maar ik ben wel veel te weten gekomen daarover. 
 
Ik vond het eveneens interessant om uw mening te horen en ik wil u graag bedanken. 
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Dat is graag gedaan. 
 

13.3 Transcriptie respondent 3 

Het gaat gewoon over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Kweet niet of ge zo een beetje 
weet? 
 
Ja, ik weet ongeveer hoe het zit. 
 
Ik ga het ook met mijn gsm opnemen. 
 
Ja doe maar voor de zekerheid. 
 
Ja. Ik moet altijd zoeken waar het staat. Ah hier. 
Allright dus, goeie morgend. 
 
Hallo. 
 
Bedankt om de tijd te maken om deel te nemen aan mijn onderzoek. Ik zal me kort even voorstellen. 
Ik ben Lore Mortelmans en ik studeer gender en diversiteit aan de UGent. En voor mijn thesis ben ik 
dus op zoek naar de mening van vrouwelijke studenten over vrouwelijke genitale cosmetische 
chirurgie. Ik zal misschien eerst informed consent effe laten lezen. En dan moogt ge dat ook 
ondertekenen. Daar staat in onder andere dat het wordt opgenomen, maar dat u gegevens wel 
anoniem worden verwerkt, dat ge altijd vragen moogt stellen,… 
 
Ah ja, oke. Moet ik datum zetten of? 
 
Ja, en hier vanboven ook efkes uwe naam invullen.  
 
Hoeveelste zijn we? 
 
De 24e. 
 
Oké, das goed. 
 
Alles duidelijk? Oké. Ik zal misschien kort effe beginnen met te vragen wat uw naam is. 
 
Respondent 3 
 
Allright. En hoe oud bent u? 
 
22 jaar. 
 
En wat is uw nationaliteit? 
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Belg. 
 
En woont u ook hier ergens in België? 
 
Ja. 
 
Waar ergens? 
 
Euh, dicht bij Brussel. 
 
Oké. En wat studeert u? 
 
Gender en diversiteit. 
 
En euh, kan u kort even uitleggen waarom u voor die studie gekozen heeft? 
 
Ja, omdat ik heel geïnteresseerd ben in gender en genderstudies. Ja, de interdisciplinaire aanpak vind 
ik wel interessant. 
 
Oké. Ben u bekend met het concept vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie? 
 
Ja toch wel, maar misschien kunt gij nog extra info geven. Alé, als er dingen zijn dat ik niet weet. 
 
En waar heeft u daar dan al van gehoord? 
 
Euhm, vooral online. Ook artikels online dat het een nieuwe trend zal zijn. Euh, en dat het, in België 
misschien nog niet maar vooral in Amerika en het buitenland, meer een trend begint te worden. Dus 
ja. 
 
En kan u misschien uitleggen wat dat u denkt dat vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie 
inhoudt? 
 
Ja dus, dat ze de schaamlippen gaan verkleinen en ja gewoon de vagina kleiner en strakker zogezegd 
maken. Euhm, en wat ik ervan heb gelezen is dat het eigenlijk niet nodig is. Dat het echt een 
cosmetische ingreep is. Ja, dat is het. 
 
Ja dus, de cosmetische chirurgie van de vrouwelijke genitaliën heeft dus inderdaad verschillende 
disciplines. Er zijn dus bijvoorbeeld schaamlipcorrecties mogelijk, maar ook bijvoorbeeld 
honeymoon vagina’s, dus inderdaad het strakker maken. Euhm, en dat kan om zowel praktische als 
esthetische redenen. 
 
Ja, maar dat het meestal esthetisch is had ik wel gelezen. Dat praktisch echt amper voorkomt. 
Euhm, is dat een onderwerp waar dat u met andere mensen over babbelt? 
Misschien, maar niet dagelijks ofzo. Misschien dat het wel een keer naar boven zou komen ofzo. Maar 
het is niet dat ik er elke dag over praat ofzo. 
 



 

 73 

En komt u het begrip soms tegen in de media?  
 
Ja, maar vooral online in artikels dacht ik wel. Of ja, op internet. Op YouTube ofzo. 
 
En wat voor artikels zijn dat dan? 
 
Meestal zijn dat dan artikels, langs de ene kant meer journalistiek van ‘de trend is er’. Langs de andere 
kant van, euhm, een soort van opiniestuk van seksuologen dat het eigenlijk een trend is die eigenlijk 
niet nodig is, dat het echt iets cosmetisch is. 
 
Dus, de berichtgeving daarrond is niet per se neutraal? 
 
Nee, dat denk ik, dat vind ik niet. 
 
En vindt u dat goed dat daar zo dingen over te lezen zijn? 
 
Ja tuurlijk, want als het nu opkomt in het buitenland zal het zeker in België, ale binnenkort euhm 
misschien bekender worden. En dat er dan goede informatie over is. 
 
Euhm, van waar komt volgens u het idee om zich te corrigeren? 
 
Het idee? Euhm ja. Ik denk… Echt het idee schaamlipcorrectie of in het algemeen correctie? 
 
In het algemeen. 
 
Ja, uit media euhm schoonheidsidealen. Ja en schaamlipcorrectie komt volgens mij gewoon uit porno-
ideeën. Van hoe een perfecte vagina er uit ziet, euh pornofilms gewoon. 
 
Dus u denkt wel dat er een bepaald beeld heerst waaraan vrouwen zich spiegelen? 
 
Ja ja, zeker. 
 
Heeft u daar zelf ook last van? 
 Ja, ik denk iedereen wel. Ik ken geen enkele vriendin die niks zou willen, die nooit commentaar op 
haar eigen lichaam geeft, van ja ik ben te dik of dat is niet mooi, cellulitis of… Ik denk wel dat vrouwen 
en meisjes vooral daar veel mee bezig zijn. 
 
En hoe komt dat denkt u? 
 
Ik denk ja, langs de ene kant, door de media een beetje, door die idealen. Maar ook wel door dat dat 
wordt ingegeven door onze mama’s. Onze mama’s praten ook vaak over hun eigen lichaam van ‘ja ik 
ben te dik’ en dat op hun kinderen wel heel vaak uiten. Euhm, dus ja. Daarvan dus wel denk ik. 
 
Dus van de media maar ook de persoonlijke omgeving. 
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Ja ja zeker. Ja ook gewoon ouders die zeggen ‘ge bent te dik’ of ‘dat is niet mooi’ of euhm, heel vaak 
mensen in de omgeving die commentaar geven als ge niet perfect bent. 
 
En, kan u misschien omschrijven hoe dat een perfecte vrouw er in onze samenleving zou moeten 
uitzien? 
 
Ja, slanke taille, grote poep, grote borsten. Euhm, van gezicht kleine neus, grote lippen. Het Westerse 
schoonheidsideaal. Ja, zo slank maar toch wel, alé nu is de mode toch zogezegd om toch volmaat te 
hebben. Dus toch curvy te zijn. Euhm, en ja, euhm, grote lippen is ook de mode. Ja gestijld haar ofzo. 
Ja, dat is het. 
 
Is dat ook het beeld dat ge terugvindt op sociale media? 
 
Ja, voornamelijk zo Instagram. Euhm, alle influencers met hun perfecte lichaam dat ook heel vaak 
gefotoshopt is. Dus ik denk wel dat Instagram voor jonge, zo mensen die nu echt tieners zijn, wel echt 
hun beeld echt nog meer verstoord. Want toen wij klein waren was het misschien wel door, ja in de 
boekjes zogezegd, maar Instagram is iets dat ge altijd bij u hebt. Zeker als ge nog jong bent bent ge zo 
beïnvloedbaar. Dus ik wel dat dat nu nog wel een zwaardere druk is. 
 
 
En, als ge dan aanhaalt van fotoshop, dat beeld is niet altijd de realiteit. 
 
Neenee, het is sowieso niet realistisch. En Instagram, alé Instagram is niet realistisch maar als ge jonger 
bent dan besef je dat misschien ook niet altijd. 
Oké. En specifiek als het over vagina’s gaat, denkt ge dat daar ook een bepaald beeld rond hangt? 
Hoe dat er moet uitzien, of hoe dat moet zijn? Of? 
 
Ja, geschoren. Heel klein. Ja, zoals in de porno’s eigenlijk. 
 
Dus de vrouwen dat in porno in beeld komen worden er wel op gefilterd. Of hoe denkt u dan dat dat 
gebeurt? 
 
Ja ik denk dat wel, maar ik denk ook dat… Ja dat denk ik wel ja.  
 
En vindt u dat dan correct? 
 
Ja ik ben zelf sowieso eigenlijk geen voorstander van porno omdat ik eigenlijk denk dat de industrie 
heel vaak heel fucked up is en echt een beetje uitbuitend is. Euhm, ja nee ik vind dat… Ja, ’t is ook… 
vagina’s zien we ook niet veel. Dat is niet zoals borsten dan, dat meisjes zich kunnen vergelijken ofzo 
dus. Alé, ik denk van borsten bijvoorbeeld, dat is misschien heel plat, dan worden er wel, dan ziet ge 
toch nog wel andere vrouwen hun borsten. Maar vagina’s ziet ge niet. Dus als dat uw enigste referentie 
is van porno’s, ja dan is het wel heel beperkt.  
 
Vindt u dat daar dan een bepaald taboe rond hangt? 
 
Hmm, nee niet echt. 
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Dan vindt u dat vagina’s bespreekbaar zijn? 
 
Ah nee nee, totaal niet. 
 
En vindt u dat jammer of? 
Ik vind dat wel een beetje angstig eigenlijk. Maar, dat hangt ook van persoon tot persoon af. Alé, als 
ge geen nood hebt om daarover te praten dan hoeft dat ook niet maar. Ja het zal wel, als ge er met 
vriendinnen ofzo over praat dat het wel mogelijk zou moeten zijn. 
 
En, als jong meisje in de samenleving, denkt ge dat er dan voldoende toegang is tot realistische 
vagina’s, zal ik maar zeggen? 
 
Nee. Totaal niet. 
 
En hebt ge daar misschien een idee van hoe dat zou kunnen veranderen? 
 
Pff. Ja het zou eigenlijk niet echt nodig moeten zijn als die onrealistische beelden van porno er niet 
waren want uiteindelijk zou dat niet iets moeten zijn waar we zo over moeten nadenken; ‘Ziet mijn 
vagina er wel normaal uit?’. Alé, het zegt over alles dat we moeten nadenken dus ja. Ik weet het ook 
niet zo goed. 
 
Zou je een reden kunnen bedenken waarom dat iemand dat zou laten doen? 
 
Ja ik denk gewoon super onzeker zijn. Alé ja, ik vind het, alé ja ik zou het mij kunnen begrijpen want ge 
kunt echt alles veranderen aan uzelf. En chirurgie begint ook steeds toegangkelijker te worden zoals 
lipinjecties en zo, dat echt super toegankelijk, ge kunt dat in België bekan overal laten doen, of zoals 
botox ofzo. Of injects hier, alé aan uw jukbeenderen enzo. Dus ik denk als die mogelijkheid er is en als 
je super onzeker bent ja, dan kan ik mij wel voorstellen dat mensen dat zullen doen. 
 
En, zijn er mogelijk argumenten die dat, waarvan u vindt dat dat geen legitieme argumenten zijn om 
iets te laten veranderen? 
 
Maar ik begrijp wel, ik vind niet dat mensen het niet mogen doen, want iedereen heeft zijn eigen 
agency. Maar ik vind gewoon dat de reden, het grote ideaal vind ik fout. Dat daarop zou moeten 
ingewerkt worden in plaats van dan op die mensen alleen, begrijp je? 
 
En hoe zou je dat dan willen doen? 
 
Ja dat weet ik niet. Dat is een moeilijke. 
 
En euh, als ge zegt van een eigen agency, bent ge er dan van overtuigd dat vrouwen die zich laten  
corrigeren dat volledig vanuit zichzelf doen? 
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Nee tuurlijk niet. Maar ja, iemand gewoon daarover, daarop iemand zo hard gaan judgen, 1  persoon 
is super, alé is niet productief denk ik. Dan gaat ge gewoon, dat gaat totaal niets helpen of zo wan het 
probleem ligt veel breder. 
 
Maar dus ge denkt wel dat de mogelijke redenen soms buiten de wil van de vrouw ligt? 
 
Ja, tuurlijk. Maar dat is bij alles zo denk ik wel. 
 
En wat zou dat dan allemaal kunnen zijn? 
 
Ja tuurlijk het schoonheidsideaal voornamelijk. En ja omgeving, sowieso wordt ge bij elke keuze wel 
superhard beïnvloed door uw omgeving dus ik denk dat dat er wel bij zit. 
 
Denkt ge dat vrouwen soms voor mannen zich laten corrigeren, bijvoorbeeld in een relatie of? 
Ja ik denk dat ze dat wel zou doen. Maar misschien niet per se als de man zegt van ‘ja ge moet dat 
doen’, maar gewoon dat ze die dan, ja, dat ze dan misschien impliciet denken dat dat beter zou zijn. 
Zoals een borstvergroting heel vaak de man dat niet zegt, maar dat ze wel denken ‘ja dan gaat mijn 
man mij aantrekkelijker vinden.’ 
 
Oké. Zou u zelf ooit ook overwegen om een vrouwelijke genitale cosmetische chirurgische ingreep 
te ondergaan? 
 
Euhm, ik heb daar nog niet echt over nagedacht maar ik denk het niet. 
 
En om welke redenen dan niet? 
 
Ja, dat kost super veel geld en begrijp het nut, alé ik zie het nut er niet zo van in.  
 
Euhm, ja ik heb al veel literatuur gelezen en ik schrijf mijn thesis ook voor de Nederlandstalige 
vrouwenraad. En die zijn van mening dat er een bepaalde link is tussen vrouwelijke cosmetische 
chirurgie en genitale verminking. 
 
Hmm. 
 
Kunt gij u daar mee in vinden? Of denkt ge dat heeft totaal niets met elkaar te maken? 
 
Goh. Dat vind ik wel moeilijk want genitale verminking is ook zoiets waar ik weinig van weet. Euhm… 
 
Met genitale verminking wordt erom culturele of religieuze redenen geslachtsdelen weggesneden 
of veranderd. 
 
Ja clitoris vaak he? 
 
Clitoris, schaamlippen, vagina’s dicht genaaid bijvoorbeeld. 
Ik denk wel dat het iets helemaal anders is, want het is ook iets heel westers schaamlipcorrecties. En 
ja, het blijft toch wel iets dat ge als volwassene zelf kiest. Terwijl dat genitale verminking is toch wel 
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iets dat u wordt aangedaan als klein meisje toch he? Dus ik zie niet echt, nee ik zou het toch wel niet 
over dezelfde kam scheren. Ook de context is gewoon zo anders. De historische context ook en, ja nee 
ik zou het niet, ik zie het niet als hetzelfde nee. 
 
Maar dus het kernbegrip voor u is wel dat de vrouw er dan zelf voor kan kiezen? 
 
Ja en ook gewoon historische context is helemaal anders. 
 
Hoe bedoelt ge? 
 
Omdat die vrouwen die geslachts… Hoe zegt ge dat in het Nederlands? 
 
Genitale verminking. 
 
Ja, genitale verminking die gebeurt ook in een context dat niet westers is. Het is ook, ja nee dat is iets 
heel niet westers en die chirurgische is juist wel super westers. Ik vind niet dat ge zo zomaar kunt 
vergelijken omdat het zo’n verschillende context is.  
 
Hier in België vinden er elk jaar ook nog vrouwelijke genitale verminkingen plaats. 
 
Ja ja ik weet het, maar dat is wel, maar het is wel vaak mensen die een niet westerse achtergrond 
hebben dus. Dat is uit een hele andere ontstaansgeschiedenis denk ik dat die heeft. Terwijl dat, de 
ontstaansgeschiedenis van zo’n chirurgie is zo gebaseerd op het schoonheidsideaal. Nee? Dat is toch 
iets helemaal anders, alé vind ik hé. 
 
Oke. Dus als ik zou zeggen vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie is een vorm van verminking 
dan bent u het daar niet mee eens? 
 
Neen, want uiteindelijk is alle chirurgie dan een verminking. En dan ga je ook mensen die disabled zijn 
die zich willen… Nee nee, als ge dan verder denkt dan gaan mensen die een operatie ondergaan… Nee, 
dan zijn die ook verminking he. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. 
 
Oké. In de Wereldgezondheidsorganisatie, in die definitie van vrouwelijke genitale verminking staat 
bij type 4 ook alle ingrepen zoals bijvoorbeeld piercen van de schaamlippen. Technisch gezien staan 
schaamlippiercing en clitorispiercing daar ook onder. Vindt ge dat dan vreemd? Of eerder correct 
of? 
 
Ja ik vind dat ook een beetje vreemd eigenlijk. Want uiteindelijk kiest ge daar zelf voor? Maar ik weet 
niet of, want ik ken alleen maar een piercing in de westerse context ook. Dus ik weet niet of da soms 
ook tegen iemand zijn wil gedaan wordt in het niet-westen. Euhm maar, in het westen is dat zeker 
geen verminking. Alé ja, dan zijn alle piercings ook verminking uiteindelijk hé. Dan moet ge dat ook 
zeggen van tepelpiercings, ja dat is ook een erogene zone he. Nee, daar ga ik niet mee akkoord 
eigenlijk. Alé, misschien in de niet-westerse context, als dat wordt geforced, alé gedwongen op 
vrouwen of meisjes dan is het wel. Maar verminking is ook, heeft ook vooral met agency te maken hé, 
vind ik. Ja. 
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Dus het is vooral uw eigen keuze van ‘ik kies hiervoor om een piercing te zetten’, die dat dan maakt 
dat het er voor u niet onder valt. 
 
Ja voor mij wel. En ja, zeker. 
 
En ook als ge dan die actie onderneemt onder het schoonheidsideaal? 
 
Ja want uiteindelijk dan zou een gewone piercing ook verminking zijn uiteindelijk he. Want dat is ook 
voor een schoonheidsideaal, een bepaald schoonheidsideaal. Of een tatoeage zou ook verminking zijn. 
Dus dat vind ik wel een beetje raar. 
 
Euhm, vindt u dat de algemene berichtgeving rond vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie 
anders moet?  
 
Wel ik vind dat er nu wel heel negatief over geschreven wordt, wat ik eigenlijk persoonlijk niet zo slecht 
vind. Alé, dat het wel duidelijk wordt, alé dat is misschien ook door Charlie magazine dat is ook niet zo 
bekend. Ik weet niet of het in Charlie magazine was of iets anders. Maar ik weet dat er wel veel 
opiniestukken zijn over dat ze zo, dat er wordt duidelijk gemaakt dat het eigenlijk helemaal niet nodig 
is. Dat het een schoonheidsingreep is enzo, dus ik vind wel dat er redelijk duidelijk, ja duidelijk is een 
beetje negatief maar ja. Ik vind het niet slecht eigenlijk dat het een beetje negatief is. 
 
En waarom vindt u dat niet slecht?  
Ja omdat het eigenlijk niet nodig is, totaal niet. En het maakt gewoon vrouwen onzekerder. En als we 
daar gewoon neutraal over gaan berichtgeven dan lijkt het alsof het weer, alsof het iets normaal is, 
terwijl het eigenlijk toch niet zo normaal is vind ik. 
 
Oké. En als ge een groep vrouwen zou hebben die allemaal super onzeker zijn over hun schaamlippen 
bijvoorbeeld, en die gaan naar een plastische chirurg, zou u dan willen dat er nog een andere 
mogelijke optie wordt aangeboden dan meteen overgaan tot operatie. 
 
Ja, toch wel.  
 
En hoe ziet u dat dan? 
Ja een psycholoog ofzo, of iemand die een beetje neutraler is. Euhm, want ik heb toch wel de indruk 
dat het echt een pijnlijke ingreep is dus ja, dat is toch wel iets dat ge zomaar zou mogen doen. En een 
chirurg heeft natuurlijk zijn eigen belangen daarbij. Maar ik denk dat bij plastische chirurgie bij slechte 
chirurgen wel vaker mensen gaan aanzetten om iets te laten doen, dus misschien nog een neutralere 
partij erbij op dat gesprek ofzo. 
 
En als u zegt psycholoog, denkt u dan wel dat het mentale iets belangrijk is? 
 
Ja misschien niet psycholoog, maar meer hulpverlener. Want ik wil ook niet zo een beetje ja zeggen 
dat die een mentaal probleem hebben ofzo, want psychologisch… Maar een psycholoog kan natuurlijk 
ook niet per se voor mentale ziekten zijn dus. Dat zou wel kunnen. Of een gewone hulpverlener, sociaal 
werker of zoiets, ik weet het niet. 
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En denkt u dat het misschien belangrijk is om op jongere leeftijd al een ander beeld van vagina’s te 
creëren?  
 
Van vagina’s in het specifiek misschien niet, maar gewoon wel van vrouwelijke lichamen in het 
algemeen. Maar ik denk wel dat er nu veel al initiatieven zijn op tv en zo, de programma’s daar wel 
meer voor open staan. De kinderprogramma’s, en voor jongeren. 
 
Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hebt ge iets specifiek in gedachten? 
 
Ja, gewoon series voor jongeren. Zo ‘Skam’ ofzo. Dat was toch altijd, alé daar toonde ze ook een huid 
met puistjes op en zo. Alé zo, die manier. Of gewoon ja, mensen die niet per se superdun zijn. Zo dat. 
Dat denk ik dat nu wel meer gebeurt dan toen wij tiener waren. Maar er zijn natuurlijk ook meer series 
en zo. Maar ja, Instagram blijft denk ik wel een grote invloed hebben.  
 
Vindt u dat als er een vrouw een ingreep wilt laten doen om esthetische redenen, dat er dan een 
verschil is met een vrouw die dat om praktische redenen wil laten doen? 
 
Ja tuurlijk want, als ge gewoon niet meer kunt zitten van de pijn ofzo, ja dan hebt ge dat wel nodig om 
te kunnen leven, om te kunnen functioneren. Om uw leven te leiden. Want als het u verhindert in uw 
dagelijkse leven, dan is het wel echt nodig om die ingreep te doen. Maar als het gewoon esthetisch is 
dan is het niet per se superhard nodig. Alé, niet op dezelfde manier. Dan verhindert het u niet om uw 
leven te leiden, om de basisdingen te doen in het leven. 
 
En denkt u dat er dan in het terugbetalingssysteem van de gezondheidszorg een onderscheid in moet 
blijven? 
 
Ja ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ook bij borstvergrotingen, alé vrouwen die kanker hebben gehad 
vind ik het anders dan bij mensen die een borstvergroting willen. Of een borstverkleining waar ge last  
hebt van uw rug ofzo, waar ge niet meer kunt rechtstaan, is ook een verschil met cosmetisch. 
 
Dus wel dat daar dan voor praktische redenen wel een terugbetaling kan zijn? 
 
Ja.  
 
Oké. Ik had nog een vraag en ik ben ze effie vergeten. Euh, als u nu beleidsmaker zou zijn en ge had 
alle mogelijke middelen, wat zou u dan doen om dit thema meer aan bod te brengen of om iets te 
veranderen in de samenleving of. 
 
Ja ik denk dat dat heel moeilijk is, maar toch wel sensibilisering. En, misschien vorming met jongeren. 
Dat seksuele opvoeding in het school gewoon beter wordt. Want ik weet dat dat bij ons heel slecht 
was in het middelbaar, dat wij zelfs over abortus niets hebben gezien. Terwijl ja, ge hebt het wel over 
meisjes en jongens van zestien dus dat zou wel eigenlijk aan bod moeten komen vind ik. Dus, sowieso 
moet seksuele opvoeding op school veel beter. En euhm, ook over internet. Dat kinderen daar een 
beetje misschien, want kinderen zitten ook echt al op Instagram, dat kinderen en jongeren euhm, ja 
gewoon een beetje meer informatie krijgen over dat Instagram letterlijk bewerkt wordt. Alé dat 
mensen ervoor werken, super hard. Ja het is… Ja dus dat zou ik wel belangrijk vinden. Maar ik denk 
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dat beleidsmakers niet alles kunnen veranderen natuurlijk. Maar sensibilisering of campagnes op 
scholen of, gewoon zorgen dat seksuele opvoeding op school beter wordt. Dat zou wel kunnen helpen. 
 
Vindt u het recht dat een vrouw heeft om zichzelf te laten corrigeren? 
 
Ja zeker. 
 
En vindt u het dan raar dat veel feministische organisaties net proberen te waarschuwen voor 
genitale… 
 
Nee dat vind ik niet erg, maar ik vind wel, ja ik wil wel niet zijn zoals die mensen die bij een 
abortuskliniek gaan zitten en zeggen ‘heej, niet doen niet doen’. Alé nee, dat vind ik belachelijk. Maar 
ik vind wel dat er sensibilisering rond moet zijn en dat begint al jongs af aan denk ik. 
 
Dus u vindt het wel oké dat vrouwen die mogelijkheid hebben, maar u vindt het ook belangrijk dat 
er… 
 
Ja want als we dan zeggen ‘dat mag niet meer, dat is illegaal’, dan komen er altijd toch wel nieuwe 
dingen. Alé, het is altijd wel iets dat je kunt, je kunt heel uw lichaam veranderen uiteindelijk. En 
chirurgen zullen dan nog nieuwe opties, alé, nieuwe opties zullen ontstaan voor een ander 
lichaamsdeel dus dat denk ik niet dat het echt een oplossing is om te verbieden. Maar wel ja, informatie 
erover zeggen en erover verstrekken en zo. Dat denk ik wel dat goed is. 
 
Maar u denkt niet dat het een vorm van verminking is? 
 
Nee. 
 
Oké, euhm ik heb geen vragen meer. Ik weet niet of ge nog iets wil toevoegen of? 
 
Euhm, nee denk ik. 
 
Oké, dan wil ik u echt supergraag bedanken voor uw medewerking. 
 
Graag gedaan. 
 

13.4 Transcriptie respondent 4 

Bedankt om tijd te maken voor dat ik u mag interviewen. Ik zal mij kort efkes voorstellen. Dus mijn 
naam is Lore Mortelmans en ik studeer gender en diversiteit en ik ben eigenlijk opzoek naar de 
mening van jonge vrouwen over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Euhm. Kweet niet of 
dat iets is waar ge al eens over gehoord hebt of? 
 
 Vaag. 
 
Oké ja, interessant. Ik zal eerst efkes dit geven, dat is een informed consent om te ondertekenen. 
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Ja 
 
Euhm ja. Dan moogt ge dat rustig even nalezen.  
 
’t Is de zevende he? 
 
Ja. 
 
Super. Als er nog vragen zijn? Was het allemaal duidelijk? 
Oké dan zou ik graag willen beginnen met te vragen of ge uzelf kort even kunt voorstellen? 
 
Ik ben respondent 4, ik ben 18 jaar en ik studeer kinesitherapie op Antwerpen. Euhm.  
 
Kunt ge vertellen waarom ge voor kinesitherapie hebt gekozen?  
 
Euhm. Omdat ik wel hou van de afwisseling van met uw handen werken en ook ja, moeten nadenken 
over dingen. 
 
Oké. En is dat uw eerste jaar nu? 
 
Ja. 
 
Heeft u de Belgische nationaliteit? 
 
Ja. 
 
En waar woont u? 
 
In Koningshooikt. 
 
Oké. Ja zoals ik al daarstraks al zei gaat het over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie, kunt ge 
daar iets bij voorstellen of valt ge totaal uit de lucht? 
 
Euhm, ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Maar ik zou geen idee hebben hoe dat dat precies in zijn 
werk gaat ofzo. 
 
En kunt ge dan misschien omschrijven waar dat ge dan aan denkt? 
Euhm ja. Dat het zo allemaal wat wordt strak gemaakt en zowat mooi en ja, zowat het perfecte beeld 
zowat dat mensen hebben. 
 
Het gaat er inderdaad over da vrouwen hun vagina’s laten corrigeren, en dat kan zowel door 
bijvoorbeeld schaamlipcorrecties, euhm, maar ook bijvoorbeeld honeymoon vagina’s. Kweet niet of 
ge daar al van gehoord hebt? 
 
Neen? 
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Een honeymoon vagina is wanneer dat een vrouw euhm vindt dat haar vagina niet strak genoeg is 
en dan laten ze die terug smaller maken. ’t Idee is eigenlijk een beetje, vaak is dat bij vrouwen die 
bevallen zijn, die dat het gevoel hebben… 
 
Ja 
 
… Dat het niet meer in orde is en dat ze daar dan iets aan laten doen. Euhm. Is dat eigenlijk iets waar 
dat u al veel over gehoord hebt? 
 
Euhm, zeker niet van mensen persoonlijk. Ik zou niet weten of er iemand in mijn nabije omgeving ooit 
al zoiets heeft laten doen. Euhm. Ja, soms ziet ge daar wel dingen over passeren op het internet ofzo, 
maar. 
 
En wat voor dingen zijn dat dan? 
 
Euhm, zo advertenties of zo, ja, euhm, op youtube, zo van die Youtube-sterren die overal vanalles laten 
corrigeren en daar dan een heel filmpje over maken. 
 
Dus u heeft daar wel al reclame over gezien? Ja. En wat vind je daar dan van? 
 
Euhm, ja. Ik zou het persoonlijk niet laten doen, maar ik snap wel als er mensen zijn die zich daar 
onzeker over voelen en daar graag iets aan willen veranderen. 
 
En vindt u dat, vindt u dat oké dat daar op Facebook gewoon reclame voor gemaakt wordt? 
 
Euhm. Ja. Ik zou misschien wel, ik weet niet of ze dat doen, maar meer filteren dat niet meisjes van 15 
daar zo over beïnvloed worden omdat, ja, op die leeftijd moet ge daar eigenlijk nog totaal niet zorgen 
over maken vind ik. 
 
Denkt u dat zo’n reclame, zoals u zegt, veel invloed heeft op jonge meisjes bijvoorbeeld? 
 
 Euhm. Ik denk van wel, omdat tegenwoordig ook met al die sociale media. Ja, alles moet perfect zijn 
en wordt perfect afgebeeld enzo en ik denk wel dat ze daar, dat dat invloed kan hebben. 
 
En, als je zegt perfect. Hoe, wat is perfect op sociale media? 
 
Euhm, ja. Zo strak, geen rimpels of iets dat los hangt of, ale zo, ja. Glad. En vanalles. 
 
En over het hele lichaam in het algemeen? 
 
Euhm, ja. Langs de ene kant grote borsten en een grote kont, maar dan toch nog een smal maatje en 
dan lange haarloze benen enzo, ja. 
 
Zit u zelf ook op Instagram, bijvoorbeeld? 
 
Ja. 
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Hebt ge daar zelf ook last van, ale last van. In die zin van, ziet ge dat zelf ook vaak passeren? Perfecte 
lichamen. 
 
Euhm, nie echt. Ik volg zo’n mensen niet op Instagram, meestal gewoon vrieden enzo. Euhm, en ja, ik 
zie dat zelf ook niet echt als perfect dus das zo ook niet mijn doel ofzo om er zo uit te zien. 
 
Oké. Euhm, over euhm de schaamlipcorrecties, is dat een onderwerp waarmee je over familie of 
vrienden zou praten? 
 
Euhm. Ik denk dat da op zich wel zou gaan maar da gebeurt niet omdat ik denk dat wij ons daar niet 
echt veel zorgen om maken, zo’n dingen.  
 
Denkt u dat dat wel bespreekbaar zou zijn? 
 
Ja. 
 
Onder uw vriendinnen ook? 
 
Euhm. Ja, afhankelijk van welke. Er zijn zo wel vriendinnen waar ge echt, ja, al die genante 
onderwerpen mee kunt bespreken enzo. Maar er zijn er evengoed waar da ge, ja, da ge u niet zo 
comfortabel bij voelt om daarover te beginnen. 
 
Maar ge zou het dan wel kiezen tegen wie ge het zou zeggen. Dus, ervaart u het thema dan toch een 
beetje als iets ongemakkelijks? 
 
Euhm. Vooral omdat ik denk dat andere mensen daar ongemakkelijk van gaan worden. Euhm. Ja ik heb 
persoonlijk niet zoveel, ja, gêne op zo het vlak van lichaam en alles. Maar soms merkt ge wel da als ge 
zoiets zegt tegen mensen dat die zo ja, beetje terughoudend zijn. 
 
Dus ge denkt als ge in de groep over vagina’s zou beginnen praten dat sommige mensen wel raar 
zouden opkijken. 
 
Een aantal ja. 
 
En, kunt ge daar dan inkomen waarom dat da is of? 
 
Euhm. Ja misschien een beetje onzekerheid, of het gewoon niet gewoon zijn om daarover te praten 
omdat ze daar thuis ook nie met hun ouders ofzo over kunnen praten. 
 
Uhu. Bent u zelf ooit al eens opzoek gegaan naar informatie over genitale cosmetische ingrepen? 
 
Nee.  
 
Gewoon uit interesse, niet perse om… 
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Nee niet echt, ik heb daar nog nie echt bij stilgestaan. 
 
Euhm, in de Verenigde Staten is dat eigenlijk iets dat echt super normaal is om u te laten corrigeren, 
of dat ge nu iets aan uw gezicht laat doen of uw schaamlippen, dat is daar eigenlijk bijna de mode 
zal ik zeggen. Denkt gij dat dat ook iets is dat meer onze kant komt uitgewaaid? 
 
Euhm, ik denk wel dat da zou kunnen. Omdat er veel dingen zijn van de Verenigde Staten die, ja, naar 
hier komen. Euhm, en ook, al die sociale media. Er zijn heel veel influencers van Amerika die, ja, hier 
ook bekend zijn…  
 
Uhu 
 
… Onder de jongeren vooral, dus ik denk wel dat da zou kunnen. 
 
En vindt u dat iets goed? Of totaal nie? 
 
Ik ben daar vrij neutraal over denk ik… 
 
Uhu 
 
… das de mensen hun eigen keuze en zolang het, ja, veilig gebeurd, dat er geen doden ofzo bij vallen 
door een slechte ingreep kan mij dat weinig schelen. 
 
Dus als een vrouw onzeker is over haar lichaam zou ze dat mogen laten, moet da kunnen om dat te 
corrigeren? 
 
Ja. 
 
Ook als dat een vaginale ingreep is? 
 
Euhm, ja als die vrouw dat echt wilt, als ze daar echt gelukkiger mee wordt dan is dat voor mij geen 
probleem. 
 
Zou u enkele redenen kunnen bedenken waarom dat vrouwen zich onzeker voelen, daarover? 
 
Euhm. Volgens mij omdat er ook nie echt zo open wordt over gepraat als het niet perfect is en dat dan 
de meeste vrouwen denken dat ze abnormaal zijn of dat ze het moeten corrigeren. Euhm. Of omdat 
er misschien mannen zijn in hun leven die door porno of andere, ja, beelden verwachtingen krijgen en 
dat ze zich daardoor een beetje verplicht voelen om daar iets aan te doen. 
 
En wat vind je van zo’n, van het feit dat vrouwen zich soms verplicht zouden kunnen voelen? 
 
Euhm, ja ik vind dat jammer. Euhm. Maar op zich, ja, veel kunt ge er niet aan doen buiten tegen de 
vrouwen zeggen dat ze zich niet verplicht moeten voelen. Euhm. Maar ik denk dat het heel moeilijk is 
om die hele mindset van de mannelijke populatie en de vrouwelijke populatie te kunnen veranderen 
zo direct. 
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Vind ik super interessant dat ge dat zegt. Euhm, denkt ge dat er dan toch wel een bepaald 
ideaalbeeld, zoals bijvoorbeeld in porno, naar voor komt van hoe dat een vagina er moet uitzien? 
 
Ja van wat dat ik, ale mijn kennis van porno, is dat zo altijd, ja, zo grote borsten en alles geschoren, 
geen enkel haartje, vaak ook ja, aan het gezicht veel laten spuiten en corrigeren en trekken en euhm, 
ja, ik denk dat dat wel het meest voorkomende is dan. En dat de meeste jongeren dat dan ook ervaren 
als normaal. 
 
En denkt gij dat daar iets aan zou moeten gedaan worden? 
 
Euhm, ja ik weet niet of ge zomaar aan die industrie iets kunt veranderen, maar misschien wel gewoon 
tegen de personen, ja, dan wel duidelijk maken dat dat niet is als hoe het in de meeste gevallen is.  
 
Als ge nu bijvoorbeeld jong bent, ge ziet alle dagen verschillende haarkleuren, verschillende ogen, 
verschillende gezichten. Hebt gij dan het gevoel dat we te weinig vagina’s zien? Das misschien een 
rare vraag, maar hebt ge het gevoel dat ge voldoende geïnformeer bent over hoe dat vagina’s zijn? 
 
Euhm. Eigenlijk niet, want ge hebt bijvoorbeeld ook seksuele opvoeding int school maar dan gaat het 
meestal over de baarmoeder en alles wat binnenin zit, maar dan gaat het nooit eigenlijk over hoe dat 
die eruit ziet of, ja, welke variaties er allemaal zijn. 
 
En is dat iets waar onderwijs bijvoorbeeld op zou moeten inspelen? 
 
Euhm, ik denk dat dat zeker een mogelijkheid is, dat die dat zouden kunnen doen. Euhm, en dat dat 
ook wel de gemakkelijkste manier is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
 
Euhm, denkt ge dat jongens wel gemakkelijker hun piemels vergelijken of dat daar een beter gesprek 
over is? Of hangt daar ook een taboe rond? 
 
Euhm, pff. Dat is zo vaak een beetje stoer doen heb ik het gevoel, of zo scoutskamp of Chirokamp, dat 
is zo, ja. Ik denk dat zij daar over het algemeen minder moeite mee hebben om naakt in mekaars buurt 
te zijn, om te kleden of zo, dan jonge meisjes omdat die vaak op ja, euhm, op jonge leeftijd of als ze in 
de puberteit zitten dat hun lichaam meer veranderd denk ik. En dat ze daar dan ook onzeker over zijn. 
 
Zou je zeggen dat er een taboe rust op hoe dat vagina’s en schaamlippen eruit zien? 
 
Euhm, ik denk nu al minder dan vroeger, maar hij is er alleszins nog wel. 
 
Euhm, zou u vrouwen aanraden om zich te laten corrigeren als ze onzeker zijn over hun 
schaamlippen? 
 
Euhm, ik zou ze eerst aanraden om zich beter te informeren over wat normaal is en ja, dat het dus echt 
wel normaal is om niet de perfecte vagina te hebben…  
 
Uhu 
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…En zo eigenlijk proberen om hun, ja, hun onzekerheid daarover weg te werken en als dat echt niet 
helpt, als ze zich daar echt niet geruster door voelen dan, ja zou dat de enige optie zijn denk ik. 
 
Denkt u dan dat het misschien wel handig zou zijn, bijvoorbeeld als een vrouw op consultatie gaat 
bij een gynaecoloog of een plastische chirurg, dat als die wordt doorverwezen dat die ook een soort 
van psychologisch gesprek krijgt of? 
 
Euhm, ik weet niet of de gewone psychologe daar geschikt voor zijn. Euhm, ik zou dan misschien eerder 
inderdaad bij een gynaecoloog of bij een dokter langsgaan omdat die meer met het lichaam, ale meer 
daarover weten. 
 
 
Vindt u dat er een verschil is tussen vrouwen die zich om praktische redenen laten corrigeren dan 
wel om vrouwen die zich om estetische redenen laten corrigeren? 
 
Euhm, en praktische redenen zijn dan? 
 
Praktische, dan denk ik eerder aan vrouwen die bijvoorbeeld last hebben tijdens het sporten of 
waarbij de schaamlippen echt buiten proportie zijn en ze zelf er last van hebben. En estetisch is 
eerder omdat ze echt gewoon ervan overtuigd zijn dat ze niet mooi genoeg zijn. Of raar uitzien. 
 
Euhm, daar is wel een verschil tussen maar euhm, als ge er echt fysiek last van ondervindt dan, ligt het 
niet aan uw zelfbeeld perse dat ge die ingreep wilt laten doen. Maar als het echt puur is om er goed 
uit te zien en u goed te voelen dan vind ik dat toch, ja, nog een stapje verder dan puur om medische 
redenen. 
 
Heeft u daar dan meer begrip voor? Voor de medische redenen? 
 
Euhm 
 
Of denkt ge voor mij maakt het eigenlijk echt niet uit? 
 
Over die medische reden zou ik dan geen twee keer nadenken, dan zou ik gewoon iets hebben van dat 
is zoals euhm uw been, als ge uw been hebt gebroken om daar een plaaster rond te doen, zoiets. En 
die estische reden heb ik op zich geen probleem mee maar dat hoort dan meer tot de plastische 
chirurgie echt. 
 
Ja. Zou u dat zelf ooit overwegen om dat te ondergaan? Een dergelijke ingreep 
 
Euhm, als het echt voor medische redenen is wel natuurlijk, als dat u echt fysiek kan helpen. Maar puur 
om mooi te zijn of voor estetisch er goed uit te zien denk ik niet. 
 
Denkt u dat er een onderscheid moet zijn in de terugbetaling. Bijvoorbeeld in ons zorgsysteem krijgt 
ge bij bepaalde operaties geld terug, vind je dat daar een onderscheid in gemaakt moet worden? Als 
het om estetische of praktische redenen gaat. 
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Euhm. Op zijn minst een klein verschil, en dan niet perse dat de estetische redenen meer moeten 
betalen, maar dan de praktische minder. Omdat ja, dat echt een ingreep is die nodig is, om het zo te 
zeggen. 
 
Oké. Euhm, ja ik lees super veel literatuur over het onderwerp, uiteraard, aangezien het voor mijn 
thesis is. Euhm en ik weet ook dat er organisaties zijn die zich wel zorgen maken over dat het wel 
een ingreep is die toeneemt in ons land, en die wel op zoek gaan naar waarom dat dat is. Zoals 
bijvoorbeeld schoonheidsidealen enzo. En er wordt ook al wel eens de link gemaakt tussen euhm, 
vrouwenverminking. Ik weet niet of u daar al een beetje over op de hoogte bent? 
 
Euhm, ja gewoon zelfverminking over het algemeen of echt iets specifiek? 
 
Echt over euhm vrouwenbesnijdenis. 
 
Ah zo. Euhm. Is dat hier zo populair? 
 
Oorspronkelijk is dat niet iets dat in onze cultuur voorvalt, maar door migratie vinden er op dit 
moment in België ook vrouwenbesnijdenissen plaats.  
 
Euhm. Wat ik daarvan gehoord heb is dat dat schadelijk kan zijn voor als ge ooit een kindje wilt hebben 
en op natuurlijke wijze wilt bevallen omdat dan littekenweefsel niet zo goed meegeeft als gewoon 
huid. En dat het dan zou kunnen zijn dat het kindje er gewoon niet door past. Euhm. En ja. Sommige 
mensen doen dat vanuit religieuze, uit religieuze redenen, maar hier, ale ik denk dat hier het 
christendom nog altijd zo het overkoepelende is. En ik zou dan precies verwachten, en ook zeker met 
de wetenschap dat wij hebben, wij zijn wel een goei ontwikkeld land, zou ik niet verwachten dat dat 
zoveel gebeurd. 
 
Ja die aantallen zijn best wel schokkend, ja, ale als ge daar zowat over leest. Maar dus ze weten daar 
al wel redelijk veel van. Het is inderdaad dat er heel vaak ingrepen plaatsvinden om culturele of 
religieuze redenen waarbij de schaamlippen bijvoorbeeld volledig worden weggesneden, of de 
clitoris wordt weggehaald, of de vagina gewoon wordt dichtgenaaid. Euhm, omdat een vrouw 
bijvoorbeeld maagd moet zijn voor haar man. Maar er zijn dus enkele feministische organisaties die 
dat een soort van link trekken dus dit soort praktijken en cosmetische chirurgie. Is dat iets waar gij 
u in kunt vinden, of denkt ge ‘nee dat is totaal iets anders’? 
 
Euhm. Ik vind dat een beetje vergezocht. Want ik denk ook dat de beweegredenen totaal verschillend 
zijn. Want zoals in die religieuze gevallen is het echt om, he geen seks voor het huwelijk en die redenen, 
maar als het echt ja, cosmetische chirurgie wordt uitgevoerd dan is het eerder van, ja precies het 
omgekeerde omdat ze er goed uit willen zien. 
 
En een groot verschil tussen de twee dat ik zou opteren is ook de druk. Een vrouwenverminking 
gebeurd meestal met druk van buitenaf, iemand die haar daartoe verplicht of vaak wordt dat ook 
bij jonge meisjes gedaan die nog totaal… 
 
Ja geen… 
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… Geen besef enzo hebben. Maar denkt ge dat cosmetische chirurgie altijd vanuit de persoonlijke 
wil van de vrouw komt? 
 
Euhm. Misschien dat ze uiteindelijk wel zelf beslist om die ingreep effectief uit te voeren. Maar ik denk 
dat dat onbewust toch wel, dat er toch wel veel van buitenaf invloed kan hebben door al die, ja social 
media vooral. Dat ge daar veel alles perfect ziet, en dat ge daar misschien zelf onbewust ook begint te 
denken dat dat normaal is. 
 
En is dat iets waar dat u misschien bang van bent? Dat veel mensen het om foute redenen doen? 
 
Euhm, bang is een groot woord. Ik denk niet dat dat mij persoonlijk iets ga doen als andere mensen 
vinden van ‘oei, ik moet iets laten corrigeren’. Euhm, dus nee ik ben daar niet bang voor.  
 
En denkt u dat jonge meisjes veel druk ervaren vanuit de omgeving, die ertoe leidt dat ze zich later 
misschien toch laten opereren? 
 
Euhm. Van ouders en familie denk ik niet echt. Maar misschien ja, van de foute vrienden dan. Euhm, 
en dan vooral de onzekere meisjes die zelf eigenlijk niet zo sterk in hun schoenen staan dat die wel 
sterk beinvloed kunnen worden door buitenaf. 
 
Maar over het algemeen denkt u wel dat, ale vindt u het wel op zich geen schadelijke praktijk?  
 
Neen. 
 
Euhm, ben effie mijn vraag kwijt. Euhm, ik zou gewoon willen een soort van conclusie ofzo willen 
maken. Euhm u vindt wel echt dat vrouwen het recht hebben om zich te laten corrigeren als ze zich 
daar onzeker over voelen? 
 
Ja. 
 
Maar u 
 
Ja, dat is hun eigen keuze. Hun eigen lichaam nog altijd. Dus ik heb daar eigenlijk niet veel over te 
zeggen. 
 
Maar u denkt ergens ook wel een bepaalde druk of een schoonheidsideaal heerst waaraan dat 
mensen zich proberen te spiegelen? 
 
Ja, in het geval van euhm. Als het niet 100% vanuit hun zelf komt die keuze dan ja, ga ik er niet helemaal 
mee akkoord omdat er dan andere mensen zijn die dan over uw lichaam gaan beslissen eigenlijk. 
 
Ik weet ze terug! Als u in een soort van perfecte wereld zou mogen leven waarin u bijvoorbeeld de 
baas bent over ons land, zou u daar dan, zou u iets aan die problematiek doen? Als ge echt alle 
mogelijkheden had? 
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Ik zou dan vooral zorgen dat de taboe er niet meer is en dat mensen weten wat echt normaal is. Maar 
ja, zo elk geval apart bekijken is ook moelijk. Ik denk niet dat ik de volledige procedure zou verbieden, 
omdat ik vooral zal zorgen dat mensen beter weten, ja waaraan ze beginnen. Zoiets. 
 
Oké. Euhm. En vindt u ook dat de overheid een bepaalde rol moet spelen in de berichtgeving rond 
cosmetische ingrepen?  
 
Euhm. Ja, die mensen hebben het zo wel voor het zeggen, dan vind ik ook wel dat het mede hun 
verantwoordelijkheid is om mensen die informatie te geven. 
 
Oké. Euhm ja ik heb geen vragen meer, maar ik denk dat we dan over het algemeen kunnen stellen 
dat u wel oké bent met euhm, de mogelijkheid om iets te veranderen aan uw lichaam. Maar dat er 
ook juist geïnformeerd moet worden? Zeg ik het zo goed? 
 
Ja.  
 
Oké. Dan wil ik vragen of u nog iets toe te voegen hebt? Nog een persoonlijke ervaring, of idee, een 
vraag? 
 
Nee. 
 
Oké, dan wil ik u super hard bedanken om deel te nemen aan het onderzoek. 
 
Graag gedaan. 
 

13.5 Transcriptie respondent 5 

Goedemiddag. 

Goedemiddag. 

Eerst en vooral bedankt om tijd te maken om deel te nemen aan mijn onderzoek. Ik zal mezelf kort 
even voorstellen. Ik ben Lore Mortelmans, ik studeer Gender en Diversiteit. In het kader van mijn 
masterproef ben ik op zoek naar uw mening over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Ik heb 
eerst een euhm dit voor u, dat is een informed consent. Dat mag je rustig even nalezen en 
ondertekenen. 

Dus ja er zijn geen foute antwoorden. Het wordt opgenomen maar uw gegevens blijven wel allemaal 
anoniem. Ik zal misschien beginnen met kort enkele introductievragen. Wat is uw naam? 

Respondent 5. 

En hoe oud bent u? 

23 
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Heeft u de Belgische nationaliteit? 

Ja 

En waar woont u? 

In Lier 

Studeert u? 

Ja, biomedische wetenschappen. 

En kan u misschien kort even uitleggen waarom u voor de studie heeft gekozen? 

Omdat ik er niet door was voor het ingangsexamen en dan was dit een logische stap. En dan ben ik 
daar gebleven. 

In welk jaar zit u nu? 

Ik ga nu naar mijn laatste jaar. 

Oké. Heeft u ooit al eens van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie gehoord. 

Ja. 

En wat heeft u er allemaal al van gehoord? 

Euhm. Ja, ik heb het er al met vriendinnen al wel eens over gehad. Een vriendin studeert iets er wel 
mee te maken heeft. En ja bij ons thuis ook al eens. Ons mama was er is over begonnen dus vandaar. 

En over wat ging het gesprek dan? 

Ons mama heeft dat een tijdje overwogen en die was daarvoor ook naar en plastische chirurg naar 
geweest en dan hebben we dat zo wel wat besproken euhm ja en met vriendinnen, ik weet het niet. 
Dat is niet echt diepzinnig denk ik. 

Ja, een van mijn andere vragen was of u kennissen heeft die al in contact gekomen zijn met het 
onderwerp. Dat is dan wel ja. 

Ja 

En vindt u dat… Is dat zelf iets dat u zou overwegen? 

Ik denk momenteel niet. Maar als ik nu later 27 kinderen heb gehad en dat het daar beneden allemaal 
is uitgelebberd, zou ik dat misschien wel overwegen. 

En denkt u dan echt aan een correctie of wat begrijpt u onder de term genitale cosmetische 
chirurgie? 
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In de westerse samenleving dat dat vooral schaamlipcorrecties zal zijn, dat is wat in mijn hoofd wat er 
zou gebeuren. 

Ja, er zijn verschillende soorten ingrepen die ge kunt laten doen. Schaamlipcorrecties is inderdaad 
één van de meest voorkomende. Heeft u ooit al iets van honeymoonvaginas gehoord? 

Ja. 

Wat verstaat u daaronder? 

Euhm. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb er al van gehoord maar ik ben vergeten wat het is. 

Een honeymoonvagina is wanneer dat een vagina volgens een vrouw moet zijn zoals op de eerste 
dag van haar huwelijk. En fresh vaginas, vaak laten mensen hun vaginawand versmallen om het 
genot te vergroten. 

Ik wist niet dat dat ging. 

Zijn dat dingen die u zelf zou overwegen? 

Ik zou zeggen momenteel niet. Maar ik kan niet zeggen wat er 10 of 20 jaar allemaal gaande is met 
mijn lichaam en in mijn hoofd rondspeelt dus. Ik zou het niet uitsluiten. 

Oké. Is het eigenlijk een begrip je vaak tegenkomt in de media? 

Euhm, ik heb wel de indruk dat het tegenwoordig populairder is als vroeger, ik denk dan aan flair-
artikels dat je wel vaker dingen leest en ziet over correcties maar het is nu niet dat ik echt diepgaande 
standaardartikels ofzo over genitale verminking of cosmetische chiurgie daarover lees. 

Bent u zelf al eens op zoek gegaan naar informatie over cosmetische ingrepen? 

Gewoon in het algemeen? 

In het algemeen ja. 

Ja, dat wel ja. 

En vindt u daar dan gemakkelijk informatie over? 

Ja heel makkelijk. Ik denk dat dat in de boekskes vindt ge regelmatig artikels over vrouwen dat dat 
hebben laten doen. Ook prijzen van wat dat gemiddeld kan kosten. 

Vindt u dat dat goed is dat daar zoveel informatie over te vinden is? 

Ik denk wel hoe meer informatie hoe beter. Dat vrouwen of mannen een geïnformeerde beslissing 
kunnen maken, dat ze zeker zijn dat het de juiste beslissing is euhm. Ja misschien omdat ge daar zoveel 
over kunt terugvinden moedigt het misschien wel jonge mensen aan die onzeker zijn omdat te doen. 
Ik vind het niet per se een slecht gegeven. 
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Ervaart u soms een bepaalde druk vanuit uw omgeving om iets aan uw uiterlijk te veranderen? 

Nee, dat niet. Vanuit mijn directe omgeving niet. 

En met de sociale media? 

Ja, dan wel. Als je zo al die perfecte vrouwen, ahlee perfecte, in de media ziet ge vaak de vrouwen met 
de prachtige borsten en gigantische poep. Dan is er druk, ik weet niet of het druk is maar dan denkt ge 
wel van ah ja zo kan het ook. Ik weet het niet. 

Ik vind het wel frappant als ik met alle respondenten babbel dan komt het perfecte lichaam naar 
voor. En dat gaat altijd gepaard met grote borsten en hoe komt dat het schoonheidsideaal is? 

Ja, dat is waarschijnlijk wel fout in mijn hoofd want het perfecte lichaam is voor mij iets wat een man 
aantrekkelijk zou vinden terwijl dat belachelijjk is want wat mannen aantrekkelijk vinden kan ook al 
hard verschillen dus. Sommige vinden kleine borsten ahlee ik weet het niet, vollere vrouwen. Nee, ik 
denk inderdaad ja perfecte lichaam als iets wat een man mooi vindt. Eigenlijk zou het perfecte lichaam 
moeten zijn het lichaam waarin gij u goed voelt maar ik vrees dat dat niet zo is in deze samenleving. 
Of toch bij veel vrouwen.  

Denk je bijvoorbeeld dat foto's van dat perfecte lichaam op Instagram en invloed kunnen hebben op 
jonge vrouwen. Hun levensstijl of hun manier van denken of  

Absoluut. Ik denk ze zeggen altijd zeker onzekere vrouwen maar ik denk zelfs ge kunt zo zeker zijn in 
uw lijf en nog naar zo’n vrouw kijken en denken amai ja dat wil ik ook. Ik denk wel dat dat een invloed 
kan hebben.   

Als u zichzelf zou moeten verplaatsen in iemand die zich niet goed in haar vel voelt betreffende haar 
vagina dan wat voor mogelijke reden zou u kunnen bedenken dat iemand zich zou laten corrigeren? 

Euhm, ik denk als ge euhm uw schaamlippen groter zijn als normaal ofzo. Ik weet dat vrouwen als die 
van nature groter zijn dat ge dan last kunt hebben bij het fietsen enzo. Euhm, waar ik dan vooral aan 
denk is vrouwen die kinderen hebben gehad en waar het beneden allemaal zo wat losser is. En dat die 
daar iets aan willen doen om alles terug te willen zoals met het huwelijk. 

Dus vooral om praktische redenen, vanwege ouderdom of zwangerschap? 

Ja, ik weet niet of dat in België veel gebeurd na genitale verminking? Das nu stoem want ik heb dat in 
een aflevering van Greys Anatomy gezien dat er een meisje euhm was verminkt en dat ze daar dan 
hebben proberen om een reconstructie te doen en terug die zenuwen enzo. Dus ik denk wel dat dat 
gebeurt maar ik denk dat dat in een Westerse samenleving minder frequent is.  

Een deel waarom ik onderzoek ook doe is omdat gynaecologen en bepaalde organisaties eigenlijk 
opmerken dat heel veel jonge meisjes zich willen laten corrigeren kan u daar inkomen dat iemand 
van onze leeftijd dat bijvoorbeeld zou doen? 

Jua. Ik kan daar inkomen. Ik ervaar dat nu zelf niet maar ik denk ook dat dat is omdat ik daar geen 
problemen mee heb. Ik denk als ja, ik moet nu zeggen ik heb nog niet echt andere schaamlippen zitten 
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opzoeken. Ik heb het nog niet vergeleken. Ik denk als jong meisje dat ge wel kunt denken dat dat niet 
natuurlijk is en dat ge dan wel daarover kunt nadenken.  

Vindt u van uzelf dat u een realistisch beeld hebt over hoe vaginas eruitzien? 

Ja dat denk ik wel. Ook als ge naar bijvoorbeeld porno kijkt, ziet ge wel een varieteit aan genitalien.  

Denkt u dat jonge mensen over het algemeen daar een goed beeld van hebben? 

Nee. Ik denk nu wel dat, nu weer porno, dat als ge daar als vrouw naar kijkt, het zijn wel vooral de 
strakke vaginas en met eerder kleinere en normale schaamlippen die daarin voorkomen. Dus tis niet 
dat daar een gigantisch breed gamma aan verschillende schaamlippen enzo is dus als ge alleen maar 
dat als u standaard hebt… 

En vind je dan over het algemeen dat daar te weinig informatie over komt of bijvoorbeeld op school 
dat daar meer aandacht aan gewijd zou moeten worden? 

Misschien wel. Ik weet bij seksuele opvoeding gaat het wel over de penis en de ballen die allemaal 
verschillende vormen en maten kunnen hebben maar over de schaamlippen wordt er dan weinig 
gezegd. Maar ik denk dat het ook in een ideale wereld is waarin het wordt besproken en ik denk ook 
12jarige meisjes dat dat dan… Ik weet dat ik dat als 12 jarige heb gekregen en dan bent ge daar toch 
echt niet mee bezig. Ahlee ik toch niet. Misschien moet dat op een latere leeftijd bij biologie in het 
middelbaar, ik weet het niet.  

Heeft u het gevoel dat er een taboe rust op hoe schaamlippen er moeten uitzien? 

 

13.6 Transcriptie respondent 6 

Goeienavond. Dankuwel om tijd voor mijn onderzoek vrij te maken. Ik zal mezelf misschien kort 
efkes voorstellen. Ik ben dus Lore, en ik doe gender en diversiteit en voor mijn thesis ben ik eigenlijk 
op zoek naar uw mening over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie. Ik zal misschien beginnen 
met gewoon effe te vragen wat uw naam is?  

Ik ben respondent 6.  

En hoe oud bent u?  

Ik ben 25.  

Heeft u de Belgische nationaliteit?  

Ja.  

En waar woont u?  
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In Berlaar, in België.  

En wat studeert u?  

Verpleegkunde. Ik ben verpleegkunde aan het studeren ja.  

En kan u misschien kort even uitleggen waarom u voor die studie gekozen heeft?  

Ghoo, amai, dat is een moelijke vraag. Ja, dat is niet echt moeilijk. Punt is eigenlijk dat ik daar eingelijk 
gewoon ben opgekomen omdat het mij heel hard aansprak en eigenlijk niet echt reden heb. Toch is 
het een roeping geweest, maar ik weet niet goed hoe dat is gekomen. Gewoon door met mensen te 
praten denk ik, met verpleegkundigen te praten. En dan euh, ja. Want ik wist eigenlijk helemaal niet 
wat dat beroep was, tot ik dan met mensen praatte die dan verpleegkundige waren en ja dan ben ik 
daar zo eigenlijk op gekomen.  

Oke ja, leuk. Ja mijn thesis gaat over vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie, ik weet niet of u 
ooit al eens van dat concept gehoord heeft?  

Ja, ja. Ik heb daar al wel van gehoord. Maar dat is niet echt heel, alé, daar wordt niet zo heel veel over 
gesproken heb ik het gevoel.  

Uhu. En wat heeft u daar dan al over gehoord?  

Dat is misschien heel stom, maar euhm ja van tv sowieso. Er was zo’n programma, temptation, weet 
ge nog? Ja en daar was ook zo een vrouw die dat ook had gedaan en dat was toen eigenlijk de eerste 
keer dat ik daar van gehoord had en ik vond dat wel heel speciaal. Dus ja, op tv. Maar voor de rest heb 
ik er nog niet veel direct met iemand over gepraat eigenlijk.  

En wat begrijpt u juist onder het concept? Aan wat denkt ge dan? Wat heb je dan gehoord?  

Ja operaties. Dat dat echt wel, dat mensen dat nodig vinden om te doen. Ik weet niet goed... Ja.  

Ja er zijn verschillende soorten correcties, waarbij dat schaamlipcorrecties en honeymoon vagina’s 
het meest voorkomende zijn. Ik weet niet of u ooit al, ja schaamlipcorrecties al wel eens van 
gehoord?  

Ja dat wel, maar ik kan mij daar eigenlijk weining van voorstellen.  

En honeymoon vagina’s?  

Nee.  

Dat is euh zo vernauwen van de vaginawand om echt de vagina te hebben zoals ge ze zou hebben...  

Ja, als ge nog maagd bent.  

Ja. Is dat iets waar u met uw vrienden of kennissen over praat?  
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Nee.  

Of met uw familie?  

Neeje, helemaal niet. Ale, niet dat dat zo’n taboe zou zijn. Maar dat is niet iets waar dat ik over euh 
zou praten.  

En daar is geen specifieke reden voor dat u daar nog niet echt...?  

Neeje. Nee, kweet niet. Ja, dat is nog nooit terspraken gekomen.  

Vindt u dat een genant onderwerp?  

Nee nee. Want op zich over seks en over de genitaliën enzo... Op zich, in mijn beroep, ik kom daar 
dagelijks mee in contact ook wel. Maar daar over praten is op zich nog altijd iets anders dan er elke 
dag mee in contact te komen. Maar er over praten, op zich heb ik daar geen problemen mee, maar ja 
ik zeg het dat komt niet veel tersprake zal ik zeggen.  

Euh, heeft u ooit zelf al eens iets opgezocht omtrent vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie?  

Nee.  

En euhm, hebt u het begrip ooit al eens tegengekomen in iets van media of iets van sociale media?  

Ja, dat was toen dat met tempation, dat die vrouw dat had gedaan. En ja, dat was toen ook, ale daar 
stond toen ook een heel artikel over en ik heb dat toen ook gelezen wel. Maar dat ging meer over de 
commotie errond, ging niet over de operatie zelf. Over waarom dat die dat wou enzo. Maar ik moet 
zeggen dat is al wel efkes geleden, ik weet er eigenlijk niet veel meer van.  

Zou u zich daar in kunnen vinden dat vrouwlijke dergelijke operaties ondergaan?  

Ja als ze zich daardoor gelukkiger zijn, zich daardoor zekerder voelen dan moeten ze dat zeker doen 
he.  

Euhm, je haalt het woord zekerder aan. Heb je dan het gevoel dat vrouwen die voor zo’n operaties 
kiezen daar onzeker over zijn?  

Ja ik weet niet. Ale ja, er kunnen ook andere redenen zijn waarom ze dat doen he. Maar ik zou dan 
denken dat ze zich daardoor zekerder voelen zeker. Misschien in hun seksleven en in hun, ja, in hun 
zijn. Ik weet het niet goed.  

En zou je nog andere mogelijke redenen kunnen bedenken waarom iemand zo’n operatie zou 
ondergaan?  

Ja ook om praktische redenen denk ik. Want dat heb ik inderdaad ook al wel eens gehoord, maar dat 
is al heel lang geleden. Maar ik weet al niet meer in welke context dat was. Dat was ook zo’n vrouw 
die te grote schaamlippen had en die zo als ze bijvoorbeeld fietste daar heel veel last van had omdat 
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dat dan in de weg hing denk ik. En die heeft toen ook dat laten verkleinen of daar iets aan laten doen, 
dat weet ik nog. Maar dat is wel al lang geleden, dat weet ik niet meer exact.  

En vindt u dat er een verschil is tussen praktische redenen en de eerder meer esthetische ingrepen?  

Ja dat denk ik wel dat dat een groot verschil is. Als je daar echt fysiek last van hebt en ge lijdt er echt 
door, zoals dat ge bijvoorbeeld niet kunt fietsen, ik bedoel dat is een beperking he. En dan denk ik wel 
dat ge dat ja zou moeten laten doen. Zodat dat u niet meer zou beperken. En ja esthetisch dat is wel 
een andere reden vind ik. Ja esthetisch, ja. Ik weet het niet. Misschien ook met het gevoel in het 
seksleven, dat dat ook een groot verschil is? Dat is ook dan weer meer praktisch en niet esthetisch. 
Maar misschien is het toch vooral praktisch dat ze het zouden laten doen denk ik.  

Ja de reden waarom ik het onderzoek is omdat feministische organisaties en gynaecologen melden 
dat er heel veel jonge meisjes, dat dat echt een trend geworden is om dat te laten doen...  

Ah ja?  

... Ja. En dat dat puur om esthetische redenen ga.  

Jaaa?  

Ja. Ik ben daar eigenlijk een beetje op zoek naar wat vinden jullie, jonge mensen, daarvan. Vind jullie 
dat aanvaardbaar of vindt u dat persoonlijk?  

Maar om esthetische redenen?  

Ja, omdat ze vaak het gevoel hebben dat hun vagina abnormaal is.  

Amai. Gaat dat al zo ver...  

Hebt u het gevoel dat er een soort van taboe hangt rond hoe dat vagina’s er moeten uitzien?  

Ik moet zeggen dat er in mijn directe omgeving daar niet zodanig over gepraat wordt moet ik zeggen. 
Een taboe? Misschien dat dat bij de jongeren misschien minder taboe is en dat die daar echt wel over 
praten en dat die dat echt wel serieus overwegen om dat te laten doen. Ale want eer dat ge dat echt 
overweegt en echt doet, dan moet ge er toch ook al wel veel over gepraat hebben he. En vergeleken 
hebben denk ik dan. Daar verschiet ik wel. Op dat vlak, dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat jongeren... 
Dat dat zo’n trend was.  

Het wordt ook vaak gelinkt aan een zeker schoonheidsideaal. Hebt u het gevoel dat er in onze 
samenleving een soort schoonheidsideaal leeft?  

Ja zeker en vast.  

En hoe ziet het perfecte vrouwenlichaam er dan uit?  

Ja zoals op tv he. Al die voorbeeld-vrouwen zal ik zeggen. Want modellen en zo moeten nog steeds de 
perfecte maten hebben, als in mager, groot, lang, lange benen. En ik denk dat er nog veel daar ook 



 

 97 

naar streven. Maar ik denk langs de andere kant ook dat de jeugd daar ook wel minder, ja... Er is ook 
veel meer obesitas en zo. Ik denk dat er veel extremen zijn nu. Ofwel is het extreem obees, ofweel 
extreem mager. Dat er weinig tussen zit. Maar bij de jongeren, ja... Vind ik dat zo moeilijk in te schatten. 
Ale bij mijn leeftijd vind ik dat nog altijd, dat dat nog altijd mager en slank en... Dus ja, ik vind dat dat 
nog wel, dat er nog altijd een schoonheidsideaal is.  

En denkt u dat er zo’n schoonheidsideaal ook voor vagina’s is?  

Goh. Ik denk rond mijn leeftijd minder dan misschien, dan rond jongeren, ale hoe moet ik dat zeggen? 
Rond, tussen de 15 en de 20 jaar ofzo? Daar misschien wel. Maar ja, wie weet is dat wel natuurlijk 
maar in mijn directe omgeving heb ik daar geen ervaring mee moet ik zeggen.  

En denkt u dat de sociale media een grote invloed hebben op wat dat mensen als mooi en perfect 
ervaren?  

Ja dat vind ik wel. Ik denk dat veel jongeren zich gewoon baseren op wat ze op de sociale media zoals 
Instagram en Facebook enzo zien. En dat ze zich daar ook naar, ale ja, dat ze daar naar streven.  

Denkt u dat jongeren in aanraking komen met verschillende soorten vagina’s? Of denkt u dat ze 
eerder een eenzijdig beeld krijgen?  

Euhm..  

Of misschien vanuit uzelf. Hebt gij het gevoel dat gij weet hoedat een vagina er uit ziet?  

Hmm ja. Misschien is daar ook echt een ideaal beeld in, maar inderdaad... Het probleem is, in mijn 
beroep, voor mij ziet dat er allemaal hetzelfde uit. Maar voor iemand anders en misschien voor 
jongeren ziet dat er niet allemaal hetzelfde uit he. Dus euhm, ja... Ik weet niet goed.  

En wat bedoelt u met ‘het ziet er allemaal hetzelfde uit’? Ziet het er echt hetzelfde uit of maak je 
gewoon geen onderscheid?  

Nee ik maak geen onderscheid. Ja, een ideaalbeeld. Ik denk dat er inderdaad wel, er zullen 
waarschijnlijk wel ja basiskenmerken zijn dat ‘zo en zo en zo moet’ en dat ze daarnaar zullen streven 
dus... Ik denk dat het zo is maar ik heb er niet veel ervaring mee moet ik zeggen.  

Zou u zelf ooit overwegen om zo’n ingreep te ondergaan?  

Nee. Nee. Toch niet om esthetische redenen.  

Maar om praktische redenen zou u eventueel wel overwegen?  

Ja moest ik ergens last van krijgen ofzo dan wel ja. Ja.  

Vindt u dan ook dat er een onderscheid moet zijn in bijvoorbeeld het terugbetalingssysteem? Een 
opdeling tussen esthetische en praktische redenen? Of?  



 

 98 

Euhm ja misschien wel. Maar dan meer om praktische redenen en niet als het om esthetische redenen 
gaat. Dan vind ik dat niet, ale want dat is eigenlijk hetzelfde als cosmetische chirurgie he. En ja, daar 
kiest ge zelf voor. Dus dat vind ik niet direct dat dat zou terugbetaald moeten worden. Moest het nu 
om praktische redenen zijn zou ik het wel goed vinden.  

Er wordt in bepaalde artikels wel aangetoond dat vrouwen lijden onder het schoonheidsideaal, 
onder een bepaalde druk, en ze zich dan soort van verplicht voelen om zich te laten corrigeren en 
daar dan ook mentaal onder lijden. Denkt ge dat zoiets kan? Of denkt ge nee iedereen maakt die 
beslissing voor zichzelf, volledig autonoom?  

Euhm ja ik denk dat sociale druk en media sowieso een grote indruk heeft. Ale want ik ben misschien 
nog van de generatie dat niemand in mijn omgeving mij op het idee heeft gebracht. Maar als mensen 
daar echt mee bezig zijn en het echt een sociaal gebeuren is, dan denk ik wel dat dat grote invloed kan 
hebben en dat niet volledig autonoom is dat ge zoiets beslist. Euhm ja, ikzelf zou er nooit aan gedacht 
hebben om dat te doen. Omdat ik daar ook nog nooit heb over nagedacht op die manier, ook niet met 
mijn vriend ofzo. Daar heb ik ook nog nooit, ale daar hebben we het nog nooit over gehad ofzo.  

Denkt u dat dat iets is waar dat de overheid zich mee in zou moeten mengen?  

Goh ja, als dat echt heel ver gaat.  

Of dat er bijvoorbeeld een soort van tussenstation komt voor wie dat naar een plastische chirurg 
gaat er bijvoorbeeld ook psychologische begeleiding is.  

Hmm. Ja natuurlijk, maar ik denk ook als ge die beslissing al maakt dan moet het echt al wel heel... 
Want uiteindelijk zo’n operatie is ook nooit zonder gevolgen denk ik dan, dat is altijd een risisco. Elke 
operatie is een risico. Dus als je zo’n risico wilt nemen denk ik wel dat je daar al heel goed hebt over 
nagedacht. Maar denk dat ze dan altijd wel in vraag moeten stellen of het echt wel nodig is. Euhm... 
Want uiteindelijk is dat maar een schoonheidsideaal he. Ik bedoel, dat is ook prive he. Niet iedereen 
moet dat weten hoe dat dat er uit ziet he, denk ik dan. Euhm, maar ik denk niet dat de overheid ja... 
Denk dat de overheid sowieso daar niet veel in mengt, als het op vlak van schoonheidsidealen is denk 
ik. Dus ja...  

Denkt u dat bijvoorbeeld in films en porno, dat daar voldoende variatie aan bod komt qua vrouwlijke 
lichamen?  

Euhm. Ja ik denk dat wel, maar dat is subjectief vind ik he. Ale ik bedoel, de ene vindt alles hetzelfde 
en de andere vindt het allemaal... Ale ja, dat vind ik moeilijk om op te antwoorden want dat is voor 
iedereen anders denk ik. Ja.  

Oke. Heeft u ooit al eens van vrouwelijke genitale verminking gehoord?  

Ja, dat is bij bepaalde geloofovertuigingen? Of niet altijd? Of puur uit emotionele, psychologische?  

Ja in bepaalde groepen soms religieus gebonden, soms niet, is het de gewoonte om meisjes te 
besnijden.  

Ja ja, zo. Ja.  
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In de literatuur die dat hier over te vinden is wordt er soms weleens een link gelegd tussen die 
vrouwenverminking en genitale cosmetische chirurgie. Is dat een link die u zelf ook wel zou kunnen 
zien of denkt u ‘dat staat echt totaal uit elkaar’?  

Goh ja, dat staat op zich wel van elkaar. Maar op zich, als ge verminkt bent en ge wilt dat ergens terug 
ongedaan maken of corrigeren zodat het normaal is, dan zou er wel ergens een link kunnen zijn ja. 
Maar op zich ja, het heeft op zich wel met elkaar te maken he. Het gaat over hetzelfde en ja...  

Wat bedoelt u met ‘het gaat over hetzelfde’?  

Ja over u vagina natuurlijk. Euhm, dat er iets aan verandert wordt, wil ik zeggen. Ofwel door iets, ale 
geloofovertuiging of een groep, ofwel omdat ge het zelf beslist. Euhm. Maar ik denk dat het alletwee 
een beetje groepsdruk ook is, zowel de verminking als het effectief de chirurgie doen. Maar ik denk 
dat dat ook afhangt van de situatie er rond, van hoe die verminking gebeurd. Ale dat is toch tegen de 
wil veronderstel ik? Dan versta ik wel dat die meisjes, ale als dat echt heel hard verminkt is en ze 
hebben er ook last van, dan vind ik wel dat ze daar recht op hebben om dat ongedaan te maken. Of 
toch... Dan denk ik wel dat de overheid daar iets mag doen. Maar dat hangt er van af natuurlijk in 
welke omstandigheden...  

Voor vrouwenverminking vindt u dus wel dat er een duidelijk signaal mag komen?  

Ja ik weet eigenlijk niet of dat dat veel gebeurd, in hoe verre dat dat allemaal... Daar ben ik niet echt 
van op de hoogte.  

Euhm. Vindt u over het algemeen dan dat er over cosmetische chirurgie meer gesensibiliseerd moet 
worden? Meer ook de nadruk leggen op wat de mogelijke risico’s zijn of...?  

Ja ik veronderstel dat dat al wel gedaan wordt, dat die chirurgie wel echt wordt... Ale als er dan ook 
tot chirurgie wordt overgegaan dat ze dan ook helemaal geïnformeerd zijn geweest. Met de risico’s, 
dus ik veronderstel dat ze dat dan effectief wel weten voor ze die stap zetten. Dat mag ik toch hopen. 
Maar dat is misschien nog niet altijd in alle gevallen, dus dat zou niet goed zijn natuurlijk als ze niet 
altijd alles weten.  

En als u spreekt over groepsdruk, dat mensen bepaalde ingrepen onder groepsdruk laten uitvoeren, 
in de ideale wereld welke mogelijke oplossingen zou u daarvoor zelf kunnen bedenken?  

Oei oplossingen concreet? Dat vind ik wel moeilijk.  

Hoe zoude gij dat aanpakken als gij president waart of koningin van een land?  

Ja die sociale media zou ik toch wel proberen tegen te gaan. Over hoe daar over wordt gepraat en alé, 
misschien ook meer bespreekbaar maken om dat op die manier te laten relativeren bij jongeren. Dat 
het allemaal niet zo erg is. Maar concreet, dat vind ik wel moeilijk.  

Dat het allemaal niet zo erg is. Dat het er verschillend uitziet of?  
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Ja de esthetische redenen wil ik zeggen eh. Dat het allemaal niet zo, ja... Dat de jongeren het kunnen 
relativeren. Dat het verder gaat dan dat, allemaal maar de esthetische dingen. De esthetische 
waarden, zal ik zeggen. Dat het meer dan alleen over de vagina gaat. Ja.  

Dat is een kei mooie eindgedachte. Ja, ik heb al mijn vragen gesteld. Ik weet niet of ge zelf nog 
opmerkingen of vragen hebt?  

Euhm, ik merk wel dat ik daar heel weinig over weet. Dat is den eerste keer dat ik daar zo van hoor, 
dat dat echt zo’n ja, ik zal niet zeggen dat het echt een probleem is, maar ik wist niet dat jongeren daar 
echt zo daar mee bezig waren eigenlijk.  

Oke, iets bijgeleerd dan! Dankuwel.  

Alsjeblieft.  

 

 




