




Voorwoord
Patiëntenorganisatie Transvisie (hierna te noemen ‘Transvisie’) biedt zelfhulp en  
belangenbehartiging aan transgenders van alle leeftijden en hun naasten. 
Transvisie heeft als uitgangspunt mensen (zelf)hulp en/of informatie te bieden die hen 
in staat stelt zelfstandig een volwaardige plek in de samenleving in te nemen.  
Hiertoe biedt Transvisie groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken aan en zorgt 
Transvisie voor een goede informatievoorziening.

Transvisie is een stichting, met een bestuur en statuten. Transvisie ontvangt een subsi-
die van het ministerie van VWS voor haar activiteiten. Daarnaast heeft zij inkomsten van 
donateurs, giften en verkopen. Transvisie is volledig een vrijwilligersorganisatie.  
Alle activiteiten van Transvisie worden uitgevoerd door een fantastische groep enthou-
siaste en trouwe vrijwillig(st)ers. Het vrijwilligerswerk is gebaseerd op zelfhulp, wat bete-
kent dat onze vrijwilligers vrijwel allemaal zelf te maken hebben met transseksualiteit of 
transgender-zijn.

In deze brochure wordt de term transgender soms gebruikt als een verzamelnaam voor 
iedereen die zich niet voelt of voelde behoren tot het geslacht dat op zijn  
geboortebewijs staat of stond. De term transgender wordt ook gebruikt specifiek voor 
degenen die zich niet zonder meer man of vrouw voelen. Wij denken dat het duidelijk is 
wat we in welke situatie bedoelen. Verder gebruiken we de begrippen  
genderdysforie (discrepantie tussen het biologische geboortegeslacht en de  
genderidentiteit) en transseksualiteit (de genderidentiteit komt niet overeen met het 
biologische geslacht dat leidt tot medische aanpassing van het lichaam, zodat dit zoveel 
mogelijk in overeenstemming is met de ervaren genderidentiteit).
Wij weten hoe belangrijk taal en woordkeuze zijn voor de herkenning en erkenning van 
transgenders. Wij weten ook dat het laatste woord over namen nog niet is gezegd.  
De waaier van genderdiversiteit kent, net zoals ons logo, heel veel kleuren en mogelijk-
heden!

In deze brochure wordt ingegaan op de activiteiten van Transvisie. Meer informatie is te 
vinden op onze website transvisie.nl. Op deze website is ook veel informatie te vinden 
over de (medische) transitie. De medische transitie is niet opgenomen in deze brochure.
 
Het bestuur van Patiëntenorganisatie Transvisie
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De activiteiten van Transvisie

Transvisie zet zich in voor transseksuelen en transgenders, ouders van genderdysfore 
kinderen en hun omgeving (partners, familie, broers en zusjes, enz.). Transvisie doet dit 
door middel van:

I. Lotgenotencontact
II. Informatievoorziening
III. Belangenbehartiging

I. Lotgenotencontact

Transseksuelen en transgenders kunnen voor hun medische behandeling terecht bij de 
gespecialiseerde genderteams van het VUmc in Amsterdam (kinderen en volwassenen) 
en het UMCG in Groningen (volwassenen) en bij een aantal vrijgevestigde en 
gespecialiseerde psychologen. In aanvulling op wat deze zorgverleners doen biedt 
Transvisie ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na het transitieproces in de 
vorm van onder meer lotgenotencontact. 
Lotgenotencontact is er in groepsverband en op individuele basis.

Lotgenotencontact in groepsverband

Het kunnen delen van gevoelens, ervaringen en kennis en het weten dat je niet de enige 
bent, is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de transseksuelen en transgenders zelf, 
maar ook voor hun partners, ouders, kinderen, familie en andere naasten.
Transvisie heeft verschillende groepen voor lotgenotencontact. 
Deze groepen bieden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een veilige omgeving. 
Het bevorderen van acceptatie en zelfontplooiing staan centraal. 

Transvisie heeft de volgende zelfhulpgroepen:
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Mannengroep Utrecht 
Voor vrouw-naar-man transseksuelen (transmannen)

Vrouwengroep Utrecht
Voor man-naar-vrouw transseksuelen (transvrouwen)

Genderhome Groningen
Voor transmannen, transvrouwen en transgenders

TransAnders
Voor transgenders 

Berdache: Ouders & Kind
Voor ouders van genderkinderen, genderkinderen tot 12 jaar, jongeren van 12 
tot 18 jaar en familie van genderkinderen

(H)Erkenning
Voor partners en andere naasten van transgenders

Jongvolwassengroep
Voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar

Transgender en geloof
Voor transgenders met vragen rondom hun geloof in relatie met het transgen-
der-zijn

TransUnited
Voor transgenders met een andere culturele achtergrond
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 Mannengroep Utrecht

Transvisie organiseert een mannengroep in Utrecht voor vrouw-naar-man transsek-
suelen.

Maandelijks is er een bijeenkomst in Utrecht voor transmannen of mensen die geboren 
zijn met een vrouwenlichaam en bezig zijn hun eigen genderidentiteit te ontdekken. 

De mannen die de mannengroep bezoeken zijn in verschillende stadia van de trans-
formatie. Een aantal is nog zoekende, een aantal is al aangemeld bij een genderteam 
of al begonnen met de behandeling en anderen hebben al een of meerdere operaties 
ondergaan. Ook partners, ouders of een vriend of vriendin zijn welkom.

Voor deze bijeenkomsten is het niet nodig om je van te voren aan te melden je kunt 
gewoon komen. De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwil-
ligers.

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld aan de 
hand van thema’s, ook worden er gastsprekers uitgenodigd. Onderwerpen die aan de 
orde kunnen komen, zijn: coming-out, hoe ervaar je je identiteit, wat doen hormonen, 
welke operaties zijn er, hoe zit het met werk en opleiding, zijn er tips rond stemgebruik, 
hoe kies je je kledingkleding, sporten, relaties, seksualiteit en seksuele geaardheid.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: mannengroep@transvisie.nl
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Vrouwengroep Utrecht

Transvisie organiseert een vrouwengroep in Utrecht voor man-naar vrouw transsek-
suelen.

Maandelijks is er een bijeenkomst in Utrecht voor transvrouwen of mensen die geboren 
zijn met een mannenlichaam en bezig zijn hun eigen genderidentiteit te ontdekken. 

De vrouwen die de vrouwengroep bezoeken zijn in verschillende stadia van de trans-
formatie. Een aantal is nog zoekende, een aantal is al aangemeld bij een genderteam 
of al begonnen met de behandeling en anderen hebben al een of meerdere operaties 
ondergaan. Ook partners, ouders of een vriend of vriendin zijn welkom. 

Voor deze bijeenkomsten is het niet nodig om je van te voren aan te melden je kunt ge-
woon komen. De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwilligers.

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld aan de 
hand van thema’s, ook worden er gastsprekers uitgenodigd. Onderwerpen die aan de 
orde kunnen komen, zijn: coming-out, hoe ervaar je je identiteit, wat doen hormonen, 
welke operaties zijn er, hoe zit het met werk en opleiding, zijn er tips rond stemgebruik, 
zijn er kleding, haar en make-up tips, lichaams(be-ont)haring,relaties, seksualiteit en 
seksuele geaardheid.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: vrouwengroep@transvisie.nl

4



Genderhome Groningen

Transvisie organiseert bijeenkomsten in Groningen (Genderhome) voor vrouw-naar-
man, man-naar-vrouw transseksuelen en transgenders.

Iedere maand is er in Groningen een gemengde bijeenkomst voor transmannen, 
transvrouwen en transgenders. Er zijn gezamenlijke programmaonderdelen, maar ook 
aparte. Het begin en eind van de bijeenkomst is altijd gezamenlijk.

De mannen en vrouwen die de bijeenkomsten van Genderhome Groningen bezoeken 
zijn in verschillende stadia van de transformatie. Een aantal is nog zoekende, een aantal 
is al aangemeld bij een genderteam of al begonnen met de behandeling en anderen 
hebben al een of meerdere operaties ondergaan. Ook partners, ouders of een vriend of 
vriendin zijn welkom.

Voor deze bijeenkomsten is het niet nodig om je van te voren aan te melden, je kunt 
gewoon komen. De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwil-
ligers.

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld aan de 
hand van thema’s, ook worden er gastsprekers uitgenodigd. Onderwerpen die aan de 
orde kunnen komen, zijn: coming-out, hoe ervaar je je identiteit, wat doen hormonen, 
welke operaties zijn er, hoe zit het met werk en opleiding, zijn er tips rond stemgebruik, 
relaties, seksualiteit en seksuele geaardheid.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: genderhome@transvisie.nl
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TransAnders

Transvisie organiseert een transgendergroep in Utrecht (TransAnders).

TransAnders is een gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gang-
bare genderhokjes, voor mensen die zich man noch vrouw of tegelijkertijd beide voelen. 
Iedereen is welkom:  transgender, tussengender, intergender, nonbinair, genderfluid, 
andrgyn, pangender, etc. De groep staat ook open voor mensen die zoekende zijn met 
vragen over hun genderidentiteit.

TransAnders komt eenmaal per maand bijeen. Voor deze bijeenkomsten is het niet 
nodig om je van te voren aan te melden je kunt gewoon komen. 
De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwilligers

Tijdens de bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan de orde aan de hand van 
thema’s waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Vanuit deze ervaringen en vragen die 
leven, gaat het gesprek de diepte in. 

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: transanders@transvisie.nl
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 Berdache: Ouders & Kind

Transvisie (Berdache) organiseert diverse bijeenkomsten voor ouders, genderkinderen 
tot ca 12 jaar, genderjongeren van 12 tot 18 jaar en familie van genderkinderen

Berdache is een zelfhulpgroep gericht op ouders/pleegouders/verzorgers van meisjes 
en jongens met genderdysforie. De opvoeding van deze kinderen stelt ouders voor een 
aantal vragen en problemen. Ga je met de voorkeur van je kind mee? Of is het beter 
om er tegen in te gaan? En als je er tegen in gaat, kan het kind dan nog wel zichzelf zijn? 
Wat doe je met de school en met vrienden en familie? Vragen die aan de orde kunnen 
komen tijdens de bijeenkomsten van Berdache.

Ouderbijeenkomsten
Berdache organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor ouders van 
genderkinderen. Deze bijeenkomsten hebben vaak een thema, aan de hand waarvan 
ouders ervaringen kunnen uitwisselen. We praten niet alleen over onze 
genderkinderen, maar ook over hun broertjes en zusjes.

Kinderdagen
Berdacheorganiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor genderkinderen tot 12 
jaar. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de kinderen elkaar ontmoeten, samen spelen 
en praten over hun ervaringen, zodat ze weten dat ze niet alleen zijn.

Jongerendagen
Berdache organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten voor genderdysfore jongeren 
(12 – 18 jaar). Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de jongeren elkaar ontmoeten, ervar-
ingen uitwisselen. Ze ervaren zo dat ze niet alleen zijn.

Familie dag
Ieder jaar organiseert Berdache een familiedag voor de familie van genderkinderen. 
Broers, zussen, opa’s, oma’s, tantes en ooms, maar ook vrienden zijn welkom. 

Voor deze bijeenkomsten is het niet nodig om je van te voren aan te melden je kunt ge-
woon komen. De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwilligers.
Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: berdache@transvisie.nl

Berdache heeft een eigen contacttelefoon: 06 53 77 93 85 (24/7 bereikbaar) en een 
besloten forum waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.
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(H)Erkenning

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor partners van, ouders van en andere naasten 
van transgenders (H)Erkenning.

Als partner of naaste van een transseksueel of transgender komt er veel op je af. Je wilt 
degene die zegt in het verkeerde lichaam te zijn geboren, graag helpen. Maar zelf zit je 
ook met veel vragen en onzekerheden. Hoe gaat het verder met je relatie? Hoe blijf je 
zelf overeind? Hoe moet dat met de kinderen? Raak je als kind je ouder kwijt? Hoe vertel 
ik het, aan wie en wanneer?

(H)Erkenning is er voor alle naasten van transseksuelen en transgenders: partners, 
kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, vrienden, enzovoort. Kortom, ieder-
een die zich in zijn/haar omgeving geconfronteerd ziet met de transseksualiteit of het 
transgender-zijn van een dierbare. 

(H)Erkenning organiseert een aantal keren per jaar een bijeenkomst voor partners en 
andere naasten van transseksuelen. Voor deze bijeenkomsten is het niet nodig om je 
van te voren aan te melden je kunt gewoon komen. De bijeenkomsten zijn open en 
worden geleid door ervaren vrijwilligers

Meestal hebben deze bijeenkomsten een thema en een gastspreker. Natuurlijk is er ook 
volop ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het stellen van vragen. 
Tenzij anders vermeld wordt, is het niet de bedoeling dat transgenders en 
transseksuelen meekomen naar deze bijeenkomsten. 

(H)Erkenning heeft een eigen mailgroep voor partners, familie en vrienden van trans-
seksuelen en transgenders: (H)Erkenning. Dit is een mailinglijst, waarbij mensen via 
e-mail contact met elkaar hebben. Zo kunt u met lotgenoten uit het hele land contact 
hebben, ervaringen uitwisselen, tips geven, enzovoort.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: herkenning@transvisie.nl

(H)Erkenning heeft ook een eigen contacttelefoon: 06 51 93 40 55 (24/7 bereikbaar)
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 Jongvolwassenengroep

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor jongvolwassenen.

De Jongvolwassenengroep is dé jongerenzelfhulpgroep voor jongvolwassenen tussen 
18 en 30 jaar met vragen rondom hun genderidentiteit. Ben je transman, transvrouw, 
genderqueer of misschien nog volop op zoeken ben je tussen de 18 en 30 jaar?  
Dan ben je welkom.

De Jongvolwassenengroep komt maandelijks bij elkaar.
Er zijn  twee soorten bijeenkomsten:

• we komen bij elkaar in Utrecht om een goed begeleid gesprek te voeren over een       
--vooraf bepaald thema. We wisselen ervaringen uit en luisteren naar elkaars verhaal; 
of
• we gaan met elkaar iets leuks doen: een bezienswaardigheid of film bezoeken, een 
--drankje drinken in een café, een strandwandeling, etc. 

Ideeën voor thema’s en uitjes bepalen we met elkaar.

Voor deze bijeenkomsten is het in principe niet nodig om je van te voren aan te melden, 
je kunt gewoon komen. De bijeenkomsten zijn open en worden geleid door ervaren 
vrijwilligers.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: jongvolwassenen@transvisie.nl
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 Transgender en geloof  

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor transgenders met geloofsvragen.

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan 
gaan met veel vragen en worstelingen. Als je religieus bent, kunnen die vragen vanuit 
de dimensie van jouw levensovertuiging een heel specifieke kleur krijgen. 
Allerlei vragen kunnen op je af komen. Wat is mijn identiteit in een religieus perspec-
tief? Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past 
een volledige transitie binnen mijn religie? Wat brengt het allemaal met zich mee? Hoe 
sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de  verschillende reacties in mijn religieuze 
groepering? En zo zijn er veel meer vragen te  noemen, die op je af kunnen komen als je 
een religie hebt en transgender bent.  

Iedere maand is er een bijeenkomst in Zwolle. Voor deze bijeenkomsten is het in prin-
cipe niet nodig om je van te voren aan te melden, je kunt gewoon komen. De bijeen-
komsten zijn open en worden geleid door ervaren vrijwilligers.

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: transgender-en-geloof@transvisie.nl
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TransUnited

Het COC organiseert in samenwerking met Transvisie bijeenkomsten voor transgenders 
met een andere culturele achtergrond (Trans United).

Trans United is een groep bedoeld voor transgenders met verschillende culturele 
achtergronden. Deze transgenders in deze groep hebben vaak specifieke problemen, 
die veelal te maken hebben met hun culturele achtergrond. Het doel van de bijeenkom-
sten is lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen, het vergroten van de zichtbaarheid 
en empowerment. 

Trans United komt meerdere keren in de maand in Amsterdam bij elkaar.

Meer informatie over deze bijeenkomsten staat op onze website: transvisie.nl
of zie de website of facebookpagina van TransUnited.

Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Ook kun je mailen naar: transunited@transvisie.nl
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 Individueel lotgenotencontact

Transvisie biedt verschillende vormen van individueel lotgenotencontact:

1. Telefonisch of per e-mail
2. Individueel gesprek tijdens een groepsbijeenkomst
3. Individueel gesprek
4. Individueel contact voor vluchtelingen
5. Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis
6. Vriendschappelijke begeleiding

1. Telefonisch of per e-mail
Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. Je krijgt dan een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de lijn, die mogelijk 
je vraag kan beantwoorden. Lukt dat niet dan kan deze je in contact brengen met een 
andere vrijwilliger of andere organisatie.
Mail komt ook bij het secretariaat terecht. Het secretariaat beantwoordt je mail of 
stuurt deze door naar een andere vrijwilliger of andere organisatie, die je vragen beter 
kan beantwoorden. 

2. Individueel gesprek tijdens een groepsbijeenkomst
Bezoek je een groepsbijeenkomst en wil je een gesprek hebben met een van onze 
vrijwilligers, dan kun je dat ter plekke aanvragen. Als de vrijwilligers daar op dat mo-
ment tijd voor hebben, kunnen ze dat gesprek met je voeren. Het kan ook zijn dat ze je
doorverwijzen naar een ‘individueel gesprek’ (zie hieronder).

3. Individueel gesprek
Als je met veel vragen zit, kun je ook een individueel gesprek met een ervaringsdeskun-
dige vrijwilliger aanvragen via het emailadres: gesprekken@transvisie.nl. Je wordt dan 
in contact gebracht met een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Let op deze gesprekken 
zijn informatief en ondersteunend, maar kunnen niet de functie van hulpverlening ver-
vullen. Daarvoor zijn andere instanties. 

4. Individueel contact voor vluchtelingen
Transvisie zet zich in om de situatie van transgendervluchtelingen te verbeteren. 
We beantwoorden we vragen van vluchtelingen of (vrijwillige) hulpverleners in hun 
omgeving over toegang tot zorg en veiligheid. Met vragen kun je bellen of mailen naar 
het secretariaat. Informatie staat achter op deze brochure of direct met de coördinator 
vluchtelingen: vluchtelingen@transvisie.nl 
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5. Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis
Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een genderbevestigende operatie, dan 
vind je het misschien prettig als één van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers daar op 
bezoek komt. Je kunt dan spreken bijvoorbeeld over de operatie en je herstel. 
Vraag een bezoek aan via: bezoek@transvisie.nl 
Bij vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op deze 
brochure.

6. Vriendschappelijke begeleiding
In bepaalde situaties, bv. als je geen beroep kunt doen op familie of vrienden, kan een 
vrijwilliger je begeleiden naar het genderteam, bv. als een ingewikkelde transgerela-
teerde medische ingreep wordt besproken. 
De vrijwilliger gaat mee ter ondersteuning en als luisterend oor. Na het bezoek aan de 
arts kun je samen evalueren wat er is besproken. De begeleiding is incidenteel en start 
in het ziekenhuis. 
Vraag begeleiding aan via: bezoek@transvisie.nl
Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure.
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II. Informatievoorziening
Een belangrijk onderdeel van het werk van Transvisie is het geven van informatie en 
voorlichting over transseksualiteit en transgender-zijn, en over de gevolgen daarvan op 
het leven van mensen. 

De informatie die wij bieden, bestaat uit:

1. Telefonische informatie
2. Website
3. Facebookpagina
4. Publicaties
5. Genderidentiteitstkaart
6. Voorlichting
7. Transvisie en de media

1. Telefonische informatie
Je kunt bellen naar het secretariaat met vragen of als je behoefte hebt aan een 
persoonlijk gesprek. Telefoonnummer en tijden staan achter op deze brochure.
Sommige lotgenotencontactgroepen hebben een eigen contacttelefoon, deze wordt ook 
buiten kantooruren opgenomen door een ervaringsdeskundige vrijwilliger uit die groep. 
Zonodig kun je je telefoonnummer inspreken, waarna je wordt teruggebeld. 
De nummers van de contacttelefoons vind je of in deze brochure of op onze website.

2. Website 
Transvisie heeft een uitgebreide website waar belangrijke informatie over en voor 
transgenders te vinden is. Je kunt dan denken aan informatie over de 
lotgenotencontactgroepen en individueel contact, informatie over de organisatie, eigen 
uitgaven, uitgaven en media (boeken en films) van derden voor en over transgenders. 
Verder is er veel informatie over de transitie van volwassenen en kinderen te vinden en 
zijn een aantal maatschappelijke onderwerpen uitgewerkt als zorgverzekering, belas-
tingteruggave. 
De website is moet een bron van informatie bieden voor iedereen die iets over dit 
onderwerp zoekt. Bezoek daarom onze website: transvisie.nl als je meer wilt weten.  
De website wordt bijna dagelijks bijgewerkt.

3. Facebookpagina
Transvisie beheert een Facebookpagina waar regelmatig relevante berichten worden 
gepost. Facebook wordt vooral gebruikt voor kortdurende nieuws.
Bezoek ons op www.facebook.com/TransvisieNL
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4. Publicaties
Patiëntenorganisatie Transvisie geeft voorlichtingsmateriaal uit in de vorm van druk-
werk: folders en brochures, een glossy met een thema en boekjes met als onderwerp 
genderdysforie.

Voor een overzicht van alle publicaties en het bestellen van materiaal, zie de website 
van Transvisie.

5. Genderidentiteitskaart
Transvisie geeft een genderidentiteitskaart uit die gebruikt kan worden in aanvulling op 
en ter uitleg van een wettelijk identiteitsbewijs.

6. Voorlichting
Patiëntenorganisatie Transvisie geeft regelmatig, op verzoek, voorlichting over trans-
genders en transseksualiteit en de gevolgen hiervan op het leven. Voorlichting wordt 
gegeven aan organisaties zoals: scholen, ROC’s, zorginstellingen etc. om mensen meer 
bekend te maken met deze onderwerpen.

7. Transvisie en de media
Zichtbaarheid en bekendheid van transseksuelen en transgenders zorgen voor meer 
begrip en tolerantie in de samenleving. Daarnaast draagt het ook bij aan de emancipa-
tie van transgenders zelf. 

Transvisie wordt regelmatig benaderd door radio, televisie en bladen. Wij werken hier 
zoveel mogelijk aan mee, op onze eigen voorwaarden. In de loop van de tijd hebben we 
hierin goede samenwerkingsrelaties kunnen opbouwen.

Veel transgenders, transseksuelen, familieleden en deskundigen die de afgelopen 
jaren te zien of te horen waren in de media, zijn medewerkers, vrijwilligers, cliënten of 
bezoekers van Transvisie.
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III. Belangenbehartiging

Transvisie komt op voor de belangen van de mensen uit de doelgroep. Dat doet ze door 
de belangen van de groep als geheel te behartigen, maar ook door op te komen voor de 
belangen van het individu.

Collectieve belangenbehartiging
Transvisie ziet het als haar taak de belangen van transseksuelen, transgenders en hun 
naaste omgeving te behartigen. We doen dat door deel te nemen aan tal van landelijke 
en regionale overleggen, maar ook door, aan organisaties of de politiek vragen te stel-
len over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden.

Een belangrijk punt is de zichtbaarheid van en kennis over transseksuelen en transgen-
ders bij de politiek. Een goede kennis over transseksuelen en transgenders is noodzake-
lijk om te komen tot goede besluiten en goed beleid. Daarom probeert we de landelijke 
overheid te informeren over onze problematiek en de beleidsmakers er bijvoorbeeld 
van te overtuigen dat er voldoende geld nodig is voor begeleiding en behandeling.
Het bestuur van Transvisie voert op regelmatige basis overleg met tal van 
externe instanties als zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. 
Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende uitgangspunten:

• De transgender staat centraal.
• De transgender dient op een respectvolle wijze te worden bejegend en 
--te worden aangesproken in het wensgeslacht.
• De transgender zou zelf een coach moeten kunnen aanwijzen die hem 
--het gehele zorgtraject begeleidt.
• Werken met een informed consent.
• Meer decentralisatie, decentrale behandeling waar mogelijk, 
--centrale behandeling alleen waar nodig.
• Maatwerk in het transitieproces.
• Wachttijden zo kort mogelijk.

Bovenstaande uitgangspunten zijn belangrijk voor Transvisie, dat wil helaas nog niet 
zeggen dat ze overal direct omarmd en doorgevoerd worden.
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Transvisie heeft regelmatig overleg met onderstaande organisaties:

• Genderteams van VUmcen UMCG over hun beleid en werkwijze.
• Transvisie Zorg, PsychoInforma Instellingen en andere vrij gevestigde psychologen 
--die gespecialiseerd zijn in genderdysforie over hun hulpverlening en werkwijze.
• Zorginstituut Nederland (ZiN) en Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) over o.m. de 
--vergoedingensystematiek in de basisverzekering en wachttijden om voor zorg in  
--aanmerking te komen.
• Ieder(In) en zusterorganisaties als Rutgers, COC Nederland, TNN, Centrum voor  
--Genderdiversiteit, Stichting Transman over hun inzet voor transseksuelen en  
--transgenders.
• Betrokken overheden als ministeries en gemeenten.
• Cliëntenraden van b.v: VUmc.
• WPATH en EPATH en andere internationale organisaties die zich bezig houden met 
--transseksualiteit.
• Zorgverzekeraars over de problemen rond vergoedingen van behandelingen.

Onderwerpen waar Transvisie actief bij betrokken is, zijn:

• De wachttijden en wachtlijsten bij de genderteams.
• De ontwikkelingen op het terrein van de medische zorg en behandeling.
• De vergoeding van de verschillende behandelingen, medicijnen (hormonen) of hulp-
--middelen (pruiken, laser- behandelingen).
• Het beleid van de verschillende medische centra voor operaties (zoals BMI-beleid).
• Klantvriendelijkheid en bejegening.
• De ontwikkeling van de Nederlandse psychosociale en curatieve zorgstandaard.

Individuele belangenbehartiging
De mogelijkheid bestaat dat een individu voor, tijdens of na zijn transitie ‘vast’ loopt en 
mogelijk de hulp van Transvisie nodig heeft. 
Belangrijkste bron is dan het achterhalen van bepaalde informatie op de website van 
Transvisie. Soms kunnen ook de medewerkers van het secretariaat antwoord geven.
Met vragen kun je bellen of mailen naar het secretariaat. Informatie staat achter op 
deze brochure. 
Als de betreffende persoon daarna nog meer hulp nodig heeft bij de behartiging van 
zijn belangen zal Transvisie de betreffende persoon veelal doorverwijzen naar een  
andere instantie die daarvoor meer is uitgerust (bureau voor rechtshulp, of een  
advocaat etc.).
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