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Beste vrijwilliger, donateur en
belangstellende,
Voor je ligt de vierde nieuwsbrief van
Transvisie in 2020.

Nieuws van Transvisie
1. Lisa van Ginneken vertrekt bij Transvisie

Wil je voor een volgende nieuwsbrief een
bijdrage leveren? Heel graag! We kijken uit
naar jullie tips, verslagen of
ervaringsverhalen. Stuur je bijdrage naar:
redactie@transvisie.nl.

2. Groepen verlaten de locatie aan de
Niasstraat in Utrecht
3. Kunnen we elkaar in 2021 weer live
ontmoeten?
4. In gesprek met Trudie Smak

Wij wensen iedereen een heel mooi,
inclusief, positief en gezond 2021!

Medisch nieuws
Veel leesplezier,

5. Einde van het jaar: zit je zorgverzekering
nog goed?

Het bestuur en de redactie van
Transvisie

6. Vruchtbaarheid voor transgender mannen,
nieuwe inzichten
In de media
7. Kabinet maakt excuses voor
transgenderwet 1985 – 2014
Pareltjes van het internet
8. Pareltjes van het internet
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1. Lisa van Ginneken vertrekt bij Transvisie (^ Inhoud)
Van: Ryanne van der Maas, redactie
Omdat wij volgend jaar afscheid gaan nemen van onze fantastische
voorzitster Lisa van Ginneken, vond de redactie deze maand een
mooi moment om Lisa nog even kort wat vragen te stellen over haar
werk hier bij Transvisie en haar volgende stap. Een ding is zeker; we
gaan nog veel meer zien en horen van Lisa.
Welke volgende uitdaging ga je aan en waar kijk je het meest naar uit?
In maart 2021 worden nieuwe de Tweede Kamerverkiezingen gehouden en ik hoop daarna
Kamerlid te zijn.
Als Tweede Kamerlid kijk ik met name uit naar de kans om onze samenleving een beetje mooier te
maken voor iedereen. Maar ook om een ambassadeur te zijn voor transgender mensen. Om aan
heel Nederland te laten zien dat we meer zijn dan een spannend verhaal. En om transgender
mensen te laten zien dat we invloed kunnen hebben in de Nederlandse politiek.
Daarnaast is dit voor mij de kans om mijzelf als persoon verder te ontwikkelen en te groeien. Ik
ben een echte ontwikkelaar. Ik ben ooit begonnen als softwareontwikkelaar, als coach en spreker
was ik een ‘mensenontwikkelaar’ en nu als politica word ik een ‘samenlevingsontwikkelaar’.
Wanneer ben je begonnen bij transvisie en wat heb je allemaal gedaan?
Ik ben begin 2016 begonnen bij Transvisie toen Eveline, onze vorige voorzitter, aan mij vroeg of ik
de Jongvolwassenengroep nieuw leven in wilde blazen.
Al vrij snel ging ik mij ook met andere dingen binnen Transvisie bemoeien. Als eerste het
transgender vluchtelingen project. Voor dit project zocht ik de samenwerking op met TNN, COC en
andere mensen uit het vluchtelingenwerk. En van het een kwam het ander.
Al snel raakte ik betrokken bij de projecten voor de psychische en de somatische zorgstandaarden.
In februari 2017 trad ik toe tot het bestuur. Toen Evelien een half jaar later wegging bij Transvisie
heb ik haar voorzittersrol overgenomen en met veel plezier gedaan tot op de dag van vandaag.
Welke leuke of ontroerende herinnering zal je altijd bijblijven?
Toen ik voorzitter werd, bleef ik aanvankelijk ook nog begeleider van de Jongvolwassenengroep,
maar dit was eigenlijk niet te combineren. Ik heb toen afscheid moeten nemen van de groep. Mijn
afscheidsbijeenkomst zal mij altijd bijblijven. Zoveel van onze bezoekers gaven me dankbaarheid.
Dan keken ze mij recht in mijn ogen aan en vertelden mij hoe belangrijk ik was geweest voor hun
proces.
En dat is nou juist waar het om gaat is: het verschil maken in het leven van mensen. En dat doen
wij bij Transvisie.
Wat was jouw motivatie om zolang bij Transvisie te blijven?
Dat zijn eigenlijk dingen die mij altijd drijven. Ik wil de wereld mooier maken. Ook wil ik graag het
verschil maken in het leven van mensen. En tot slot vind ik het fijn om samen te werken met mooie
mensen. Mensen met hun hart op de goede plaats. Want samen werken met fijne mensen aan een
goed doel geeft heel erg veel voldoening.
Toen ik begon als voorzitter had ik mezelf drie doelen gesteld. Ik wilde: de transgenderzorg de
21ste eeuw in trekken, Transvisie als organisatie verder professionaliseren en tot slot meer
samenwerking in de community tot stand brengen. Samen staan we immers sterker.
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In de jaren dat ik voorzitter mocht zijn hebben we met elkaar op al deze doelen een ongelooflijke
vooruitgang geboekt. Er is nog wel het nodige te wensen, maar we kunnen trots zijn op wat we nu
bereikt hebben.
Wat zou je jouw collega’s op het hart willen drukken?
Soms hebben vrijwilligersorganisaties last van onterechte bescheidenheid. Transvisie ook. Maar
wat we doen, doet ertoe! Samen maken wij het verschil voor vele mensen in Nederland.

2. Groepen verlaten de locatie aan de Niasstraat in Utrecht(^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, redactie
De groepen die regulier bijeenkwamen in de Niasstraat Utrecht doen dat, zodra ze weer live bijeen
kunnen komen, in de Dansfabriek in Nieuwegein. Het gaat om deze groepen:
 Mannengroep
 Homogroep (tot nu toe alleen digitaal)
 Vrouwengroep
 Jongvolwassenengroep
 TransAnders.
 En de groepen die incidenteel in de Niasstraat bijeenkwamen
De Dansfabriek is goed te bereiken met het openbaar vervoer en
met de auto.
o OV: neem U-OV bus 74 richting Vianen vanaf het Centraal
Station Utrecht.
o Auto: parkeer gratis bij de Nettorama aan de overkant.
De Dansfabriek heeft een grote en een kleinere danszaal en een
gezellige entreeruimte met bar en aantal zitjes. Tijdens de
bijeenkomst ontvang je twee drankjes (koffie, thee of fris) van
Transvisie. Wil je meer drinken dan is dat voor eigen rekening.
Een leuke bijkomstigheid is dat Transvisie afscheid heeft genomen van de klapstoelen en andere
leuke kleurige, goed zittende stoelen aangeschaft. Deze hebben inmiddels een plekje gekregen in
de Dansfabriek.

3. Kunnen we elkaar in 2021 weer live ontmoeten?(^ Inhoud)
Van: Carien van Rijn, bestuur
Helaas is daar nog geen antwoord op te geven. We moeten er rekening mee houden dat we de
komende maanden nog geen live groepsbijeenkomsten kunnen houden, hoe graag we dat ook
zouden willen. In ieder geval zijn er zeker tot 19 januari 2021 geen live bijeenkomsten. Over de
periode daarna is nog niets bekend. Houd onze website in de gaten! Voordeel is dat we als we wel
weer live mogen, gebruik gaan maken van de nieuwe groepsruimte in Nieuwegein. Die is zo groot
dat we met 30 mensen bij elkaar kunnen zitten op anderhalve meter afstand. Dan gelden natuurlijk
wel de regels van RIVM en Rijksoverheid van dat moment. Transvisie eist daarbij aanvullend dat
er minstens 3 groepsbegeleiders aanwezig zijn om de regels te handhaven. De groepsbegeleiders
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dragen een grote verantwoordelijkheid. Als zij of het bestuur onvoldoende zekerheid hebben dat
de veiligheid gewaarborgd kan worden, gaat de live bijeenkomst niet door.

4. In gesprek met Trudie Smak(^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, redactie
De start
Onlangs is Trudie (1940) gestopt bij Transvisie. Ze is in 2006 begonnen bij de werkgroep
Transseksualiteit en Genderdysforie van Humanitas. Haar vriendin Sonja was net overleden. Sonja
was zelf transgender en destijds voorzitter van de Landelijke Kontaktgroep Travestie en
Transseksualiteit (LKG T&T, tegenwoordig de Vereniging Genderdiversiteit, die inmiddels al 50
jaar bestaat. Trudie wandelde vanaf dat moment veel door Amsterdam, met haar ziel onder haar
arm. Tijdens zo’n wandeling kwam ze voorbij Weteringschans 259. Ze bedacht, dat ze misschien
ook wat positiefs kon doen voor de mensen voor wie Sonja zich altijd met hart en ziel had ingezet.
Ze liep er binnen en trof Thomas Wormgoor. Na een kort gesprekje vroeg hij: ‘Wanneer kun je
beginnen?’ Ze antwoordde: ‘Morgen’. Hij zei: ‘Dan zet ik een stoel voor je klaar’. En zo geschiedde.
Een van haar eerste projecten was het toesturen van kaartjes voor het Transfusion Festival op
basis van de ontvangen betalingen. Ze verrichtte ook hand- en spandiensten tijdens het festival.
Bewogen jaren
Trudie heeft gewerkt voor het secretariaat (tegenwoordig infopunt en bureau) van Transvisie. De
laatste jaren was ze daarvoor achtervang. Ook was ze beschikbaar voor individuele gesprekken.
Ze begon onder Jolanda Molenaar en heeft op diverse locaties gewerkt en dus ook diverse
verhuizingen meegemaakt. In Amsterdam: Weteringschans, Sarphatistraat (inwonend bij Schorer),
Rhijnspoorplein, nogmaals Weteringschans en in Utrecht de Niasstraat.
Toen Transvisie in het gebouw van Schorer zat en Schorer failliet ging, was het buffelen om door
te kunnen gaan. Binnen het gebouw werd het ene na het andere, op last van de executeur,
afgesloten, zo ook de internetverbinding. De ICT-er van Transvisie wist een verbinding tot stand te
brengen via het tegenoverliggende Amstelhotel. Deze was echter allesbehalve stabiel en viel
steeds uit als de tram voorbij kwam.
Inmiddels werkte Trudie ook regelmatig voor TNN. De tijd op het Rhijnspoorplein, waar op dezelfde
verdieping naast Transvisie ook Transvisie zorg en TNN zaten, heeft Trudie als best bijzonder
ervaren. Er was veel onderling contact, zeker tussen Transvisie en Transvisie Zorg en er hing een
goede sfeer.
Op de vraag, wat haar motivatie is geweest om zo lang voor Transvisie als vrijwilliger te werken,
antwoordt Trudie, dat ze het van belang vindt dat iedereen in onze samenleving volop mee kan
doen. Zeker toen ze startte waren de mogelijkheden voor transgender mensen nog beperkt. Dat is
in de loop van de jaren gelukkig wel veranderd. Ze vindt het nu tijd dat de jongere generatie het
gaat overnemen, want het werk is bij lange na nog niet klaar.
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We zijn er nog lang niet!
Het leukste van haar werk bij Transvisie vond Trudie het onderlinge contact met de mensen met
wie ze werkte. De organisatie is de laatste jaren echter zo gegroeid, dat er naar haar gevoel op
een gegeven moment minder onderlinge saamhorigheid was. Op de vraag wat ze het minst leuk
vond aan haar werk, antwoordt ze: ‘Eigenlijk niks’.
Haar oud-collega’s wil ze de volgende boodschap meegeven: ‘Ga vooral door, we zijn er nog lang
niet!’ Ze doet iedereen de hartelijke groeten en dankt iedereen voor de geweldige tijd bij
Transvisie.

5. Einde van het jaar: Zit je zorgverzekering nog goed? (^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, redactie
In november is het tijd om goed na te denken over je zorgverzekering. Passen je polis en de
verzekerde voorwaarden en vergoedingen nog bij je huidige situatie? Kun je niet beter van
maatschappij of soort verzekering veranderen?
Mensen die nog in transitie gaan raden we een restitutiepolis aan. Deze is iets duurder, maar biedt
(op dit moment nog) vrije artsenkeuze. Daarnaast raden we
aan een rechtsbijstandsverzekering te nemen. De vergoeding
van geslachtsaanpassende behandelingen gaat in Nederland
nog niet altijd van een leien dakje.
Meer informatie vind je op de website van Transvisie:
 Algemene informatie over zorgverzekeringen:



https://www.transvisie.nl/transitie/algemeen/zorgverzekering-algemeen/
Informatie over de vergoedingen van geslachtsaanpassende behandelingen:
https://www.transvisie.nl/transitie/algemeen/zorgverzekering-vergoedingen/

6. Vruchtbaarheid voor transgender mannen, nieuwe inzichten (^ Inhoud)
Van: Els Schijf, redactie
Vanaf 2014 is het voor transgender mannen mogelijk
de baarmoeder en eierstokken te behouden en
daarmee een eigen zwangerschap mogelijk te maken.
De afgelopen periode komen er steeds meer verhalen
naar buiten van transgender mannen die zwanger zijn.
Onderzoek onder 26 transgender mannen die
testosteron hebben gebruikt, laat zien dat hun
vruchtbaarheid na het stoppen van de testosteron
terug kan komen. Hun ovulatie en menstruatie komt
meestal na 6 maanden terug en daarmee hun
vruchtbaarheid. Ook na jaren testosteron gebruik hoort
dat tot de mogelijkheden.
Er is uiteraard nog niet heel veel onderzoek naar het effect van het testosterongebruik op de
gezondheid van het kind. Dr. Sara Pittenger Reid, een vruchtbaarheidsarts in de VS, geeft aan dat
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de kinderen na een zwangerschap van een transgender man een vergelijkbare gezondheid
hebben als andere kinderen.
Meer lezen:
 https://transmagazine.nl/transman-en-vruchtbaarheid/
 https://how-do-you-make-a-baby.blogspot.com/2020/10/transgender-pregnancy-movingpast_29.html
 https://www.nytimes.com/2020/04/16/parenting/fertility/transgender-pregnancy.html
 https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(19)30619-3/fulltext

7. Kabinet maakt excuses voor transgenderwet 1985 – 2014 (^ Inhoud)
Van: Jean Lautenslager, redactie
Het kabinet maakte excuses aan al die
transgender mensen die verplicht
behandelingen hebben moeten ondergaan
in de periode 1985 tot 2014. Dit schrijven
ministers Sander Dekker
(Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) maandag 30 november 2020 in
een brief aan de Tweede Kamer. Ook komt het kabinet met een financiële tegemoetkoming van
5.000 euro voor mensen die een transitie ondergingen toen de wet van kracht was.
Lees hier de brief:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/kabinet-maakt-excuses-voor-oudetransgenderwet
Lisa van Ginneken, onze voorzitter, zegt hierover: “Erkenning van leed, excuses en
tegemoetkoming. Transgender mensen is decennialang hun vrijheid en lichamelijke integriteit
ontnomen, erkent het Kabinet nu. Dit is een goede stap op de lange weg naar een gelijkwaardige
plek voor transgender mensen in onze samenleving. Gefeliciteerd Willemijn da Campo,
Transgender Netwerk Nederland en alle andere initiatiefnemers! Nu doorpakken met een verdere
modernisering van de huidige Transgenderwet Sander Dekker!”

8. Pareltjes van het internet(^ Inhoud)
Van: Els Schijf, redactie

Het pareltje dat ons de afgelopen tijd is opgevallen is een website met goede informatie voor
transgender mannen over vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte:
https://www.fertilityiq.com/trans-masculine-fertility
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Naar aanleiding van de commotie over de uitspraken
van minister Slob over homoseksualiteit in het
Reformatorische onderwijs vonden we deze leuke
cartoon:

http://www.lunarbaboon.com/comics/teach.html?fbclid=IwAR0mJiDM3ZU3UYQaZqrBH39oeniBSV
n7BO1EvqI1z4Q-ESJ9ZjJ8o7hzI3k
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