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Transseksualiteit
Genderidentiteitsstoornis

Genderdysforie
Genderincongruentie

Definities



Definities
• Genderincongruentie: een mismatch tussen 

de biologische en de beleefde 
genderidentiteit

• Genderdysforie: klachten die voortkomen 
uit de genderincongruentie

• Transgender
•
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Hoe voelt het?

https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-is-het-om-een-vrouw-te-zijn-terwijl-je-je-een-man-voelt

Mark Hommes, Psycholoog, Amsterdam 



Prevalentie



Wietjes et al. 2018

Prevalentie



Sex ratio



Oorzaken voor toegenomen prevalentie

 Toegenomen zichtbaarheid van transgender personen
 De-stigmatisatie
 Meer tolerantie
 Toegenomen awareness
 Beschikbaarheid voor behandeling

Arnoldussen et al. 2016







Co morbiditeit



MDO 

Begeleiding en behandeling – kinderen/adolescenten 



Zorgvuldige diagnostiek (pyschologische indicatie stelling en comorbiditeit) 

Individueel zorgtraject

 Multidisciplinaire besluitvorming (MDO)

Begeleiding en behandeling – kinderen/adolescenten 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicrOuz55jiAhUNyaQKHfR2AncQjRx6BAgBEAU&url=https://www.survivalvlaardingen.nl/starttijden-survivalrun-2019/&psig=AOvVaw0AXm89J6ceFcrmrBetX-mR&ust=1557847207298569


Reversibel

Niet starten voor Tanner 2 – 3

Diagnose Genderdysforie door ervaren psycholoog

Counseling co-morbiditeit

Counseling fertiliteit

Informed consent

Puberteitsremming 



Puberteitsremming

• Start behandeling met GnRH analoga bij Tanner2
• Trans Jongen: M2-3
• Trans Meisje: testes volume 6 – 8 ml 

Cave:
Hypertensie
Verhoogde intracraniele druk
Botdichtheid
Flushes, moeheid stemmingswisselingen
Effect op lengtegroei

Parallel psychologische begeleiding kind en ouders

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://hzljzdvro.changeip.com/Decapeptyl-11-25mg-clomid.html&psig=AOvVaw3ELZlRfjNozms3glGI7FLq&ust=1557844965651222


Puberteitsremming – fertiliteit? 

• Trans meisjes: 
ws reversibel, geen lange termijn studies. 
In vroege fase geen mogelijkheid voor cryopreservatie. 
Mogelijkheid om tijdelijk te stoppen voor spermatogenese (0,7 – 3 jaar!)
Indien starten op een latere adolescente leeftijd: mogelijkheid van cryopreservatie

• Trans Jongens:
Lange termijn effecten niet bekend, alleen bij pubertas praecox. 

Parallel psychologische begeleiding kind en ouders



Geslachtsaanpassende behandeling 

Niet/gedeeltelijk reversibel

> = 15 jaar

Diagnose genderdysforie

Begeleiding door psychologen

Puberteitsinductie (geslachtsaanpasssende behandeling)



Transvrouw



Transman



Lange termijn effecten



Kwaliteitsstandaard

https://richtlijnendatabase.nl/



Chirurgische mogelijkheden

Claahsen et al. Eur J Ped 2021



Aanmeldingen - Wachttijden



• Oktober 2018:Kwartiermaker aangesteld (VWS is nauw betrokken), doel: 

- Verlagen van wachttijden voor zorg

- Bouwen en verstevigen van netwerksamenwerking

• Door o.a.: 

• Opstellen kwaliteitsstandaard transgenderzorg somatisch

• Duidelijke aanbevelingen waaraan netwerkzorg moet voldoen 

• Advies aan zorgverzekeraars: extra capaciteit inkopen transgenderzorg

Aanmeldingen - Wachttijden



Aanbieders transgenderzorg – ontwikkelingen   

Voor 2020 

 Expertise centrum AUMC (KzCG) KIND & VOLWASSENEN

 Groningen: psychische indicatiestelling VOLWASSENEN

 Mutsaertstichting/ genderteam Zuid en andere GZ instellingen KIND & VOLWASSENEN

Sinds maart 2020 

 Radboud Expertisecentrum Geslacht&Gender (REG&G) KIND & VOLWASSENEN

Sinds maart 2021

- Transgendercentrum ZMC i.s.m. AUMC/ KZCG KIND



NetworksResearch

Patient Care

Education

Radboud Expertisecentrum Geslacht &Gender



Zorg op maat

Puberteitsremmers

Counseling

Psychologische interventie

Onderzoeken

Bloedafnames

Cross hormonen
Operatie

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWuMPbm57iAhWNCuwKHZPKB38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hotelschoolmaastricht.nl/hotelschool-studeren/extra-informatie&psig=AOvVaw0ZIcVZAL3z5K4FXEMwwaE0&ust=1558033083330585


Bejegening!



Take home message

Toegenomen prevalentie van transgender jongeren

Sterke toename in zorgvraag

Meer maatschappelijke acceptatie

Meer diversiteit

De prevalentie aan co-morbiditeit is hoog



Handige sites 
• www.radboudumc.nl/transgenderzorg
• www.transvisie.nl
• www.transgendernetwerk.nl

http://www.radboudumc.nl/transgenderzorg
http://www.transvisie.nl/
http://www.transgendernetwerk.nl/



