
 

 

NIEUWSBRIEF 
Jaargang 2019 #3 

1 

 

Beste vrijwilliger, donateur en belangstellende, 

voor je ligt de derde nieuwsbrief van Transvisie in 2019.  

  
 
Bij de evaluatie onder medewerkers over de producten van Transvisie bleek dat er mensen zijn 
die de nieuwsbrief te uitgebreid vinden, maar er zijn ook mensen die blij zijn met een dikke 
nieuwsbrief, dan kunnen ze hem lekker zo nu en dan eens lezen. Voor de eerste groep, 
excuses, hij is weer dik geworden, maar er is ook zoveel interessant nieuws… Voor de tweede 
groep geniet ervan!  
 
Veel leesplezier en allemaal een goede zomer toegewenst,  
 
Lisa en Saskia,  
en de redactie van Transvisie
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1. Onderzoek naar tevredenheid over en behoefte aan transgenderzorg  
(^ Inhoud) 
Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars NL hebben, om de problemen binnen de 
transgenderzorg op te lossen, een Kwartiermaker Transgenderzorg aangesteld. De kwartiermaker 
heeft de opdracht een aanpak te formuleren voor toekomstbestendige netwerkzorg voor 
transgenders. In de aanpak moet een beschrijving komen van: 

 wat er op korte termijn gedaan kan worden aan de meeste urgente knelpunten;  

 hoe netwerkzorg eruit moet zien; en 

 hoe het zorglandschap voor transgenderzorg op lange termijn vorm moet krijgen.  
 
Die aanpak moet een concrete beschrijving bevatten van wat ervoor nodig is om dit te bereiken en 
welke concrete stappen gezet moeten worden. Het is de bedoeling dat de kwartiermaker ook de 
implementatie van deze aanpak gaat begeleiden. 
 
Ten behoeve van deze opdracht doet de Kwartiermaker op dit moment, in samenwerking met 
onder meer Transvisie, onderzoek naar tevredenheid over en behoefte aan transgenderzorg in 
Nederland.   
 
Er zijn lange wachttijden in de transgenderzorg en het aanbod is volop in beweging. Bovendien 
groeit de diversiteit aan behoeften van mensen die zorg ontvangen. Daarom is het belangrijk om 
een goed beeld te krijgen van de ervaringen met de zorg en de wensen & behoeften van 
transgenders. Iedere transgender wordt opgeroepen de vragenlijst “Ervaringen en behoeften in 
de transgenderzorg” in te vullen. Dat kan tot 31 juli 2019. 
 
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die een vorm van transgenderzorg heeft ontvangen of nog 
gaat ontvangen. Doe mee, vul in en roep ook anderen op de vragenlijst in te vullen. Je vindt het 
onderzoek onder deze link: 
https://zorgvuldigadvies.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_etzsQCJ1niSYh0h 

 
2. Interview met Casper over het onderzoek (^ Inhoud) 

De redactie van Transvisie heeft Casper, een van de medewerkers van Transvisie, die aan het 
onderzoek ‘Ervaringen en behoeften in de transgenderzorg’ heeft meegewerkt daarover een aantal 
vragen gesteld: 

Casper, wat is de bedoeling van dit onderzoek?  
De kwartiermaker wil goed onderzoeken welke problemen er in de transgenderzorg zijn, in 
hoeverre de zorg aansluit bij de wensen van de transgender mensen zelf en hoe men de kwaliteit 
van de zorg nu ervaart. Met de antwoorden op deze vragen kan dan gekeken worden welke 
verbeteringen moeten worden ingezet. 
 
Maar waarom zijn deze gegevens nodig? Weten we niet allang wat er anders zou moeten in 
de transgenderzorg?  
Er zijn wel gegevens bekend maar die zijn al weer van wat langer geleden. Er is de laatste tijd toch 
veel in de zorg veranderd, zo zijn er een aantal aanbieders bijgekomen. Ook is het lastig om met 
deze eerdere gegevens te zeggen waar de zorg precies wel en niet aansluit bij de behoeften die er 
zijn. De kwartiermaker wil op basis van de ervaringen van transgender mensen weten hoe het er 
nu voor staat, daarvan leren en zo te kunnen kijken hoe zorg in de toekomst beter aansluit bij de 
behoeften. 
 
 
Voor wie is de vragenlijst bedoeld?  
Voor iedereen die een of andere vorm van transgenderzorg heeft gehad, nog wil hebben of nog op 
de wachtlijst staat. Dat is niet beperkt tot lichamelijke behandelingen, maar ook mensen die alleen 

https://zorgvuldigadvies.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_etzsQCJ1niSYh0h
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psychologische ondersteuning willen of nog niet weten welke zorg ze precies willen, worden 
nadrukkelijk ook opgeroepen deel te nemen. 
 
Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen?  
Hoe meer mensen deelnemen, des te beter wordt het inzicht in de knel- en verbeterpunten. 
 
Wat is jouw rol in dit project?  
Samen met andere medewerkers van Transvisie, medewerkers van de kwartiermaker en een 
aantal wetenschappers hebben we getracht deze vragenlijst zo goed mogelijk samen te stellen. 
Hierbij heb ik er bijvoorbeeld op gelet dat alle onderwerpen die van belang zijn er in komen en dat 
er in de vragenlijst genoeg ruimte is om duidelijk te maken welke knelpunten iemand tegen is 
gekomen in de transgenderzorg. 

 

3. Europa voert onderzoek uit onder holebi’s, transgender en intersekse 

personen (^ Inhoud) 

De Fundamental Rights Agency (FRA) voert voor de 
tweede keer een Europees onderzoek uit met als 
doelgroep: lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen, transgender en intersekse 
personen en non-binaire en andere qua gender non-
conforme personen. 

Behoor je tot de doelgroep en ben je vijftien jaar of 
ouder en woon je in de Europese Unie, Servië of 
Noord-Macedonië dan kun je deelnemen. ‘Jouw 
verhaal is belangrijk’ 

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. Je kunt de enquête in het 
Nederlands invullen. Vul de enquête in op https://lgbtisurvey.eu/lgbti/. 
 

 

 
Quote 

 
 

“ Being transgender isn’t a medical transition. It’s a process of 
learning to love yourself for who you are “ 

 
-- Jazz Jennings 
 

 

4. Opvallende publicaties (^ Inhoud) 

Er komen regelmatig nieuwe boeken uit die over het transgenderzijn gaan. Vaak zijn dat 
persoonlijke verhalen van transgender mensen zelf, hun ouders, kinderen of partners. In deze 
nieuwsbrief willen we aandacht geven aan een drietal boeken, die opvielen. 
 

https://lgbtisurvey.eu/lgbti/
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1. Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt  

Carl Buijs, Jolanda Molenaar, Heleen Zorgdrager, Wielie Elhorst 

 
Het boek getiteld ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt’, 
benadert de thematiek van transgender mensen, geloof en kerk 
vanuit alle mogelijke invalshoeken. De publicatie geeft 
informatie over transgender mensen, hun transitie(s) en hun 
sociale positie in verleden en heden. Daarnaast worden 
theologische perspectieven geschetst bij de ervaringen van 
transgender mensen en worden gedeelten uit de Bijbel 
behandeld die een problematische of bijzondere betekenis 
hebben voor transgender mensen. Er is aandacht voor de plaats 
van transgender mensen in plaatselijke kerkelijke gemeentes, 
inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. Bij 
alle onderdelen van de publicatie komen transgender mensen 
zelf aan het woord. 

Uitgeverij Kokboekencentrum Non Fictie, ISBNL 9789043530385, prijs € 19,99 

2. Stem in transitie 
Stefanie Van Moen 
 
Een naslagwerk en werkboek om voor, tijdens en na 
stemtherapie al dan niet in samenspraak met je logopedist te 
raadplegen. De auteur geeft inzicht in de werking van de stem, 
legt de link tussen stem en lichaam, stem en stemming, stem en 
identiteit, en helpt je bij het vinden van een stem die goed 
aanvoelt. 
Academia Press, prijs € 29,99 

 

3. Het Transgender boek 

GuyT’Sjoen en Joz Motmans  
 
De schrijvers hebben een complete reader geschreven over hoe 
het is om op dit moment in Vlaanderen en Nederland te leven 
als trans persoon. De reader is geschreven voor een breed 
publiek van geïnteresseerden.  
Er komen geregeld heel persoonlijke levensverhalen van 
transgender personen in de media. Op basis daarvan zou je 
kunnen denken dat er maar één weg, één soort transitie , één 
medisch traject is. In deze reader laten de schrijvers met een 
rijke waaier aan getuigenissen zien dat er zoveel variaties op 
het thema zijn dat iedereen voor zichzelf moet en kan invullen 
welk pad wordt bewandeld. 
De schrijvers geven toegankelijke en deskundige duiding bij 
sprekende persoonlijke verhalen. Er wordt een veelheid van 
onderwerpen en vragen besproken als: ‘Hoe vertel je het …..’, 
‘hoe begeleid je je kind’, ‘waar vind je hulp, begeleiding en steun’, ‘wat zijn de medische 
mogelijkheden’, ‘welke zijn de sociale en juridische obstakels’, ‘hoe gaan ouders en 
partners ermee om’? 
Uitgeverij Manteau, ISBN: 9789022336151, prijs € 22,50. 

 

https://www.academiapress.be/sites/default/files/product_covers/9789401457637.jpg
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5. Nieuws over nieuwe aanbieders van transgenderzorg (^ Inhoud) 
Lisa kwam na afloop van het tweejaarlijkse overleg bij VWS met de volgende informatie over 
‘nieuwe’ aanbieders van zorg: 

 Stichting Genderzorg (Kanhai), Velsen verwacht vanaf september te gaan opereren. 

 Genderclinic (Bouman), Bosch en Duin verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar te gaan 
opereren. 

 UMCG, Groningen wil begin 2020 zorg aan kinderen gaan aanbieden in netwerkverband 
met onder meer Jonx 

 Radboudumc, Nijmegen verwacht per 1 januari 2020 zorg aan kinderen aan te gaan 
bieden. 

Dit zijn ontwikkelingen waar we blij van worden, het betekent in ieder geval meer capaciteit en 
spreiding. 

 

6. WHO stelt ICD 11 vast: genderdysforie niet langer in hoofdstuk 

Mentale stoornis (^ Inhoud) 
De, op 18 juni 2018 door de WHO gelanceerde ICD 11, is op 25 mei 2019 door het ICD Comité 
van de WHO vastgesteld. 

De ICD is de Internationale Classificatie van Diseases (ziekten). Belangrijkste verandering voor 
transgender mensen is, dat in deze classificatie alle transgender gerelateerde diagnoses 
(genderdysforie) zijn verwijderd uit het hoofdstuk Psychiatrische/mentale aandoeningen. 
Genderdysforie wordt dus volgens de ICD 11 niet meer als een mentale ziekte gezien. In de ICD 
11 is genderdysforie hernoemd tot incongruentie van het geslacht (gender incongruentie). 

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Conditions related to sexual health’, te 
weten: Gender incongruentie met twee sub-hoofdstukken:  

1. Gender incongruentie bij volwassenen en adolescenten (HA 60) en  
2. gender incongruentie bij kinderen (HA 61).  

Ben je benieuwd naar de tekst? Zie https://www.who.int/classifications/icd/en/   
 
De opname van gender incongruentie in het hoofdstuk ‘Conditions related to sexual health’ zal 
ongetwijfeld ook weer verwarrend kunnen werken en tot discussie kunnen leiden, omdat 
genderidentiteit en seksualiteit toch twee verschillende dingen zijn. 
 
Wat betekent de vaststelling dit op dit moment? De beslissing van de WHO is een belangrijke stap 
voorwaarts in de strijd van transgenders voor gelijke rechten wereldwijd! Hoe gaat het nu verder? 
Levert dit morgen al wat op? Niet direct want de ICD 11 wordt pas van kracht op 1 januari 2022. 
Dat geeft landen de tijd zich op wijzigingen voor te bereiden, de ICD 11 te vertalen en 
gezondheidswerkers te trainen. (Om het in perspectief te zien in 1990 schrapte de WHO 
‘homoseksualiteit’ uit de lijst van mentale ziekten). 

 

7. Tweede Kamer neemt vier moties aan die van belang kunnen zijn bij 
de verbetering van de transgenderzorg (^ Inhoud) 
Op 25 juni j.l heeft de Tweede Kamer vier van de vijf ingediende moties aangenomen ter 
verbetering van de transgenderzorg. Transvisie is blij dat de Tweede Kamer zich opnieuw heeft 
ingezet om de situatie in de transgenderzorg te verbeteren. Wij hopen dat de minister voor zichzelf 
een actieve rol ziet ook nadat de kwartiermaker zijn werk heeft gedaan. Wij doen een beroep op de 
academisch centra om sterker in te zetten op kennisverspreiding en aan verzekeraars om echt 
substantieel meer zorg in te kopen.  
  

https://www.who.int/classifications/icd/en/
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De aangenomen moties gaan over de decentralisatie van de endocrinologische zorg naar 
algemene ziekenhuizen en over het beschikbaar maken van tijdige zorg voor jongeren. Daarnaast 
wil de Tweede Kamer zeer regelmatig op de hoogte worden gehouden van de wachtlijsten. Als er 
aan het eind van het jaar nog steeds lange wachtlijsten bestaan wil de Tweede Kamer een 
onderzoek of de zorgverzekeraars wel voldoen aan hun zorgplicht.  
 
Wil je de werkelijke tekst van de aangenomen moties lezen? 
1. Motie van Bergkamp (D66) cs. over onderzoek naar de transgenderzorg op de lange termijn 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12498&did=2019D25870 
 
2. Motie van Bergkamp (D66) cs. periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12499&did=2019D25871 
 
3. Motie van Ellemeet (GL) over kennis over endocrinologische zorg, 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12501&did=2019D25873  
 

4. Motie van Ploumen (PVDA en Bergkamp (D66) over een tijdige hormonale behandeling voor 
pubers en adolescenten 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12502&did=2019D25874  

 
8. Persoonlijke reactie op merkwaardig en discriminerend oordeel van 

het College van de Rechten van de Mens (^ Inhoud) 
Op een rustige dinsdagochtend zat ik met mijn dochter bij een advocaat. Deze moest voor ons 
een procedure starten bij de rechtbank. De advocaat werkte een checklist af en controleerde of we 
alle papieren bij ons hadden. Van te voren hadden we thuis deze lijst ook al door genomen. Onze 
dochter, die bij de geboorte was geregistreerd als zoon, wilde namelijk graag dat ook de overheid 
haar vrouwelijke gender erkende. Dat kon in die tijd nog alleen via een procedure bij de rechtbank. 
 
Het meest pijnlijke van deze juridische procedure was de, voor de procedure verplichte, verklaring 
van haar arts dat zij geen kinderen meer op de wereld kon zetten, de sterilisatie eis. Ook eiste de 
overheid dat zij alle voor haar mogelijke medische ingrepen had ondergaan en dat zij haar 
hormonenmedicatie slikte. De achterliggende gedachte voor de sterilisatie eis was dat de overheid 
indertijd vond dat transgender mensen ongeschikt waren als ouders. Mijn prachtige dochter werd 
door de overheid niet competent genoeg geacht om een gezin te stichten.  
 
Het zou onze overheid sieren als voor deze praktijk excuses worden aangeboden. 
 
De ingeleverde papieren moesten door een rechter worden beoordeeld. De advocaat 
waarschuwde ons, meestal ging dit zonder problemen, maar het kwam soms voor dat een rechter 
mensen zoals onze dochter toch nog even zelf wilde zien. Deze procedure zou een half jaar duren. 
Dat gaf onze dochter de gelegenheid om zich te bedenken. Ze leefde toen al meer dan 10 jaar in 
de bij haar passende gender.  
Er was een pittig rapport van nota bene de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in 
2011 voor nodig om deze middeleeuwse praktijk aan de kaak te stellen. 1 
Daarna duurde het nog 4 jaar voordat eindelijk in 2014 de wet werd aangepast.  
 
Recent deed het Collega van de Rechten van de Mens een uitspraak2 over een zaak die door een 
transgender vrouw die zich gediscrimineerd voelde was aangespannen. Deze transvrouw en haar 

                                                
1 https://www.hrw.org/nl/news/2011/09/13/243970 

2 https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-5?fbclid=IwAR3ButgbVRb8fdGW5CiE5CKw1pBG3_98u6aFtbjp5XIyOUYiqE-

JdRhXRTw 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12498&did=2019D25870
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12499&did=2019D25871
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12501&did=2019D25873
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12502&did=2019D25874
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partner hadden een kinderwens. Voordat de arts dit paar met een vruchtbaarheidsbehandeling 
wilde helpen moesten ze eerst door een maatschappelijk werker laten beoordelen of ze wel 
geschikt waren om een kind op te voeden. Dit puur en alleen vanwege de transgender 
voorgeschiedenis van deze vrouw, voor andere paren geldt deze eis namelijk niet. Het college was 
van oordeel dat hier geen sprake was van verboden discriminatie en dat het ziekenhuis juist had 
gehandeld door het bezoek aan een maatschappelijk werker verplicht te stellen. 
Het College motiveerde haar uitspraak door met deze tekst te verwijzen naar de richtlijnen van de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG): 

“Het College leidt uit het NVOG-standpunt af dat er een niet te verwaarlozen risico is dat er bij 
transgender wensouders sprake kan zijn van een zodanige medische of psychosociale 
problematiek dat de gezondheid van het toekomstige kind in gevaar kan komen. Gelet hierop 
is het in het belang van het toekomstige kind dat er een inschatting wordt gemaakt van de 
gezondheidstoestand en de maatschappelijke positie van de wensouders. Het UMC voert aan 
dat een fertiliteitsarts niet in staat is om psychosociale problematiek te beoordelen. Daarom 
verwijst hij transgender wensouders door naar het maatschappelijk werk. Het College is op 
grond hiervan van oordeel dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van het toekomstige 
kind niet op een andere manier kan worden gegarandeerd dan door de wensouders een 
gesprek te laten voeren met het maatschappelijk werk. Het College concludeert dan ook dat 
het belang van een toekomstig kind in dit geval voorgaat op het belang van de vrouw om niet 
te worden gediscrimineerd.” 

 
Tot 2014 bepaalde de overheid nog dat transgender mensen alleen hun geslacht konden 
aanpassen als ze niet meer vruchtbaar waren en allerlei medische ingrepen hadden ondergaan. In 
2019 is de NVOG van mening is, dat er bij transgender ouders een verhoogd risico is dat ze niet 
goed voor hum kinderen kunnen zorgen en dat er dus eerst een verplichte extra stap naar een 
maatschappelijk werker moet worden gezet.  
 
Het meest verbijsterende is dat het College van de Rechten van de Mens is kennelijk niet in staat 
om zelf in te zien dat dit een stevig discriminerende bepaling is in de richtlijnen van de NVOG. 
Daarmee ondersteund het College ook zelf de merkwaardige mening dat transgender mensen een 
risico vormen als het gaat om het krijgen/opvoeden van kinderen. Daarmee houdt het College dit 
stigma in stand. Je mag van een College voor de rechten van de mens een kritischer houding 
verwachten. 
 
Onze dochter en met haar vele anderen worden na deze uitspraak ook nu nog niet steeds niet 
gezien als de waardige, prachtige mensen die ze zijn. 

 
9. Kinderwens en nieuwe kleuren voor regenbooggezinnen (^ Inhoud) 
Geleidelijk aan verschijnen er in de media steeds meer verhalen van transgender mensen met een 
kinderwens en de wegen die zij bewandelen naar de vervulling van die wens. Zij delen hun 
zoektocht in de medische wereld en hun ervaringen met de zwangerschap en geboorte. 
 
Transgender mannen maken vaker dan in het verleden de keuze om hun baarmoeder te behouden 
en daarmee een zwangerschap mogelijk te maken. Het getuigt van moed, dat zij met hun 
kwetsbare verhalen over hun zwangerschappen naar buiten willen treden en dat levert mooie 
ontroerende verhalen op. Deze mannen komen terecht in een gezondheidszorg gericht op 
zwangere vrouwen en die wordt gedomineerd door het beeld van vooral vaders en moeders 
waardoor zij een uitzonderlijke positie innemen. Het is een uitdaging om dat goed te laten gaan.  
 
Nog ingewikkelder wordt het als iemand met een non-binaire genderidentiteit ouder wordt. De taal 
is nog zo binair dat er nog geen woorden zijn voor het ouderschap van deze ouder. Als je en geen 
moeder en geen vader kunt zijn maar wel een liefhebbende ouder, hoe heet dat dan? 
Er zo worden nieuwe kleuren toegevoegd aan de regenbooggezinnen.  
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Het zou helpen als transgenderzorg in al haar facetten onderdeel zou zijn van de opleidingen in de 
gezondheidszorg en daarmee het ongemak van gezondheidswerkers wordt doorbroken. Helaas is 

dat nu nog niet het geval.  
 
Deze ouderschappen vragen om nieuw beleid. Hoe worden deze 
kinderen straks geregistreerd? Hebben de toekomstige ouders daar 
een keuze in of wordt automatisch de transgender man als moeder 
geregistreerd? Vragen waar over de antwoorden de nodige 
discussie zal ontstaan.  
 
De vraag voor het behoud van zaad of van eicellen is inmiddels 

standaard in het medische traject van transgender mensen. Voor transgender kinderen die al 
vroeg medisch worden begeleid, wordt deze vraag al op een heel jonge leeftijd gesteld. Voor een 
kind van 13 jaar is nauwelijks mogelijk om de impact van vragen over het behoud van ei- of 
zaadcellen te kunnen begrijpen. Daarnaast moet, om zaad te kunnen invriezen, het kind dan ook 
nog verder in de puberteit komen en kan dus nog geen puberteitsremmers krijgen. Dat is nu juist 
wat deze kinderen vaak absoluut niet willen. Voor de ouders komt deze vraag soms zo volkomen 
onverwacht waardoor ook zij te weinig zicht hebben over de reikwijdte van de keuze.  
 
We kennen de verdrietige verhalen van transgender mensen die jong in transitie zijn gegaan en 
die achteraf nog wel de mogelijkheden om eigen kinderen te kunnen krijgen open hadden willen 
houden. Wat daarbij tot 2014 een rol speelde is dat tot 2014 er alleen een aanpassing mogelijk 
was bij de GBA als er sprake was van onvruchtbaarheid, de sterilisatie-eis. Transgender mensen 
met een kinderwens hadden toen de keuze tussen: nog heel lang leven in een niet passende 
gender of de gender aanpassen en dus onvruchtbaar zijn. In België is deze onvruchtbaarheids eis 
pas in 2018 afgeschaft.  
 
Onderzoek in België laat zien dat bijna de helft van de transgender mensen aan de start van de 
transitie een kinderwens heeft en nog altijd 33% na de transitie. In dit zelfde onderzoek komt naar 
voren dat jongeren een nog grotere kinderwens hebben en dat na de transitie een aantal 
transgender mensen er veel moeite mee hebben dat zij geen eigen kinderen meer kunnen krijgen.  
Reden genoeg om ruim aandacht te besteden aan de kinderwens van transgender mensen! 

 
Enkele persoonlijke verhalen over een kinderwens en zwangerschap. 
1. Het verhaal van een non-binaire ouder 

https://www.oneworld.nl/interview/ik-wil-niet-steeds-die-papa-met-dat-hoge-stemmetje-
zijn/?fbclid=IwAR0NRDVIDCFYluHpbgK57chhhSqdQgNXrF3a-qIWHbgf5zii03d0HDCB6Nc 

2. Sophie Schers en Tamar Doorduin willen een kind. Sophie is transgender en Tamar cisgender. 
Tamar heeft een handicap, Sophie niet. En ze delen alles wat ze in dit proces meemaken in de 
podcast Mensje in de Maak. 
https://www.oneworld.nl/harlot/trans-vrouw-sophie-en-rolstoeler-tamar-willen-een-kindje/  en 
https://mensjeindemaak.nl/waar-luisteren/ 

3. Persoonlijke verhalen van transgender mannen: 

a. https://www.facebook.com/heyirisdotcom/videos/511104082742097/ 

b. https://www.facebook.com/watch/?v=511104082742097 

c. https://www.theguardian.com/society/2019/apr/20/the-dad-who-gave-birth-pregnant-
trans-freddy-mcconnell?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR12y-
7MNTLx92_gKZLfjsyuRsBfBfnujp9xJY_s9dPdf5Skc7KeEgfEEo8 

d. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170601_02907292 

https://www.oneworld.nl/interview/ik-wil-niet-steeds-die-papa-met-dat-hoge-stemmetje-zijn/?fbclid=IwAR0NRDVIDCFYluHpbgK57chhhSqdQgNXrF3a-qIWHbgf5zii03d0HDCB6Nc
https://www.oneworld.nl/interview/ik-wil-niet-steeds-die-papa-met-dat-hoge-stemmetje-zijn/?fbclid=IwAR0NRDVIDCFYluHpbgK57chhhSqdQgNXrF3a-qIWHbgf5zii03d0HDCB6Nc
https://www.oneworld.nl/harlot/trans-vrouw-sophie-en-rolstoeler-tamar-willen-een-kindje/
https://mensjeindemaak.nl/waar-luisteren/
https://www.facebook.com/heyirisdotcom/videos/511104082742097/
https://www.facebook.com/watch/?v=511104082742097
https://www.theguardian.com/society/2019/apr/20/the-dad-who-gave-birth-pregnant-trans-freddy-mcconnell?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR12y-7MNTLx92_gKZLfjsyuRsBfBfnujp9xJY_s9dPdf5Skc7KeEgfEEo8
https://www.theguardian.com/society/2019/apr/20/the-dad-who-gave-birth-pregnant-trans-freddy-mcconnell?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR12y-7MNTLx92_gKZLfjsyuRsBfBfnujp9xJY_s9dPdf5Skc7KeEgfEEo8
https://www.theguardian.com/society/2019/apr/20/the-dad-who-gave-birth-pregnant-trans-freddy-mcconnell?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR12y-7MNTLx92_gKZLfjsyuRsBfBfnujp9xJY_s9dPdf5Skc7KeEgfEEo8
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170601_02907292
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4. Informatie over de medische mogelijkheden bij een kinderwens: 

a. https://www.transvisie.nl/transitie/volwassenen/kinderwens/ 

b. http://transgenderinfo.be/m/leven/familie-relaties/kinderwens/ 

 

10. Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandeling (^  Inhoud) 
Transgender mensen met een partner en een kinderwens komen vrijwel altijd terecht in een 
ziekenhuis voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Zowel bevruchting met eigen, in het verleden 
ingevroren zaad, als die met donorzaad, vindt plaats in een ziekenhuis.  
 
Transmannen die hun baarmoeder hebben behouden, kunnen in een relatie met een mannelijke 
partner zonder medische behandeling zwanger worden. Dat moeten zij dan natuurlijk wel op deze 
manier kunnen en willen.  
Transgender vrouwen, die hun testis nog hebben, kunnen indien ze tijdelijk met de hormonen 
stoppen, ook trachten op een natuurlijke manier samen met hun vriendin, zwanger te worden. 
 

De behandeling bij een kinderwens werd tot begin 
dit jaar vergoed vanuit de basisverzekering. De 
uitspraak van het Zorginstituut in januari dit jaar dat 
deze behandelingen alleen nog vergoed mogen 
worden als sprake is van een medische noodzaak, 
kwam dan ook in de transgendergemeenschap 
hard aan. In praktijk was de consequentie van deze 
uitspraak dat alleen heterostellen nog voor een 
vergoeding vanuit de basisverzekering in 
aanmerking kwamen. Felle protesten waren het 
gevolg met als resultaat, dat in ieder geval in 2019 
deze behandeling nog wordt vergoedt. 
 
Helemaal wrang is deze uitspraak voor al die 
transgender mensen die in het verleden alleen voor 

de correctie van hun gender in de Gemeentelijke Basis Administratie in aanmerking kwamen als zij 
een verklaring konden overleggen dat zij onvruchtbaar waren. Deze sterilisatie-eis is pas in 2014 
afgeschaft. Zij hadden toen dus niet de keuze om hun geslacht te veranderen en vruchtbaar te 
blijven.  
 
Je kunt je afvragen of zoiets als een medische noodzaak wel voor zwangerschappen geldt. Er is 
een medische noodzaak als er sprake is van ernstig ziek zijn, ziekten die levensbedreigend zijn en 
met mogelijk schadelijke gevolgen. Zwangerschappen, hoe wenselijk ook, zijn niet medisch 
noodzakelijk, ook niet voor heterostellen. Sterker nog, vrouwen die zwanger zijn lopen grotere 
gezondheidsrisico’s dan vrouwen die dat niet zijn. Het gebruik van het begrip ‘medische noodzaak’ 
is in deze context nogal dubieus. Een vruchtbaarheidsbehandeling gaat over de wens om kinderen 
te krijgen en die wens is voor iedereen gelijk ongeacht gender, genderexpressie, seksuele 
voorkeur of geaardheid.  
 
In de zomer moet de politiek gaan besluiten hoe deze vergoeding er in de toekomst uit gaat zien. 
Het zou mooi zijn als alle stellen die, om wat voor reden dan ook, niet zonder hulp kinderen 
kunnen krijgen, gelijk worden behandeld. 
De uitspraak van het Zorginstituut, de Kamervragen daarover en enkele berichten over de 
uitspraak van het Zorginstituut zijn hieronder terug te lezen. 

1. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2019/02/25/zorgverzekeringswe
t-en-kid-kunstmatige-inseminatie-met-donorzaad 

https://www.transvisie.nl/transitie/volwassenen/kinderwens/
http://transgenderinfo.be/m/leven/familie-relaties/kinderwens/
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2019/02/25/zorgverzekeringswet-en-kid-kunstmatige-inseminatie-met-donorzaad
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2019/02/25/zorgverzekeringswet-en-kid-kunstmatige-inseminatie-met-donorzaad
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2. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/minister-geen-vergoeding-
vruchtbaarheidsbehandeling-lesbische-vrouwen-a3726207 

3. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/25/beantwoording-
kamervragen-over-de-vergoeding-van-kunstmatige-inseminatie 

4. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vruchtbaarheidsbehandeling-toch-vergoed-
voor-lesbische-en-alleenstaande-vrouwen~ba76280b/ 

 

11. Discriminatie in de behandelkamer (^  Inhoud) 
Een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens legde bloot dat de NVOG, de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in haar richtlijnen heeft vastgelegd dat er 
bij de vruchtbaarheidsbehandeling van stellen waarvan één ouder transgender is, 
terughoudendheid is geboden.  
 
De zaak was aanhangig gemaakt door een transgender vrouw met een kinderwens. Zij moest, op 
basis van deze richtlijn, voordat tot behandeling zou worden overgegaan, door een 
maatschappelijk werker worden beoordeeld, alleen vanwege haar transgender zijn. Andere stellen 
werden niet eerst naar een maatschappelijk werker gestuurd.  
 
Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er weliswaar door het ziekenhuis 
onderscheid gemaakt op grond van het geslacht, maar dat is in dit geval niet verboden vanwege 
het zwaarder wegende belang van het kind. Het ziekenhuis volgde een richtlijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) uit 2016, waarin het belang van 
het kind nadrukkelijk wordt benoemd. 
 
Het NVOG zegt hierover in haar richtlijnen o.a.: 

 De werkgroep beveelt aan om terughoudend te zijn bij geassisteerde voortplanting bij 
transgenders. Er bestaat bezorgdheid over het welbevinden van transgender wensouders 
en hun kinderen. 

 Gezien de complexe psychische en medische problematiek bij transgender wensouders is 
uitgebreide overweging van elk afzonderlijk behandelverzoek in een team tenminste 
bestaande uit GZ-psycholoog en gynaecoloog noodzakelijk. Dit team dient de wensouder 
te counselen met betrekking tot medische en psychische implicaties. 

Je zou verwachten dat dergelijke vergaande richtlijnen zijn gebaseerd op degelijk onderzoek, dat is 
echter niet het geval. 
 
Het NVOG zegt daarover in dezelfde richtlijnen: 

 De uitkomsten van onderzoek dat is verricht naar het welzijn van kinderen die opgroeien bij 
transseksuelen zijn zeker niet alarmerend. Echter, dit onderzoek is beperkt van omvang. Er 
blijven dus vooralsnog tal van vragen. Deze nopen niet tot uitsluiting bij voorbaat van 
transseksuelen als groep, maar tot bijzondere aandachtspunten in de counseling 
voorafgaand aan eventuele fertiliteitspreservatie en/of geassisteerde voortplanting en 
vooral ook tot uitgebreider (ook lange termijn-) onderzoek, zoals ook bepleit door 
ESHRE.17 

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen TNN en Transvisie en het college.  
Daaruit bleek dat het college in zulke situaties richtlijnen van beroepsverenigingen maar beperkt 
toetst op hun toepasbaarheid. Het college wil niet op de stoel van de artsen gaan zitten en kijkt 
slechts naar de aanwezigheid van wetenschappelijke onderbouwing en onderzoekt dus niet 
grondig de inhoud, actualiteit en volledigheid van dergelijke richtlijnen. Het vreemde in deze zaak 
is, zoal eerder gemeld, dat de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.  
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/minister-geen-vergoeding-vruchtbaarheidsbehandeling-lesbische-vrouwen-a3726207
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/minister-geen-vergoeding-vruchtbaarheidsbehandeling-lesbische-vrouwen-a3726207
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/25/beantwoording-kamervragen-over-de-vergoeding-van-kunstmatige-inseminatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/25/beantwoording-kamervragen-over-de-vergoeding-van-kunstmatige-inseminatie
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vruchtbaarheidsbehandeling-toch-vergoed-voor-lesbische-en-alleenstaande-vrouwen~ba76280b/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vruchtbaarheidsbehandeling-toch-vergoed-voor-lesbische-en-alleenstaande-vrouwen~ba76280b/
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Transvisie heeft samen met TNN ook het initiatief genomen om in gesprek te komen met het 
NVOG over een aanpassing van deze richtlijn. Echter het is tot op heden nog niet gelukt om een 
afspraak te maken.  
 
Dat gelukkig niet alle ziekenhuizen hier op dezelfde manier mee omgaan, wordt duidelijk in de blog 
van Tamar en Sophie Mensje in de Maak  https://mensjeindemaak.nl/ 
 
Zie verder:  
https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-15 
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Geassisteerde-voortplanting-met-gedoneerde-
gameten-en-gedoneerde-embryo%E2%80%99-1.0-08-07-2016.pdf  hoofdstuk 11 

 

Hieronder volgen een aantal verslagen van de presentaties die zijn 
gegeven tijdens de EPATH in Rome in april van dit jaar. Deze 
presentaties zijn gemaakt door Lisa en Saskia en hebben betrekking 
op volwassen transgender en non-binaire mensen. Laat je niet 
afschrikken, ook al zijn de titels vaak in het Engels, de bijdragen zijn 
gewoon in het Nederlands. 

 

 
 

13. Mental Health (The year in review) (^ Inhoud) 

(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 

https://mensjeindemaak.nl/
https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-15
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Geassisteerde-voortplanting-met-gedoneerde-gameten-en-gedoneerde-embryo%E2%80%99-1.0-08-07-2016.pdf
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Geassisteerde-voortplanting-met-gedoneerde-gameten-en-gedoneerde-embryo%E2%80%99-1.0-08-07-2016.pdf
mailto:t.vandegrift@vumc.nl
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zijn stressfactoren, waar men zich niet gemakkelijk tegen 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. 
 

14. Endocrinology (The year in review) (^ Inhoud) 
(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. 
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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 transgender mannen 
(n=35) blijkt dat mineraal dichtheid van de botten 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 bij 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 (n=4432 transgender vrouwen en 
n=2361 transgender mannen), dat: 

o er 20 keer zoveel aanmeldingen in 2015 zijn dan in 1980; 
o percentage dat startte met genderbevestigende hormonen binnen 5 jaar na hun 

eerste bezoek is gedaald, van 90% in 1980 tot 65% in 2010; 
o percentage 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 percentage dat niet doorging met de transitie bleef klein en laat geen groeiende 
tendens zien.  

15. Surgery (The year in review) (^ Inhoud) 
(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. Daarbij is rechtop staan van de penis niet gegarandeerd, evenals staand 
plassen en penetratie tijdens seks is niet mogelijk. 
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16. Initiative to combine MRI data to examine structural differences: 

preliminary findings (^ Inhoud) 
(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.  

 
17. Prostate Cancer Risk in trans women receiving hormones (^ Inhoud) 
(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 hormoon therapie hebben gehad.  
 
Conclusies: 

 Het risico op prostaatkanker bij transgender vrouwen is 5 keer lager dan bij cis mannen. 

 Degenen die wél prostaatkanker kregen, waren op latere leeftijd met de hormoon therapie 
begonnen (gemiddeld op 47-jarige leeftijd ten opzichte van gemiddeld 31 jaar in de gehele 
onderzoekspopulatie). Hoe jonger gestart met de hormoontherapie, 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 hormoontherapie, en dat de estrogenen die 
gebruikt zijn in de hormoontherapie 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 hormoontherapie) zou dat dan wellicht wel te laat 
kunnen zijn. 
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18. Testosterone and breast cancer in transgender men (^ Inhoud) 

(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 hormoontherapie (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. 

 
19. Gender Affirmative Surgery in Transgender men from 1989 - 2018       
(^ Inhoud)  

(Muhammed Al-tamimi, Amsterdam UMC) Zaterdag 13 april 2019 11:30 
 
Het onderzoek kijkt terug op het aantal gender affirmative surgery (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. 
 
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. 

 

20. Workshop: Sexuality after gender affirmative surgery (^ Inhoud) 

(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 
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aantoonbaar positief effect heeft 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 enige tientallen 
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. 

 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”.  
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21. Gender non-binary people’s experiences in trans care (^ Inhoud) 

(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 (SoC 8) in een apart hoofdstuk 
aandacht komt voor deze groep. 

 
22. Exploring gender incongruence and body satisfaction in non-binary 
people (^ Inhoud) 

(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. 

 
23. Depathologisation: opportunities and challenges (^ Inhoud) 

(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, zorginstituten, 
verzekeringsmaatschappijen 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 vast te stellen.  
De stigmatisering komt voort uit het verkeerd labelen van transgender mensen als psychisch 
zieken. Depathalogisering brengt met zich mee dat landen en regio’s nieuwe wetgeving en 
zorgprotocollen ontwikkelen die zelfbeschikking van transgender mensen als uitgangspunt hebben. 
De zorgverlener heeft dan niet de rol van poortwachter of beslisser, die besluit of iemand al dan 
niet transgender is en/of behandeling krijgt, maar de zorgverlener heeft dan een ondersteunende 
rol, die transgender mensen, waar nodig, helpt gedurende het transitieproces. Dit is een hoopvolle 
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ontwikkeling, want hierdoor krijgen transgender mensen het recht tot identiteit, zelfbeschikking en 
autonomie. Daarnaast is er dan ook 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 Europa opkomen, die druk zetten op 
transgender mensen en de bestaande historische kansen teniet 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 wordt gewerkt vanuit autonomie 
van de cliënt en zelfbeschikking over 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. 

 
24. Becoming myself (^ Inhoud) 

(Vladimir Luxuria) Donderdag 11 april 19.30 

 
Vladimir Luxuria is lid geweest van het Parlement van de 15e Legislatuur in Italië tijdens de Prodi-
regering. Ziij was 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 de 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/
https://www.transvisie.nl/inleidende-speech-tijdens-de-start-van-de-epath-2019-in-rome/


 

 

 

 

 

 

20 

25. Influence of transition on partner relations: What makes a 
relationship survive? (^ Inhoud) 

(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. 
 

26. Evaluation of genderED.ie, online education program in Ireland (^ Inhoud) 

(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, familie 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. 

 
27. Married and hidden trans women (^ Inhoud) 

(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 
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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. 

 
28. Social Sciences (The year in review) (^ Inhoud) 

(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. 

 Conclusie: Sociologie promoot het actieve agentschap van transgenders, hun creativiteit en 
veerkracht. 

29. Seksuele intimiteit, gender identiteit en ‘fraude’ (^ Inhoud) 

(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 
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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.  

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. 
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30. Wetgeving (The year in review) (^ Inhoud) 

(Peter Dunne, Law, lecturer Bristol law school, UK) Vrijdag 12 April 10.30 
 
Er zijn meerdere instituten waar belangrijke uitspraken in Europa worden gedaan: 
 
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 sterke rem op het transitieproces van hun kind vanwege angst voor de buitenwereld en 
pathologie. Depathologisering is daarom essential. 

 
31. Voice and communication (The year in review) (^ Inhoud) 

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.  
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 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.  
 

32. Acid reflux: silent barrier to transgender voice modification (^ Inhoud) 

(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); 

 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). 

 
33. Service users satisfaction and self-rated outcomes with voice 
feminisation therapy (^ Inhoud) 

(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.  
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34. Healthcare providers needs and wishes for training on trans patients 
and clients in 5 European countries (^ Inhoud) 

(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. 
 

35. Improving mental health care: perspectives from care users and 
care providers (^ Inhoud) 

(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 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 comorbiditeit (bijkomende problemen): door genderdysforie 
meteen serieus te nemen, ook bij comorbiditeit. 

 Door intercollegiale gesprekken/intervisie over ongemak en eigen oordelen. 
 

36. Religie, spiritualiteit en welbevinden voor transgender mensen (^ Inhoud) 

(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 deze personen? 



 

 

 

 

 

 

26 

 
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. 
 
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 Galaten 3:28 staat 
te lezen, dat het voor Christus niet uit maakt of je man of vrouw bent.  
 
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 trans personen, die gender bevestigende chirurgie hebben ondergaan, reflecteren.  

 Transgender personen krijgen minder vaak spirituele zorg/begeleiding dan cis gender 
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. 


