Literatuur- en informatielijst genderdysforie
Links organisaties
Transvisie Zorg
Transvisie Zorg is dé landelijke organisatie die psychologische en psychosociale zorg biedt aan
mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg
scholen en professionals die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt.
www.transvisiezorg.nl info@transvisiezorg.nl 020 20 50 913 (maandag t/m vrijdag 9 – 13 uur)
Patiëntenorganisatie Transvisie
De Patiëntenorganisatie Transvisie zet zich in voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit
(transgenders, transseksuelen), hun familie, naasten en hun relevante omgeving.
Secretariaat Patiëntenorganisatie Transvisie: 020 20 50 914 (werkdagen 13-17u) info@transvisie.nl
Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie, VUmc
http://www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender/
Publicaties patiëntenorganisatie Transvisie:
Genderglossy Kenneth/Vicky
Bijzonder magazine over het werk van Transvisie voor transgender kinderen, jongeren en hun
naasten. Transvisie, 2009, geen ISBN. Prijs: € 5,00
Hoera, het is een mensje!
Leidraad voor ouders van genderdysfore kinderen
Els Schijf, eindredactie Bastiaan Franse.
Transvisie, 2010, 66 pag. ISBN 90-73890-09-8. Prijs: € 10,00
Genderdysforie en school
Leidraad voor de begeleiding van genderdysfore leerlingen
Els Schijf, eindredactie Bastiaan Franse en Mariëtte Hermans.
Dit boek geeft informatie en adviezen aan jongeren, hun ouders en schoolmedewerkers ter
ondersteuning van een positieve en op maat gemaakte begeleiding van genderdysfore leerlingen op
school. Het is het eerste boek over de praktijk van genderdysforie op school op de Nederlandse
markt. Transvisie, 2010, 66 pag. ISBN 978-90-816540-1-2, € 10,00
Onderzoek:
Coming of age. Gender identity, seks hormones & the developing brain
Proefschrift Sarah Burke, 2014, Netherlands Institute for Neuroscience en VUmc.
Klinische les public health, schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen.
Micjéle L.M. Haagmans en Mascha Kamphuis, jeugdartsen KNMG.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde; 158 (21) Mei 2014.
From Gender variance to gender dysphoria.
Psychosexual development of gender atypical children and adolescents.
Thomas Steensma, 2013, VUmc.
Tijdschrift voor seksuologie jaargang 38, Juni 2014
o.a. Gendernonconformiteit, stigmatisering, en psychologisch welzijn van Nederlandse lesbische,
homoseksuele en biseksuele jongeren
Laura Baams en Henny Bos
Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland
Sociaal en cultureel planbureau. Den Haag, november 2012
ISBN 978 90 377 06253

Gender Dysphoria in Adolescents
Mental Health and Treatment Evaluation
Proefschrift Annelou de Vries, 2010, VUmc
State of the art overzicht:
Transgenderzorg.
T’Sjoen, Trotsenburg &Gijs. Uiteverij acco, 2013. ISBN 978 90 334 8927 3
Fotoboek:
Genderkinderen
Sarah Wong en Ellen de Visser
Fotografe Sarah Wong en journaliste Ellen de Visser volgden jarenlang een grote groep jongeren op
weg naar hun nieuwe identiteit. Het boek Genderkinderen is het verslag van de strijd die zij leveren
om het geluk te vinden dat voor de meesten zo vanzelfsprekend is, maar waarvoor zij een
onvoorstelbare beslissing moeten nemen. Ook de behandelaars in het ziekenhuis komen uitgebreid
aan het woord. Zij vertellen waarom zij, dwars tegen de kritiek in, voor deze groeiende groep
kinderen hun nek uitsteken en gaan eerlijk in op de dilemma's die de behandeling met zich
meebrengt. Uitgeverij D’ jonge hond, 2010. ISBN 978 90 89102 41 6
Boek over Gender non conform gedrag bij kinderen:
Jongens en meisjes. Ronja houdt van bouwen, Jannes van baby’s.
Celeste Snoek en Anky Spoelstra, kwintessens uitgevers, 2009. ISBN 978 90 5788 238 8
‘Populaire literatuur’:
De maakbare man
Notities over transseksualiteit
Maxim Februari. Prometeus Amsterdam, 2013. ISBN 978 90 446 2318 5
Wissel
Sabine van den Berg
Ada, een opgroeiend meisje, heeft een vader die tegelijk met haar verandert in een vrouw. School
en een sociaal leven worden bijzaak voor Ada. In de schaduw van de aandacht die haar
transseksuele vader voor zichzelf opeist, observeert Ada genadeloos de situatie. Nadat de vader
elders is gaan wonen, probeert de moeder de rest van het gezin bij elkaar te houden. In
tegenstelling tot Ada hoopt het broertje Otto op een hereniging. Wissel is een sterke,
psychologische roman waarin met ijzingwekkende precisie de ontwrichting van een gezin wordt
blootgelegd. Uitgeverij Atlas, 2013. ISBN: 9789045701691
Wetgeving
Transgenderwet vanaf 1 juli 2014:
http://transgendernetwerk.nl/2014/06/de-transgenderwet-wijziging-van-geslacht-vanaf-1-juli/
Links en filmpjes:
DWDD genderdysforie, 2010. http://www.youtube.com/watch?v=BRfmgrFnn4I
Joppe, ik ben een meisje. http://www.youtube.com/watch?v=dSlEScXUK70
http://www.samsam.net/genderkinderen/
http://www.iedereenisanders.nl/
http://thegenderbreadkit.com/home
http://www.genderindeblender.be/
Mijn vader is transseksueel:
http://villa-achterwerk.nl/kijk/mijnvaderis.html?playurn=urn:vpro:media:segment:15613640
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