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Verslag EPATH Rome 11-13 april 2019 
Lisa van Ginneken & Saskia Kreutzer 
 

Over de EPATH 
De EPATH (European Professional Association for Transgender Health) richt zich op het uitwisselen 

van wetenschappelijke onderzoeksresultaten tussen wetenschappers, zorgverleners en transgender 

personen en organisaties. Wetenschap is een specifieke, afgebakende manier van kijken naar de 

werkelijkheid. Dat kan soms vervreemdend werken: zaken die de meerderheid intuïtief als waar zou 

aannemen, krijgen in het wetenschappelijke debat vaak pas een plaats nadat ze methodisch zijn 

onderzocht. Ook is het zinvol om bepaalde vragen herhaaldelijk te onderzoeken, in verschillende 

contexten en/of op verschillende manieren. Deze manier van wetenschappelijk werken, laat zich in 

sommige lezingen ook zien. Soms voelen conclusies als open deuren, soms is het kennis die we al 

hadden op basis van eerder onderzoek. Soms zijn het kleine stapjes in aanvulling op onderzoek dat 

we eerder (tijdens de WPATH in 2018 of de EPATH in 2017) hebben gezien. 

De EPATH in Rome heeft 606 deelnemers vanuit heel Europa en van daarbuiten. 

Terugkijkend op de EPATH 2019, Opinie Transvisie door Lisa 
De EPATH was dit jaar weer groter dan voorgaande keren. Niet alleen kwamen de bezoekers uit alle 

denkbare landen, maar ook de diversiteit in de onderzoekers/onderzoeksinstituten was groot. Er 

waren een flink aantal ‘nieuwkomers’ op dat punt. Dit is een gunstige ontwikkeling, omdat nieuwe 

onderzoeksinstituten en nieuwe onderzoekers ook nieuwe perspectieven meebrengen, die een 

aanvulling kunnen zijn op de gevestigde instituten zoals die uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

De nieuwe onderzoekers kunnen nog wel een groeistap maken in grondigheid en omvang van hun 

onderzoek. Soms waren de aantallen respondenten wel erg klein om nog zinvolle conclusies te 

kunnen trekken. 

De EPATH is een congres voor wetenschappers in de transgenderzorg. Het is positief dat de 

organisatie dit jaar duidelijke ruimte heeft gecreëerd voor het perspectief van de transgender 

personen. Niet alleen zijn we uitgenodigd, maar ook is er in de plenaire lezingen een podium voor 

onderzoekers die zelf transgender zijn, en die een krachtig pleidooi hielden voor het terugdringen 

van de pathologisering in de transgenderzorg. 

Wat opvalt is dat de verschillende perspectieven wel aanwezig zijn op het congres, maar dat ze vrij 

weinig de interactie met elkaar aangaan. Wat ons betreft zou er bij volgende edities meer 

aangestuurd moeten worden op een inhoudelijk debat. Niet alleen tussen de transgender personen 

en de zorgprofessionals en onderzoekers, maar juist ook tussen de zorgprofessionals onderling. Men 

heeft in de richtlijnen de mond vol van multidisciplinair samenwerken, maar op het congres ontbrak 

het multidisciplinaire debat vrijwel volledig. Terwijl daar nu juist de vertaalslag gemaakt kan worden 

van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar concrete zorg in de praktijk, die professionals 

dagelijks aan transgender personen geven. Wordt de wetenschap niet waardevoller als de zorg 

centraler staat op een congres als dit en als de transgender personen en hun naasten daarover 

volwaardig mogen meepraten, ook zonder wetenschappelijke publicatie in hun achterzak? Is een 

congres als dit bedoeld om alleen de wetenschap beter te maken of ook de zorg aan transgenders?  
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Beleving van EPATH door Saskia 

Als scholenvoorlichter bij Transvisie en moeder van mijn transgender zoon (10 jaar) was ik extra 

geïnteresseerd in onderzoek en ervaringen over en van kinderen en jongeren. Er wordt veel 

onderzoek gedaan naar transgender kinderen en jongeren, zoals ook blijkt uit dit verslag, dus ze zijn 

zeker als onderzoeksdoelgroep aanwezig op dit congres. De nadruk ligt nu nog veelal op de cijfers en 

minder op de gevoelens die leven onder trans jongeren en hun familie. Er waren vier ouders op deze 

EPATH aanwezig. Wij kregen als ouders de indruk dat wij de gevoelslaag vertegenwoordigden van 

onze en andere trans kinderen, wat best intens was. Soms leek het erop alsof al die onderzoeken die 

volgens genderklinieken nodig zijn voor een goede diagnose van genderdysforie, vooral dienen om 

voldoende data te verzamelen voor onderzoekers om een wetenschappelijk resultaat te verkrijgen. 

Er wordt hierin geen rekening gehouden met de impact van die onderzoeken op het welzijn van onze 

kinderen. Gelukkig waren de workshops van Johanna Olsen-Kennedy en Ayden Olsen een welkome 

uitzondering omdat zij grote betrokkenheid toonden richting transgender kinderen en jongeren en 

vooral ingingen op de ervaringen van de jongeren. Het belang van ondersteunende ouders, familie, 

school en peers voor transgender jongeren wordt door onderzoek bevestigd (als je ouders helpt, help 

je de kinderen), maar ondersteuning voor die groepen is helaas nog lang niet altijd onderdeel van de 

zorg.  

In landen om ons heen zien we een Informed Consent model, waarbij transgender mensen zelf regie 

hebben over hun proces. Dit zou ik ook wensen voor ouders en hun kinderen, die dat willen. En 

natuurlijk zou het mooi zijn als op een volgend EPATH congres een kind of jongere aan het woord 

komt met diens ervaringen, die zo een stem kan geven aan onze kinderen.  

Gebruikte afkortingen 
GAS genderbevestigende chirurgie (Gender Affirmative Surgery) 

HT hormoonbehandeling (Hormone Treatment) 

GNB’s niet binaire transgender personen (Gender Non-Binairies) 

GB’s binaire transgender personen: transmannelijk of transvrouwelijk (Gender Binairies) 

GnRaH Pubertijdsblokkers 

 

Noot van de redactie 
We hebben de onderwerpen uit het oorspronkelijke verslag van Lisa en Saskia voor de leesbaarheid 

hergegroepeerd en ondergebracht in vijf onderwerpen, waar ze verder in willekeurige volgorde zijn 

opgenomen. Onderwerp vijf is ook weer opgedeeld in zes sub onderwerpen: 

I. Algemeen (zwart) 

II. Kinderen en jongeren (blauw) 

III. Volwassenen (rood) 

IV. Inbreng van transgender mensen (paars) 

V. Overige onderwerpen (groen) 
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I. Algemeen 

Donderdag 11 april 12.30 

Opening session 

“Hello, i am a butterfly” says the butterfly 

“Hello caterpillar, you are a caterpillar” says 

the snail 

 

 

 

Workshop: Alternatieve voorstelling/presentaties van gender dysforie, 

Los Angelos Gender Center   

(Aydin Olson-Kennedy aolsonkennedy@lagendercenter.com) Vrijdag 12 april 16.30 

Aydin werkt met transgenders en hun ouders als maatschappelijk werker en is zelf transgender. Hij 

toont in zijn workshop aan dat transgender zijn veel complexer en chaotischer is dan de huidige 

diagnostische criteria van genderdysforie laten zien.  

Diagnostische criteria worden gedefinieerd door wat cis mensen anders vinden dan ‘normaal’ -niet in 

de cis hokjes M /V passen - maar dit M/V gedrag is gebaseerd op gender socialisatie en het laat de 

ervaringen van trans mensen veelal buiten beschouwing.  

Trans mensen hebben een ‘Coming in’ voordat ze een ‘coming out’ hebben 

‘Coming in’ is een proces van vele momenten. De trans persoon begint zich in eerste instantie te 

realiseren dat deze dingen anders ervaart dan andere mensen. Er komt een vraagteken op. Coming in 

is een proces van onderzoeken naar wat er aan de hand is: waarom ben/denk/voel ik (me) anders? 

Coming in is ook een proces van opzoeken op internet wat je hebt aan symptomen en stress. Trans 

personen proberen een taal te vinden voor hun gevoelens. Het is vaak een individuele, privé 

zoektocht, die niet gedeeld wordt. Genderdysforie wordt groter door de informatie die gevonden 

wordt. Er is moed voor nodig om alle stereotype ideeën en angsten, die in de buitenwereld bestaan 

over transgenders te doorleven en overeind te blijven, zoals bijv. ‘ben ik niet gewoon een enorme 

aandachtzoeker’, ‘ik heb het vast verkeerd begrepen’, ‘het is zeker een fase, het gaat wel over’, 

‘misschien ben ik wel gek’, ‘weet ik het wel zeker? misschien krijg ik er later spijt van’. Deze 

transfobie veroorzaakt nog meer stress... 

‘Coming out voor trans mensen gebeurt meestal niet omdat ze er zo enthousiast over zijn, maar 

meer omdat ze hulp nodig hebben, anders kunnen ze niet authentiek zijn. Reacties van de mensen 

met wie ze voor het eerst delen dat ze trans zijn of zich niet goed voelen in het huidige geslacht zijn 

meestal niet helpend, omdat deze vrienden of ouders ook een coming in proces doormaken en de 

trans persoon dan alle twijfels voorleggen die ze zelf ook al hadden bedacht en doorleefd. Hun 

gevoelens worden steeds in twijfel getrokken, wat stressvol is. Bijvoorbeeld ze zijn te jong om te 

weten dat ze transgender zijn (kinderen krijgen dit vaak te horen), of ze zijn te oud, dan hadden ze 

het allang moeten doorhebben. Ze krijgen te maken met een scenario van een grote puzzel, waar de 

stukjes niet precies passen. Stressvol dus. 

mailto:aolsonkennedy@lagendercenter.com
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Wanneer transgender kinderen uit de kast komen naar hun ouders, hebben de ouders een soortgelijk 

coming in proces: zij gaan ook als een gek op internet zoeken, waar hun kind het over heeft en er 

met anderen over praten (vrienden of partners). Ouders beginnen zo langzaam aan de positie van 

hun trans zoon of dochter te respecteren. Ze hoeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor het 

coming in proces van hun kind, omdat dat meestal al achter de rug is. Hun coming in proces loopt 

alleen niet parallel met het coming in proces van hun kind. Dat gaat zo door met andere familieleden, 

vrienden, etc. die vaak na elkaar het coming in proces hebben. Zo blijft de transgender persoon vaak 

dezelfde vragen krijgen: bijv. (SK) ‘wil je gewoon uniek zijn?’ ‘Dit klopt niet, ik zie nog steeds een 

meisje/jongen (geboortegeslacht) in jou’; ‘ik heb dat ook gehad, zo’n fase waarin ik in de bomen 

klom, maar dat ging weer over’, ’het is toch hartstikke gevaarlijk die hormonen, dat zou ik mijn kind 

niet aandoen’?  

Dit noemt Aydin ‘Genderdysphorie lawaai in je hoofd’. Dit is een term voor de kakofonie aan interne 

stemmetjes in het hoofd van transgender mensen. Die interne stemmetjes zijn soms zo hard, dat ze 

al het andere overstemmen, zeker wanneer trans personen nog in de coming in fase zitten. Later 

kunnen (sommige van die) stemmetjes nog steeds aanwezig zijn na hun coming out. De stemmetjes 

kunnen minder sterk worden na pubertijdsremmers of crosssekse hormonen, maar ze zullen er nog 

steeds zijn. Deze stemmetjes leiden de trans persoon 24/7 ontzettend af van waar die mee bezig is, 

van schooltaken, werk, gesprekken, etc. Ze zijn een afleider maar kunnen tegelijkertijd ook als 

bescherming dienen om niet helemaal in het hier en nu te zijn met alle stress. Fysieke aanpassing aan 

het wensgeslacht door hormonen en/of chirurgie helpt, maar het lichaam is niet het enige wat telt, 

het zijn ook de interne stemmen, gevoelens en gedachten die men privé ervaart. De stemmen gaan 

niet alleen over het lichaam (te grote/kleine handen, te groot/klein, dik/dun, borstkas, haargroei) 

maar ook over de stem, manier van lopen, de angst om als transgender te worden geïdentificeerd.  

In klinieken wordt bij diagnose genderstress overgewaardeerd, want als je te weinig dysforie hebt 

kom je niet in aanmerking voor behandeling. Gendereuforie zou net zo belangrijk moeten zijn als 

signaal voor diagnose. Dit zijn momenten, waarop de stemmen even stoppen/ verdwijnen/ zachter 

zijn.  Want ze vooronderstellen dysforie op andere momenten. Omdat trans mensen bang zijn 

opgenomen te worden in inrichtingen of ziekenhuizen spreken ze meestal niet openlijk over suïcidale 

gedachte, maar blijven zij ermee zitten (imploderen). Dit is veel gevaarlijker dan het naar buiten 

brengen (exploderen). Soms zeggen trans jongeren: ‘het is niet zozeer dat de buitenwereld je moet 

accepteren. Het is meer een strijd om jezelf te accepteren en lief te hebben, zoals je bent, terwijl de 

wereld om je heen je anders heeft verteld’ [over transgender zijn]. 

Voorbeeld van genderdysforie lawaai in je hoofd in een video ‘Her story’ (te vinden op Youtube), 

door een transpersoon gemaakt over een interview. De transvrouw wordt geïnterviewd door een cis 

vrouw en is zo bezig met de stemmen in haar hoofd dat ze haar aandacht nauwelijks kan richten op 

de interviewster, bang dat ze als transgender vrouw wordt ‘herkent’, omdat ze grotere handen heeft. 

Ze denkt: ‘niet op mijn handen letten, anders let zij ook op mijn handen’, ‘misschien moet ik het 

gewoon zeggen’, ‘maar dan is ze helemaal afgeleid door mijn handen’, etc.) 

Oefening ter illustratie van transgender stemmen in je hoofd. Vier mensen krijgen ieder een eigen 

papier met daarop een soort interne stemmen die ze tegelijkertijd voorlezen en blijven herhalen en 

een iemand zit op een stoel en representeert een transgender persoon. Die moet een presentatie 

over de ruggengraat zo goed mogelijk navertellen, terwijl de vier stemmen aan staan. De trainer 

moedigt de transpersoon steeds aan, je kunt het! 

Fase 1: 4 stemmen staan aan: geen enkele informatie komt binnen; 
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Fase 2: je bent uit de kast, dus er is een stem minder (nu nog drie): gevoel dat het onmogelijk is, 

opgeven dat het ooit gaat lukken; 

Fase 3: je bent aan de hormoontherapie, dus weer een stem minder (nog maar twee) nu komt er wel 

iets binnen en kan ik de beelden zien maar het is nog steeds beperkt, lichtelijk wanhopig; 

Trainer vraagt door hoe dit zou zijn, als dit niet even maar de hele tijd doorgaat, 24/7? Vreselijk! Wat 

zou je kunnen doen? Mediteren, dan worden de stemmen misschien nog erger? Yoga? Dit zijn nog 

heel gezonde strategieën. Veel trans personen kiezen voor drugs om de stemmen te stoppen of gaan 

zichzelf snijden.  

Trainer: Als ik je aanbied om 30 minuten pauze te krijgen na een maand, in ruil voor zelf snijden, zou 

je dat doen? Zeker, want ik word gek van die stoorzenders!  

De vier stemmen van geïnternaliseerde maatschappelijke transfobie blijven altijd bij je, in meerdere 

of mindere mate, ook als je helemaal klaar bent met je transitie. Ze zijn onzichtbaar voor anderen, 

waardoor anderen het niet begrijpen. Het is niet verbazingwekkend dat veel transgenders last 

hebben van migraine of hoofdpijn, omdat ze moe worden van die stemmen. Daarom is het belangrijk 

dat we onze hulp aan transgenders richten op het omgaan met die stemmen, die ons elke keer uit 

verbinding halen met onze omgeving en ons tegelijkertijd beschermen tegen de harde realiteit. 

II. Kinderen en jongeren 

Is de leeftijd van verwijzing van invloed op de verdere transitie en behandeling van 

kinderen?  

(Accessing of physical interventions by age of first referral: Does age of first referral matter?) (Una 

Masic & Polly Carmichael), Donderdag 11 april 14:30 

De studie die hier gepresenteerd werd ging over de invloed van leeftijd op behandeling van kinderen 

met pubertijdsblokkers. Het onderzoek is gedaan in 2018 onder jongeren (n=3052) van 14-17 jaar 

met tenminste 6 afspraken in de GIDS kliniek in Londen. Het had de volgende resultaten: 

 Waar vroeger 1.3 % (2000) van de kinderen een verwijzing had voor hun 12de jaar is dat in 
2017 sterk gestegen naar 33,3%. 

 40% startte of was reeds gestart met pubertijdsremmers en 60% niet. 
 Percentueel gingen meer transgender meiden aan de pubertijdsremmers dan transgender 

jongens. 
 Zij die naar de GIDS waren verwezen als ze ouder waren dan 12 jaar, maakten minder vaak 

gebruik van puberteitsremmers op hun 14de, dan kinderen die op jongere leeftijd dan 12 jaar 
waren verwezen. 

Wat zouden deze resultaten kunnen betekenen? Bij jongeren die na hun 12de verwezen zijn en niet 

aan de pubertijdsremmers gingen, zou het zo kunnen zijn dat ze niet aan de pubertijdsremmers 

gingen omdat ze langer konden nadenken over wel/niet kiezen voor behandelingstrajecten rondom 

hun genderidentiteit. Dit laatste is een hypothese van de onderzoekers en dient nader onderzocht te 

worden. (Noot van Saskia: er zou ook een andere reden kunnen zijn, te weten: dat jongeren te laat 

waren en de groei van secundaire geslachtskenmerken niet meer konden worden gestopt door 

pubertijdsremmers.) 
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Psychosociale behandelingsresultaten bij transgender jongeren die verwezen zijn 

naar Hamburg Gender Identity Service  

(Psychosocial health after gender affirming treatment in young adults diagnosed with Gender 

Dysphoria referred to the Hamburg Gender Identity Service: first follow-up results)                                                                         

(Inga Becker-Hebly: i.becker@uke.de) Donderdag 11 april 14:45 

Aan dit onderzoek (n= 204 bij start en n=75 bij follow up onderzoek) deden meer transgender 

jongens mee (85%) dan transgender meisjes (15%) en hun gemiddelde leeftijd is 15,5 jaar. De studie 

vond het volgende:  

1. Het psychologisch functioneren van de jongeren verbeterde significant na behandeling met 
GnRHa en crosssekse hormonen, vergeleken met de normgroep. 

2. Kwaliteit van leven van de jongeren is significant gerelateerd aan de mate van internaliseren 
van problemen en lichaamsontevredenheid voor de behandeling. Kwaliteit van leven is bij 
trans personen met depressie hetzelfde gebleven na crosssekse hormonen of operaties. 

3. Lichaamsbeeld bleef hetzelfde door pubertijdsremmers, maar werd significant verbeterd na 
behandeling met crosssekse hormonen of genderbevestigende operaties. Tevredenheid over 
het lichaam was hoger in steekproeven met crosssekse hormonen dan de steekproeven met 
pubertijdsremmers of zonder behandeling.  

Conclusies en implicaties: 

 We zien een verbetering in psychosociaal functioneren bij jongeren vooral na crosssekse 

hormonen en genderbevestigende operaties. Dit is in lijn met andere studies. 

 Er is niet een en dezelfde “one fits all” oplossing voor alle jongeren, want zij hebben 

verschillende problematiek en behoeften. Een multidisciplinaire benadering is nodig om hen 

goed te ondersteunen.  

Transgender jongeren en impact van genderbevestigende (crosssekse)hormonen 

op hun welzijn  

(Transgender youth and gender affirming hormones; a prospective 5-7 years follow-up, Los Angeles, 

USA) (Johanna Olson-Kennedy) Donderdag 11 april 15.00 

Dit is een 5-7 jaar follow-up studie naar tevredenheid na behandeling met crosssekse hormonen. De 

onderzoekspopulatie bestaat uit een totaal van n=65, waarvan n=23 in behandeling, n=42 uit 

behandeling, waarvan 58% transgender mannen en 42% transgender vrouwen van 18-30 jaar. 

Resultaten uit dit onderzoek waren: 

 75% van de ondervraagden had gemiddelde tot hoge scores op levenstevredenheid. 
Daarentegen was 12,5% van de transgender meiden niet tevreden over hun leven.  

 Het lichaamsbeeld is significant verbeterd: jongeren onder 16 jaar zagen een grotere 
verbetering van lichaamswaardering. 

 Geen spijtgevallen onder de populatie bij trans vrouwen(n=27) en trans mannen (n=37). Wel 
1 die stopte omdat het te duur was om te betalen.  

 Kwalitatieve antwoorden bevestigen de cijfers dat de transgender die de crosssekse 
hormonen kregen erg blij zijn met hun keuze. 

mailto:i.becker@uke.de
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In deze kliniek in Los Angeles wordt het 
Informed Consent model gebruikt, dat wil 
zeggen: geïndividualiseerde zorg, waarbij de 
informatie word gegeven aan transgender 
jongeren en volwassenen zodat ze zelf (mee) 
kunnen beslissen wat ze nodig hebben. 

Psychologisch welzijn en zelfbeeld onder kinderen en jongeren, gerelateerd aan 

hormoon behandeling  

(Psychological well-being and self-image in children and adolescents diagnosed with gender 

dysphoria in relation to hormonal treatment)(Elise Ruysschaert & Justine Janssen et al, UZ Gent) 

Donderdag 11 april 15.15 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat genderdysfore jongeren vaker last hebben van minderheidsstress, 

angststoornissen en depressie, suïcidale gedachten (>50%) en suïcide pogingen (33%). Bij 43% komt 

levenslange zelfverminking voor en deze groep scoort lager op levenstevredenheid vergeleken met 

niet-genderdysfore kinderen.  

Bij UZ Gent wordt het Informed Consent model gebruikt, waarbij na diagnose van genderdysforie 

gecheckt wordt op psychische beperkingen (co morbiditeit) en het sociaal netwerk van de cliënt. Dit 

was de start van het onderzoek (baseline) en daarna werd gestart met pubertijdsremmers of 

crosssekse hormonen. Na 4 maanden worden dezelfde mensen opnieuw onderzocht en resultaten 

vergeleken. Het gaat om 177 kinderen en jongeren bij UZ Gent, gemiddelde leeftijd 16, ongeveer 

20% trans meiden en de rest trans jongens. Uit dit onderzoek komt het volgende:  

 Er vindt minder zelfverminking plaats na behandeling met pubertijdsremmers en crosssekse 
hormonen. 

 Laagste scores voor fysiek uiterlijk en algemene zelfwaardering voor de baseline groep werd 
significant hoger door testosteron gebruik onder transgender jongens en deze verbetering 
was minder voor oestrogeen gebruik onder transgender meiden. 

 Transgender vrouwen zijn minder tevreden met hun primaire geslachtskenmerken dan 
transgender mannen. Onder trans mannen is men meer tevreden na testosteron 
behandeling. 

 Orgametril lijkt de kans te vergroten op suïcidale gedachten en zelfverminking. Misschien is 
dit te verklaren doordat dit medicijn alleen de menstruatie remt en bijvoorbeeld niet de 
borstgroei stopt. 
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Hoeveel jongeren stoppen met pubertijdsremmers en waarom?  

(A follow up study of transgender adolescents who stopped their medical treatment with puberty 

suppression) (M. Arnoldussen et al, Amsterdam UMC.) Donderdag 11 april 15.30 

Uit kwantitatief onderzoek van data uit Nederland blijkt dat: 

 Tussen 2000-2017 zijn in Amsterdam UMC 683 jongeren gestart zijn met pubertijdsremmers, 
waarvan er 11 gestopt zijn met deze behandeling (1,6%). 

 Tussen 2000-2018 zijn in Leiden UMC 139 jongeren gestart met pubertijdsremmers en zijn 6 
gestopt (4.3%).  

Waarom stoppen jongeren met pubertijdremmers? Via diepte-interviews met 10 jongeren proberen 

de onderzoekers te achterhalen waarom zij gestopt zijn met pubertijdsremmers. Het onderzoek is 

nog niet af en alleen de eerste twee verhalen van twee jongeren werden gepresenteerd: 

 Tess heeft pubertijdsremmers geprobeerd, maar is er weer mee gestopt, omdat het toch niet 
bracht wat werd verwacht. Tess heeft geen spijt van de behandeling met pubertijdsremmers 
daar het onderdeel was van het proces van uitzoeken wat het beste past.  

 Laura heeft pubertijdsremmers gehad en is gestopt omdat ze zich er niet beter door voelde. 
Na medicijnen te hebben gekregen voor autisme, voelde ze zich wel beter.  

Voorlopige conclusie is dat veruit de meeste jongeren doorgaan met hun behandeling met 
pubertijdsremmers. De genderidentiteit van deze twee jongeren die stopten, was nog in 
ontwikkeling tijdens de behandeling en verschillende aspecten beïnvloeden dit proces. 

Hoe goed geïnformeerd en open maken jongeren de keuze voor een behandeling 

met pubertijdsremmers?  

(Puberty blocking in transgender adolescents: How well-informed and open to change are the 

choices made at young age) (Lieke Vrouenarts et al, Leiden UMC) Donderdag 11 april 15.45 

Uit observatie studies komt naar voren dat transgender kinderen die in aanmerking komen voor 

pubertijdsremmers, ook beslissing bekwaam zijn. Dit onderzoek checkt deze observaties door aan 10 

jongeren zelf te vragen hoe zij achteraf terugkijken op dit keuzeproces voor een behandeling met 

pubertijdsremmers. Voor de onderzochte jongeren was het onderdrukken van lichamelijke 

veranderingen de belangrijkste reden om te beginnen met pubertijdsremmers en zij waren dan ook 

opgelucht dat lichamelijke veranderingen uitbleven. Deze jongeren wilden dus niet zozeer remmers 

omdat ze meer tijd nodig zouden hebben voor experimenteren en onderzoeken van hun 

genderidentiteit, wat door de klinische staf meestal als hoofdreden wordt gegeven. Voor deze 

kinderen was het al duidelijk dat zij transgender zijn en deze behandeling wilden. Een andere reden 

die zij achteraf aangaven waarom voor pubertijdsremmers te kiezen is dat vooral familieleden 

hierdoor meer tijd kregen om te wennen aan hen als transgender jongen/meisje. Misschien geldt 

‘meer tijd’ dus meer voor cis familieleden en medische staf dan voor de jongere zelf.  

De meeste zeiden “Ik begreep de informatie niet helemaal, maar voldoende”.  Zij zeiden te jong te 

zijn om de informatie over de behandeling met pubertijdsremmers helemaal te begrijpen, maar niet 

te jong om erover te beslissen. Ook omdat het een omkeerbare keuze was en omdat ouders 

meedachten met hen, konden zij deze beslissing nemen. Zij nemen de mogelijke bijeffecten voor lief 
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en dit gold zowel voor stoppers als voor volhouders. Conclusie is: dat transgender jongeren volgens 

henzelf niet te jong zijn om te beslissen over de behandeling met pubertijdsremmers. 

The year in review – Mental Health 

(Tim van de grift, Amsterdam UMC, email: t.vandegrift@vumc.nl) Vrijdag 12 April 9.00  

Belangrijkste onderwerpen en uitkomsten van onderzoeken naar mentale gezondheid het afgelopen 

jaar zijn: 

 Psychologische gezondheidsindicatoren zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen naast 

modererende factoren zoals zelfvertrouwen en veerkracht. In het onderzoek (van Scandurra 

et al, 2018) worden verschillende factoren aan elkaar gerelateerd en gekeken of er een 

verband is tussen bijv. geïnternaliseerde transfobie en veerkracht, stress en angst. Hieruit 

blijkt dat een laag zelfvertrouwen depressie voorspelt en ook intimidatie-stress negatief 

beïnvloedt. Negatieve stress of minderheidsstress en geïnternaliseerde transfobie zijn 

stressfactoren, waar men zich niet gemakkelijk voor kan beschermen. Veerkracht is niet 

volledig beschermend tegen angst (zie figuur hier beneden). 

 
 Onderzoek naar autistische eigenschappen bij genderdysfore jongeren is gedaan door John F. 

Strang et al. (2019) met als artikel: Initial Clinical Guidelines for Co-occurring Autism 

Spectrum Disorder and Gender Dysphoria or Incongruence in Adolescents. Uit verschillende 

onderzoeken komen verschillende bevindingen. De vraag is dan ook hoe gevoelig de AQ is 

voor autisme-metingen. 

The year in review – Children and adolescents 

(Jiska Ristori, Psychologist van Florence University) Vrijdag 12 April 9.15 

Er is een grote toenamen in het aantal onderzoeken over kinderen en jongeren. Er zijn 10 review 

studies gedaan in 2018 en 3 review studies in 2019. Hieruit komt naar voren dat: 

 Gender dysforie in Nederland vaker voorkomt dan eerst gemeten: 4% van de jongeren (12-18 

jaar) en kinderen (onder de 12) is gender incongruent, 1.3% heeft diagnose genderdysforie. 

Er zijn ongeveer twee keer zoveel transgender jongens dan meisjes die werden verwezen in 

dit Nederlandse onderzoek. Eerder zagen we dat er juist meer transgender meisjes als kind 

binnen kwamen, nu meer transgenderjongens van 12 jaar of ouder.   

 Studies onder de algemene populatie laten een groter % gender incongruente kinderen en 

jongeren zien dan onderzoek onder hen die voor behandeling verwezen werden naar een 

kliniek. Ook is er een hoger % gender incongruentie onder kinderen en jongeren onder de 18 

vergeleken met volwassenen. Hieruit volgen vragen zoals: komt genderincongruentie meer 

mailto:t.vandegrift@vumc.nl
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voor bij jongeren/kinderen omdat ze hun coming out makkelijker zouden vinden? Of is 

genderidentiteit meer fluïde onder jongeren? 

 Is de gezondheidszorg afgestemd op wat transgender kinderen en jongeren nodig hebben? 

De algemene gezondheid onder jongeren werd vergeleken met die van transgender jongeren 

en daaruit blijkt dat 66% van de transgender jongeren een slechte gezondheid aangeeft 

tegenover 33% van de cis jongeren, waarvan lange termijn problemen: 59% onder 

transgender jongeren tegenover 17% onder cis jongeren. Transgender jongeren gingen vaker 

langs bij een zorginstelling. Als we Gendercare worldwide (uit WPATH) bekijken zien we dat 

die vooral gecentreerd is rondom West-Europa en Verenigde staten en er in veel regio’s 

helemaal geen zorg wordt aan geboden. 

(een stip / . staat voor een genderkliniek). 

 
 In een onderzoek over zorg drempels onder trans jongeren bleek dat jongeren zich niet 

verzekerd voelen van goede zorg. Een gebrek aan training op genderspecifieke onderwerpen 

werd als de hoofd probleem gezien. Volgens de onderzochte jongeren zijn zorgsystemen niet 

altijd verwelkomend naar genderdiverse jongeren, maar eerder vijandig. Verder zien trans 

jongeren het genderspectrum veel breder dan zorgverleners, die nog veelal in cis hokjes M/V 

denken.  

 Uit onderzoek (van Aparicia-Garcia et al, 2018) onder transgender jongeren (n=856 en 

leeftijd 14-25 jaar) blijkt zat zij veel last hebben van pesten en geweld en dus een kwetsbare 

groep zijn:  

o 43% van de trans of non binaire jongeren hebben last van pesten op school en buiten 

school tegenover 25-29% cis jongeren.  

o 24% van de transgender jongeren heeft last van fysiek geweld op school tegenover 

8% van de cis jongeren.  

o Non binaire jongeren zijn vaker doelwit van cyberpesten blijkt uit hun onderzoek.  

o Doordat trans jongeren meer fysiek en psychisch geweld op school en buiten school 

ervaren, hebben ze vaker last van depressie en angst en voelen ze zich meer 

geïsoleerd. Deze jongeren denken dan ook vaker aan suïcide. Het wel eens denken 

aan suïcide komt bij 78% van de non binaire jongeren voor, 70% bij trans jongeren, 

vergeleken met 41% onder de cis jongeren die wel eens aan suïcide denkt. 
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 De link tussen autisme spectrum (APS) en genderincongruentie wordt bevestigd door vier 

nieuwe studies, hoewel de aard van de link nog niet duidelijk is en meer onderzocht moet 

worden. 

 Uit zeven studies naar gender bevestigende zorg komt naar voren dat gender bevestigende 

zorg voor kinderen en jongeren de genderdysforie zeker kunnen verlichten en dus het welzijn 

van deze jongeren kunnen vergroten. Wel is het belangrijk om de benadering te 

individualiseren, elke kind heeft zij eigen pad en zal dus in alle openheid benaderd moeten 

worden om de beste zorg te krijgen.  

 In onderzoek naar houding van transgender jongeren ten opzichte van vruchtbaarheid (van 

Chen et al, 2018), met n=156, gemiddelde leeftijd 16,1 jaar blijkt dat 49% denkt kinderen te 

willen, 28% denkt van niet en de rest weet het niet. 36% van de ondervraagde jongeren geeft 

aan interesse te hebben in biologisch ouderschap. 71% denkt aan adoptie als een 

mogelijkheid om kinderen te krijgen. Ondanks de interesse en het belang wordt er weinig 

aandacht besteed aan vruchtbaarheid door zorgverleners. Uit het onderzoek bleek dat 80% 

van de onderzochte trans jongeren nooit hierover gesproken had met de hulpverlener en 

65% het nooit met hun ouders hadden besproken. Maar 14% had effecten van 

hormoontherapie besproken, 61% toonde in dit onderzoek interesse om hier meer over te 

weten. Een onderzoek onder zorgverleners laat een ander beeld zien, want zij zeggen wel 

degelijk kennis te hebben over impact van hormoontherapie op vruchtbaarheid en 95% kan 

zich de WPATH aanbevelingen herinneren. Conclusie is dat vruchtbaarheidszaken door 

zorgverleners meer besproken zouden moeten worden met ouders en jongeren. 

 Een onderzoek uit Nederland (van Brik et al, 2019) over gebruik van een behandeling tot 

vruchtbaarheidsbehoud onder transgender meiden die pubertijdsremmers hebben of 

hebben gehad (n=35) tussen 2011-2017, bleek dat 91% hierover voorlichting had gehad. 38% 

had een poging gedaan om vruchtbaarheid te behouden, waarvan 78% succesvol was. Hierbij 

werd de volgende kanttekening geplaatst door de onderzoekers: 1/3 van de ondervraagden 

had geen vruchtbaarheidsbehandeling gehad, omdat ze geen zaad konden produceren - 

doordat ze nog te vroeg in de pubertijd waren. Deze cijfers zijn hoger dan wat uit eerdere 

studies uit de VS kwam.  

Conclusie: transgender kinderen en jongeren zijn heel divers in hun behoeften en dienen dan ook 

ethisch verantwoorde mogelijkheden te krijgen, met minimalisering van schade en maximalisering 

van welzijn, aangepast aan hun sociale, onderwijs en gezondheidssituatie. 

The year in review -Endocrinology 

(Gary Butler, Tavistock, GIDS) Vrijdag 12 April 9.45  

In de endocrinologie werd onderzoek voornamelijk gericht op veiligheid en werkzaamheid van 

verschillende hormoonbehandelingen onder jongeren en volwassenen: 

 Uit onderzoek onder transgender vrouwen, waarin hartaanvallen werden gerelateerd aan 

behandeling met crosssekse hormonen gedurende acht jaar, kwam er uit dat trans vrouwen 

4 maal zoveel kans hebben op veneuze trombose-embolie als cis vrouwen. Hier moet op 

gemonitord worden.  

 Er is een hoger risico gevonden op hersentumoren bij trans personen die crosssekse 

hormonen gebruikten, maar nog steeds komt het zo zelden voor, dat het niet extra 

gemonitord hoeft te worden.  

 Voor jonge mensen lijkt genderbevestigende hormoonbehandeling in een studie, gedurende 

2 jaar, veilig te zijn en er is dus geen extra screening nodig.  
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 Krijgen jongeren door hormoonbehandeling de lichaamsvorm, die ze willen? Uit onderzoek 

onder jongeren tot 22 jaar tussen 1998-2014 blijkt dat op 22-jarige leeftijd transgender 

vrouwen beter vergeleken konden worden met cis vrouwen van dezelfde leeftijd. 

Transgender mannen vielen tussen cis vrouwen en cis mannen in qua lichaamssamenstelling 

(lichaamsvet, vetvrije massa en taille-heup ratio).  

 Uit onderzoek (van Lloyd et al, 2018) over het effect van progestagenen op de ontwikkeling 

van botmassa of lichaamssamenstelling in laat-puberale transgender jongeren (44 trans 

jongens en 21 trans meiden), behandeld met Lynestrenol of Cyproterone acetate gedurende 

10-11 maanden blijkt dat pro-androgyne en anti-androgyne progestagenen binnen een jaar 

lichaamsveranderingen veroorzaken richting het uiterlijk wat men wenst. Bij trans meiden 

wordt de botdichtheid ernstig beïnvloed door androgeen onderdrukkende hormoontherapie.  

 Uit onderzoek (van Dan Broulik et al, 2018) over de invloed van lange termijn (18 jaar) 

androgene suppletie (testosteron) op het metabolisme van botten in transgendermannen 

(n=35) blijkt dat de botten mineraal dichtheid in de heup hoger is dan bij cis vrouwen (en niet 

veel afwijkend van cis mannen) en er geen verschillen gevonden werden in de wervelkolom.  

 Uit onderzoek (van Tobin Joseph et al, 2019) over invloed van behandeling met 

pubertijdsremmers op bot mineraal dichtheid (BMD) onder jongeren (n=70 leeftijd 12-14 jaar 

uit UK GIDS) met genderdysforie, blijkt dat er een significante daling is van BMD in de 

lumbale wervelkolom in het eerste jaar en een lagere daling in het tweede jaar.  

 Uit onderzoek (Defreyne et al, 2018) over de invloed van crosssekse hormonen op gedrag 

blijkt dat er geen correlatie is tussen testosteron niveaus en woede-intensiteit in transgender 

mensen.  

 Komen en gaan van patiënten: uit het Amsterdam Cohort van gender dysforie studies (1972-

2015) blijkt uit onderzoek van Wiepsjes et al 2018 met n=4432 transgender vrouwen en 2361 

transgender mannen), dat: 

o Er 20 keer zoveel aanmeldingen in 2015 zijn dan in 1980. 

o % dat startte met genderbevestigende hormonen binnen 5 jaar na hun eerste bezoek 

is gedaald, van 90% in 1980 tot 65% in 2010. 

o Het % dat gonadectomie (genderbevestigende chirurgie) onderging binnen 5 jaar na 

start van hun behandeling met crosssekse hormonen bleef stabiel (75% van de trans 

vrouwen en 84% van de trans mannen) 

o Maar 0,6% van de trans vrouwen en 0,3% van de trans mannen ervoeren spijt na 

gonadectomie 

o Het % dat niet doorging bleef klein en laat geen groeiende tendens zien.  

 

Parent psychological support group for parents as intervention tool in the care of 

families with gender diverse families in Torino, Italy  

(Angela Caldarer, NPI, Turin Italy) Vrijdag 12 april 2019 11:30 

Ouder zijn van een genderdivers kind kan een uitdagende ervaring zijn volgens eerdere studies. De 

mogelijkheid om in groepsverband met andere ouders ervaringen uit te wisselen heeft positieve 

effecten opgeleverd in eerder onderzoek (DiCeglie, 2006; Hill and colleagues, 2010; Rosenberg and 

Jelinek, 2001; Malpas, 2011). In deze studie van Calderer werd opnieuw een positief resultaat gezien: 

ouders vonden het een goed hulpmiddel om hun kind beter te kunnen ondersteunen en om met hun 

eigen onzekerheid rondom hun kind om te gaan.  
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In dit geval hadden ouders voorafgaand aan deelname een individueel gesprek. Het ging om 11 

ouders (6 moeders en 5 vaders) wiens genderdivers kind (5-17 jaar) ook zorg kreeg. Het was een 

stabiele groep ouders die eens per maand een groepsbijeenkomst hadden van 90 minuten onder 

leiding van een psychiater en klinisch psycholoog.  Voor ouders waren de relevante thema’s in het 

begin (maart 2018):  

 delen van ervaringen 

 zelfpijniging 

 school drop out 

 wettelijke issues in Italië 

 transitieproces en moeilijkheden die het kind zou kunnen tegenkomen 

 respect voor kinderen, hun ervaringen en autonomie 

 factoren gerelateerd aan gender ontwikkeling 

 gender identiteitsontwikkeling als een reis. 

In de tweede helft van de bijeenkomsten was er meer interesse in de groep om te leren hoe om te 

gaan: 

 met genderdiverse kinderen, non binairisme en het belang om voorbij gender stereotypen te 

kijken/denken en niet te rigide te zoeken naar een exacte gender identiteit 

  belang van acceptatie om het kind te ondersteunen 

  genderdiversiteit en leeftijd 

 relaties met anderen in de familie.  

Dus onderzoekers zagen een beweging van op het kind gericht zijn in de eerste zes bijeenkomsten 

naar hoe kunnen we er mee omgaan dat ons kind trans is en een groter verband zien en meer 

openheid voorbij de hokjes in de latere bijeenkomsten.  

Gedurende het hele traject namen ouders bewustzijnsontwikkeling en duidelijkheid mee naar huis na 

een bijeenkomst. Alle ouders gaven terug zich minder alleen te voelen, beter de 

genderidentiteitsontwikkeling van hun kind te begrijpen en een andere benadering naar hun kind te 

hebben (meer begripvol, empathisch en ondersteunend). Wat hielp voor hen was delen, geen 

schaamte voelen, open naar verandering en confrontatie. Het onderzoek laat een innerlijk proces 

zien hoe ouders omgaan met genderdiversiteit. Het gevolgde groepstraject geeft de mogelijkheid om 

naar hun kind te kijken als een complex mens met verschillende kenmerken, niet alleen gedefinieerd 

door gender gedrag en identificatie, maar door veel meer dan dat. Daarnaast was het een proces dat 

verder gaat dan de binaire kijk op gender.  

The impact of coming out for siblings, psychotherapists group in Turin (Patricia 

Petiva, Turin, Italy) Vrijdag 12 april 2019 11:45 

Petiva onderzocht via case studies (12 gezinnen) resultaten van een systemische benadering, 

gebaseerd op gezinstherapie, die het gezin gratis sessies aanbiedt. In deze studie werden juist broers 

en zussen benaderd, omdat er vaak vanuit wordt gegaan dat zij niet belangrijk zijn of de ouders hen 

het relatietrauma van een sociale transitie willen besparen. Uit de studies (Branje, Van Lieshout, Van 

Aren & Haselager) blijkt dat deze broers en zussen een belangrijke steun zijn voor het familiesysteem 

als geheel en speciale relaties hebben met hun genderdiverse broer/zus, juist omdat ze uit dezelfde 

generatie komen (R. de Bernart). De coming out van een trans kind is een ontwikkelingscrisis die het 

hele familiesysteem aangaat. De familie kan een cruciale bron van competenties, aanmoediging en 

veerkracht zijn (Petivia, Spirito), namelijk dat een genderdivers kind door familie begrepen en 
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geaccepteerd wordt in zijn/haar pad. Broers en zussen en het hele familiesysteem moeten zichzelf 

herdefiniëren in relatie tot andere systemen (ouders, school, de maatschappij), naast de interne 

dimensies van het gezin. De oudere broer/zus kan referentiepunt zijn voor de jongere broer/zus. 

Wanneer de genderdiverse jongere de oudste is en jongere broers en zussen buitengesloten worden 

van dit proces leidt dit tot sociale problemen van de jongere broers/zussen (uitsluiting bij 

vriendengroepen, pesten, grensoverschrijdend gedrag).   

In deze bijeenkomst werd gebruik gemaakt van ‘mentaliseren’, een denkproces, waarbij je gebruik 

maakt van fantasie en inlevingsvermogen over anderen en jezelf. Je bekijkt jezelf vanaf de buitenkant 

en anderen bekijken jou van binnen. Je bekijkt eigen en andermans gedrag en interpreteert het in 

termen van intenties, zoals behoeften, gevoelens, doelstellingen, fantasieën, redenen, 

geloofsopvattingen, verlangens, gedachten, mispercepties of wanen. Dit helpt om vooroordelen te 

verminderen en ieders perspectief te respecteren. Bovendien ontwikkelt het de capaciteit van 

familieleden om andermans gedachten en gevoelens te herkennen.  

Trans youth and their families in Switzerland, Agnodice foundation psychosocial 

support and systemic trans youth in school transition                                

(Adele Zufferey) Vrijdag 12 april 2019 12:15 

In het Franssprekende gedeelte van Zwitserland is de toegang tot transbevestigende zorg op medisch 

vlak nog zeer beperkt. Er zijn veel psychiatrische evaluaties van jongeren, maar zij hebben weinig 

behandelingen gehad. Van de transgender jongeren onder 15 jaar hebben maar 4 jongeren toegang 

tot pubertijdsremmers en is er geen toegang tot pubertijdsremmers in een vroeger stadium van de 

pubertijd. Gelukkig nemen een aantal privé endocrinologen de behandeling soms over. Vanaf 16 jaar 

(maar in de praktijk meestal later vanwege alle onderzoeken) is er toegang tot crosssekse hormonen. 

Chirurgie kan vanaf 18 jaar (met uitzonderingen voor mastectomie). Psychosociale zorg wordt 

geleverd door Agnodice Foundation, Le Refuge, psychologen en psychiaters in privé klinieken.  

Agnodice helpt jongeren met hun coming out op school en heeft tussen 2016 en 2018 22 coming 

outs ondersteund. Ook is het protocol aangepast, maar nog niet in praktijk gebracht, zoals 

onderstaand onderzoek bevestigt. 

Er is kwalitatief onderzoek gedaan onder 10 trans jongeren van 8-21 jaar en hun ouders over 

behoeften onder jongeren en ouders. De hoofdfactoren voor welzijn van trans jongeren waren: 

 Externe factoren: toegang tot transbevestigende zorg, school veiligheid 

 Relationele factoren: ouderlijke steun en peer relaties, en  

 Interne factoren: identiteit naam en gender; stigma internalisering, lichaamsbeeld, zelfbegrip 

en coming out.  

Van de 10 jongeren, kampten allen met psychische klachten van poging tot zelfdoding tot angst, of 

eetstoornissen. Behoeften en verwachtingen van jongeren kwamen totaal niet overeen met hun 

ervaringen in psychische zorginstellingen: transgender identiteit werd soms gezien als een psychische 

stoornis, een binair perspectief ontbreekt, in psychotherapie ontbreekt het onderwerp (Don’t ask 

don’t tell). Er is veel misverstand over trans issues en jongeren worden opzettelijk gemisgendered. Ze 

zijn depressiever en angstiger en hebben meer suïcidale gedachten gedurende hun 

ziekenhuisopname dan daarna. Familie /ouders van de trans jongeren zijn negatiever over het 

psychisch welzijn van hun kind dan de jongeren zelf, daar zij bang zijn voor zelfdoding. De coming out 

wordt ervaren als een opluchting. Familieleden hebben angst en ambivalentie rondom de transitie, 

wat wordt gereflecteerd door hun acceptatie van behandelingsuitstel door het vele onderzoeken en 
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poortwachten van zorginstituten. Ouders dragen een hoop van het proces: zij verdedigen hun kind 

tegen de medische wereld, de verzekeringen, de maatschappij (zie het boek van Andree-Ann 

Frappier: Career as a trans child’s parent). Ouders hebben dus ook ondersteuning nodig. Jongeren 

hebben beter medische toegang, ondersteuning en vertrouwelijkheid nodig. Zij willen dat 

theoretische en klinische misstanden stoppen. Ouders hebben de behoeften om geholpen te worden 

door bevestigende professionals, verstrekt te worden in hun rol als ouders, meer toegang te hebben 

tot informatie en richtlijnen om betere behandelingen te krijgen van medische staf, en last but not 

least, wensen zij een meer gastvrije samenleving voor hun kinderen.  

Workshop: Genderdysforie; voorbij de diagnose                         

(Johanna Olson-Kennedy, Aydin Olson, Center for Transyouth Health and Development in Children’s 

hospital, Los Angeles) Vrijdag 12 april 16.00  

In het Center for Transyouth Health and Development is het aantal verwijzingen gestegen van 25 per 

jaar in 2010 naar 248 per jaar in 2018. Eerst werden iets meer of een gelijk aantal 

transgendermeiden verwezen dan transgender jongens, maar de laatste 3 jaren kwamen er meer 

jongens en ook een klein aantal non binaire jongeren naar het centrum. Uit een recente studie komt 

naar voren dat volwassen transgender mensen rond de leeftijd van 13 zich bewust werden van hun 

‘anders zijn’, terwijl de gemiddelde leeftijd van hun coming out 27 is in de onderzochte populatie, 

dus hadden ze een periode van 14 jaar nodig voor hun coming in.   

Voorheen was er maar één verhaal over transgender mensen, een zeldzaam verhaal, meestal van 

een volwassen transgender vrouw. Nu zijn er veel meer verschillende verhalen en een bewustzijn dat 

volwassen transgender mensen ooit trans kinderen waren. Ook al zijn er nu verhalen bijgekomen van 

trans kinderen, trans jongeren en non binaire transgenders, toch gaan de meeste verhalen over witte 

transgenders mensen,  dus er is nog wel wat te doen.  

Tegenwoordig komen kinderen vroeger naar gender klinieken, omdat ze hun eigen ervaring terugzien 

in de wereld om hen heen (in films, boeken en op tv).  

Trans Jongeren en kinderen denken vaker aan zelfdoding en snijden zichzelf vaker of doden zichzelf 

vaker dan jongeren zonder genderdysforie. 

Mensen stoppen anderen automatisch in hokjes, op deze manier geven we betekenis aan de mensen 

en dingen om ons heen. ‘Gender’ is een van de eerste hokjes en een van de eerste dingen waar we 

naar vragen als iemand zwanger is of een kind heeft gekregen. Op deze manier bouwen we verhalen 

rondom een duidelijk onderscheid tussen jongens en meisjes, wat versterkt wordt door reclames, 

speelgoed, geweren vs. glitter en genitale/gender onthullingsfeestjes. 
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Aanwijzingen rondom geslachtsonderscheid zijn overal aanwezig. Tegelijkertijd kan dit onderscheid 

traumatisch zijn voor transgender kinderen en hun zelfvertrouwen schaden. Ze krijgen namelijk 

steeds de boodschap: ‘hoe jij bent/doet is niet goed’. Dat gebeurt overal: thuis, op school, in de 

supermarkt en onder vrienden. Het is schadelijk omdat het neurale verbindingen creëert rondom 

deze boodschap. Een voorbeeld hiervan is de geïnternaliseerde schaamte bij een vierjarig kind dat 

tegen de moeder zegt -als ze bij de dokter zijn - “zeg het niet tegen de dokter” als moeder wil 

vertellen dat haar zoon jurken aan wil en lang haar wil hebben. Dat heeft hij niet zelf verzonnen, 

maar dat is hem verteld, dat je het daar niet over mag hebben, omdat het beschamend zou zijn.  

De hele wereld is gericht en gecreëerd rondom cis gender ontwikkeling, het grote pad dat nooit in 

twijfel wordt getrokken. Voor transgender mensen is het een puzzel, omdat er eerder geen pad was. 

Gelukkig zijn er nu meer paden bijgekomen, volwassen trans rolmodellen, trans acteurs en actrices, 

die laten zien dat er een ander pad is. Mooi voorbeeld is een filmpje van een moeder van een trans 

meisje: www.howtobeagirlpodcast.com. 

     
                                                                    

Desondanks is het nog steeds alsof 

transgender mensen omhoog zwemmen, 

tegen de stroom op, in een wereld die omlaag 

stroomt. Soms komen ze misschien een beer 

tegen die hen opeet.  

 

Criteria rondom definiëring van genderdysforie in de medische wereld reflecteren meer de cisgender 

hokjes en cisgender problemen met transdiverse mensen dan dat zij weergeven waar transgender 

http://www.howtobeagirlpodcast.com/
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mensen zelf tegen aan lopen. Dit is voor transgenders problematisch. Een voorbeeld is crossdressen; 

dit wordt door de maatschappij afgekeurd maar zou transgender kinderen goed kunnen helpen. 

Sociale transitie helpt om de druk te verminderen. Op dit moment krijgen veel transgenders mensen 

in klinieken allerlei medicatie zoals antidepressiva of ADHD medicatie, maar deze medicijnen 

verlichten genderdysforie niet. We zouden kinderen meer moeten laten experimenteren met een 

hoed en een tasje. Grootste drogredeneringen: 

 Het wordt als een probleem gezien om trans kinderen te helpen want dan zouden we trans 
kinderen van hen ‘maken’, wat gezien wordt als een probleem. Maar omgekeerd vinden we 
het niet erg als we van trans kinderen cis kinderen maken. Waarom is dat zo? 

 De ergste uitkomst van diagnose is, dat een kind ‘trans’ is. Dit is gebaseerd op een cis 
normatief perspectief, dat aanneemt dat cis de beste manier van leven is.  

Wat gebeurt er met transgender jongeren?  

 Internalisering van geëxternaliseerde stress  
 Trauma, steeds weer opnieuw, want we luisteren niet naar hen. 
 Symptomen van ADHD, trauma, ASD (Autisme Spectrum Disorder) overlappen met 

genderdysforie. Wat veroorzaakt wat? is hier de grote vraag. Er wordt verondersteld dat 
genderdysforie los staat van deze diagnoses, maar het zou zo maar kunnen zijn dat 
genderdysforie leidt tot stress, leidt tot ADHD, trauma en ASD. 

 

Workshop: Een Systemische familietherapie kliniek voor jongeren en hun families                                                                                                                                              
Sarah Favier & Sarah Faithorn & Nicholas Stenning, GIDS UK Vrijdag 12 april 17.00 

Familie betekent voor iedereen wat anders en de familietherapie van GIDS is erop gericht om te 

praten over verschillende perspectieven van alle betrokkenen rondom coming outs en transitie. Deze 

therapie is geëvalueerd en onderzocht via een vragenlijst aan de deelnemers. Deelnemers werd 

gevraagd om resultaten van een sessie in te vullen in de wachtkamer voor het gesprek. De therapie 

begon dus eigenlijk daar al.  

Coming out omvat eigenlijk een aantal onderhandelingen tussen de verschillende familieleden en we 

gebruiken een systemische benadering. De 5 Cs van onze systemische benadering zijn: 
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1. Context: de context omvat verschillende sociale- en machtsdynamieken, waarin gedrag 
wordt geconstrueerd. We geven betekenis aan bepaald gedrag in context, waarbij ouders 
meestal meer macht hebben dan kinderen, zorgverleners meer macht dan patiënten.  

2. Circulariteit en complexiteit: het leven is een continue feedback loop, waarin we samen de 
werkelijkheid co-creëren en interacties hebben met elkaar om betekenissen uit te 
onderhandelen en begrip te krijgen.   

3. Competentie en positief gericht: in plaats van pathologiseren en probleemgericht vragen 
stellen is men in deze therapie gericht op competenties: Waar ben je als gezin goed in, wat 
zijn sterke kanten? 

4. Nieuwsgierigheid: geïnteresseerd zijn en vragen stellen in plaats van interpreteren. 
5. Conversaties & communicatie: we zijn dialogische wezens. Identiteiten en realiteiten worden 

gezien als co-creaties via gesprekken en relaties. Er is niet een waarheid maar er zijn 
verschillende waarheden. 

Van Burnham (1992) komt met sociale sub-identiteiten. Dat zijn gebieden waarop we van elkaar 

kunnen verschillen, zoals o.a. economische politieke en sociale klasse, etnische achtergrond, gender, 

seksuele oriëntatie, of leeftijd. Zijn instrument helpt ons ons bewust te maken welke aanname ik als 

therapeut heb over dit gezin, deze mensen en welke veronderstellingen zij wellicht over mij hebben. 

Waar praten we gemakkelijk over en waarover niet? Metafoor van de therapeut, die als het ware een 

paraplu in de regen opzet: hoe zouden homofobe en transfobe ideeën in de maatschappij (regen) mij 

beïnvloeden en hoe zou die de familie die ik zo ontmoet beïnvloeden?  

Het gezin bepaalt wie meedoet met de gezinstherapie. Het is gericht op sterke punten van het gezin, 

op aanpassingsvermogen, doelen stellen en dat in een situatie waarin het gezin overweldigd wordt 

door moeilijkheden, verstoorde communicatie en probleemzwaarte.   

GIDS werkt met het Reflecterend Teammodel van Tom Anderson uit Noorwegen (Andersen, 1987, 

1992). Er zijn 4-6 sessies met een gezin, elke maand. Het Reflecterend Teammodel kent de volgende 

kenmerken: 

 Bij het observeren van het gezin, zijn het team en het gezin gelijke deelnemers aan het 

proces.  

 Ze sturen op “Het verschil dat het verschil maakt” van Bateson, dus ze gaan niet voor een al 

te grote verandering, maar ook niet een te kleine verandering.  

 Het veronderstelt goede bedoelingen van iedereen. 

 Team drukt zich bescheiden uit: “ik vraag me misschien af, misschien denk ik dat ik het 

gehoord heb”, dus neemt geen expertpositie in en heeft het niet over feiten. 

 Het beeld van iedereen wordt erkend. 

 Reflecterend team blijft positief. 

 Gebruik van zelf en reflectiviteit met eigen zelfervaringen van team. 

 Belangrijk om toestemming te hebben van alle gezinsleden die meedoen om een team te 

hebben wat aan de ander kant van de spiegel meeluistert.  

 Team praat niet rechtstreeks met het gezin en zit apart in dezelfde kamer, gescheiden van 

het gezin door een tweezijdige spiegel.  

 Team schenkt aandacht aan machtsverschillen. Vraagt zich af welke andere verklaringen er 

zouden kunnen zijn dan wat gezegd wordt.  
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Oefening met de Team methode 

Casus van een jonge transgender persoon die graag bij haar nieuwe naam en ‘zij’ genoemd wil 

worden thuis: 4 familieleden, alleen het kerngezin, vader, moeder en transgender dochter Alexa en 

een jongere zus & 4 reflecterende teamleden aan de andere kant van de spiegel. 

Eén therapeut spreekt met de verschillende familieleden en vraagt hen wat zij denken of zij denken 

dat anderen zullen doen of denken. Aan de andere kant van de spiegel hebben we een groep van 4 

therapeuten die luisteren naar het familiegesprek en later hun observaties inbrengen in een gesprek 

dat ze met elkaar hebben, niet met het gezin. De familieleden kunnen luisteren naar wat ze willen. 

Interessante methode als familieleden dingen horen en hen wordt gevraagd wat ze in het bijzonder 

van de teamobservaties onthouden hebben of wat ze van die opmerkingen vonden. Het is ook 

uitdagend om verschillende namen te gebruiken als therapeut in het gesprek, dus richting de trans 

jongere Alexa zeggen en zus/dochter, terwijl naar de anderen toe, als ze er nog niet klaar voor zijn, 

de oude naam/zoon. Dit heeft een normaliserend effect op de nieuwe naam/gender.  

Uitdaging: soms hebben moeder en vader verschillende posities in behandelingen voor sociale 

transitie of genderbevestiging. Dus het gebruik van verschillende namen kan ook een muur creëren 

waardoor je de ouder met weerstand zou kunnen verliezen. De ouders hebben de macht en de auto, 

dus als de ouders niet komen, komt het kind ook niet.  

Body dissatisfaction and internalizing problems predict health related quality of 

life outcomes in transgender adolescents, Hamburg   

(Inga Becker-Hebly: i.becker@uke.de ) Zaterdag 13 april 11.00 

Health related Quality of Life (HrQoL) is een multidimensionale onderzoeksmethode die 5 dimensies 

van transgender jongerenwelzijn onderzoekt, te weten: psychologisch welzijn, lichamelijk welzijn, 

relatie met ouders en autonomie, relaties met peers en relaties op school. Het gaat om de perceptie 

van je positie in het leven in relatie tot je doelstellingen, verwachtingen, waarden en belangen 

(Ravens-Sieberer et alm, 2014). Uit eerder onderzoek komen vier voorspellers naar voren van 

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, nl. internaliseren van problemen, 

lichaams(on)tevredenheid, zwakke peer relaties en zorgen om gewicht en eetproblemen. In dit 

onderzoek doen 203 families in het baseline startonderzoek in de periode 2013-2016. Uiteindelijk 

doen 126 jongeren mee in de vervolgfase van het onderzoek (gemiddelde leeftijd is 15.5 jaar, 82% 

transjongens, 18% transmeiden met genderdysforiediagnose en een wens voor medische 

behandeling).  

Belangrijkste resultaten zijn: 

 Transgender jongeren voelden zich gemiddeld minder gelukkig, fit, gezond en tevreden met 

hun dagelijks leven vergeleken met andere jongeren in Europa. 

 De dimensies van psychologisch welzijn (bijv. geïnternaliseerde problemen, laag zelfrespect 

en zelfeffectiviteit) en lichamelijk welzijn (zoals ontevredenheid over het lichaam) waren het 

laagst bij trans jongeren. Er is een tendens tot zich minder geaccepteerd voelen en minder 

gesteund door peers, naast negatieve gevoelens over school.  

 Positief was dat de jongeren meestal tevreden waren over de relatie met hun ouders en hun 

autonomie.  

Conclusie is dat psychologisch welzijn (waaronder zelfrespect en zelfeffectiviteit) onderdeel zouden 

moeten zijn van een transitietraject, gericht op het welzijn van de jongeren. Zelfeffectiviteit tijdens 

mailto:i.becker@uke.de
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de adolescentie is nodig om veerkracht op te bouwen. Sociale en gezinsondersteuning zijn nodig 

zodat families, scholen en peers deze transjongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun 

proces. 

Suicidality in Adolescents Diagnosed with Gender Dysphoria: A Cross-national, 

Cross-clinical Comparative Analysis 

(Kenneth Zucker, Ken.zucker@utoronto.ca ) Zaterdag 13 april 11.15 

Er zijn veel studies gedaan naar suïcidaliteit onder jongeren met genderdysforie, waarvan er maar 

een paar representatief zijn. Volgens Zucker zijn de meeste onderzoeken kliniek sample studies die 

suïcidaliteit onder jongeren die in de kliniek komen met en zonder genderdysforie met elkaar 

vergelijken. Uit dit soort onderzoeken blijkt dat onder jongeren met genderdysforie alarmerend veel 

suïcidale gedachten en suïcidale pogingen voorkomen onder deze jongeren. Uit een algemener 

studie onder studenten (van Perez-Brumer et al, 2017) zien we dat 34% van de studenten met 

genderdysforie suïcidale gedachten heeft in de laatste 12 maanden tegenover 19% onder studenten 

zonder genderdysforie. Uit ander onderzoek (van Toomey et al, 2018) blijkt dat 51% van de 

transgender vrouwen (n= 175) en 30% van de transgender mannen (n=202) suïcidale pogingen heeft 

gedaan in de laatste 12 maanden tegenover resp. 18% van de cis vrouwen (n=60973) en 10% van de 

cis mannen (n= 57871)  

Zucker presenteert hier onderzoek (De Graaf et al, 2018), waarbij drie klinieken worden vergeleken: 

Toronto (n=237), Amsterdam UMC (n=250) en GIDS London (n=1578). Resultaat is dat: 

 ongeveer 30% van de trans jongens, verwezen naar de verschillende klinieken, praat over 

zelfdoding, vergeleken met 3% van de niet verwezen meiden (n=361). % in Amsterdam ligt 

iets lager dan in Londen en Toronto 

 Ongeveer 40% van de trans meiden in Toronto, 23% van de trans meiden in Amsterdam en 

32% van de trans meiden in Londen praatten over zelfdoding. 2 of 3 % van de niet verwezen 

jongens praatte over zelfdoding.   

Zucker betoogt dat het beter is om jongeren met genderdysforie te vergelijken met jongeren met 

andere psychische aandoeningen. Conclusie is volgens hem dat voorspellers van suïcidaliteit zeker 

gelinkt zijn aan genderdysfoor-specifieke parameters maar ook aan algemene risico factoren.  

An overview of numbers and of the well-being of the Flemish youth in the pediatric 

gender clinic, UZ Gent.  

(Gaia van Cauwenberg van Belgisch Vlaamse Genderkliniek: gaia.vancauwenberg@uzgent.be) Zat 13-

4 11.30 

Gaia presenteert een studie naar de behoeften van genderdiverse jongeren tussen 12-24 jaar (n=36) 

en hun ouders (n=36), die verwijzingen kregen naar UZ Gent in de periode 2007-2016. Resultaten 

zijn: 

 Verwijzingen en intakes van jongeren van 12-18 jaar stijgen tot 2015, waarna een lichte 
daling te zien is. Waarschijnlijk door een beperkte bezetting in UZ Gent kwamen er 
wachtlijsten en daardoor minder intakes.  

 Er waren 177 intakes in de periode 2007-2016 waarvan 36% trans meiden en 64% trans 
jongens. Eerder kwamen meer trans meiden binnen maar rond 2012 zien de onderzoekers 
een kentering de andere kant op. Gemiddelde leeftijd van intake bij UZ Gent was 14,5 jaar.  

mailto:Ken.zucker@utoronto.ca
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21 
 

 16% van de trans jongeren stopte de behandeling, waarvan een vierde later als volwassene 
terugkwam in behandeling 

 Ouders en jongeren rapporteren meer geïnternaliseerde problemen (bijv. angst, depressie) 
dan geëxternaliseerde problemen (bijv. agressie) 

 Ouders rapporteren meer geëxternaliseerde problemen dan jongeren zelf  
 Jongeren zelf rapporteren meer zelfpijniging en suïcidale gedachten en pogingen dan hun 

ouders rapporteren. Dus moet men in klinieken hierop alert blijven. 

Gender dysphoria related to Psychopathology and Quality of Life in Swiss 

Transgender Youth  

(Dagmar Pauli, Psychiatrische Universiteits kliniek Zurich) Zaterdag 13 april 11.45 

Dagmar Pauli presenteert onderzoek naar genderdysforie en vergelijkt verschillende klinieken, nl. de 

Universiteitskliniek in Zurich (in het Duits sprekende deel van Zwitserland, UZ Gent in België, 

Amsterdam UMC in Nederland en GIDS in Groot Brittannië. Resultaten van deze vergelijking zijn: 

 In Zwitserland, komen jongeren met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar of later naar de 

kliniek dan jongeren in de andere, vergeleken landen. De meeste jongeren komen van het 

platteland. 

 80% van de Zwitserse jongeren leeft niet in het wensgeslacht voorafgaand aan de 

behandeling, terwijl dat daalt tot 40% na een jaar behandeling.  

 Zwitserse jongeren lijden onder hoge aantallen geassocieerde psychopathologische 

aandoeningen (zoals lage zelfwaardering, depressie en angst), zeker vergeleken met 

vergelijkbare cijfers van jongeren uit Nederlandse, Belgische en Britse klinieken.  

 Nederlandse jongeren scoren beter op geestelijke gezondheid en peer relaties, daarna komt 

België. Groot Brittannië en Zwitserland scoren het laagst. De beantwoorde vragenlijst onder 

ouders, geeft hetzelfde beeld.  

 Gedurende de behandeling lijkt de geassocieerde psychopathologie van de jongeren te 

verminderen. 

 Een vrij grote groep jongeren ervaart geen ondersteuning van school (76%), peers (34%), 

vader (50%) of moeder (42%). 

 Familie ondersteuning kan verbeterd worden gedurende de behandeling. 

 Tevredenheid over eigen leven verbetert gerelateerd aan de aanwezigheid van sociale 

transitie en medische behandeling (pubertijdsremmers of crosssekse hormonen). 
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III. Volwassenen 

The year in review – Mental Health 

(Tim van de grift, Amsterdam UMC, email: t.vandegrift@vumc.nl) Vrijdag 12 April 9.00  

Belangrijkste onderwerpen en uitkomsten van onderzoeken naar mentale gezondheid het afgelopen 

jaar zijn: 

 Psychologische gezondheidsindicatoren zijn belangrijke onderzoeksonderwerpen naast 

modererende factoren zoals zelfvertrouwen en veerkracht. In het onderzoek (van Scandurra 

et al, 2018) worden verschillende factoren aan elkaar gerelateerd en gekeken of er een 

verband is tussen bijv. geïnternaliseerde transfobie en veerkracht, stress en angst. Hieruit 

blijkt dat een laag zelfvertrouwen depressie voorspelt en ook intimidatie-stress negatief 

beïnvloedt. Negatieve stress of minderheidsstress en geïnternaliseerde transfobie zijn 

stressfactoren, waar men zich niet gemakkelijk voor kan beschermen. Veerkracht is niet 

volledig beschermend tegen angst (zie figuur hier beneden). 

 
 Ook werd veel onderzoek aangehaald over seksuele gezondheid. Wat betreft seksuele 

gezondheid voor trans mannen: hormonen verhogen het seksuele verlangen. Seksuele 

voorkeuren kunnen veranderen na transitie in de zin dat er meer seksuele fluïditeit 

gevonden werd in een studie onder trans mannen in vergelijking met cis mannen en 

vrouwen. Er werd een link gevonden tussen fluïditeit en meer psychologische stress. 

Seksuele inactiviteit onder de onderzochten was 43%. Dit kon geassocieerd worden met 

oudere leeftijd en lichaamstevredenheid. Lichaamsontevredenheid drukt seksuele 

bevrediging voor zowel transgender mannen als vrouwen. 

 Er zijn nieuwe meetinstrumenten, zoals de Gender Congruence Life Satisfaction Scale (Jones 

et al, 2018) in het Engels en Zweeds, die met 38 vragen over verschillende schalen (zoals 

genitaliën, borst, andere geslachtskenmerken, sociale gender rol erkenning, fysieke en 

emotionele intimiteit, psychologisch functioneren en levensvoldoening) een goede meetstaf 

is voor transgender personen. Deze is openbaar en de controle waarden zijn gepubliceerd als 

artikel: “Development and validation of a new scale to measure outcomes from transgender 

health services: The gender congruence and life satisfaction Scale (GCLS), International 

Journal of transgenderism” Online publication. Ook de Gender-Q van onderzoekers Klassen 

(et al) meet de meest relevant onderwerpen. 

mailto:t.vandegrift@vumc.nl
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The year in review -Endocrinology 

(Gary Butler, Tavistock, GIDS) Vrijdag 12 April 9.45  

In de endocrinologie werd onderzoek voornamelijk gericht op veiligheid en werkzaamheid van 

verschillende hormoonbehandelingen onder jongeren en volwassenen: 

 Uit onderzoek onder transgender vrouwen, waarin hartaanvallen werden gerelateerd aan 

behandeling met crosssekse hormonen gedurende acht jaar, kwam er uit dat trans vrouwen 

4 maal zoveel kans hebben op veneuze trombose-embolie als cis vrouwen. Hier moet op 

gemonitord worden.  

 Er is een hoger risico gevonden op hersentumoren bij trans personen die crosssekse 

hormonen gebruikten, maar nog steeds komt het zo zelden voor, dat het niet extra 

gemonitord hoeft te worden.  

 Voor jonge mensen lijkt genderbevestigende hormoonbehandeling in een studie, gedurende 

2 jaar, veilig te zijn en er is dus geen extra screening nodig.  

 Krijgen jongeren door hormoonbehandeling de lichaamsvorm, die ze willen? Uit onderzoek 

onder jongeren tot 22 jaar tussen 1998-2014 blijkt dat op 22-jarige leeftijd transgender 

vrouwen beter vergeleken konden worden met cis vrouwen van dezelfde leeftijd. 

Transgender mannen vielen tussen cis vrouwen en cis mannen in qua lichaamssamenstelling 

(lichaamsvet, vetvrije massa en taille-heup ratio).  

 Uit onderzoek (van Lloyd et al, 2018) over het effect van progestagenen op de ontwikkeling 

van botmassa of lichaamssamenstelling in laat-puberale transgender jongeren (44 trans 

jongens en 21 trans meiden), behandeld met Lynestrenol of Cyproterone acetate gedurende 

10-11 maanden blijkt dat pro-androgyne en anti-androgyne progestagenen binnen een jaar 

lichaamsveranderingen veroorzaken richting het uiterlijk wat men wenst. Bij trans meiden 

wordt de botdichtheid ernstig beïnvloed door androgeen onderdrukkende hormoontherapie.  

 Uit onderzoek (van Dan Broulik et al, 2018) over de invloed van lange termijn (18 jaar) 

androgene suppletie (testosteron) op het metabolisme van botten in transgendermannen 

(n=35) blijkt dat de botten mineraal dichtheid in de heup hoger is dan bij cis vrouwen (en niet 

veel afwijkend van cis mannen) en er geen verschillen gevonden werden in de wervelkolom.  

 Uit onderzoek (van Tobin Joseph et al, 2019) over invloed van behandeling met 

pubertijdsremmers op bot mineraal dichtheid (BMD) onder jongeren (n=70 leeftijd 12-14 jaar 

uit UK GIDS) met genderdysforie, blijkt dat er een significante daling is van BMD in de 

lumbale wervelkolom in het eerste jaar en een lagere daling in het tweede jaar.  

 Uit onderzoek (Defreyne et al, 2018) over de invloed van crosssekse hormonen op gedrag 

blijkt dat er geen correlatie is tussen testosteron niveaus en woede-intensiteit in transgender 

mensen.  

 Komen en gaan van patiënten: uit het Amsterdam Cohort van gender dysforie studies (1972-

2015) blijkt uit onderzoek van Wiepsjes et al 2018 met n=4432 transgender vrouwen en 2361 

transgender mannen), dat: 

o Er 20 keer zoveel aanmeldingen in 2015 zijn dan in 1980. 

o % dat startte met genderbevestigende hormonen binnen 5 jaar na hun eerste bezoek 

is gedaald, van 90% in 1980 tot 65% in 2010. 

o Het % dat gonadectomie (genderbevestigende chirurgie) onderging binnen 5 jaar na 

start van hun behandeling met crosssekse hormonen bleef stabiel (75% van de trans 

vrouwen en 84% van de trans mannen) 

o Maar 0,6% van de trans vrouwen en 0,3% van de trans mannen ervoeren spijt na 

gonadectomie 
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o Het % dat niet doorging bleef klein en laat geen groeiende tendens zien.  

The year in review – Surgery 

(Marta Bizic, Faculty of Medicine in Serbia) Vrijdag 12 April 10.15  

 Chirurgische opties voor transgender vrouwen zijn Penectomie, Orhiectomie, Vaginoplastiek, 

Vervrouwelijking van het gezicht, vervrouwelijking van de stem, borstvergroting. 

 Chirurgische opties voor mannen zijn op dit moment: bilaterale mastectomie, Phalloplastiek, 

vermannelijking van gezicht en vermannelijking van lichaam.  In vier publicaties werd 

onderzoek gedaan naar Metoidioplastiek, waarbij de clitoris wordt gereconstrueerd tot een 

kleine penis. Rechtop staan van de penis is niet gegarandeerd, evenals staand plassen en 

penetratie tijdens seks is niet mogelijk. 

Initiative to combine MRI Data to examine structural differences: preliminary 

findings 
(Sven Mueller) Vrijdag 12 april 2019 12:00 

Uit het ENIGMA project komen nu de eerste voorlopige bevindingen t.a.v. het vergelijken van 

hersenscans van transgender mannen en vrouwen t.o.v. elkaar en t.o.v. cisgender mannen en 

vrouwen. 

De presentatie gaat in op het verschil in volume en oppervlakte van bepaalde hersengebieden. De 

metingen zijn verricht vóór de start van crosssekse hormonen, dus vóór eventuele effecten van deze 

op de hersenen. 

Ondanks dat dit niet voor alle gemeten hersengebieden geldt, is de algemene conclusie dat het 

volume van die gebieden bij transgender vrouwen kleiner is dan bij cis mannen en bij trans mannen 

min of meer gelijk aan dat van de cis vrouwen. Dit is in tegenstelling tot eerdere conclusies waarbij 

het bij trans vrouwen meer gelijk zou zijn aan cis vrouwen en bij trans mannen aan dat van cis 

mannen. 

Waarom is dit onderzoek zinvol volgens de onderzoekers? Het begrijpen van de hersenstructuren van 

transgender personen kan helpen om bestaande algemene kennis over de relatie tussen 

hersenstructuren en mentale en fysieke gezondheid in te zetten voor transgender mensen.  

Prostate Cancer Risk in trans women receiving hormone treatment 
(Iris de Nie, Amsterdam UMC) Zaterdag 13 april 2019 11:00 

Er is een relatie tussen het testosteronniveau en prostaatkanker. Uit eerder onderzoek is bekend dat 

testosteron tot een bepaald niveau bijdraagt aan de kans op prostaatkanker en boven dat niveau niet 

meer. De receptoren voor testosteron in de prostaat zijn dan als het ware verzadigd. Hoe dit precies 

uitpakt bij transgender vrouwen is onderwerp van het onderzoek van het Amsterdam UMC. Het 

onderzoek is retrospectief en uitgevoerd door gegevens van de genderpoli van Amsterdam UMC te 

combineren met de Nederlandse landelijke kankerdatabase. In het onderzoek zijn ongeveer 2100 

transgender vrouwen betrokken die gedurende 1972 tot 2016 bij Amsterdam UMC zijn behandeld en 

minimaal één jaar HT hebben gehad.  

Conclusies: 

 Het risico op prostaatkanker bij transgender vrouwen is 5 keer lager dan bij cis mannen 
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 Degenen die wél prostaatkanker kregen, waren op latere leeftijd met de HT begonnen 

(gemiddeld op 47-jarige leeftijd ten opzichte van gemiddeld 31 jaar in de gehele 

onderzoekspopulatie). Hoe jonger gestart met de HT, hoe minder kans op prostaatkanker 

dus. 

 De hypothese van de onderzoekers is dat in aanleg de kanker (‘carciogenic changes’) er in die 

gevallen al was vóór de start van de HT, en dat de estrogenen die gebruikt zijn in de HT de 

groei hebben gestimuleerd. 

 De onderzoekers geven geen aanbevelingen voor preventieve screening / 

bevolkingsonderzoek. Uit discussie met de zaal bleek daarover geen consensus. In sommige 

landen (bijv. Wales) screent men preventief vanaf 50 jaar, maar gezien de cijfers (gemiddeld 

47-jarige leeftijd start met HT) zou dat dan wellicht wel te laat kunnen zijn. 

Testosterone and breast cancer in transgender men 
(Sara Tanini, Florence) Zaterdag 13 april 2019 11:15 

Het onderzoek betreft een combinatie van literatuuronderzoek, een case study en klinische 

observaties. 

Het is uit de literatuur bekend dat testosteron de omvang van het borstweefsel en van de 

melkklieren vermindert. Het activeert niet alleen de androgene (mannelijke) receptoren, maar ook 

de estrogene receptoren. Die activering is een factor in het ontstaan van borstkanker. Er zijn in de 

literatuur 17 gevallen beschreven van borstkanker bij transgender mannen, ontstaan zowel voor als 

na de mastectomie. Bij 11 van deze gevallen was er een familiaire geschiedenis.  

Ervaring van de kliniek in Florence: 2 gevallen van borstkanker op 110 mannelijke trans patiënten.  

In de literatuur is geen basis te vinden om een preventieve screening te adviseren. Ook is niet bekend 

of er na het starten van de HT enige urgentie ontstaat voor de mastectomie om risico op borstkanker 

te verminderen. Wat wel bekend is, is dat het stoppen met de HT ná optreden van borstkanker helpt 

om de groei van de kanker af te remmen of terugkeer te voorkomen. 

Conclusie: de relatie tussen borstkanker en testosteron blijft onhelder. Het is vanwege de lage 

aantallen moeilijk om steekhoudend onderzoek te doen en er is dus behoefte aan een pan-Europese 

samenwerking. 

Gender Affirmative Surgery in Transgender men from 1989 - 2018 
(Muhammed Al-tamimi, Amsterdam UMC) Zaterdag 13 april 2019 11:30 

Het onderzoek kijkt terug op het aantal GAS voor transgender mannen door de jaren heen. Naast de 

twee basisvormen (metaïdoioplastiek en phalloplastiek) zijn er vele sub varianten ten aanzien van de 

phalloplastiek (verschillende gebruikte donorplekken / donorweefsel en verschillende chirurgische 

technieken) en ten aanzien van de plasbuisverlenging. In totaal zijn er 12 verschillende phalloplastiek 

varianten te onderscheiden. 

Sinds 1989 zijn er bij het Amsterdam UMC 400 geslachtsaanpassende operaties uitgevoerd voor 

transgender mannen, waarvan 222 metaïdoio- en 178 phalloplastieken. 12% van de mannen die een 

metaïdoioplastiek kregen, hebben later ook nog een phalloplastiek ondergaan. Sinds 2012 worden er 

meer phalloplastieken uitgevoerd dan metaïdoioplastieken. Bij beide operatietypen gezamenlijk 

wordt in 83% van de gevallen ook een plasbuisverlenging uitgevoerd. Dit aantal daalt. 
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Ten aanzien van de diverse subvarianten zijn er veel technieken geëvalueerd. Oude technieken 

worden niet meer toegepast omdat er betere zijn ontwikkeld, maar nog steeds is er niet één ideale 

techniek. Het hangt erg van de situatie en de wensen af. Dit maakt de noodzaak van shared decision 

making groot. 

Workshop: Sexuality after gender affirmative surgery 
(Luuk Gijs, Cecilia Dhejnem Timo Nieder, Müjde Özer, Gennaro Selvaggi, Guy T’Sjoen) 12-04 16:00 

Deze workshop gaf een overzicht van literatuur op het gebied van seksueel welbevinden en seksueel 

functioneren na GAS en HRT. Hoofdconclusie is dat medische behandeling een aantoonbaar positief 

effect hebben op het seksueel functioneren (de fysieke werking en effecten van seksuele organen), 

maar dat betekent niet automatisch dat het seksleven ook positiever wordt. 

Er is weinig literatuur beschikbaar en vaak zijn het kleine studies met maar een paar tiental 

respondenten. Dit is vooral op het gebied van seksueel verlangen/interesse, opwinding (of het 

uitblijven daarvan) en pijn bij seksuele handelingen. Er is wel meer literatuur over orgasmes bij 

transgender personen.  

Toch zijn er op basis van de literatuur dingen te zeggen: 

Na hormoonbehandeling 

 De rol van progesteron bij seksueel functioneren is onduidelijk 

 Transgender vrouwen hebben gemiddeld 50% minder testosteron dan cis vrouwen. 

Eierstokken produceren ook een beetje testosteron (net als de bijnieren) en trans vrouwen 

hebben geen eierstokken. Er is geen onderzoek naar het effect en de gewenste dosering van 

eventueel aanvullend toedienen van testosteron bij trans vrouwen. Internationaal gezien is 

men daarmee terughoudend. Klinische ervaring leert dat ook veel trans vrouwen zelf er niet 

zo makkelijk aan willen. In Amsterdam is er wel ervaring mee, maar dit is nooit cijfermatig 

onderzocht. 

 73,9% van de trans mannen en 80% van de trans vrouwen ervaart verbeterd seksueel 

functioneren na HT. Dit is niet gekoppeld aan (geassocieerd met) specifieke bloedwaarden. 

Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat hoe hoger testosteron is in trans mannen, hoe beter ze 

seksueel functioneren.  

Na chirurgie 

 Er is geen significant verschil in de beleefde kwaliteit van het seksleven tussen trans vrouwen 

en cis vrouwen. Trans mannen ervaren een lagere kwaliteit dan cis mannen en dan trans 

vrouwen. Transmannen met metaidoio chirurgie ervaren een hogere kwaliteit dan die met 

phalloplastiek. 

 Er is een correlatie tussen masturbatie en orgasmes. Wie meer masturbeert ervaart meer 

orgasmes (ook bij seksuele handelingen met een partner) en vice versa. 

 Hypersensitiviteit van de clitoris is vrij gewoon bij trans vrouwen. 

 Trans vrouwen ervaren gemiddeld een intensere, geleidelijker en aangenamer orgasme dan 

voor de GAS, maar ook het verlies van de mogelijkheid tot orgasme treedt op. 

 Verminderde tevredenheid dan voor de GAS treedt bij trans vrouwen op in 5 – 12% van de 

gevallen. Dit heeft vaak te maken met gebrek aan lubricatie (vochtigheid), pijn en gebrek aan 

vaginale diepte.  

 Transgender personen die tevreden zijn over de chirurgie zijn niet automatisch tevreden over 

hun seksueel functioneren. Daar is geen relatie tussen. 
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 62% - 100% van de transgender vrouwen en 25% - 100% van de transgender mannen kan een 

orgasme ervaren na de GAS. Bij deze laatste groep is dit ongeacht het gebruik van een 

erectieprothese 

 Tevredenheid met seksueel functioneren is bij trans vrouwen 50%-100% en bij trans mannen 

35%-100%. 

Algemeen 

 Op veel manieren zijn transgender personen qua seksueel functioneren vergelijkbaar met 

cisgender personen. Dat betekent ook dat de zorg t.a.v. seksualiteit hetzelfde kan zijn. 

“transgender people are special and also like anyone else”.  

Hieronder volgen een aantal presentaties over de zorg in verschillende Europese landen, met dank aan 

Frederique. Tekst van Frederique is ingekort. 

Transgender health care in Europe: Italy  

(Allesandra Daphne Fisher) Zaterdag 13 april 9.30 

Hoeveel transgenders er zijn in Italië̈? Eigenlijk weten we het niet... Het aantal mensen dat zich 
aanmeldt bij de genderteams stijgt exponentieel. Transgenders hebben last van stigma als ze 
gezondheidszorg nodig hebben. 65% van de artsen in Italië̈ weet niet naar wie ze transgenders 
moeten doorverwijzen. 26% van de artsen weigerde een transgender door te verwijzen. De 
gemiddelde leeftijd van transgenders die zich aanmelden bij de genderteams is 32 jaar. Er zit zo'n 20 
jaar tussen het moment dat transgender mensen hun genderidentiteit erkennen en de start van een 
behandeling. Voordat geslachtsoperaties kunnen plaatsvinden moet een rechter toestemming geven. 
Ook voor verandering van geslachtsaanduiding en voornaamswijziging is een rechter nodig.  

Met 32 moorden is het aantal vermoorde transgenders in Italië̈ het een-na-hoogst in Europa, alleen 
in Turkije worden meer transgenders vermoord. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak en het blijkt 
dat scholing en persoonlijkheidsstoornissen bij de daders geen invloed op dit hoge cijfer hebben 
maar wel religie. Er is veel discriminatie binnen de Italiaanse maatschappij en transgenders worden 
weinig ondersteund door hun families. De buitenwereld ziet genderidentiteit als een mening. Gender 
diverse non-binaire transgenders worden nog meer gediscrimineerd en religieuze transgenders 
hebben hogere mate van naar geïnternaliseerde transfobie. Zo is de media fel tegen 
puberteitsblokkers bij adolescenten. Transgender werkenden in Italië̈ hebben het ook niet 
gemakkelijk: 24,3% heeft geen werk, waar de landelijke werkeloosheid maar 9,8% is van de 
beroepsbevolking. Bij transjongeren is er een hoog risico op suïcide.  

Soms zijn veranderingen positief, bijvoorbeeld doordat het Italiaanse Ethische Comité onlangs heeft 
ingestemd met transgender behandelingen. Men probeert de situatie te verbeteren door meer 
kennis te delen, door meer onderzoek te doen en door de toegang tot gezondheidszorg te 
verbeteren.  

Transgender gezondheidszorg in Europa: Ierland  

(Vanessa Lacey) Zaterdag 13 april 9.50 

Ierland is een republiek vanaf 1922. Het land heeft een eigen gezondheidszorg, een eigen taal, en 
helaas is de transgenderzorg problematisch. Deze presentatie over transgenderzorg in Ierland is een 
presentatie over slangen (negatieve ontwikkelingen) en ladders (positieve ontwikkelingen). In 2012 
werd besloten om zorgpaden voor transgenderzorg te ontwikkelen. Er werden trainingen gegeven 
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aan zorgverleners. Uitgangspunt van de zorgpaden is de WPATH Standards of Care. Na het publiceren 
van de voorstellen in 2016 duurde het nog 2 jaar, tot 2018, voordat de standaarden werkelijk 
ingevoerd waren. Peggy Cohen-Kettenis heeft nog trainingen gegeven. Er is samenwerking met Ierse 
huisartsen. In 2011 is een groep gestart voor ondersteuning van families. In totaal zijn 300 families 
hierbij aangesloten. Ze hebben een seminar georganiseerd speciaal gericht op families: het ging over 
criteria voor het krijgen van zorg, over wat genderdysforie is, over het feit dat mensen zich beter 
voelen als ze transgenderzorg gekregen hebben. Op scholen worden projecten opgezet om de 
weerbaarheid van transgender kinderen te vergroten. In het vervolgonderwijs gaat het om 47 
scholen, in het primaire onderwijs om 17 scholen.  

Ondanks dat Ierland een katholiek land is, blijken veranderingen mogelijk. Bijvoorbeeld bij 
verandering van genderidentiteit mogen kinderen hun school uniformen aanpassen, hun 
aanspreekvorm en namen zonder medische behandeling. Er is geen eigen kliniek voor kinderen en 
adolescenten, hier in Ierland. Er wordt wel onder meer samen gewerkt met het GIDS UK (Gender 
Identity Development Service). Er is ook een trainingsprogramma (GIST = Gender Identity Skill 
Training) opgezet. Dit wordt gefinancierd door het ministerie van gezondheid. De overheid streeft 
naar een ziekenhuis waar transgenderzorg gegeven kan worden. De minister van gezondheidszorg 
heeft wel eens gevraagd wie de slangen zijn in ons proces, maar dit is moeilijk aan te geven. Lacey 
blijft optimistisch en dat was te merken aan haar vrolijke presentatie. 

Transgender gezondheidszorg in Europa: Polen  

(Bartosz Grabski) Zaterdag 13 april 10.10 

Polen heeft, net als Italië̈ en Ierland, een ingewikkelde maatschappelijke en politiek situatie. Er 

bestaat in Polen geen wet om geslachtsaanduiding/voornaam aan te passen. Er is veel discriminatie 

op basis van genderidentiteit. Omdat er geen wetgeving is, wordt hier niet tegen opgetreden. 

Transgender mensen en mensen met intersekse conditie ervaren dan ook veel transfobie. Helaas 

komen er ook Europese verkiezingen aan, waarbij het voor transgenderzorg, transgender mensen en 

hun vrienden nog lastiger zou kunnen worden.  

Positief is dat tweede kamerlid Anna Grodzka, transgenders in Polen zichtbaar heeft gemaakt. Zij is 
het tweede transgender kamerlid in Europa en het derde ter wereld. Zij heeft als kamerlid 
geprobeerd om procedures te versimpelen rondom wetgeving, maar dit is helaas nog niet gelukt. 
Transfuzja is de transorganisatie in Polen. 

Het is mogelijk om de genderaanduiding en voornaam aan te passen in de burgerlijke stand, door 
een uitspraak van het hoger gerechtshof. Die ziet genderidentiteit als "iemands persoonlijke zaak". 
Op basis van die uitspraak kunnen iemands identiteitspapieren, gender en status aangepast worden. 
De gang naar de rechter kan pas vanaf het moment dat men wettelijk gezien volwassen is. De 
veranderingen zijn gebaseerd op de psychiatrische diagnose van transseksualiteit in ICD-10. Voor het 
aanpassen van de burgerlijke stand zijn dan ook twee brieven nodig: een van een psychiater en een 
van een psycholoog. Afhankelijk van de rechter is alleen een hormoonbehandeling noodzakelijk, of 
daarnaast ook nog een geslachtsoperatie. Er is slechts één privékliniek waar geslachtsoperaties 
uitgevoerd worden, die helaas niet worden vergoed door de verzekeraars. Omdat Polen geen 
huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht kent, betekent dit dat transgenders die getrouwd zijn 
verplicht moeten scheiden.  

De wens bestaat om de wetgeving gelijk te krijgen met andere Europese landen en de medische zorg 
te verbeteren. Bartosz besluit met een foto van Krakow: hoewel er nog steeds sneeuw ligt, is het al 
wel lente - een teken van hoop.  
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Gender non-binary people’s experiences in trans care 
(UZGent, Asia Burgwal) Vrijdag 12 april 2019 12:15 

Lezing over ervaring van gender non-binary (GNB) personen met transgenderzorg, gebaseerd op een 

onderzoek in samenwerking tussen TGEU en UZGent: “Overdiagnosed and underserved” uitgevoerd 

in Georgië, Spanje, Polen, Servië en Zweden. 

In dit onderzoek zijn 254 transvrouwelijke, 369 transmannelijke en 240 non-binaire transgender 

personen (GNB) betrokken. Onderzoek is nodig, omdat in de literatuur GNB vaak een onbehandelde 

en onbegrepen groep is. 

GNB’s voelen zich sterker een minderheid dan GB’s (genderbinairies: transgender mannen en 

transgender vrouwen). Zij hebben 50% meer kans op angsten, depressies en suïcide dan GB’s. Dit 

effect wordt veroorzaakt door hun minority stress: de gevolgen van het gevoel tot een minderheid te 

behoren. Tegelijk zoekt maar 40% van hen psychische of medische hulp, tegenover 86% van de GB’s.  

Conclusies van de onderzoekers: er is behoefte aan zichtbaar inclusieve transgenderzorg voor GNB’s. 

Het is goed dat er in de nieuwe Standards of Care (SoC8) in een apart hoofdstuk aandacht komt voor 

deze groep. 

Exploring gender incongruence and body satisfaction in non-binary people 
(Beth Jones, Nottingham, UK) Vrijdag 12 april 2019 12:30 

In 2018 gebruikten in de UK 50% van de transgender mannen, 43% van de transgender vrouwen en 

maar 7% van de GNB’s transgenderzorg. Mogelijke verklaringen van de onderzoekers: 

1. Verbergen GNB’s hun werkelijke genderidentiteit voor de zorgverleners en zitten ze dus 

verscholen in de transmannelijke of transvrouwelijke groep? 

2. Voelen GNB’s zich iets minder gender incongruent en hebben ze daardoor minder wens tot 

medische behandeling? 

Conclusie van de onderzoekers: verklaring 2 blijkt zeker reëel. Volgens de gebruikte maatstaf ervaren 

GNB’s gemiddeld meer congruentie en body satisfaction dan GB personen, maar ligt dit wel duidelijk 

lager dan bij cisgender personen. Men beveelt een GNB-inclusieve zorg aan met specifieke 

protocollen voor GNB personen. 

IV. Inbreng van transgender mensen 

In dit hoofdstuk staan bijdragen van transgender mensen, over hoe zij aankijken tegen de zorg en 

hoe ze het proces van zelfrealisatie ervaren. 

Depathologisation: opportunities and challenges                 

(Dinah Bons) Donderdag 11 april 19.00 

Depathologisering is tegenwoordig de grootste kans om transgender zorg en welzijn te verbeteren. 
Om dit te bereiken moeten velen actie ondernemen, zoals overheden, verzekeringsmaatschappijen,  
zorginstituten en professionals. Wij bevinden ons op een cruciaal moment in de geschiedenis: de 
WHO (World Health Organisation) heeft een duidelijke positie ingenomen om een einde te maken 
aan stigmatisering van transgender mensen door de ICD-11 uit te voeren.  
De stigmatisering komt voort uit het verkeerd labelen van transgender mensen als psychisch zieken. 
Depathalogiseren brengt met zich mee dat landen en regio’s nieuwe wetgeving en zorgprotocollen 
ontwikkelen die zelfbeschikking van transgender mensen als uitgangspunt hebben. De zorgverlener 
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heeft dan niet de rol van poortwachter of beslisser, die besluit of iemand al dan niet transgender is 
en/of behandeling krijgt, maar deze heeft dan een ondersteunende rol waarin die transgender 
mensen, waar nodig, helpt in het transitieproces. Dit is een hoopvolle ontwikkeling, want hierdoor 
krijgen transgender mensen het recht tot identiteit, zelfbeschikking en autonomie. Daarnaast is er 
dan ruimte voor non binaire transgender mensen.  
 
Pathologisering is gewelddadig en versterkt de sociale transfobie door te bevestigen dat transgender 
mensen een probleem hebben, ‘in het verkeerde lichaam geboren zijn’, ‘genderdysforie’ of 
‘incongruent’. Deze terminologie stigmatiseert trans mensen. Ook is het in veel landen nog lastig, 
kostbaar of onmogelijk om te leven in het wensgeslacht, waarbij naam en genderidentiteit wettelijk 
erkend worden. Het grootste probleem volgens Dinah Bons is transfobie (zie haar presentatie, 
https://www.transvisie.nl/inleidende-speech-tijdens-de-start-van-de-epath-2019-in-rome/ ), want 
dit leidt tot discriminatie. Want nog steeds krijgen niet alle transgender mensen de zorg die ze nodig 
hebben, soms omdat ze niet in het cis gender plaatje vallen. Toegang tot zorg is het meest beperkt 
voor vluchtelingen, asielzoekers, migranten, sekswerkers en gekleurde mensen omdat ze dubbel 
gediscrimineerd worden door zorgprofessionals.  
 
We zien steeds meer populistische sentimenten in heel Europa opkomen, die druk zetten op 
transgender mensen en de bestaande historische kansen te niet kunnen doen.  Dit zou wel eens in de 
weg kunnen staan van de revolutionaire veranderingen van de trans specifieke zorg die nu gaande is. 
Dinah Bons is strategisch directeur van Transgender Europe (TGEU). Ook vertelde ze dat de 
Amsterdam Transzorg Kliniek het eerste door trans personen geleide medisch centrum is met 
medische, psychologische en sociale, HIV en STD zorg. Hier werken ze vanuit autonomie van de cliënt 
en zelfbeschikking over de behandelingen en transitiemogelijkheden. Zij werken vanuit hetzelfde 
Informed Consent model als in Spanje.  
Bons concludeert dat we meer moeten doen aan bewustwording en training van 
gezondheidswerkers, maar ook wettelijke kaders en protocollen moeten ontwikkelen die 
depathologiseren, zodat transmensen over hun eigen lichaam kunnen beslissen. 
 

Becoming myself 

(Vladimir Luxuria) Donderdag 11 april 19.30 

Vladimir Luxuria is lid geweest van het Parlement van de 15e Legislatuur tijdens de Prodi-regering en 
zij was hiermee de eerste transgender persoon die werd gekozen in het parlement van een Europese 
staat. Ze promootte en was de eerste die de wet sloot over transgenderrechten, en heeft zich al vele 
jaren verbonden aan LGBT gemeenschap. Als veel gevraagd commentator van belangrijke kranten en 
nationale televisieprogramma's, heeft zij een grote bekendheid opgebouwd. Ook schreef ze romans. 
 
In haar persoonlijke verhaal op EPATH vertelde ze hoe ze steeds bevraagd werd door anderen: Ben je 
zo geboren of ben je zo door je cultuur/socialisatie gemaakt? Ze heeft zich altijd meisje of vrouw 
gevoeld, sinds ze zich kan herinneren. De manier waarop ze dacht, liep, roddelde met de andere 
meiden, parfum wilde, etc.  Als kind werd ze vaak gepest. Op de middelbare school kleedde ze zich 
om in een telefoonhokje, voordat ze naar school ging. Ze werd door anderen soms met plezier soms 
met walging aangestaard, soms met begrip, soms in elkaar geslagen door cis mannen.  Toen haar 
vader haar als vrouw gekleed zag, keurde hij dat af. Op haar 18de is ze vertrokken naar de hoofdstad. 
Luxuria eindigt haar betoog met de conclusie dat genderidentiteit eerst komt. Daarna pas je seksuele 
oriëntatie. Homo- en genderfobie wordt door de maatschappij gecreëerd en is niet iets waar 
kinderen mee geboren worden.  
 

https://www.transvisie.nl/inleidende-speech-tijdens-de-start-van-de-epath-2019-in-rome/
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V. Overige onderwerpen 

 Partners en familie 

Influence of transition on partner relations: What makes a relationship survive? 
(OU, Eva-Marijn Patty-Stegemann) Donderdag 11 april 15:15 

Belangrijke noties uit het onderzoek: 

 Partners ervaren dat het vertrouwen meer wordt aangetast als de transgendergevoelens 

langer verborgen werden gehouden. 

 Het tempo van de transitie afstemmen op het tempo van de partner in plaats van op de 

transgender persoon. 

 Partners ervaren ambigue verliesgevoelens: het verliezen van een persoon die er nog steeds 

is. 

 Relaties die overleven hebben een hoger commitment en diepere connectie dan voor de 

transitie. 

 Het bespreken van het beeld over de transgender persoon is moeilijk: de transgender 

persoon zit zichzelf veelal als man of vrouw, terwijl de partner vaak een transgender ziet en 

geen man of vrouw. 

 Rollen in de relatie/taakverdelingen in het huishouden zijn enige tijd na de transitie weer als 

vanouds. 

 De kwaliteit van het seksleven is in veel gevallen verminderd. 

 Partners ervaren rouw over het verliezen van hun eigen seksuele oriëntatie door de transitie 

van hun partner. Dit effect is het sterkst bij lesbische vrouwen, die hun partner man zien 

worden. Vermoedelijk omdat deze vrouwen hebben ‘gevochten’ om hun lesbische identiteit 

te erkennen en om dan heteroseksueel te worden is pijnlijk. 

 

Evaluation of genderED.ie, online education program in Ireland  www.gendered.ie   

(Danika Sharek, Ireland) Vrijdag 12 april 2019 12:00 

GenderEd.ie is een website die bedoeld is om trans personen en hun familie tegemoet te komen in 

hun behoeften naar kennis en informatie. Het bestaat uit 8 modules met tekst, video’s, verhalen en 

input van professionals, jongeren en hun families. De website hanteert een gender bevestigende 

benadering. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de site onder 8 families. Hieruit kwam 

naar voren dat familie leden ervoeren meer kennis te hebben over trans-gerelateerde onderwerpen. 

Probleem oplossing in de familie, familie communicatie, zelf reflectie en zelfwerkzaamheid werden 

niet direct genoemd als opbrengsten.  

Belangrijk is de toon van de website en de inhoud. Het niet-sturende en alleen suggesties gevende 

karakter werd als positief beoordeeld. De website geeft allerlei opties. Het helpt bij het zien van 

trans-identiteiten en trans-gerelateerde kennis, naast emotionele steun.  Het is belangrijk om 

gezinnen en jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van de website, zeker als het gaat om 

feedback op taal en het maken en bewerken van video's. Aanbevelingen waren om broers en zussen 

erbij te betrekken, scholen, extended families en huisartsen. Ook mocht er meer inhoud bij, zoals 

platforms voor peer support, een lijst van getrainde professionals en specifiek inhoud voor zussen en 

broers. De site mocht meer gepromoot worden. Het verbruik zou worden vergemakkelijkt volgens de 

onderzochte families door laagdrempeliger taalgebruik en een zoekfunctie te integreren. 

http://gendered.ie/
http://www.gendered.ie/
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 Sociale positie 

Married and hidden trans women 
(Sahika Yüksel) Donderdag 11 april 2019 15:30 

Turkse studie naar hoe transgender vrouwen hun trans achtergrond verbergen. In Turkije vinden het 

hoogste aantal moorden op transgender mensen plaats in Europa. Naast deze angst, is de familie-eer 

een reden om het trans verleden te verzwijgen. Ook als de familie zelf accepterend is, kunnen ze 

transgender familieleden toch ‘dwingen’ om hun verleden te verzwijgen, vanwege familie-eer. De 

huidige antidemocratische sfeer in het land versterkt het gevoel dat verbergen noodzakelijk is.  

De presentatie behandelt een case studie die exemplarisch is voor de keuze die veel transgender 

vrouwen maken. De besproken vrouw is getrouwd met een emotioneel, sociaal en seksueel passieve 

man. Dat helpt de transgender vrouw om niet ‘ontdekt’ te worden, maar daardoor leidt ze wel een 

eenzaam leven.  

De acceptatie van transgender personen is de laatste vijf jaar iets toegenomen in Turkije en met 

name in Istanbul en Antalya is het aantal personen dat openlijk transgender is, iets toegenomen. De 

diagnostiek en begeleiding wordt in Turkije uitsluitend door psychiaters gedaan. 

The year in review -Social Sciences 

(Sally Hines, University of Leeds) Vrijdag 12 April 9.30 

 Er is een sociologische omwenteling naar trans studies. Waar het eerder als terrein 
onderbelicht werd is het nu een hoofdterrein in sociale en interdisciplinaire studies. 

 Wat kunnen sociologen bieden? Zij zetten transgender mensen in een positie van autoriteit, 
hun ervaringen zijn belangrijk en worden door kwalitatief onderzoek belicht, bijv. studies 
over coming out naar familie, sociale discriminatie. Daarnaast onderzoeken sociologen hoe 
sociale structuren trans personen beïnvloeden en vice versa hoe zij deze sociale structuren 
beïnvloeden, zoals bijv. wettelijke regelgeving of positieverwerving op de arbeidsmarkt. 
Hierbij gaat het om het ontleden van diversiteit, machtsstructuren, arts-patiënt relaties, 
ouder-kind relaties, richtlijnen en de wisselwerking van intersectionele factoren zoals ras, 
klasse, leeftijd, seksualiteit en lichamelijk vermogen. 

 Recente werken geven inzicht in trans gezondheid en transgender zorg, zoals het boek van 
Ben Vincent: Transgender Health: A Practitioner's Guide to Binary and Non-Binary Trans 
Patient Care. 

 Sociologen gebruiken verschillende methodologieën en soorten onderzoek: 
o praktijkgericht onderzoek over gezondheidservaring, invloed van familie, trans in het 

onderwijs, in gevangenissen, sociale discriminatie (wie kan het zich veroorloven om 
als trans zichtbaar te zijn?) en ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor een betere 
praktijk 

o beleidsonderzoek over transrechten in relatie tot mensenrechten, haatcriminaliteit, 
beleid en juridische kwesties 

o theoretisch onderzoek: sociale constructie van stroomlijning van identiteiten en 
lichamen, geslacht als een spectrum en kruispunt denken 

o culturele studies over cultuurverschillen, publieksstudies, effecten van beelden van 
trans personen in de media, in songteksten, magazines en films.  

 Toekomstige thema's: depathologisering, non binaire identiteiten en genderfluïditeit, post-
kolonialisme, interpersoonlijk en staatsgeweld, voortplanting, autisme en trans, culturele 
producties in zichtbaarheid en representatie van trans personen. 
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 Conclusie: Sociologie promoot het actieve agentschap van transgenders, hun creativiteit en 
veerkracht. 
 

 Juridisch en discriminatie 

Seksuele intimiteit, gender identiteit en ‘Fraude’  

(Sexual intimacy, gender identity and ‘Fraud’ by Alex Sharpe) Donderdag 11 april 13.00  

Sharpe onderzoekt de strafrechtelijke vervolging van een aantal jonge transgender vrouwen tussen 

17-25 jaar in Groot Brittannië, in verschillende rechtszaken. Deze transgender vrouwen werden 

vervolgd omdat ze hun gender status niet hadden bloot gegeven voordat ze seks zouden hebben met 

een partner. Zij werden aangeklaagd door deze cisgender partners en werden schuldig bevonden en 

veroordeeld; de meeste van hen kregen zelfs celstraffen. 

Alex laat eerst een stuk van een film zien om de situatie toe te lichten. We zien eerst een scene, 

waarin een cis man en trans vrouw elkaar ontmoeten in een LGTBI bar en later zien we een intieme 

scène in de slaapkamer bij een van hen thuis. De trans vrouw heeft geen genderbevestigende 

chirurgie ondergaan. Als de cis man er achter komt dat de trans vrouw een penis heeft, wordt hij 

kwaad en slaat haar in het gezicht, omdat ze hem dit niet heeft verteld. Zij verweert zich nog door te 

zeggen dat zij dacht dat hij dat wel wist, omdat ze in een LGTBI bar waren. De cis man loopt naar de 

badkamer en geeft over.  

De normatieve assumpties die in deze cases een rol spelen zijn volgens Sharpe:  

1. Het vooraf niet vertellen van je genderachtergrond gaat in tegen het recht op instemming 
van seks - een instemmingsclaim. Deze claim komt voort uit de onwetendheid van deze cis 
man die weigert signalen te herkennen, misschien een maatschappelijk aangeleerde 
blindheid: ‘Learning not to know, what we don’t want to know/see and what we learned not 
to know/see’.  

2. Seksuele intimiteit met transgender mensen zonder dat je je realiseert dat je seks hebt met 
een transgender zou schadelijk zijn – schadeclaim. 

3. Het niet vooraf vertellen van je gender achtergrond zou bedrieglijk zijn- bedrogclaim.  

Alex tekent drie bezwaren aan tegen rechtsvervolging van de trans vrouwen uit haar onderzoek: 

1. Het gaat in tegen andere rechtspraak en is discriminerend. Als je verlangt dat transgender 
mensen hun genderidentiteit moeten bloot geven, dan zou je hetzelfde van cis mensen 
moeten verlangen, anders maak je onderscheid en discrimineer je. 

2. Seksuele autonomie zou niet als een absoluut recht moeten worden beschouwd in deze 
zaken. Het is heel persoonlijke informatie die verlangd wordt, over iemands genitaliën, dus 
moet er gekeken worden welke risico’s en schade er achter het al dan niet vertellen van je 
gender geschiedenis liggen. Die moeten tegen elkaar worden afgewogen. Weegt de 
mogelijke schade van cis mannen op tegen de mogelijke schade van de trans vrouwen, die 
het risico lopen op fysiek en/of emotioneel geweld? Als je uitgaat van schademinimalisering, 
weegt de schade voor cis partners niet op tegen de schade voor trans vrouwen, zegt Sharpe.  

3. Er zijn dwingende publieke beleidsredenen tegen vervolging. Systematische trans- en 
homofobie in de samenleving zou geen basis mogen zijn voor criminalisering, zeker niet in 
het geval van een kwetsbare minderheidsgroep.  
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Sharpe concludeert dat de UK maatschappij er vooralsnog niet in slaagt om transfobie in seksuele 

intieme relaties serieus te nemen en te bevechten. 

Reacties naar aanleiding van de lezing waren dat er helaas ook andere landen zijn waar transgender 

vrouwen worden vervolgd omdat ze hun geslachtsidentiteit niet vooraf blootgeven, zoals Amerika. Er 

waren andere casussen bekend bij het publiek uit Turkije en een vergelijkbare rechtszaak uit de jaren 

90 in Israël. De vraag werd gesteld waarom transgender mensen de verantwoordelijkheid hebben om 

te vertellen en cis partners niet verantwoordelijk worden geacht om te vragen. Door de reacties van 

media en maatschappij voelen veel vervolgde transgender mensen niet de mogelijkheid om in hoger 

beroep te gaan, dus dat werd in deze gevallen dan ook niet gedaan. 

The year in review-Law 

(Peter Dunne, Law, lecturer Bristol law school, UK) Vrijdag 12 April 10.30 

Er zijn meerdere instituten en niveaus waar belangrijke rechtspraak in Europa vandaan komt: 

1. Europese rechtbank voor mensenrechten: 

Het recht op privéleven en het recht op legale genderherkenning leidden tot het verwerpen van 

sterilisatie als voorwaarde voor genderherkenning.  

2. Hof van Justitie van de Europese Unie: 

In een casus waarin een trans vrouw geen pensioen kreeg uitgekeerd omdat ze weigerde te scheiden 

en daardoor dus geen wettelijke erkenning kreeg dat ze trans vrouw is, werd deze eis van 

echtscheiding verworpen omdat het discriminerend is naar trans vrouwen t.o.v. cis-vrouwen. 

3. VN-mensenrechtencommissie 

Echtscheidingseis is een schending van het recht op privéleven, schending van het recht op 

gelijkheid.  

4. Binnenlandse rechtszaken op nationaal niveau 

Alleen identificatie van een mannelijke of vrouwelijke geslachtsmogelijkheid in paspoorten en 

documentatie is een schending van recht op gelijkheid, dus moeten er meer opties komen. 

Oostenrijkse en Franse wetgeving hebben slechts twee opties erkend.  

In een casus in Servië is er juridisch geen operatie nodig voor gendererkenning, alleen 

hormoonbehandeling.  

Zelfbeschikking voor transgenders is mogelijk in België, Portugal en Luxemburg, maar dan wel weer 

beperkt voor jongeren, kinderen en hun ouders. 

Nationale wetgeving ontstond in Canada, Brits Colombia, na een mensenrechtenkwestie: Via een 

rechtszaak van een moeder en kind in een echtscheidingssituatie, waarbij vader het proces wilde 

stoppen, had eerst de vader gewonnen, waarna in hoger beroep het kind toch mocht doorgaan met 

medische behandeling. 

Familie is belangrijk en staat centraal in veel rechtszaken. Het is belangrijk om het systemisch te 

bekijken, want soms wordt het rechtssysteem gebruikt om behandeling uit te stellen. Het gaat bij 

kinderen vaak niet over zelfbeschikking, omdat kinderen geen medische behandeling kunnen krijgen. 

Hier gaat het meer om psychosociale steun rondom de sociale transitie. Soms zetten ouders een 
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sterke rem op het transitieproces van hun kind vanwege angst voor de buitenwereld en pathologie. 

Depathologisering is daarom essentieel. 

 Stem 

The year in review – Voice and communication 

Maria Sodersten, from Karolinska University Hospital, Sweden: maria.sodersten@ki.sw  12 ap 10.00  

 Meeste studies naar stemtherapie en toonhoogte verhogende operaties (vooral in Europa) 

voor transgender vrouwen laten zien dat er sterk bewijs is voor effectiviteit van beide. Beide 

chirurgische operaties (CTA en GP= Glottoplasty) hebben voor- en nadelen. Daarom is het 

belangrijk om de individuele behoeften en verwachtingen van transgender vrouwen in te 

schatten en goed met hen te overleggen over de bestaande risico’s en verwachte resultaten.  

 Verschillend onderzoek toont aan dat het beste resultaat wordt behaald met stemtherapie 

na een toonhoogte verhogende operatie.  

 Voor transgender mannen is in een metastudie (van Ziegler et al, 2018) onderzocht of 

testosteron therapie effect heeft op het vermannelijken van de stem. Hieruit kwam naar 

voren dat na een jaar testosteron therapie 21% van de deelnemers niet de mannelijke 

normatieve frequenties haalden van cisgender mannen, 16% niet tevreden is met hun stem 

en bij 46% stemproblemen optraden. Aanbevelingen uit dit onderzoek zijn een stemevaluatie 

voor de start met testosteron en counseling over de verwachtingen rondom de stem. Ook 

zouden transgender mannen die masculinisering van hun stem willen, Laryngologie en 

spraak- en taaltherapie nodig hebben om problemen te verminderen en tevredenheid met 

de stem te vergroten.  

Acid reflux: silent barrier to transgender voice modification 
(Celia Stewart en Irene Kling) Vrijdag 12 april 2019 11:30 

Deze lezing behandelde het effect van acid reflux op stemtraining en stemgebruik. Acid reflux is het 

terugkomen van maagsap in de slokdarm, zuur oprispingen. Dit is een vaak onderschatte factor. 

Andere factoren die stemmodificatie belemmeren kunnen zijn: de eigen contraproductieve 

gewoonten, allergieën en eetgewoonten. 

Effecten van acid reflux: 

 Beperkter bereik in zowel toonhoogte als in luidheid van de stem; 

 Het aangepast spreken kost meer moeite; 

 Druk en pijn in de keel. 

Acid reflux is vaak moeilijk te herkennen, omdat het vaak subtiel is en geen directe problemen geeft. 

Sommige symptomen zijn moeilijk te onderscheiden van allergische symptomen. Het komt ongeveer 

even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Een belangrijk symptoom is slijm op de stembanden en 

het veelvuldig schrapen van de keel om dat slijm te verwijderen. Dit laatste werkt overigens 

contraproductief, want schrapen irriteert de stembanden en het lichaam gaat daardoor meer slijm 

aanmaken. 

Levensstijlaanpassingen kunnen helpen: 

 Eten op regelmatige tijden; 

 Niet binnen 3 a 4 uur na een maaltijd gaan liggen (of slapen); 

mailto:maria.sodersten@ki.sw
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 Op je linkerzij liggen ipv op je rug of rechterzij. 

Van andere maatregelen wordt vermoed, dat deze van invloed kunnen zijn, maar dit blijkt nog niet 

uit onderzoek: lage BMI, niet roken, eten nuttigen met niet te hoge zuurgraad (Ph-waarde). 

Service Users Satisfaction and Self-rated Outcomes with Voice Feminisation 

Therapy 
(Christella Antoni) Vrijdag 12 april 2019 11:45 

Er is weinig onderzoek over wat de factoren zijn die tevredenheid met de stemtherapie bepalen. 

 60% vindt het resultaat na afloop (min of meer) vrouwelijk en 62% is tevreden over de 

behandeling. Hierbij is er geen verband met de fase van de transitie of het aantal sessies. Wél 

is er een positief verband met het volgen van individuele sessies (t.o.v. groepssessies). 

 Gemiddeld volgt men in het Verenigd Koninkrijk 3 tot 15 sessies van 1 uur of minder. 

 Als reden om te stoppen met de sessies geven de transgender vrouwen maar in 25% van de 

gevallen aan dat dat is omdat het doel bereikt is.  

 

 Hulpverleners over hulpverlening 

Healthcare providers needs and wishes for training on trans patients and clients in 

5 European countries 

(UZGent, Asia Burgwal) Donderdag 11 april 14:30 

Lezing over behoefte aan training over transgenderzijn en - mensen bij zorgprofessionals, gebaseerd 

op een onderzoek in samenwerking tussen TGEU en UZGent: “Overdiagnosed and underserved” 

uitgevoerd in Georgië, Spanje, Polen, Servië en Zweden. 

De opleiding en training van zorgprofessionals is niet eerder onderzocht. In dit onderzoek is 826 

professionals gevraagd naar hun opleidingsbehoefte en hun eigen competentie. Enkele bevindingen: 

 52,4% heeft specifieke (na)scholing gekregen voor transgenderzorg, maar vrijwel uitsluitend 

op eigen verzoek. 

 Er is een indicatie dat nascholing meer oplevert in competentie  ontwikkeling dan scholing in 

de basisopleiding 

 80% van de professionals vindt een bijdrage van een LHBT-organisatie aan een dergelijke 

opleiding essentieel. 

 50% van de professionals zegt geen specifieke transgender-richtlijnen te gebruiken bij hun 

werk. 

 Men beoordeelt de eigen zorg gemiddeld genomen ergens tussen “voldoende” en “slecht”. 

Men heeft veel onbeantwoorde behoefte aan verbetering. 

Improving mental health care: perspectives from care users and care providers 
(Parnassia groep: PsyQ en Youz, Tim de Jong) Donderdag 11 april 14:45 

PsyQ/Youz hebben kwalitatief onderzoek gedaan onder 40 van hun eigen zorgprofessionals en 40 

van hun cliënten. Aanleiding was een eerder Nederlands onderzoek uit 2012 waaruit bleek dat 

zorgprofessionals moeite hadden om transgender personen te helpen: 33% wilde wel helpen, maar 
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ontbeerde de kennis, 17% leek niet te willen helpen en 5% weigerde te helpen. Het onderzoek van 

PsyQ/Youz was gericht op het inventariseren van factoren die bijdragen aan betere zorg. 

Positieve factoren: gendersensitiviteit, specifieke kennis, groepsbehandeling, contact met 

ervaringsdeskundigen. Praktisch vertaalt voor PsyQ/Youz: kennis op meer locaties, basiskennis op 

locaties zonder gespecialiseerde teams, bejegening ook buiten de spreekkamer gendersensitief (bij 

receptie, op correspondentie), gender neutrale toiletten. 

Handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals kan verminderd worden door: 

 Accepterende houding (genderdysforie niet als ziekte zien) 

 Heldere keuze in omgang met co morbiditeit (bijkomende problemen): door genderdysforie 

meteen serieus te nemen, ook bij co morbiditeit. 

 Door intercollegiale gesprekken/intervisie over ongemak en eigen oordelen. 

 

 Religie en spiritualiteit 

Religion, Spirituality and Well-being for Trans people 
(Susannah Cornwall, University of Exeter) Donderdag 11 april 2019 18:30 

Wat betekent een transitie voor de transgender persoon en diens omgeving, vanuit het perspectief 

van het geloof? Deze vraag stond centraal in dit gepresenteerde onderzoek. Wat zijn bronnen? Wat 

zijn belemmeringen voor spirituele zorg en welke specifieke behoeften zijn er bij transgender 

personen? Wat is de impact van spirituele zorg op het welzijn van trans personen? 

Het nationale gezondheidssysteem in Engeland (National Health Service, NHS) heeft het recht op 

spirituele bijstand in de zorg wettelijk verankerd: iedereen die recht heeft op medische zorg, heeft 

automatisch ook recht op spirituele zorg. Hoe die spirituele zorg eruit moet zien is niet nader 

omschreven, wat zorgt voor onduidelijkheid. Wat is spiritualiteit en hoe wordt er vanuit spiritualiteit 

naar transgender personen gekeken? 

Islam 

In de Islam wordt het ingrijpen in het goddelijke gezien als ‘het werk van Satan’. In de hadiths 

(geschriften van/over de profeet Mohammed) wordt verwezen naar khasi (eunuchs) en 

mukhamathum (eunuchs of mogelijk gendervariante mannen of transgender vrouwen). Deze worden 

in de hadiths wisselend geportretteerd; soms als vervloekt, soms juist met een bijzondere spirituele 

status. 

Tegenwoordig wordt een transgender identiteit veelal gezien als een medische conditie. Het is 

toegestaan om ‘om gezondheidsredenen’ in te grijpen in het lichaam. Enkel een sociale transitie is 

echter niet toegestaan. Deze houding creëert een sterke pathologisering van transgender personen, 

aangezien ze worden gezien als ziek. 

Jodendom 

Het Jodendom erkent gendervariaties als tumtum, androginos, aylonit en seris. De eerste drie zijn 

intersekse condities en de laatste betreft eunuchs. De Joodse kerk is nog zoekende in de vraag of 

juridisch geslacht gebaseerd moet worden op chromosomen of op basis van de genitaliën. Het 

antwoord op deze vraag bepaalt of een transgender persoon in de kerk erkent in zijn/haar 

genderidentiteit, mits er een GAS is uitgevoerd. 
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De Torah Queeries is een initiatief waarin de Joodse geschriften op een transbevestigende manier 

worden geïnterpreteerd. 

Christendom 

In het Christendom is er weinig historisch materiaal waar transgender personen in genoemd worden, 

dan wel erkend worden. Transgender vraagstukken worden sterk gezien als een bedreiging van de 

familiewaarden en een aanval op Gods bedoeling. Daar komt bij dat het zich voordoen als van het 

andere geslacht dan het bij geboorte toegewezen, gezien wordt als bedrog. 

Toch is er in bronnen enige grond te vinden voor het toestaan van chirurgisch ingrijpen. Thomas van 

Aquino (middeleeuws Christelijk vooraanstaand persoon) en Paus Pius XII hebben beiden gesteld dat 

ook het verwijderen van gezond weefsel gerechtvaardigd kan zijn als het gaat om een leven redden 

en/of om het bewaren van de lichamelijke integriteit. In Bijbeltekst Galatians 3:28 staat te lezen dat 

er in Christus geen sprake meer is van mannelijkheid en vrouwelijkheid.  

Conclusies van het onderzoek 

 In het Christendom, Jodendom en de Islam worden mensen beschouwd als ‘het werk van 

God’. Ingrijpen hierin wordt gezien als een afwijzing van datgene dat door God gecreëerd en 

gegeven is. Er zijn wel bronnen te vinden in de Islam en het Jodendom die acceptatie van 

transpersonen, die gender bevestigende chirurgie hebben ondergaan, reflecteren.  

 Transgender personen krijgen minder vaak spirituele zorg/begeleiding dan cisgender 

personen die gebruik maken van gezondheidszorg. 

 Aandacht van de zorgaanbieders voor spirituele aspecten draagt bij aan het algehele welzijn 

van transgender personen. Spiritualiteit zou aandacht moeten krijgen, niet alleen tijdens de 

transitie, maar juist ook gedurende de levenslange nazorg. 

 De FICA-checklist is een bruikbaar instrument om de spirituele behoeften van transgender 

cliënten te identificeren. FICA staat voor Faith, Importance, Community, Address in care. 

De presentatie verwijst naar vele bronnen, waaronder de Caring Guidelines for Spiritual Care van 

Swinton en diverse liturgische bronnen om te gebruiken voor spirituele begeleiding in de zorg. 

 

 

 

 


