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Verbetering van de veiligheid en gezondheid van zwangere vrouwen in
Griekse vluchtelingenkampen.

Geachte minister De Jonge,
Eerder deze week ontving u reeds een brandbrief van de kinderartsen, jeugdartsen en artsen
internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en artsen die zich inzetten voor
mensenrechten, waarin zij grote zorgen uiten over de omstandigheden in kamp Moria.
Wij sluiten ons aan bij de oproep om de omstandigheden voor alle minderjarigen in de Griekse
vluchtelingenkampen zo snel mogelijk te verbeteren en willen daarnaast aandacht vragen voor de
veiligheid en gezondheid van vrouwen, en in het bijzonder zwangere vrouwen.
In Nederland bevalt 80% van de vrouwen in een ziekenhuis, dat is niet voor niets. Een bevalling kan
van het ene op het andere moment een onverwachte wending nemen en levensbedreigend worden.
Het gebrek aan fundamentele medische zorg en het grote tekort aan medische hulpmiddelen maakt
dat deze vrouwen en hun ongeboren kind groot risico lopen. Elke vrouw heeft het recht op medische
ondersteuning rondom haar zwangerschap, geboorte en kraambed. Ook de psychische gezondheid
van deze vrouwen staat onder een enorme druk, en hoe langer deze onwenselijke situatie bestaat,
des te groter de kans is op ernstige en blijvende gezondheidsschade.
De afgelopen decennia is er wereldwijd grote vooruitgang geboekt op het gebied van veilige en
toegankelijke zorg voor zwangere vrouwen. De moedersterfte is mondiaal fors gedaald. Toch zijn er
nog grote verschillen tussen landen. Daar waar de leefomstandigheden moeizaam zijn, en de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tekort schiet, lopen vrouwen grote gevaren. De huidige
situatie in kamp Moria lijkt hieraan te voldoen. De onhygiënische leefomstandigheden en de plaats
waar de vrouw soms genoodzaakt is te bevallen, hebben grote gevolgen voor moeder en kind.
Wij dringen er daarom op aan om ook voor de zwangere vrouwen in de Griekse vluchtelingenkampen
te gaan staan en te zorgen voor een toereikende levensstandaard (goed onderdak, voldoende en
adequate voeding, passende hygiënemaatregelen en schoon drinkwater) en te allen tijde toegang tot
gezondheidszorg, zodat deze vrouwen hun kinderen veilig en gezond ter wereld kunnen brengen.
Hoogachtend,
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Voorzitter NVOG

