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Permanente ontharing genitale zone
Transvrouwen

Als u in aanmerking komt voor een geslachtsaanpassende operatie is het
noodzakelijk dat u een deel van het genitale gebied permanent onthaart. In deze
folder leest u meer hierover.
Waarom?
Bij de vaginaplastiek-operatie maakt de plastisch chirurg van bestaande huid een vrouwelijk
geslachtsdeel. Om te voorkomen dat er haren groeien aan de binnenkant van de nieuwgevormde
vagina moeten de haren in bepaalde delen van het genitale gebied verwijderd zijn. Dit is niet
meer mogelijk zodra de huid inwendig zit.
Wat?
U moet het genitale gebied op de volgende plaatsen ontharen.
• Penis: basis van de penisschacht rondom, met aan de voorzijde een marge van maximaal 2
centimeter richting de buikhuid/schaamheuvel (zie groene arcering figuur 1 en 2). Deze 2 cm
is gerekend vanaf omslaghoek penis-buikhuid.
• Perineum: een strook huid beginnend op 1 centimeter boven de anus doorlopend tot de
balzak, 3 centimeter breed (zie groene arcering figuur 1).
Let op: u hoeft de balzak en de schaamheuvel verder NIET te ontharen.

Figuur 1: het permanent te ontharen gebied:
perineum en penisschacht.

Figuur 2: het permanent te ontharen gebied:
penisschacht met aan voorzijde maximaal 2
centimeter uitloop richting buikhuid.

Hoe?
Het gaat om permanente ontharing door middel van elektrische epilatie of laserlicht. Welke
specifieke ontharingstechniek bij u wordt toepast, bespreekt u met de huidtherapeut.
Wanneer?
Het permanent ontharen van het genitale gebied is een langdurig traject. We adviseren u
daarom om er al mee te starten in de sociale en hormonale transitiefase.
1/2

Meer informatie
Mochten u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie
T: (020) 444 2232 (09.00-10.30 uur)
F: (020) 444 5254
E: genderteam-poli@vumc.nl
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Polikliniek plastische chirurgie
T: (020) 444 9800 (09.00-12.15 en 13.00-16.00 uur)
F: (020) 444 9689
E: poli.prhc@vumc.nl
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