
Vooraf, disclaimer
Deze samenvatting is bedoeld voor transgenders die niet aanwezig konden zijn bij de EPATH in 
Rome. Hoewel de EPATH lagere prijzen voor studenten en NGO leden heeft, is ook € 200 met reis- 
en verblijfskosten voor veel transgenders (te) veel geld. Het congres wordt daarmee te veel een 
congres van behandelaars en onderzoekers over transgenders, in plaats van een congres van alle 
betrokkenen bij de transgenderzorg, inclusief transgenders. Ik vind het belangrijk dat ook 
transgenders die er niet bij konden zijn toch kennis kunnen nemen van wat er verteld is. Wat de 
discussies waren. Welke richting het vakgebied op gaat. Hoe de situatie in andere landen is.

Je vindt de presentaties terug in dezelfde volgorde waarin ze gegeven zijn. Van elke presentatie is 
een link opgenomen naar de samenvatting in het electronische programmaboekje (internet-link, 
Engelstalig). Bedenk dat bij een beperkt aantal sessies (bijv. opening, sessies over het afgelopen 
jaar) soms weinig tekst is opgenomen. Wel is altijd opgenomen wie de presentatie gegeven heeft. 

Er zijn meerdere interessante sessies geweest waar ik niet bij kon zijn. Het kan interessant zijn om 
wel de samenvatting en soms zelfs de powerpoint presentatie zelf te bekijken. Zie voor een 
overzicht van alle sessies deze link en klik dan door naar de samenvatting (en, als de auteur daar 
toestemming voor gegeven heeft, ook naar de presentatie): 
https://epath2019.exordo.com/programme/sessions/2019-04-11 

In zijn algemeen worden meerdere presentaties bij elkaar gebundeld, waarbij die presentaties direct 
na elkaar gegeven worden. Daarbij is het niet gebruikelijk om even snel van zaal te wisselen. In dat 
geval heb ik de sessies gegroepeerd per hoofdonderwerp. 

Zeker in de grote zaal gaan presentaties vaak te snel. In die gevallen probeer ik de hoofdlijnen te 
behouden. Excuses als dat niet altijd helemaal gelukt is. In de kleine zaal hangt het sterk van het 
soort presentatie af: soms worden alleen de hoofdlijnen besproken of herhaalt de presentator elk 
idee een paar keer, dan is het goed bij te houden. Soms staan er heel veel getallen op een sheet, dan 
missen in de samenvattingen vaak een deel (of alle) cijfers. Om deze reden is het totaal van 
percentages in dit verslag niet altijd 100% en mist een beperkt deel van de gegeven informatie.

De samenvattingen op het gebied van endocrinologie en operaties zijn heel beperkt. Dit heeft te 
maken met voorzichtigheid: er worden (voor mij) dan te veel vaktermen gebruikt en als men (bijv) 
zegt dat er een 4x zo grote kans op aandoening xyz is, dan kan ik niet beoordelen of dat voor ons 
belangrijk is of niet. Reden daarvoor is dat in dat geval geen percentage over het risico gegeven is: 
4x vrijwel afwezig risico is nauwelijks risico. 4x een aanzienlijk risico is een hoog risico met het 
impliciete advies om 5x na te denken voordat je een behandeling kiest. Ik kan in de zaal het verschil
niet zien en wil geen onrust veroorzaken. 

Het taalgebruik in deze samenvatting sluit (bewust) zo veel mogelijk aan bij het taalgebruik van de 
presentator. Als gesproken wordt over "ik" en "mij" gaat het over de spreker, hoewel ik soms wat 
context heb toegevoegd in tekst tussen haakjes. Hoewel de EPATH een taal beleid heeft, wordt er 
nog steeds onnodig vaak gebruik gemaakt van de term genderdysforie als het gaat over mensen die 
transgender zijn (het is meestal niet nodig om mensen te labelen met een diagnose), te vaak ook 
wordt verwezen naar het lichaam bij geboorte in plaats van de genderidentiteit waar men nu mee 
leeft. Ik zou liever zien dat daar waar mogelijk alle AMAB = Assigned Male At Birth/AFAB = 
Assigned Female At Birth vervangen zou worden door transgender vrouw en transgender man.

Afkortingen in de inhoudsopgave:
[GZ] = grote zaal, plenaire sessie

https://epath2019.exordo.com/programme/sessions/2019-04-11


[KZ] = kleine zaal waarbij ik gekozen heb uit één van de paralelle sessies

Je mag de link naar deze samenvatting delen ( https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/frpublic/EPATH+Rome+2019.pdf ) met alle transgenders die je kent en ook, als 
je dit helpt bij je behandeling, met je behandelaar.  

Frederique
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[GZ] Plenaire sessie 1: Opening sessie

Opening – EPATH Bestuur (Guy T’Sjoen)
EPATH heeft dit jaar een indrukwekkend aantal deelnemers. De titel "Inside matters" is gekozen 
omdat niet alleen mensen hun uiterlijk, maar ook hun gevoelens belangrijk zijn. Deel je gevoelens 
dus met collega’s en leer van de gevoelens van anderen. Inside matters geldt ook voor het hotel: 
buiten is er niet zo veel, met uitzondering misschien van het zwembad (het luxe hotel stond op een 
tamelijk vervallen industrieterein, plm. 45 minuten met het OV buiten het centrum - F).

Ook juridische mensen zijn van harte welkom bij de EPATH. Graag aandacht voor ethische 
aspecten, taalgebruik, respect. Ethische aspecten en taalgebruik zouden meer doorgevoerd mogen 
worden in de wetenschap. Op dit moment is de link met religie nog niet veel onderzocht, daar zou 
meer onderzoek naar gedaan moeten worden. 

Een bestuurslid uit Florance neemt afscheid van de EPATH: hij heeft veel voor EPATH gedaan, 
omdat hij er vanavond niet bij kan zijn wordt nu een applaus voor hem gevraagd. 



EPATH bevat dit jaar 14 plenaire sessies, 16 workshops, 151 mondelinge- of posterpresentaties. 
Kijk bij de posterpresentaties naar de genomineerde posters die jij het beste vindt: vanmiddag krijg 
je een link per e-mail waar je de beste poster uit kunt kiezen. Iedere deelnemer aan de EPATH kan 
stemmen.

Practische punten (Joz Motmans)
EPATH is een internationale non-profit organisatie die is opgericht in 2018. De eerste verkiezing 
voor nieuwe bestuursleden is gehouden in 2019. Morgenmiddag wordt in een officiële EPATH 
bijeenkomst gevraagd hoe leden van de EPATH de toekomst zien, er kan dan ook gestemd worden 
uit twee plaatsen voor de volgende EPATH bijeenkomst. 

Zowel op basis van de tweede EPATH bijeenkomst in Belgrado als op basis van de WPATH 
bijeenkomst in Buenos Aires is besloten om ook voor deze EPATH een taal protocol in te stellen 
(zie hier: https://epath.eu/conference-2019/language-policy/ ). Alle ingediende voorstellen voor 
presentaties zijn gechecked en een aantal zijn aangepast waar nodig. Deze keer is iedereen ook 
verzocht om powerpoints vooraf op te sturen, de ingestuurde presentaties zijn ook gecontroleerd. 
Met vriendelijke dank aan de vrijwilligers die dit gecontroleerd hebben, want EPATH is een 
volledige vrijwilligersorganisatie.

Iedere deelnemer, presentator, organisator, organisatie is ook gevraagd de gedragscode te 
onderschrijven (je vindt deze hier: https://epath.eu/conference-2019/code-of-conduct/ ). Iedere 
deelnemer mag zich hier welkom en veilig voelen, zonder bang te hoeven zijn dat ze 
gediscrimineerd of aangevallen worden. Helaas kan het het bestuur dit niet 100% volledig 
garanderen. Om deze reden is besloten om een ruimte speciaal voor transgenders, mensen met 
intersekse conditie en mensen met een non-binary identiteit te reserveren. Die ruimte is de hele 
conferentie beschikbaar en niet toegankelijk voor mensen buiten deze doelgroep. Hopelijk is deze 
maatregel in de toekomst niet meer nodig. Mocht je je niet veilig voelen of gebeuren er vervelende 
dingen, spreek dan iemand van de organisatie aan.

Een aantal huishoudelijke mededelingen: avondsessie begint om 18:30 (niet om 18:00), let op het 
diner morgenavond: de bus vertrekt om 19:30 vanaf het hotel en in het programmaboekje vind je 
hoelaat er bussen terug gaan naar het hotel. Er is geen formeel kledingadvies, kom in kleding waar 
je je prettig in voelt. Er zijn gender neutrale toiletten in de foyer, maar niet in de rest van het hotel 
omdat in die ruimtes ook mensen van buiten onze conferentie komen. Gebruik hashtag 
#EPATH2019, ook wanneer je ergens wel blij mee bent.

Link naar de samenvatting:  https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/301

Opening – plaatselijk committee (Alessandra Daphne Fisher)
Italië is erg conservatief, transgender gezondheidszorg is lastig in Italië. Mario Maggi uit Florance 
zal hier meer over vertellen. 

Plaatselijk committee, Florance (Mario Maggi)

Italië is een fantastisch land: zee, bergen, cultuur… Tegelijkertijd is het ook conservatief: nog geen 
twee weken geleden was er een bijeenkomst over families, waar men niet bepaald open-minded was
naar transgenders. In Italië komt veel trans- en homofobie voor, ook in de gezondheidszorg. De 
mate waarin dit gebeurt lijkt gecorreleerd te zijn met de mate waarin de behandelaar religieus is.

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/301
https://epath.eu/conference-2019/code-of-conduct/
https://epath.eu/conference-2019/language-policy/


Ik ben echter ook hoopvol gestemd. De problemen lijken vooral op te treden bij ouderen. Ik leid via 
mijn opleiding ook jongeren op, ook over de vraag hoe behandelaars met transgenders om moeten 
gaan. De sessie hierover zat helemaal vol (200 studenten), waarbij de studenten graag meer willen 
weten en graag willen meewerken tegen vooroordelen. 

Wat er meer gedaan wordt? Ik zet me in voor gratis hormoonverstrekking voor transgender non-
conforming mensen. En voor andere criteria voor volwassen transgenders. 

Ik ben trots op Italië en wil graag meewerken aan een verandering van datzelfde Italië.

Plaatselijk committee, Rome (Francesco Lombardo)

Presentatie over hoe je veilig thuiskomt in Rome: weet wat je bestelt als je koffie bestelt (kop of 
glas? Heel veel verschillende soorten), met recept voor een goede cappuchino en dat dit iets heel 
anders is dan een latte machiato. Een cappuchino bestel je in Italië alleen voor 12:00, het is 
eigenlijk bedoeld als een drankje voor bij het ontbijt. Let ook op in het verkeer. Water uit 
monumenten is drinkwater, water in de fontein niet. 

Link naar de samenvatting:  https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/300

Seksuele intimiteit, Gender identiteit en ‘fraude’ (Alex Sharpe)
Allereerst Italië bedankt voor het gastheer zijn, Walter Bouman voor de uitnodiging en Joz 
Motmans voor al het werk wat er achter de schermen gedaan is.

Transgenders zijn vaker slachtoffer van geweld, discriminatie en slechte gezondheidszorg. Het 
aantal slachtoffers van geweld neemt ook toe. Er is sprake van ontkenning van het bestaan van 
transgenders: transgenders zijn niet volledig mens. 

In het Verenigd Koninkrijk worden soms rechtszaken aangespannen tegen jongere transgenders die 
hun seksuele achtergrond niet willen onthullen voordat ze geslachtsgemeenschap hebben. 
Transgenders hebben recht op privacy, rechtszaken worden gevoerd vanuit een cis-normatief frame.

<deel van de film “The Crying Game”>

In de film gaat een transvrouw naar bed met een man. Deze man weet dat de vrouw transgender is. 
Als blijkt dat zij nog een penis heeft, reageert hij geschokt en afwijzend.

Dit voorbeeld geeft aan dat er drie aannames zijn in trans/cis relaties:

1) Niet vooraf vertellen van je gender achtergrond is een breuk met de instemming met seks 
(“consent claim”).

2) Seksualiteit met transgenders zonder dat je je realiseert dat je seks hebt met een transgender is 
schadelijk (“harm claim”)

3) Niet vooraf vertellen van je gender achtergrond is misleidend (“deceptive claim”).

Een belangrijke vraag is, of de persoon het werkelijk niet wist, of dat die het niet wou weten. 
Cisgendere mensen hebben zichzelf aangeleerd om “niet te weten”, ook als er wel signalen 
afgegeven zijn. Het lijkt er ook op dat er een recht bestaat om transmannen als vrouwen te zien. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/300


Vanuit transgender perspectief is het vreemd dat een cisgender aanneemt dat iemand geen 
transgender is (in plaats dat ze dat navragen voorafgaand aan de seks).

Vanuit juridisch perspectief zijn er drie redenen waarom geen rechtsvervolging ingesteld moet 
worden:

1) Het gaat in tegen andere rechtspraak en discrimineert transgenders: wat zou je nog meer willen 
weten voorafgaand aan seksualiteit? 

2) Seksuele autonomie is geen absoluut recht, er bestaat bijvoorbeeld ook recht op privacy

3) Er zijn beleidsmatige redenen die ingaan tegen criminalisering

De vraag is ook hoeveel potentiële of werkelijke schade er geleden is: ging het alleen om onrust, 
emotie, het gevoel er ziek van te zijn toen duidelijk werd dat iemand transgender is? Ook bij de 
transgender kan lichamelijke (in elkaar geslagen worden - F) of emotionele pijn en trauma ontstaan 
als de transgender diens achtergrond wel vooraf bekend gemaakt moet worden. 

Beleidsmatige redenen: discriminatie op basis van transgender-zijn is, net als discriminatie op basis 
van ras, niet toegestaan. Hier zijn in het Britse recht ook voorbeelden van: bijvoorbeeld van een 
man die geboren is met twee ouders van gemengd ras. Een vrouw zou dan een aanklacht kunnen 
indienen tegen de man als die had moeten weten dat zij tegen mensen van een ander ras is. Dit soort
rechtszaken zou kansloos zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dus waarom rechtszaken tegen 
transgenders niet?

Vragen uit het publiek:

V: Hoe zit het in andere landen dan het Verenigd Koninkrijk? A: In Israel is in de jaren 90 een 
soortgelijke case geweest over Arabische/Joodse achtergrond, dus op basis van ras. Voor zover Alex
bekend komen er alleen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dit soort rechtszaken 
voor. Dit heeft ook te maken met het feminisme (TERF’s = niet-transgender-accepterende-
feministen) in deze landen.

V: Gebruiken andere activisten andere argumenten? A: Nee, Alex is als adviseur bij al deze zaken 
betrokken als kennishebber.

V: Zou een genderverandering in het paspoort iets kunnen veranderen? A: Nee, het gaat (alleen) om 
jongeren van 17-25 jaar, die hebben hun paspoort meestal nog niet aangepast.  Meer informatie kun 
je ook in het boek van Alex Sharpe vinden. 

V: In Turkije wordt geweld tegen transgenders soms verdedigd met het argument dat transgenders 
niet vooraf aangegeven hebben dat ze transgender zijn. De strafmaat houdt hier rekening met wat de
daders vooraf wel-of-niet wisten. A: Voor de transgender levert dit een rare afweging op: kom je 
niet uit de kast, dan levert dit problemen op bij de sekspartner.  Kom je wel uit de kast, dan loop je 
het risico om slachtoffer te worden van geweld. Het probleem komt overigens vrijwel alleen voor 
bij transmannen, nauwelijks bij transvrouwen. 

V: Zou hier niet iets soortgelijks moeten gelden als in het Amerikaanse leger: don’t ask, don’t tell? 
Is het wel ethisch om transgenders te verplichten iets te vertellen? Waarom heeft de sekspartner 
niets gevraagd? Waarom doet die allerlei aannames die die niet vooraf controleert (als dit zo 
belangrijk voor hem/haar is)? A: het nadeel is dat wetgeving gebaseerd is op cis-framing. Ethiek 
gaat altijd over anderen.



V: is er ooit hoger beroep aangetekend? Bijv. bij het Europese hof? A: Er is nooit beroep 
aangetekend. De meeste aangeklaagden pleiten direct schuldig, dat komt ook doordat er veel media 
aandacht voor dit soort zaken is. Dat maakt het ook heel lastig voor de verdediging in dit soort 
zaken als er wel een hoger beroep aangetekend zou worden.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/299

[KZ] Sociale wetenschap 1: werkwijze in 
gezondheidszorg, training, ethiek

Zorgverleners hun behoeften en wensen voor training over 
transgender patiënten en cliënten in vijf Europese landen 
(Aisa Burgwal)
Disclaimer: dit onderzoek is gefinancierd door TGEU.

Het onderzoek is uitgevoerd in Georgië, Polen, Servië, Zweden en Spanje. Het is in 2017 on-line 
gepubliceerd. Er zijn vragenlijsten gemaakt, zowel voor transgenders als voor zorgverleners. In 
deze presentatie gaat het verder alleen over zorgverleners: wat zijn hun demografische gegevens, 
hebben ze al eerder training gehad, hebben ze nog training nodig en hoe beoordelen transgenders 
hun behandeling?

De laatste jaren zijn er wereldwijd veel trainingen geweest, maar die zijn nooit geëvalueerd. 
Veranderingen zijn ook niet bijgehouden. De vraag is dan ook: leek het zorgverleners het prettig om
meer trainingen te krijgen? Als dat zo is, hoe zouden ze dat dan graag zien? Op welke manier?

Als ze meegedaan hebben aan een training, voelden ze zich dan ook competenter dan als ze geen 
training gehad zouden hebben?

In totaal hebben 826 zorgverleners meegedaan aan het onderzoek. 25% is verpleger, 17% huisarts, 
14% psycholoog, 14% anders. De zorgverleners komen uit Zweden (53%), Spanje (27%), Servië 
(6,7%), Polen (10%) en Georgië (3,3%). 97% heeft hoger onderwijs gehad, 3% niet. Bij deze 3% 
gaat het om administratief personeel, dat ook in het onderzoek is meegenomen. 16,5% van de 
zorgverleners werkte in privéklinieken, 83% in openbare ziekenhuizen. 77% van de ondervraagden 
werkte in de stad. 

52% van de ondervraagden hebben een training gehad. Dat was meestal vrijwillig, op eigen 
initiatief. Het zelfvertrouwen over hulp aan transgenders lag op een vijf punts schaal tussen 
gemiddeld en hoog (dus: iets beter dan gemiddeld). Hier zaten wel uitschieters tussen: sommige 
mensen scoorden laag of heel laag, zelfs als ze wel training gehad hebben. Dat bleek vooral te zijn 
als de training onderdeel was van hun verplichte opleiding. Daar waar het zelfvertrouwen heel hoog
was, was vaak sprake van een verplichte training later in de zorgverlener’s ontwikkeling. 92% had 
het gevoel dat hun zelfvertrouwen zou toenemen als ze een training zouden volgen.

Zorgverleners konden meerdere opties kiezen voor de voor hen geschikte vorm waarin de training 
aangeboden zou worden. 60% zou het graag als onderdeel zien van een verplichte training, later in 
hun ontwikkeling. 80% zou graag zien dat deze training door LHBTI’ers gehouden zou worden. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/299


Ook 80% zou graag zien dat de training door andere in LHBTI-zorg gespecialiseerde zorgverleners 
gegeven zou worden.

Er waren ook schokkende uitkomsten: 20% van de zorgverleners wist niet naar wie ze een 
transgender cliënt zou moeten doorverwijzen voor transgender gerelateerde zorg. 25% kende geen 
transgender groepen naar wie ze eventueel zouden kunnen doorverwijzen. 15% werkte niet volgens 
een protocol (dit gold voor de helft van de Poolse zorgverleners). 45% kende geen enkel 
transgender protocol, 10% kende een of meerdere WPATH Standards of Care versie 5, 6 of 7. 

De beoordeling van behandelingen door transgenders: FFS (gezichtsoperatie van transvrouwen) 
kreeg 3.45. Dit lag op een vijf punts schaal tussen gemiddeld en slecht. Verwijdering van haar kreeg
2.71 punten, tussen gemiddeld en goed. 

Het zou goed zijn als in de toekomst ook gekeken zou worden naar de lange termijn effecten van 
training. 

V: Is er een verband te leggen tussen de mate van zelfvertrouwen van zorgverleners en de door 
transgenders ervaren kwaliteit? A: Nee, dit komt doordat de vragenlijsten van zorgverleners en die 
van cliënten via verschillende routes uitgezet zijn. 

V: Zou dit misschien wel op landelijk niveau kunnen? A: misschien wel, maar dat is tot nu toe niet 
gedaan. Bedankt voor de tip.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/33

Verbeteren van psychische zorg, gezien vanuit zorgvragers en 
zorgverleners (Tim de Jong)
Tim is onderdeel van de Parnassia Groep, een GGZ instelling in Nederland. Er werken 12000 
specialisten in 11 werkmaatschappijen. Tim is gevraagd om ervaringsdeskundigheid toe te voegen 
aan het team.

Geschiedenis van de transgenderzorg in Nederland op hoofdlijnen:

In de jaren ‘50-’60 is de transgenderzorg teleurstellend. In de jaren ‘70 begint een ziekenhuis met 
transgenderzorg. Er zijn psychologen die diagnose stellen en een team beslist gezamenlijk. Vanaf 
2005 begint Psyq met seksuele gezondheidszorg, in 2016 wordt Transvisie Zorg onderdeel van de 
Parnassia groep. Er zijn twee werkmaatschappijen die zich met transgenderzorg bezig houden: Psyq
met volwassenen zorg en Youz met jongerenzorg. 

In 2012 is onderzoek in Nederland gedaan naar de ervaringen van transgenders met zorg. Uit dat 
onderzoek bleek dat 33% van de zorgverleners graag zouden helpen maar niet wisten hoe ze dit 
zouden kunnen doen. 17% leek niet te willen helpen en 5% weigerde hulp. De vraag in dit 
onderzoek is hoe dit tegenwoordig is. Dit is enerzijds gedaan binnen Psyq en Youz, aan de andere 
kant ook via transgender symposia binnen de Parnassia groep. 

In totaal hebben 51 mensen (26 zorgverleners, 25 clienten) een vragenlijst ingevuld, van deze 
mensen hebben 14 zorgverleners en 15 clienten ook een interview gehad om de uitkomsten van de 
vragenlijst te verdiepen. Clienten zijn geworven via hun eigen zorgverlener, waarbij ze de 
vragenlijsten anoniem konden invullen. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/33


Resultaten: clienten waren tevreden. Voor clienten is het belangrijk dat er respectvol met 
transgender zijn wordt omgegaan en dat er voldoende kennis over gender diversiteit is. Ook 
groepsbehandelingen en de aanwezigheid van zorgverleners die zelf ook een transgender 
achtergrond hebben scoren hoog.

Zowel clienten als zorgverleners zouden graag meer plekken in Nederland zien waar 
transgenderzorg aangeboden wordt. Hier wordt aan gewerkt binnen Youz voor jongeren en 
adolescenten. Ook is behoefte aan meer kennis, vooral binnen afdelingen waar geen 
transgenderzorg aangeboden wordt. Dit wordt gedaan via symposia en gesprekken. Er zijn 
inmiddels twee strips verschenen (één over transgender en één over non-binary), over non-binary is 
ook een animatie verschenen (*). Deze strip en dit filmpje is ook on-line te bekijken (**).

Transgender bewustzijn kan ook verbeterd worden, bijvoorbeeld door de juiste gender aanduidingen
te gebruiken, ook voor non-binaire mensen. Problemen komen hierbij vaker voor bij de recepties 
dan bij de behandelaars. Ook in brieven (“geachte meneer/mevrouw”) zou beter geen 
geslachtsaanduiding kunnen voorkomen. Er zouden meer gender diverse toiletten moeten komen. 
Hier wordt aan gewerkt.

Er blijkt bij de zorgverleners soms nog sprake van verwarring te zijn: is genderdysforie een 
misleiding? In hoeverre ben je wat je zegt dat je bent? Als je zegt dat je een kat bent, ben je dan ook
een kat? 

Een andere vraag is of psychische aandoeningen wel-of-niet eerst behandeld moeten worden. Het 
antwoord is dan duidelijk nee: omdat transgenders in het verleden vaak gepest zijn kan er sprake 
zijn van gevolgschade. 

Zorgverleners hebben soms ook moeite met de verandering bij hun cliënten: een zorgverlener 
schreef een blog over iemand die veranderde van vrouw naar man. Voor haar als behandelaar voelde
het onnatuurlijk om deze man als man aan te spreken. De spreker is hier op in gegaan, zowel via de 
blog als buiten de blog om: veranderingen kunnen lastig zijn. De spreker heeft ook verteld hoe 
belangrijk het voor transgenders is dat de transgender hier wel in gevolgd wordt.

V: wat werd bedoeld met dat vanuit Psyq iemand gezocht werd met ervaringsdeskundigheid? A: dat
iemand gezocht werd die zelf transgender is.

V: het onderzoek is gestart om 2019 te vergelijken met 2012, wat is hier uit gekomen? A: de 
antwoorden konden niet vergeleken worden. 

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/35

(*) Deze animatie werd getoond voorafgaand aan de sessies in dit blok. De plaatjes en de 
tekstbalonnen waren wat mij betreft goed, de muziek heel stemmig. Ik heb de presentatoren hier na 
de presentatie op aangesproken: ze hebben beloofd de animatie bij volgende presentaties zonder 
geluid te laten zien. Om er ander geluid onder te zetten is lastig ivm copyright.

(**) Ik kon het echter niet vinden. Als iemand weet waar het te vinden is, laat me dit dan aub even 
weten, dan neem ik een link op in dit verslag.

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/35


Wat weten Vlaamse zorgverleners over transgenders en 
transgender zorg? Een onderzoek naar hun kennis, houding 
en ervaringen (Els Elaut)
Het gaat om een on-line vragenlijst, die zich richt op (met name: psychische) hulpverlening. 376 
mensen hebben meegedaan aan de vragenlijst. Gemiddelde leeftijd was 35 jaar en men had 
gemiddeld 10 jaar ervaring. 

Mensen die training gehad hadden:

43,9% was psycholoog

19,1% psychisch behandelaar of psychotherapeut

8,5% was huisarts 

7,2% was psychiater

4,8% was mentor

5,6% was onderwijzer 

25% werkte bij een algemeen ziekenhuis, 23% bij een privekliniek, …

De vragenlijst bevatte ook vragen waarin onderzocht werd hoeveel kennis iemand had. Men kon in 
totaal 12 punten verdienen. Onderwijzers scoorden het laagst, huisartsen ergens middenin, 
mentoren, psychiaters, psychologen en seksuologen scoorden het hoogst. Deze laatste groepen 
bleken ook meer (verplichte) training gehad te hebben over transgenders. 

Op de vraag of er meer informatie in het algemene onderwijs zou moeten zitten antwoorde 85% ja.

Er bleek ook een relatie te zijn in het aantal transgenders dat men tot dusver al tegengekomen is in 
de praktijk en de mate waarin men meer wist. 

Er was een statistisch verband tussen de mate waarin de zorgverlener religieus is (n=271) en de 
mate waarin mensen iets over transgenders wisten: hoe religieuzer iemand was, hoe minder die 
wist. 

In zijn algemeenheid hadden de behandelaars een goede houding naar transgenders, dit is gemeten 
met de “Beliefs about gender scale” (zie https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-
compendium/beliefs.html - F).

De onderzoekster vindt dat er weinig mensen hebben meegedaan (gezien het aantal huisartsen dat in
Vlaanderen werkt). Kennis over transgenders zou in de basis opleiding moeten zitten. Belgische 
universiteiten zouden aangemoedigd moeten worden om dit in hun onderwijs aanbod op te nemen.

Het goede nieuws is dat dit inmiddels gebeurt: 4 universiteiten hebben beloofd om kennis over 
transgenders op te nemen in hun opleiding voor huisarts. Dit is echter wel onderdeel van een breder 
vak, dat ook over seksuele gezondheid, voortplanting en gynecologie gaat. Het is dus (helaas) niet 
zo dat er twee dagen lang over transgenders gesproken gaat worden.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/36

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/36
https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/beliefs.html
https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/beliefs.html


Transitie-gerelateerd risicovol gedrag bij transgender seks 
werkers in Antwerpen (Judith van Schuylenbergh)
De meeste seks werkers zijn transgender vrouwen van kleur: ze hebben een dubbel stigma, levert 
ook meer erotiek op vanwege hun lichaam (vrouw en transgender). Er is onderzoek gedaan naar niet
begeleid hormoongebruik en naar siliconen injecties.

Het onderzoek is gedaan in het Schipperskwartier, dat is de rosse buurt van Antwerpen. Daar is 
politie aanwezig (wat door de seks werkers als positief ervaren wordt) en ook gratis 
gezondheidszorg voor seks werkers. Er is samengewerkt met de organisatie voor seks werkers 
Ghapro. 

Er zijn samen met 46 mensen vragenlijsten ingevuld. Op basis van de uitkomsten zijn er 9 
verdiepende gesprekken geweest door maatschappelijk werkers en het aanspreekpunt binnen de 
organisatie. 

Van de 46 mensen kwamen 28 uit Equador, 5 uit België, 3 uit Colombia, 2 uit Spanje. De rest kwam
elk uit een ander land (waaronder iemand uit Nederland). 37% had een verblijfsvergunning. 30% 
trekt internationaal rond om te werken. Er is bij de verdiepingsvragen gekeken hoe deze mensen in 
Antwerpen terechtgekomen zijn, maar hun migratie route verschilt per persoon. Er zijn ook mensen 
die in Brussel of Amsterdam leven en in Antwerpen werken. 

Van de onderzochte personen heeft 65% een siliconen injectie gehad, die meestal is uitgevoerd door
transgendere vrienden. 43% van wie dit gedaan heeft, heeft problemen met de gezondheid.

Uit de vragen over hormoongebruik bleek dat 60% jonger was dan 18 jaar bij de start van het 
gebruik van hormonen. 49% gebruikt nog steeds hormonen, soms injecties die in Europa niet 
verkrijgbaar zijn. 62% had geen controles bij een arts omdat ze niet weten bij welke dokter ze 
terecht kunnen. Veel seks werkers krijgen hormonen via vrienden (tegen een prijs die 10x zo hoog 
ligt als normaal). Dit blijkt financieel lastig. 

Naast deze medicijnen gebruiken ze ook erectie stimulerende middelen voor hun werk. 70% heeft 
geen behoefte aan gezondheidszorg, 28% weet het niet zeker en 22% zou (misschien) gebruik 
willen maken van een psycholoog.

Redenen om geen gebruik te maken van transgender gezondheidszorg is: de houding van artsen, 
kosten en het feit dat ze dan naar Amsterdam of Gent zouden moeten reizen. 

Op basis van dit onderzoek worden door Ghapro meer trainingen gegeven. Ook werd informatie 
verspreid via folders in onder meer het Spaans. Dit is echter niet voldoende. Deze groep is 
ondervertegenwoordigd in onderzoek en gezondheidszorg. Er dient zorg aangeboden te worden die 
aangepast is aan de doelgroep. 

V: het is lastig om ze naar de ziekenhuizen te krijgen, hoe kunnen we dit beter oplossen? A: door 
gebruik te maken van organisaties van seks werkers die al bestaan. 

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/37

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/37


[Foyer] Poster presentaties
Ik heb een paar foto’s gemaakt van posters die me opvielen. Ik vond de meeste posters vooral heel 
veel “voorzichtigheid” en angst uitstralen. Sommige foto’s zijn niet helemaal scherp (excuses), 
maar zijn nog net wel leesbaar.



Je vindt bij de samenvattingen per poster de samenvatting zoals die door de indiener is gemaakt. 
Niet alle posters hingen ook ter plekke, er waren veel lege plekken. Zie hier voor de 
samenvattingen: https://epath2019.exordo.com/programme/session/15

https://epath2019.exordo.com/programme/session/15






[GZ] Plenaire sessie 2

Opening (Guy T’Sjoen)
EPATH is opgericht omdat er heel veel onderzoek gedaan werd, maar er geen plek was om het te 
presenteren of om er over te discussiëren. Veel onderzoeks teams bleken niet naar de WPATH 
congressen te komen. Doel van de EPATH is om het hele Europese continent aanwezig te laten zijn:
de EPATH – dat zijn jullie!

Er zijn twee sessies waar speciale aandacht voor gevraagd wordt: op vrijdagmorgen zijn er “the year
in review” sessies: wie deze mist, heeft de komende tijd heel veel te doen om zelfstandig de 
vakliteratuur te lezen. Op zaterdagmorgen is er een sessie over transgender gezondheidszorg in drie 
Europese landen.

EPATH is onderdeel van de WPATH. Walter Bouman is zowel lid van het bestuur van de EPATH als
van het bestuur van de WPATH. Gail Knudsen (voorzitter van de WPATH) is vandaag ook in Rome.
Applaus voor beide!

EPATH is bedacht op een bijeenkomst in Brussel. In Bankok werden concrete stappen gezet om ook
echt de eerste EPATH te gaan organiseren. Dat gebeurde voor het eerst in Gent. In Amsterdam 
werden tijdens de WPATH de contacten aangehaald en in Belgrado waren er ook mensen uit 
Armenië aanwezig. In Rome hebben we de paus uitgenodigd, maar die heeft zijn raam (nog) niet 
geopend. 

De EPATH wordt georganiseerd in samenwerking met de ESSM = de Europese organisatie voor 
seksuele medicijnen. De ESSM organiseert ook elke 2 jaar een congres, je kunt dus als je wilt het 
ene jaar naar de EPATH gaan en het volgende jaar naar de ESSM. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit Timo Nieder, Annelou de Vries, Joz Motmans, Griet de 
Cuypere, Guy T’Sjoen en Walter Pierre Bouman. De “dream makers” (die de abstracte ideëen van 
Guy weten uit te werken tot concrete acties) zijn Joz Motmans en Judith van Schuylenberg. We 
maken in Rome gebruik van de diensten van de event organisatie Of”Cores. Ook de leden van het 
lokale team worden hier genoemd en bedankt.

Doel van EPATH is natuurlijk om de WPATH te verslaan (dag, Gail). In Gent waren 316 
deelnemers, in Belgrado 390 en in Rome 606. De top 10 van Europese deelnemers (mensen uit deze
landen wordt verzocht even te gaan staan):

Nr 10: 14 deelnemers uit Finland en 14 deelnemers uit Frankrijk

Nr 9: 18 deelnemers uit Duitsland

Nr 8: 19 deelnemers uit Denemarken

Nr 7: 22 deelnemers uit Noorwegen

Nr 6: 25 deelnemers uit Zwitserland

Nr 5: 27 deelnemers uit Zweden

Nr 4: 39 deelnemers uit België



Voor we verder gaan met nr 3 en hoger, willen we graag deelnemers uit de landen waar maar één 
deelnemer van aanwezig is welkom heten: het gaat om Oostenrijk, Estland, Georgië, Kazachstan, 
Lichtenstein, Noord-Macedonië. Daarnaast zijn er ook mensen uit onder meer Colombia, Mexico en
de VS, maar dit is uiteraard geen Europa.

Nr 3: 57 deelnemers uit Italië

Nr 2: 109 deelnemers uit Nederland

Nr 1: Brexit of niet, 124 deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk.

Vrijdagavond is de eerste EPATH vergadering voor leden, daar wordt ook de plek verkozen waar 
EPATH in 2021 plaats gaat vinden en waar je kennis kunt maken met de twee nieuw gekozen 
bestuursleden. 

Tot slot: wees vriendelijk naar elkaar, let op de gedragscode en de taal aanwijzingen. Kritische 
discussies zijn toegestaan, mits ze respectvol gebeuren. 

EPATH is te volgen via Twitter (@EuropeanPATH of #EPATH2019), Facebook, Instagram en 
LinkedIn. We hebben echter liever dat jullie live met elkaar en met ons praten. We zijn een netwerk 
aan het bouwen en jullie kunnen ons helpen om het te maken.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/315

Opening - lokale commitee (Allessandra Fisher)
EPATH bedankt voor de keuze voor Rome. Italië is een land vol contrasten. De aanwezigheid van 
EPATH in Rome is een fantastische mogelijkheid om meer kennis over transgenders te verspreiden.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/314

Religie, spiritualiteit en welbevinden van transgenders 
(Susannah Cornwall)
Ik ben een docent in Exeter (Verenigd Koninkrijk). Ik heb een PhD, met als onderwerp interseks, 
theologie en de bijbel. Nadeel van veel religies is dat ze lijken te zeggen dat “als je niet man of 
vrouw bent, dat je dan geen mens bent”. 

Er is overigens door veel transgenders al heel veel werk gedaan binnen hun 
geloofsgemeenschappen. Als je je niet herkent in wat ik hier vanavond vertel, dan bij voorbaat mijn 
excuses.

Het werk wordt betaald door de Sir Halley Stewart Trust en de NHS. Ook uit gesprekken met 
zorgverleners blijkt dat veel transgenders worstelen met religie. Soms dat van hun familie, soms dat
van zichzelf. Soms denken ze dat God boos op hen is. Zorgverleners weten dat ze hierop moeten 
antwoorden, maar weten vaak niet hoe.

Het project loopt nog tot het einde van de zomer. Ik wil graag in contact komen met mensen uit 
andere landen die zich met dit onderwerp bezighouden, ik heb al contact met mensen in het 
Verenigd Koninkrijk en met mensen in Nederland. 

Het onderzoek werkt met focus groepen van veel verschillende religies. Dat ziekenhuizen hier iets 
mee willen is ook logisch: in de NHS Contract of Care staat dat zorgverleners rekening moeten 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/314
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/315


houden met de spirituele, religieuze, pastorale en culturele noden van de gebruikers van hun 
diensten. 

Binnen Abrahamse geloven zijn mensen mensen het werk van God. Dus als je je lichaam verandert, 
dan wijs je die Goddelijke gift af. Meer info kun je vinden in Susannah Cornwall’s boek 
“Transgender: Gender Variance and the Abrahamic Faiths”. 

Binnen de Islam wordt gesteld dat God ieder mens schept als man of vrouw, als je Gods schepping 
verandert dan is dat het werk van Satan. Aan de andere kant bestaan in de Islam ook Khasi 
(eunugs),  Mukhannathun (waarschijnlijk eunugs, of gendervariante mannen of transvrouwen?). 
Soms is dit positief, soms negatief.

In 1986 vond Khomeini dat een geslachtsoperatie toegestaan was binnen de Islamitische wetten. 
Voor homo’s was dit soms een reden om een geslachtsoperatie te vragen, omdat ze op die manier 
toch seks konden hebben met hun partner.

Er zijn zichtbare transgender moslim activisten, zie bijvoorbeeld “How I celibrate Ramadam as a 
queer Moslim” (zie ook hier: https://www.youtube.com/watch?v=6LppbKqBlr4 ) 

Jodendom en transgender: het Jodendom erkent verschillende gender categorieën, bijvoorbeeld 
Tumtum, Androgyn, Aylonit (vermoedelijk allemaal intersekse condities) en seris (eunugs). In de 
Hebreewse bijbel is crossdressing verboden. Het Jodendom vraagt zich af wat de basis is van 
iemands geslacht: zijn het chromosomen? Of geslachtsdelen? Op basis van dit antwoord kun je dan 
wel-of-niet van geslacht veranderen.

Ook binnen het Jodendom ken je transgender activisten. Lees bijv. de website over “Torah Queries” 
( https://www.keshetonline.org/resources/torah-queeries/ ). De vraag is hoe binnen het Jodendom 
om gegaan moet worden met rituelen: bijv. ritueel baden of de voorbereiding van lichamen na de 
dood (die meestal gedaan worden door mensen van dezelfde sekse). 

Binnen het Christendom bestaan meerdere stromingen. De nieuwste paus stelt zich soepeler op naar
homo’s maar transgenders worden nog steeds gezien als mensen die hun Goddelijke giften afwijzen.
Voor conservatieve protestanten is het niet mogelijk om van geslacht te veranderen, zij zien dit als 
een ontkenning van de werkelijkheid. 

In de Katholieke kerk geldt wel het totaliteits principe: het verwijderen van gezonde 
lichaamsweefsels is dan toegestaan om het leven te behouden of om de integriteit van het hele 
lichaam te beschermen. Dit was ook de manier van denken van Thomas van Aquino en paus Pius de
twaalfde. 

Verder kun je terugvallen op Matheus 19: eunugs zijn er voor in naam van het Koninkrijk of op de 
brief van Paulus aan de Galaten, 3:28 waar je in de toekomst niet langer man of vrouw in Christus 
hoeft te zijn (en later begint nu).

Spiritueel welbevinden is belangrijk, transgenders hebben een grotere kans op psychische 
problemen. 

Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een spiritueel kader, er is echter geen geld om dit te maken. 
Kapelanen hebben desondanks wel werk verzet. Bij binnenkomst wordt patiënt daarbij spiritueel 
onderzocht. Dit kan zo simpel zijn als de vraag stellen of iemand religieuze hulp wil. Als het 
antwoord nee is, dan is dat prima. Mocht iemand dit wel willen, dan kan gekeken worden naar 

https://www.keshetonline.org/resources/torah-queeries/
https://www.youtube.com/watch?v=6LppbKqBlr4


iemands achtergrond t.a.v. religie, de manier waarop religie een rol speelt in de familie, hoe 
vrienden hierin zitten. En op basis daarvan te kijken welke hulp nodig is. 

Toch levert dit vanuit de zorg gezien ook problemen op. Als je aanraadt om met een priester te gaan 
praten weet je niet hoe die gaat reageren. Als je een lijst maakt met priesters die hier goed op 
reageren is het de vraag hoe je deze lijst actueel kunt houden. Bij kerken geldt iets soortgelijks: hoe 
weet je of een transgender welkom is en hoe betrouwbaar zijn adviezen die je kunt geven?

Het is ook belangrijk om tijdens de zorgverlening te kijken of de status nog actueel is, want de 
noodzaak voor spirituele zorg kan veranderen op basis van veranderde omstandigheden.

In veel gevallen zijn er wel protocollen ontwikkeld, maar is het de vraag of die ook werkelijk 
uitgevoerd worden.

Soms helpen transgenders elkaar onderling op religieus gebied. Dat gaat soms goed en soms ook 
niet. 

In het Verenigd Koninkrijk geldt de regel dat er 3 uur en 3 kwartier per week tijd is voor 
professionele religieuze ondersteuning van 20 patiënten. Als je op basis hiervan gaat rekeken, dan 
zou je op basis van 650 patiënten 3 kapelanen in full-time dienst kunnen nemen. 

Zie ook het boek van Swinton (2001) pagina 168: Principles of good spiritual care.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/298

Depathalogisering: kansen en uitdagingen (Dinah Bons)
Dinah besloot om deze tekst voor te lezen van papier. De tekst van deze toespraak verscheen (in het 
Engels) de volgende dag al op het internet. De tekst hieronder is mijn vertaling van deze tekst:  
https://www.facebook.com/TransRightsEurope/photos/a.337726216269632/2893896530652575/?
type=3&theater 

Beste gasten en deelnemers die hier in Rome bijeengekomen zijn. Ik ben dankbaar en vereerd om 
jullie toe te spreken en zou graag een verhaal met jullie delen. 

Ik zou graag beginnen om jullie te vertellen over mijn vriendin. Zij zou graag beginnen met een 
hormoonbehandeling. Ze ging naar haar huisarts, maar die kon haar niet vertellen naar wie ze 
verwezen zou moeten worden. Mijn vriendin had haar huiswerk gedaan, omdat ze wel verwachtte 
dat dit zou gaan gebeuren. Ze maakte een afspraak met de hormoondeskundige voor over twee 
maanden waarbij haar in dat gesprek allerlei persoonlijke vragen gesteld werden. 

De dokter was in verwarring: mijn vriendin was niet zo vrouwelijk als hij verwacht had. Ze droeg 
geen tas, maar een rugzak. Ze droeg geen make up en had kort haar. Ze moest 8 maanden naar een 
psycholoog voordat ze kon beginnen met hormonen. Dat was geen gemakkelijk proces voor haar.

Ze moest vragen beantwoorden over haar persoonlijke leven, haar kindertijd, haar seksualiteit, haar 
gender expressie. Dat maakte haar bang, krachteloos, gefrustreerd, maar ze moest doorgaan als ze 
een behandeling wou.

Ze is een lesbische, maar ze zei dat ze van mannen hield om zeker te zijn dat ze in de voor de 
psycholoog juiste categorie zou vallen. Ze deed make-up op in de WC van het ziekenhuis voordat 
ze de gesprekken in ging. 

https://www.facebook.com/TransRightsEurope/photos/a.337726216269632/2893896530652575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TransRightsEurope/photos/a.337726216269632/2893896530652575/?type=3&theater
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/298


Wanneer ze niet voldeed aan de standaarden voor vrouwelijkheid, dan kreeg ze negatieve feedback 
en werd gesuggereerd dat ze niet “echt transgender” zou zijn. Ze deed ook psychologische tests om 
aan te tonen dat ze geen psychische aandoening had dat zou kunnen “verklaren waarom ze dit zo 
voelde”, alsof haar transgender zijn een gevolg zou kunnen zijn en ze dan niet “echt transgender” 
zou zijn. 

Ze is mijn vriendin, maar ze zou ook veel andere mensen kunnen zijn die ik ken. Ze zou haast 
iedere transgender persoon kunnen zijn die gezondheidszorg zoekt in bijna elk Europees land . 

En waarom moeten we dit soort situaties ondergaan? Wel, omdat de transgenders in Westerse 
beschavingen al vele tientallen jaren onderworpen zijn aan pathalogisering. Het was de medische 
beroepsgroep die zich een idee vormde van transgender identiteiten en ervaringen. Transgender zijn 
werd begrepen vanuit een biomedisch perspectief en uitgelegd als een stoornis.

Dit geeft echter alleen de manier waarop de maatschappij naar transgenders kijkt weer en het 
versterkt dit beeld. Maatschappij en medische professionals beginnen nu pas in te zien dat dit altijd 
verkeerd geweest is. De pathalogisering van transgenders – om onze identiteiten te zien als 
psychische stoornissen – heeft ieder aspect van transgenders hun leven beïnvloed en blijft dat doen. 

Vandaag weerhoudt deze manier van denken ons om een beroep te kunnen doen op fundamentele 
rechten, zoals toegang tot gezondheidszorg op gelijkwaardige voorwaarden als de rest van de 
bevolking of om onze naam en gender aanduiding wettelijk vast te leggen, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. 

In de meeste landen zijn onze rechten nog steeds afhankelijk van een psychische diagnose, die 
alleen gebaseerd kan zijn op steriotype ideëen over gender en seksualiteit. Daardoor weerhoudt dit 
transgenders van het recht om onze identiteit zelf te benoemen, zelfbeschikking en het recht op 
autonomie. Het onderwerpt ons leven en onze rechten aan de wil van anderen, namelijk van 
psychologen.

Het is aan iemand anders om te zeggen of we werkelijk transgender zijn, of we werkelijk de 
genderidentiteit hebben die we zeggen, gebaseerd op of we mannelijk of vrouwelijk genoeg zijn op 
basis van de ideëen van de samenleving. Het is ook aan iemand anders om te beoordelen of we 
toegang krijgen tot de gezondheidszorg die we nodig hebben. Dit perspectief sluit het deel van ons 
buiten dat geen binaire genderidentiteit heeft of die zich niet wil aanpassen aan de maatschappij zijn
gender rollen en legt druk op iedere transgender.

Pathalogisering is op zich al gewelddadig en bevestigt sociale transfobie door het bericht te geven 
dat we psychisch ziek zijn omdat we transgender zijn en dat wij als transgenders het probleem zijn. 
Zinnen als “transgenders zijn geboren in het verkeerde lichaam”, “geboren in het ene geslacht en 
een ander geslacht willen” of de termen dysforie en incongruentie bevestigen het beeld dat er iets 
ontzettend mis met ons is. 

Het belangrijkste probleem is echter transfobie. De constante discriminatie die we ervaren heeft 
uiteindelijk effect op ons leven, onze veiligheid en ons welbevinden. Dit is zelfs nog meer zo voor 
diegenen van ons die tot groepen behoren die sowieso al meer discriminatie en meer kwetsbaarheid 
ervaren.

Vooroordelen naar gehandicapten kunnen hen buitensluiten van transgender specifieke 
gezondheidszorg. Mensen met een psychische diagnose kunnen automatisch geweerd worden, 
ondanks goede resultaten wanneer die aangepast worden aan hun individuele noodzaak.



Gebrek aan toegang kan het onmogelijk maken voor migranten, asielzoekers of vluchtelingen om 
gezondheidszorg te benaderen en wanneer ze dat doen dan kunnen ze gedwongen worden om alles 
te accepteren wat zorgverleners hen aanbieden.

Seks werkers en mensen van kleur kunnen meer gediscrimineerd worden door zorgverleners. Dit is 
de reden waarom depathalogisering een van de belangrijkste doelen van de transgenderbeweging is.
Om dat te bereiken hebben we ervoor gezorgd dat de belangrijke instituten de trans identiteiten van 
hun diagnostische manuals of van hun psychische stoornis hoofdstukken hebben verwijderd.  

De diagnose genderdysforie wordt nog steeds voor transgenders gebruikt in de laatste editie van de 
diagnostische en statistische manual van psychische stoornissen (DSM) van de Amerikaanse 
Psychiatrische Organisatie (APA). 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) daarentegen heeft eindelijk transgenders uit de 
psychische hoofdstukken gehaald in de laatste editie van de internationale classificatie van 
aandoeningen en heeft ze in een nieuw hoofdstuk over “Condities gerelateerd aan seksuele 
gezondheid” gezet. 

Laten we niet vergeten dat deze verandering een diagnose voor kinderen bevat, Gender 
Incongruentie voor Kinderen, die bijdraagt aan de pathalogisering wanneer geen medische zorg 
nodig is. 

We vragen jullie om ons gevecht om deze categorie zo snel mogelijk te verwijderen te steunen. 
Deze lang verwachte aanpassingen zijn desondanks het fundament voor een nieuw tijdperk waarin 
de rechten en de levens van transgenders gewaardeerd en gerespecteerd worden en transgenders 
gezien worden als wat ze werkelijk zijn: onderdeel van de menselijke diversiteit. Dit zal uiteindelijk
transgenders helpen om hun recht uit te oefenen op zelfbeschikking op alle niveaus. 

We zullen het recht krijgen om ons wettelijke gender erkend te krijgen zonder noodzaak voor welke
vorm van medische zorg dan ook.

We zullen gratis toegang krijgen tot gezondheidszorg zonder dat onze identiteiten bevraagd worden 
of dat wie dan ook zich opstelt als poortwachter. Op school en op ons werk zullen onze naam en 
gender gerespecteerd worden zonder vragen of medische onderbouwing. Wanneer we transgenders 
in de media zien, dan zullen hun verhalen niet altijd gaan over hoe we ons lichaam beleven, hoe 
verschrikkelijk het is om transgender te zijn en hoe snel we de lichamelijke transitie nodig hebben.

Tot slot zullen onze mening en onze identiteiten voldoende moeten zijn. Helaas kunnen we op dit 
moment alleen nog dromen over zo’n maatschappij. Er is veel werk te verrichten om te garanderen 
dat transgender en gender diverse mensen hun mensenrechten ten volle kunnen uitoefenen. 

Om deze reden worden meer en meer wetten over transgenders ontwikkeld zodat ze beter afgestemd
zijn op mensenrechten. Deze zijn uitsluitend gebaseerd op zelfbeschikking over gender en verbiedt 
het de voorwaarde voor psychisch onderzoek en transgender gerelateerde diagnoses.

Slechts dertien Europese landen vereisen nog steeds sterilisatie, terwijl dit in 2013 bij wel 24 landen
het geval was. Dit is dankzij het onvermoeibare werk van transgender activisten en hun 
bondgenoten die voor onze mensenrechten vechten. 

In de gezondheidszorg geven Argentinië en sommige Spaanse regio’s zoals de omgeving van 
Madrid en Valentia hoop voor wetgeving die transgenderzorg protocollen op basis van Informed 
Consent mogelijk maakt. Hier wordt psychische of psychiatrische zorg alleen gegeven op basis van 



de hulpvraag van de transgender, zoals dat ook zo is voor elke andere patiënt in de 
gezondheidszorg.

Europese instituten worden zich meer en meer bewust van de schendingen van mensenrechten van 
transgenders in de gezondheidszorg en steunen transgenders om hun recht te krijgen. Het Europees 
parlement nam in 2015 een resolutie aan die lidstaten vroeg om transgender gezondheidszorg 
toegankelijk te maken en transgenders (inclusief transgender kinderen) niet te labelen als psychisch 
ziek in nationale of internationale classificaties.  

Sinds 2016 volgt de Europese Commissie actief het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) over transgender depathalogisering door lidstaten in de ontwikkeling van wetgeving te 
steunen en om gegevens te verzamelen over ongelijkheid in de gezondheidszorg. 

De implicatie van ICD-11 is een goede mogelijkheid om het werk voor depathalogisering, 
zelfbeschikking en informed consent op lokaal en landelijk niveau voort te zetten. Om dit te kunnen
doen hebben we ieders steun nodig. We nodigen jullie uit om onderdeel te zijn van deze grote 
veranderingen.

Maatschappelijke bewustwording groeit ook, doordat de transgender beweging en hun eisen 
duidelijker worden. De laatste jaren hebben we gezien hoe de maatschappelijke waarneming van 
transgenders positiever geworden is en we horen goede ervaringen van transgenders in diverse 
onderdelen van hun leven. Met hun familie, hun werk, toegang tot gezondheidszorg enzovoort. 

We zien echter ook dat met die vooruitgang in sociale gelijkheid en erkenning van rechten ook de 
haat toeneemt, die zich onder meer direct op transgenders richt. Deze sterk georganiseerde terugslag
wordt georganiseerd door een brede beweging van verschillende instituten (organisaties, politieke 
partijen, religieuze groepen van Katholieke tot Orthodoxe geloven).  Deze georganiseerde terugslag 
bevestigt de maatschappelijke weerstand tegen verandering en gelijkwaardigheid die er nog steeds 
is. Deze beweging is een reëele bedreiging voor veel mensen, waaronder de transgender 
gemeenschap. We lopen het risico om teruggezet te worden in de tijd.

Transgenders lopen niet alleen het risico om de nieuwe rechten waar we voor gevochten hebben 
kwijt te raken, maar er is een veel grotere dreiging van discriminatie en geweld, een dreiging van 
afnemende democratische principes en waarden van diversiteit. 

We moeten ons blijven verzetten tegen deze dreiging. Zoals jullie kunnen zien zijn er grote stappen 
gezet naar de complete depathalogisering van transgenders, maar er is ook nog veel te doen om dit 
in de praktijk te brengen terwijl we op hetzelfde moment te maken hebben met een tegenbeweging. 

Daarom moeten we samenwerken om dit gezamenlijke doel te bereiken. We hebben jullie daarvoor 
nodig. Medewerkers in de gezondheidszorg kunnen noodzakelijk zijn in de ontwikkeling van niet-
pathalogiserende gezondheidszorg voor transgenders. Plekken zoals deze tijdens de conferentie zijn 
een goede mogelijkheid om netwerken te creëeren, kennis te delen en goede praktijkvoorbeelden 
van welbevinden van transgenders als doel van ons werk. We geloven in de kracht van 
gezamenlijke inzet.

Om welbevinden van transgenders te verbeteren zijn er nog steeds enkele gebieden die verbetering 
behoeven, waar we samen nog aan moeten werken. We hebben nog altijd een gebrek aan training en
bekendheid van transgender issues in de niet-transgender gezondheidszorg. Uit ons onderzoek uit 
2017 bleek dat 60% van de aanbieders van zorg die training over transgender zaken gehad had, dit 
op eigen initiatief en op vrijwillige basis gedaan heeft. De meerderheid van de aanbieders van 



gezondheidszorg wil getraind worden. Gespecialiseerde aanbieders en transgender organisaties zijn 
de beste keuzes om anderen te trainen.

Aan de andere kant dacht 92% van de transgenders dat training van aanbieders van zorg de 
transgender specifieke gezondheidszorg zou verbeteren. Deze situatie moet veranderen om een 
sterke sprong vooruit te kunnen maken naar een toekomst met goede zorg voor transgenders. Er is 
een dringende noodzaak voor de opname van kennis over gender diversiteit in de opleiding van 
toekomstige zorgverleners.

We zouden graag vooruitgang in wetgeving zien waarbij transgenders en hun recht op 
zelfbeschikking centraal staan in de opleiding en we bevelen trainingen voor huidige zorgverleners 
aan.  Aan de andere kant brengt de invoering van ICD-11 een kantelpunt in de geschiedenis van 
transgender gerichte zorg en dit zal een basis en ondersteuning zijn voor veranderingen die op 
komst zijn.

We moeten er voor zorgen dat we samenwerken om de acceptatie van niet-pathalogiserende 
wetgeving en protocollen te bereiken. Om deze reden zullen we vanuit TGEU binnenkort richtlijnen
publiceren over “mensenrechten in transgenderzorg” en samenwerken met regionale, landelijke en 
plaatselijke instituten, organisaties en behandelaars om protocollen die gebaseerd zijn op Informed 
Consent en zelfbeschikking en hun verdere invoering en controles te ontwikkelen. Deze protocollen
moeten in lijn zijn met principes over mensenrechten. 

Ze moeten bijvoorbeeld het principe van lichamelijke integriteit en autonomie en informed consent 
respecteren. Dit zal het mogelijk maken dat transgenders de regie hebben over hun lichaam, dat ze 
de informatie krijgen die ze nodig hebben en dat ze besluiten kunnen nemen over wanneer en hoe 
ze zorg kunnen krijgen. Door ook de ideëen over zelfbeschikking over gender, anti-discriminatie, 
goede zorg, gespecialiseerde zorg en nabijheid in te voeren zullen transgenders niet meer bevraagd 
worden over hun indentiteit die wel-of-niet bevestigd wordt door hun zorgverlener, maar kunnen ze 
alleen lichamelijke of psychische hulp krijgen die bij hun hulpvraag hoort.

Ze horen ook de hoogst mogelijke kwaliteit te krijgen, dat betekent dat zorgverleners getraind 
moeten zijn en respectvol moeten zijn, de manier waarop behandeld wordt transparant en effectief 
is, zonder discriminatie en zonder ver te moeten reizen.  

We geloven dat veel zorgverleners naar dit doel streven en dat ze, samen met de transgender 
organisaties, meer bewustwording in de zorgverlening kunnen bereiken. Dat ze nieuwe protocollen 
kunnen bedenken en invoeren die gebaseerd zijn op Informed Consent en zelfbeschikking en dat ze 
kennis over gender diversiteit kunnen toevoegen aan de opleidingen van toekomstige zorgverleners.
Om dat te kunnen moeten zorgverleners kritisch zijn over hun rol. 

We hebben zorgverleners nodig om zelfbeschikking in te voeren in hun werk, om continue te 
streven naar verbetering in hun werk en wat ze kunnen doen om het onderwerp in hun context aan 
de orde te stellen en bewustwording te creëeren. Tegelijkertijd moeten ze in contact blijven met de 
transgender community en hun eisen meenemen. 
Ik wil graag aandacht vragen voor zorgverlening door transgenders georganiseerde zorgverlening in
het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, die een belangrijke ontwikkeling markeren. In Nederland 
zijn dr. Van Diemen en ik een door transgenders georganiseerde genderkliniek begonnen, met hulp 
van de Amsterdamse gemeente. Ik zag heel veel inspirerende dynamiek van empowerment, 
vertrouwen, respect en waardigheid tussen transgender zorgverleners en hun ouders en 
ketenpartners in de medische wereld.



Patiënten is niet het juiste woord, want wat ik zag leek niet op de pijnlijke, stigmatiserende, 
mensonterende pathalogisering en medische interacties zoals ik die eerder beschreef. Mijn vriendin,
waar ik eerder over vertelde, is een van de enthousiastste vrijwilligsters die probeert te voorkomen 
dat anderen overkomt wat haar overkomen is.

Het is belangrijk dat we allemaal de transgender geleide initiatieven ondersteunen. Het is ook 
belangrijk dat we ook leren van hun ervaringen. Door dit te doen, zullen we allemaal bijdragen aan 
de verbetering van transgenders hun gezondheidszorg en welbevinden. En het bereiken van een 
meer rechtvaardige en inclusieve samenleving voor iedereen. 

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/307

Mijzelf worden (Vladimir Luxuria)
Vladimir Luxuria heeft een achtergrond in de politiek, het theater en de televisie.

De aanname bij “mijzelf worden” is dat dit intersectioneel is. De vraag is: ben je zo geboren of ben 
je zo geworden? Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen in de baarmoeder dan ben je eerst 
man, noch vrouw. Daarna wordt je vrouw, waarbij zich wel of geen clitoris ontwikkelt. Uit die 
clitoris ontwikkelt zich wel-of-geen penis.

In Afrika vinden ze de clitoris te veel op een penis lijken, om die reden doen ze aan 
vrouwenbesnijdenis. Ze weigeren vrouwen dus ook om plezier te hebben aan seksualiteit. 

Ik voel mezelf vrouw sinds ik voelde wat ik ben. Mijn genderidentiteit was er dus al voor de 
seksuele oriëntatie. Het had effect op de manier waarop ik wou spreken, spelen en met mijn moeder
wou roddelen. Genderrollen waren in die tijd anders dan nu: tegenwoordig spelen vrouwen ook 
voetbal, dat deden ze vroeger niet. Ik maakte een gat in een doos, die functioneerde als televisie 
kamera. Ik speelde dan een oudere vrouw, mijn vriendje speelde een oudere man. Ik ben er van 
overtuigd dat transfobie op die leeftijd nog niet bestaat: transfobie wordt door ouderen 
overgedragen op hun kinderen.

Ik leende een jurk en make-up van mijn oudere zus. Ik ging dan naar de dichtstbijzijnde telefooncel 
(dat bestond toen nog), waar ik me omkleedde naar vrouwenkleding. Op die manier bekeek ik de 
wereld. Sommige mensen zagen mij als anders, werden blij als ze me zagen of vonden het vreselijk.

Dat leidde ook wel tot problemen: ik werd gepest, er werden beledigingen in mijn schoolboeken 
geschreven. Iemand piste met gym in mijn schoenen. Ik zou graag met school gestopt zijn, het was 
een vijandige omgeving.

Ik deed de biecht in de kerk, waar me verteld werd dat ik best in de kerk mocht blijven, maar dat ik 
dan wel moest vergeten wat ik eerder verteld heb. Ik heb dat geprobeerd, maar het lukte niet.

Ik was, samen met andere transgenders, in het centrum van mijn stad toen mijn vader met een paar 
vrienden langskwam. Hij zei “kijk naar die vage figuren”. Daarna keek hij opnieuw, herkende hij 
mij. Ik kon wel door de grond zakken. Mijn vader nam het mijn moeder kwalijk dat ik zo geworden 
was.

Ik ben in elkaar geslagen door straat bendes, door mannen. Cisgenders hebben het recht om mij in 
elkaar te slaan. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/307


Als tiener ben ik naar Rome gegaan, waar ik me aansloot bij een organisatie om vooroordelen over 
transgenders te bevechten. In 2000 heb ik de Pride mee georganiseerd. Daarop ben ik uitgenodigd 
voor een Italiaans televisieprogramma. 

Men vroeg mij om kamerlid te worden, dat heb ik van 2006 tot 2008 ook gedaan. In 2006 ging ik 
terug naar mijn geboortestad. Een van de jongens die me ooit flikker genoemd had 
complimenteerde me met wat ik bereikt had. Hij vroeg me of ik hem herkende, dat we samen op 
school gezeten hebben. Ja, dat herinner ik me. Hij was de grootste klootzak. Nu feliciteerde hij me 
met wat ik bereikt had. Mensen kunnen veranderen in hun leven, nietwaar… 

Mijn vader was ook veranderd. Hij was 3 jaar geleden aanwezig bij de Pride. Daar was een 
vrachtauto met muziek voor mensen zoals mij. 

De man die me complimenteerde bood me een koffie aan. Toen we het café binnenkwamen, keek 
hij naar zijn vrienden: “kijk naar mij, ik ben vriend van het kamerlid”. We raakten in gesprek. Hij 
had 2 kinderen: een had werk, de ander had allerlei problemen. Hij vroeg me of ik werk kon vinden 
voor zijn kind. Mijn conclusie was dat hij nog steeds een klootzak was. Ik heb hem aangeraden om 
zijn zoon te leren dat het hebben van werk een recht is dat je moet verdienen. Leer met respect met 
elkaar om te gaan. 

Een van mijn andere annecdotes gaat over toiletten. Op deze conferentie zijn er gendervrije 
toiletten. In het parlement waren er vrouwentoiletten. Toen ik eens uit het toilet kwam, kwam er een
vrouw aan. Met een grote bos haar, die raar uit haar ogen keek. Ze wees naar mij: “oh nee toch, je 
was op het vrouwentoilet, terwijl je een man bent”. Dit leverde veel discussie op.

Ook in de Verenigde Staten is er een wet die transgenders verbiedt van het juiste toilet gebruik te 
maken. Wat willen ze er tegen doen: soldaten voor een toilet zetten? Er zijn politici die een fortuin 
verdienen aan haat.

Een laatste verhaal: ik heb meegewerkt aan een televisieprogramma voor 10-11 jarigen. Bekende 
Italianen gaan dan vragen van die jongeren beantwoorden. Het ging over mijn beroep, mijn naam. 
Iemand vroeg wanneer ik me anders voelde dan het geslacht waarin ik geboren ben. Ik beantwoorde
de vraag en daarmee was het klaar, er werd overgegaan op een ander onderwerp. De volgende dag 
stond ik in een krant van een rechtse partij: "Vladimir Luxuria gaat naar school om kinderen te leren
hoe ze transgender moeten worden”. 

We worden gepest, transgenders zouden anderen willen bekeren of zouden verwarring willen 
stichten. We moeten hiertegen vechten. Het idee dat je moet voorkomen dat er meer homo’s of 
transgenders, of lesbiënnes komen is gek. Wij zouden een normaal leven moeten kunnen leven, al 
was het maar omdat het wetenschappelijk gezien onmogelijk is dat we ons voortplanten. 

Nog een laatste nieuwtje: iemand van een rechtse partij die vijf jaar geleden transgenders liep te 
pesten is laatst veroordeeld tot het betalen van € 30.000. Er gebeuren ook goede dingen in Italië.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/297

[GZ] Plenaire sessie 3: het afgelopen jaar
Voordat we gaan beginnen heb ik vier mededelingen:

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/297


1) Bewijzen van deelname aan de EPATH zijn verkrijgbaar bij de registratie balie

2) We hebben gistermiddag links gestuurd per e-mail waarmee je kunt stemmen op de posters voor 
de poster prijs. Stem alstublieft.

3) Er zijn vragen gesteld over de fotograaf die hier rondloopt: er komt een selectie van de foto’s on-
line, dat gebeurt pas nadat er toestemming gegeven is door de mensen die op de foto staan.

4) Door ouders van transgenderkinderen is gevraagd of het mogelijk is om een bijeenkomst te 
organiseren. We stellen voor dat ze direct na deze sessie gebruik maken van de ruimte bij de bar in 
de foyer.

Het afgelopen jaar: psychische zorg (Tim van der Grift)
Bedankt voor de uitnodiging. Ik zal achtereenvolgens ingaan op de levenskwaliteit, mensen hun 
financiële positie, beleefde resultaat van gender bevestigende zorg en risico’s van zelfbeschading en
suicide. In een modelletje ziet dit er als volgt uit:

Trans (sub) populatie  ----------------------------->  Psychische gezondheid indicatoren 

                                                 ^                                       (bijv. Seksuele gezondheid, resultaten)

                                                 |

                                         Beïnvloedingsfactoren

                                             (zelfbeoordeling, weerbaarheid)

Vraag is daarbij: hoe kun je dit meten, en meet je de relevante dingen?

De ervaring groeit in de afgelopen jaren. Voorbeelden van onderzoek: Holmberg e.a.: “useful targets
sexual health promotion”. Het is verstandig dit te bespreken voor de hormoonbehandeling, omdat 
hormonen de seksuele gevoelens beinvloeden. Bij transmannen nemen de seksuele gevoelens toe, 
bij transvrouwen neemt dit af. Er is weerstand om transgenders seksuele gezondheidszorg te 
verstrekken, zorgverleners zijn terughoudend hierin.

Onderzoek van Stephenson: veel vooroordelen over groepen binnen transgenders.

Seksuele voorkeur van de transgender kan veranderen,  vaak verandert de seksuele voorkeur van de 
partner dan niet mee. 

Er is meer seksuele veranderlijkheid in transmannen dan in transvrouwen of cisgendere mensen.

Transvrouwen worden vaker seksueel inactief dan cisgenders. Dit geldt ook voor oudere 
transgenders die nog niet geopereerd zijn. 

Bij transmannen komt een grotere seksueel welbevinden voor, waarbij ook vaker gebruik gemaakt 
wordt van iemands eigen lichaam. Geslachtsoperaties leiden tot een beter gevoel van seksueel 
welbevinden.

Behandeling van mensen met autisme: er worden verschillende resultaten gevonden. Er is een 
gezamenlijk “consensus statement” van 22 psychologen, een eerste klinische richtlijn (zie ook: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15374416.2016.1228462 )

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15374416.2016.1228462


Gebrek aan zelfvertrouwen en problemen met anderen zijn een goede indicatie voor depressieve 
gevoelens, voor afvallen en eet stoornissen. 

Beinvloeders van geestelijke gezondheid zijn onder meer minderheids stress en naar binnen 
geslagen transfobie. Dit is moeilijk te voorkomen met zelfvertrouwen en weerbaarheid. Zie onder 
meer het onderzoek van Sandura en anderen over “internalised transphobia and ...”.

Er is een open access schaal van Jones e.a. (2018): "gender confidence life satisfaction scale". 
Binnen deze methode wordt onder meer gevraagd naar ginitalia, … <etc>. Een andere schaal is 
Gender-Q (2018) van Klassen e.a.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/49

Het afgelopen jaar: kinderen en adolescenten (Jiska Ristori)
Er was een exponentiële toename in het aantal artikelen sinds de vorige EPATH, met 2017 als jaar 
waarin de meeste publicaties waren.

Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat er een afname is in de leeftijd waarop mensen zich 
aanmelden bij het genderteam. Het zou goed kunnen dat de werkelijke leeftijd nog lager is, omdat 
niet iedereen zich meldt bij een genderteam. 4% van de aanmelders heeft een incongruente 
genderidentiteit.

Uit onderzoek in Finland en Duitsland blijkt ook een toename in aanmeldingen. Er zijn meer 
aanmelders met een non-binaire genderidentiteit dan met een binaire identiteit. De gemiddelde 
leeftijd van kinderen en adolescenten die met een jongenslichaam geboren zijn is 8 jaar. 

De vraag is, of de gezondheidszorg overeenkomt met de hulpvraag. Er wordt opgeroepen tot meer 
gelijkwaardigheid in de gezondheidszorg. Veel aanmelders geven aan dat ze zich niet veilig voelen 
binnen de gezondheidszorg. Er wordt vaak genderbevestigende ondersteuning gevraagd. 

Volgens psychologen gaat het hier om een kwetsbare groep, die veel last heeft van stigma en 
transfobie. Bij adolescenten gebeurt dit vooral op school, mensen met een non-binaire 
genderidentiteit worden vaak via het internet lastig gevallen. Er is ook vaak sprake van minderheids
stress, depressie, angststoornissen. Kinderen en adolescenten voelen zich vaak geïsoleerd en hebben
vaak gevoelens van suicide. Advies: werk aan het stigma dat er rond deze kinderen en adolescenten 
hangt. 

In ICD-11 bestaat Gender Incongruence in Children (HA61) en Gender Incongruence in 
Adolescents and Adults (HA60). Beide zijn geen psychische aandoening meer. Beide categorieën 
worden zowel voor mensen met binaire als non-binaire genderidentiteiten gebruikt. Veel 
zorgverleners zijn blij met deze veranderingen, ook met opname van genderincongruentie in 
kinderen in de ICD-11. 

Autisme en kinderen/adolescenten: er is een link ontdekt, er is meer onderzoek nodig. Uit sommige 
onderzoeken komt, dat er geen sprake is van autisme, maar van minderheidsstress en sociale 
onhandigheid. Andere onderzoeken spreken dit tegen.

Aanpak binnen de zorg: het is belangrijk om zorg op maat te bieden, zie ook de WPATH Standards 
of Care. Iets wat goed werkt voor de een kan negatief uitpakken voor een ander. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/49


Vruchtbaarheidsproblemen: adolescenten zijn geïnteresseerd in zorgverlening rond voortplanting. 
70.5% is geinteresseerd in adoptie, 35% in biologisch ouderschap. Dit is iets dat bewust aan de orde
gesteld moet worden: 80% bespreekt dit niet uit zichzelf met een zorgverlener, 65% niet met hun 
ouders. 13,5% bespreekt het invriezen van ei-/zaadcellen uit zichzelf. Hoewel zorgverleners weten 
dat dit belangrijk is, zijn ze soms niet in staat om hierover te praten. 33% van de transgenders kiest 
voor het invriezen van ei-/zaadcellen.

Het is duidelijk dat gender bevestigende zorg leidt tot de minste schade. 

Adviezen voor de toekomst: meer onderzoek naar non-binaire genderidentiteiten onder de jeugd, 
naar de oorzaak van de verschuiving van meer aanmeldingen van transmeisjes naar meer 
aanmeldingen van transjongens, de combinatie van genderidentiteit en autisme spectrum stoornis en
de lange termijn effecten van puberteitsremmers en hormonen.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/197

Het afgelopen jaar: sociale wetenschappen (Sally Hines)
Er is een verandering merkbaar over transgenders. Het aantal onderzoeken neemt toe. Onderzoek 
gaat onder meer over welke gender identiteiten er zijn, gezondheidszorg, lichaam, onderwijs, 
huisvesting, criminaliteit, verschillen tussen landen, seksualiteit. 

Er is een toename in de hoeveelheid onderzoek waarbij interdisciplinair gewerkt wordt. Het komt 
ook vaker voor dat transgenders kunnen bepalen welke richting het onderzoek uit gaat. Er is ook 
onderzoek met ervaringsverhalen over wettelijke aanpassingen en de arbeidsmarkt. 

Onderzoek ondersteunt genderdiversiteit. Het wordt ook duidelijker hoe de dynamiek in macht 
effect heeft op de relatie tussen doctoren en patiënten. Ook de relatie tussen media en transgenders 
is onderzocht. 

Aanbeveling: betere richtlijnen voor wetgeving, dagelijkse uitvoering van zorg, regelgeving. Let 
ook op het samengaan met andere factoren zoals ras, leeftijd, klasse, gehandicapten. 

Voorbeelden van heel leesbare boeken om de breedheid van onderwerpen aan te geven (titels zijn 
bewust niet vertaald om beter zoeken mogelijk te maken):

- Queer, youth, suicide and self-harm

- Non-binary language

- Power dynamics between health care prividers and patients

- Race

- Masculanity

- Sex work

- Politics LHBT

- Transgender health and non-binary healthcare

- Transgender Cops

- Who can affort to be visible

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/197


Er zijn meer dan 14000 artikelen verschenen in de afgelopen anderhalf jaar. Het ging onder meer 
over media, dagelijks leven (identiteit en social media, dakloosheid), methoden en technieken: 
interviews, focus groepen, vragenlijsten, ethnografie, creativiteit, wettelijke documenten.

In de onderzoekscategorieën bevindt zich veel overlap. Onder meer: praktijk gericht onderzoek, 
zoals onderzoek over huisvesting, sport, gezondheidszorg, familie. Ook ontwikkeling van 
regelgeving. 

Bij regelgeving werd onder meer hate crimes, mensenrechten, verandering in wetgeving, 
regelgeving in gevangenissen onderzocht. 

Binnen het theoretisch onderzoek is onderzoek gedaan naar de manier waarop de standards of care 
tot stand komt, fluiditeit, gender als een spectrum, intersectionaliteit.

Binnen onderzoek naar cultuur is onderzoek gedaan naar publiek, negatieve effecten van de media, 
alternatieve culturele vertegenwoordiging. 

Een voorbeeld waar blijkt hoe divers dit vakgebied is, is een speciale editie van Trans Genealogies 
door Ruth Pearce (inhoudsopgave is op het scherm getoond, je vindt deze ook hier: 
https://journals.sagepub.com/toc/sexa/22/1-2 - F).

Verwachte toekomstige thema’s:  

- non-binaire en seksuele fluiditeit

- depathalogizatie

- tijdelijkheid, bijv. tijd als concept, wachttijd, tijd in je leven, maatschappij.

- post-kolonisatie

- voortplanting

- geweld: land en tussen mensen

- kinderen en adolescenten: de aantallen nemen toe

- gehandicapten (bijv. autisme)

- culturele producties, bijv. voorstellingen en zichtbaarheid.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/196

Het afgelopen jaar: endocrinologie (Gary Butler)
Bedankt voor de introductie en bedankt dat ik hier mag zijn. Er zijn enkele belangrijke publicaties 
geweest, ik heb gezocht op pubmed. In deze presentatie alleen wat ook voor mensen buiten het 
vakgebied interessant is. 

Ik ga het hebben over veiligheid en werkzaamheid bij volwassenen en adolescenten. Ook over bot 
gezondheid en gedrag.

(Zie de inleiding: ik heb hier verder geen aantekeningen van gemaakt. Engelstalige aandoeningen 
vertalen naar het Nederlands en de kans dat zijn uitspraken anders uitgelegd worden dan hij ze 
heeft bedoeld is me te groot. - F)

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/296

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/296
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/196
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Het afgelopen jaar: spraak en communicatie (Maria Södersten)
Ze heeft 177 artikelen gevonden, waarvan 72 relevant. Daarvan gingen er 32 niet over onderzoek en
40 wel. 26 gingen over mensen die met een mannenlichaam geboren zijn, 7 over mensen die met 
een vrouwenlichaam geboren zijn, 7 gingen over andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld over taal.

39% van het onderzoek kwam uit Europa, 29% uit de Verenigde Staten, ...

Hoe effectief is logopedie? Er is sterk bewijs dat dit zo is, hoewel het onderzoek waaruit dit blijkt 
weinig deelnemers heeft. Er is ook geen controlegroep van mensen die geen logopedie gehad heeft.

Het is bij operaties niet duidelijk welk type operaties de beste resultaten geeft. Er is wel onderzoek 
gedaan naar het verschil tussen twee veel gebruikte operatietechnieken CTA (Cricotgyroplastie) en 
GP  (glottoplastie). Beide hebben voor- en nadelen en geven vaak voldoende resultaat. Ze zorgen er 
beide voor dat de toonhoogte verhoogd wordt. De kans op een rauwe stem is groter bij GP. Het 
nadeel van CTA is dat er maar een beperkt verschil in toonhoogtes bereikt kan worden. Advies is 
dan ook om te kijken naar de hulpvraag bij de keuze tussen deze technieken.

Een andere vraag is of logopedie nodig is na de operatie. Dit wordt wel geadviseerd. 

Transmannen: het is aan te raden om de spraak te bekijken voordat testosteron gebruikt wordt. De 
meeste transmannen zijn tevreden na het gebruik van testosteron. Sommige groepen hebben echter 
wel logopedie nodig. 

Ze laat nog twee boeken zien.

Conclusie: er is een stijging in onderzoek. Het taalgebruik in het onderzoek is nog wel een 
probleem: een veel gebruikte vragenlijst heet Transsexual Voice Questionary, de makers ervan 
overwegen een nieuwe naam te gaan gebruiken. 

Wensen voor de toekomst:  onderzoek naar behandelmethoden, consensus voor minimale 
standaarden voor behandelingen van de stem, meer samenwerking met psychologen.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/293

Het afgelopen jaar: operaties (Marta Bizic)
Er is een toename in het aantal operaties en in de hoeveelheid onderzoek over operaties. Er is 
behoefte aan gespecialiseerde behandelcentra. En een behoefte om resultaten (ook de missers) te 
delen met collega's om van elkaar te leren.

Er zijn 89 publicaties gevonden. 

De meeste gingen over transvrouwen. 33 gingen over vaginaplastiek, wat nog steeds de gouden 
standaard is. Andere behandelingen zijn nog prototypes. 10 gingen over gezichtsoperaties. 2 over 
borstvergrotingen. 70% van de transvrouwen heeft zo'n operatie nodig. Voor de meeste is dit hun 
eerste operatie. 5 gingen over stemoperaties. In de meeste gevallen zijn operaties niet genoeg en 
moet na afloop ook logopedie gedaan worden.

Bij de transmannen gingen 8 publicaties over borstoperaties, waarbij 1 een aanpassing van de 
huidige werkwijze beschrijft. 25 publicaties gingen over de phalloplastiek. RFFF (met huid uit de 
bovenarm) is de gouden standaard. 4 gingen over  metoidioplastiek. De grootte van de penis is 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/293


daarbij afhankelijk van wat er met hormonen bereikt is. De mogelijkheid om staand te kunnen 
plassen kan niet gegarandeerd worden.

Het is belangrijk om operatieresultaten ook aan patiënten te laten zien.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/50

Het afgelopen jaar: wetgeving (Peter Dunne)
In deze presentatie vooral casus uit het afgelopen jaar:

Europese hof van mensenrechten: 

- Lidstaten kunnen niet eisen dat iemand gesteriliseerd wordt voorafgaand aan aanpassing van 
geslachtsvermelding in de burgelijke stand

- De eis om een geslachtsoperatie gehad te hebben voor aanpassing van de burgelijke stand is niet 
toegestaan

- Iemand uit Macedonië/Servië mocht de naam in de burgelijke stand aanpassen, maar niet de 
geslachtsaanduiding. Diagnostiek + hormonen + borstvergroting bleek onvoldoende te zijn om de 
geslachtsaanduiding aan te mogen passen. In deze case besloot het hof dat het een overtreding van 
de wetten is dat er geen wettelijk kader is. Over de eis van het land dat er een geslachtsoperatie 
nodig was voordat de genderaanduiding aangepast kon worden deed het hof geen uitspraak. 

Europese hof van justitie:

- Pensioen leeftijd afhankelijk van gender zonder dat de burgelijke stand is aangepast omdat ze 
weigerde te scheiden (wat volgens de wet nodig zou zijn omdat het huwelijk van gelijk geslacht niet
bestaat in dat land). Pensioen is toegekend, omdat bij cisgenders niet geëist wordt dat ze moeten 
scheiden. Om deze reden kreeg de transgender gelijk.

Mensenrechten committee van de Verenigde Naties:

- Het recht van genderexpressie is onderdeel van iemands privéleven. 

Nationale rechtspraak:

Duitsland: naast man en vrouw kan nu ook X gebruikt worden voor (alleen) mensen met een 
intersekse conditie

Italië: er is meer vereist dan alleen zelfbeschikking voor aanpassing burgelijke stand

Bulgarije: kan vereisen dat een hormoonbehandeling gestart is

Familierecht:

Transgenders met kinderen worden erkend in het geslacht waarin ze geboren zijn. 

Staat/verandering in wetgeving:

In Zweden hebben transgenders geld gekregen als compensatie voor het onrecht dat hen is 
aangedaan in eerdere wetgeving. 

Artikelen/hoofdstukken:

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/50


Transgender ouderschap: Chris Dietz: limits of self-determination. (Zie ook hier, is open access: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10691-018-9373-4 ). Hoe ga je om met gezondheidszorg, 
ook bij mensen met een non-binaire genderidentiteit?

Yoghiacarta principles YP+10:

Er zijn tien principles bijgekomen in 2017 (zie ook: https://yogyakartaprinciples.org/ ). Gaan over 
bescherming, burgelijke stand en criminalisering. 

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/51

[KZ] Psychische gezondheid 2b: symposium: de 
combinatie van gender diversiteit en autisme

Gevoelens analyseren door volwassen transgenders (Anna 
van der Miesen)
(Bij een plaatje met meerdere mensen rond een puzzel): de combinatie van autisme en 
genderdysforie is een puzzel.  Laten we samen stukken aan de puzzel toevoegen. Om deze reden 
worden eerst de presentaties gehouden en pas daarna worden vragen door alle onderzoekers 
beantwoord.  

(Bij een plaatje van een dansende Nijntje): dit plaatje heeft ze gevonden toen ze zocht op het 
typisch Nederlandse Nijntje en statistiek. Dans met mij vanavond tijdens het dinerfeestje!

Anna heeft een vragenlijst gemaakt om de combinatie van genderdysforie en autisme vast te stellen,
ze is hierop gepromoveerd. 

Haar onderzoek is uitgevoerd om te bepalen hoe vaak autisme voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat 1 
op de 100 transgenders ASD heeft. In de praktijk blijkt echter dat dit percentage groter is. 

Autisme is een breed begrip, zie bijvoorbeeld Tom Insel's "The Kingdom of ASD" (bijv. hier: 
https://www.nimh.nih.gov/about/directors/thomas-insel/blog/2013/the-four-kingdoms-of-
autism.shtml - F): autisme is zowel een stoornis als een identiteit. Of "Neurodiversity as diversity of
thinking styles". 

De DSM classificatie gaat uit van communicatie moeilijkheden. Dit geldt dus ook voor mensen die 
zich prettiger voelen bij terugkerende taken, minder flexibel zijn. Die beter aan de top kunnen 
komen omdat ze meer focus hebben. Oftewel: we moeten op een positievere manier naar autisme 
kijken. 

Je kunt zowel kijken naar transgenders (en dan kijken wie aan de DSM diagnostiek voldoet, of wie 
aan de ASD karakteristieken voldoet), als dat je bij mensen met ASD kijkt wie gendervariant is en 
wie een genderdysforie diagnose heeft. 

Er zijn meerdere onderzoeken naar mensen met genderdysforie. Er zijn 5 onderzoeken over autisme
bij volwassenen. 

De onderzoekster haar onderzoek gaat over Theory of Mind in transgender volwassenen. 

Vraag aan de zaal: wie van jullie heeft verkeerde vooronderstellingen? (Vrijwel iedereen steekt z'n 
hand op). Bij autisme gaat het om een vorm van empathie. Als voorbeeld wordt een strip getoond: 

https://www.nimh.nih.gov/about/directors/thomas-insel/blog/2013/the-four-kingdoms-of-autism.shtml
https://www.nimh.nih.gov/about/directors/thomas-insel/blog/2013/the-four-kingdoms-of-autism.shtml
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/51
https://yogyakartaprinciples.org/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10691-018-9373-4


twee meisjes staan naast een zwarte en een witte doos. Het meisje aan de linkerkant stopt een bal in 
de zwarte doos. Dan loopt ze weg. Het meisje aan de rechterkant haalt de bal uit de zwarte doos en 
stopt het in de witte doos. Vraag is: waar zal het meisje dat weggelopen is de bal verwachten? En 
hoe zal ze zich voelen als blijkt dat die doos leeg is? Mensen met ASD hebben meer moeite met 
deze vraag dan mensen zonder ASD. 

In dit onderzoek naar Theory of Mind is onderzoek gedaan onder 164 volwassenen, daarvan zijn er 
92 geboren met een vrouwenlichaam en 72 geboren met een mannenlichaam. In de controlegroep 
zaten 545 cisgenders, waarvan 282 geboren met een vrouwenlichaam en 263 geboren met een 
mannenlichaam. 

Bij Theory of Mind wordt een foto getoond, met de vraag of iemand bijv. blij, verdrietig, boos, etc. 
is. Bij dit onderzoek scoorden mensen die met een vrouwenlichaam geboren zijn beter dan mensen 
die met een mannenlichaam geboren zijn. Transgenders scoorden lager dan cisgenders. Dit was 
vooral zo bij negatieve emoties. Dit is in lijn met wat je bij mensen met ASD zou verwachten.

Dit onderzoek draagt bij aan verdere ondersteuning van het idee dat transgenders vaker ASD 
hebben. Toch moet hier wel mee worden opgepast: resultaten zouden ook verklaard kunnen worden 
uit negatieve ervaringen met hun omgeving en stigma. Ook het vaker voorkomen van angst en 
depressies zou de resultaten uit dit onderzoek kunnen verklaren.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/57 

Zorgverleners hun perspectief op de combinatie van 
genderdysforie en autisme spectrum syndroom: een pilot 
(Coralie Fuchs)
In deze presentatie zal ze alleen ingaan op het perspectief van de behandelaar, een volgende keer 
ook op het perspectief van de patiënt. 

Eerst een case. Sam is 14 jaar, op 8 jarige leeftijd is ASD geconstateerd. Hij speelt met Ellen, die 
ook 14 jaar is. Vanaf 12 jarige leeftijd geeft Sam aan dat hij net als Ellen wil zijn. Zijn ouders 
vragen door: alleen een jurk met glitters? Of vriendinnetjes?

De vraag in dit onderzoek is hoe zeker zorgverleners zich voelen. Dit is onderzocht via zowel 
multipe choice vragen als open vragen. 

Resultaten: 78 zorgverleners hebben de vragenlijst beantwoord, gemiddeld zijn ze 40 jaar met 
gemiddeld 10 jaar ervaring. Ze hebben ervaring met de combinatie van ASD en genderdysforie. 

51% voelt zich competent, 26% zowel competent als onervaren, 23% onervaren.

Uit de open vragen blijkt dat ze zich de volgende vragen stellen:

A) De rol van ASD bij genderdysforie (en omgekeerd)

B) Obstakels t.a.v. genderdysforie

C) Snappen wat er aan de hand is

D) Hoe je moet behandelen

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/57


T.a.v. (A): dit wordt veroorzaakt door rigiditeit in het denken door mensen met ASD. Denken vanuit
Man/Vrouw. Of in plaats daarvan in gendervariantie, niet denken in labels. Soms ook door het 
hebben van heel concrete verwachtingen over mannen en vrouwen (bijv. t.a.v. de kleur roze). 
Problemen met genderidentiteit. een missend "zelf". Iemand schreef dat door een gebrek aan 
genderidentiteit een teveel aan genderidentiteit getoond werd. En een grote bewustwording van 
iemands lichaam.

(B): obstakels veroorzaakt door angst, hoge verwachtingen: als de sociale rolverandering of de 
operatie geweest is zijn alle problemen voorbij. Ook obstakels bij de zorgverlener: wij zijn bezorgd 
over allerlei vervelende dingen die zouden kunnen gebeuren.

(C) Snappen wat er aan de hand is: bij mensen met ASD is het moeilijk om te achterhalen wat 
iemand voelt. Ook spanningen tussen de client en het team of de familie. Bij de familie bijvoorbeeld
het gevoel "oh nee, nog meer problemen" als na ASD ook genderdysforie naar voren komt.

(D) Goede ondersteuning: structuur en inhoud clienten en therapeuten, kennis en ondersteuning in 
de communicatie met de client.

De client uit de case heeft inmiddels hormonen gekregen en behandeling van ASD. had zich wel 
meer voorgesteld bij de sociale interactie met andere vriendinnen. 

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/58

Gender jongeren met ASD (Riittakerttu Kaltiala-Heino)
In Finland opende het eerste ziekenhuis voor kinderen en adolescenten in 2011. Behandeling vindt 
plaats vanaf 18 jaar. 

In 2000 was er nog geen bewustwording over autisme. De eerste behandelingen vonden plaats in 
2005. 

Normale ontwikkeling in adolescenten: (grafiekje: al vrij snel veel lichamelijke veranderingen die 
daarna vrij snel afvlakken, cognitieve veranderingen zijn lineair, emotionaliteit van meisjes komt 
pas relatief laat in de puberteit op gang en die van jongens gaat op-en-neer). 

Tijdens de puberteit leven jongeren in een seksueel volwassen lichaam, worden ze meer 
onafhankelijk van hun ouders, ontwikkelen ze hun eigen identiteit en zijn ze zoekend naar hun rol 
in de maatschappij.

In dit onderzoek hebben 109 transgenders meegedaan, waaronder 19 met ASD. 

Gemiddelde leeftijd was ongeveer 16,5 jaar, waarbij het percentage dat gediagnostiseerd werd met 
genderdysforie voor hun puberteit bij de groep met ASD 24% was en de groep zonder ASD 4%. 
Vroege puberteit kwam in beide groepen even vaak voor, beide ongeveer de helft van de 
deelnemers.

Alleen staan kwam bij de groep met ASD vaker voor, 56-67%. In de groep zonder ASD was dit 30-
46%. Gepest worden kwam in beide groepen even vaak voor, 44-56%.

Verliefd worden kwam in beide groepen voor (72 vs 87%), een ander gezoend hebben in de groep 
met ASD minder vaak (24% vs 69%). Het gevoel een trauma te hebben was in beide groepen even 
groot, ongeveer 11%.

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/58


Psychische comorbiditeiten: angststoornissen (74% vs 55%) en suicide gevoelens (74% vs 49%) 
kwamen vaker voor bij transgenders met ASD dan bij transgenders zonder ASD. Andere 
comorbiditeiten kwamen even vaak voor in beide groepen.

Het feit dat psychotische aanvallen en zelf beschadiging vaker voorkomt bij transgenders met dan 
bij transgenders zonder ASD geeft aan dat de vaardigheden om met tegenslag om te gaan minder 
groot is bij mensen met ASD.

Omdat er meerdere subgroepen zijn binnen de groepen van mensen met ASD, GD en zelfs binnen 
de groep ASD+GD, is er meer onderzoek nodig om dit verder uit te zoeken. De aanname is dat deze
subgroepen ook elk een andere aanpak nodig hebben.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/59

Autisme behandelingen bij jonge mensen die zich aanmelden 
bij het GIDS: mate waarin dit optreedt en trajecten (Sophie 
Landa)
GIDS = Gender Identity Development Service, is de genderkliniek in Nothingham

7.8% van de aanmeldingen voldoet aan ASC (Autisme Spectrum Criteria) criteria. Meer dan 40% 
voldoet volgens de screening tools. Hier is kiriek op van onder meer Turban (Turban, Jack & I. van 
Schalkwyk, Gerrit. (2018). “Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder: Is the Link Real?". 
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry). 

Er is een grote procentuele groei van het aantal patiënten dat zich aanmeldt, de vraag in dit 
onderzoek of ook het percentage van mensen met ASD groeit?

In zijn algemeen is sprake van een normale T-score: is de uitkomst minder dan 60% dan is er sprake
van weinig autisme, bij 60-70% is er sprake van een milde vorm van autisme, bij meer dan 70% is 
er sprake van zwaardere autisme.  Zorgverleners stelden meer autisme vast bij mensen die een 
lagere T-score hadden.

Aantallen aanmeldingen: in 2012 waren er 16 aanmeldingen, in 2013 17 en in 2017 waren er 475.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/60

Worden mensen die gediagnostiseerd worden met 
genderdysforie en autisme spectrum syndroom op andere 
manieren behandeld dan mensen die gediagnostiseerd 
worden met genderdysforie zonder autisme spectrum 
syndroom? Resultaten van zorgverlenings dossiers en een 
zelfbeoordelings vragenlijst (Gunter Heylens)
Belangrijkste vraag is dus: worden transgenders met ASD anders behandeld dan transgenders 
zonder ASD? Er is een risico dat transgenders met ASD te weinig behandelingen krijgen omdat 
behandelaars te bang zijn om de verkeerde hulp te geven, waardoor ze liever geen hulp geven, zie 
ook de clinical guideline voor patiënten met zowel ASD als genderdysforie van Strang. 

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/60
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/59


Uit dossiers van patiënten blijkt dat 6% van de transgenders die hulp zoekt gediagnostiseerd wordt 
met ASD. Het vermoeden was dat ze zowel langer moeten wachten op hormonen als dat ze langer 
moeten wachten op een operatie. 

Vraag is ook, hoe transgenders met ASD hun traject ervaren hebben. Om dit te onderzoeken is 
onderzoek gedaan waarbij 532 transgenders gereageerd hebben. Van die mensen hebben 32 ook 
ASD. De vragenlijst is minimaal 3 jaar na de laatste behandeling gestuurd. 

De uitkomst is dat ze in de praktijk niet langer hebben moeten wachten op een hormoonbehandeling
(aantal transgenders met ASD is 21) en ook niet op de operatie (13 transgenders met ASD). 

In de beleving van de transgenders met ASD maakte ASD hun traject in het algemeen (>50%) 
inderdaad moeilijker dan het traject van mensen zonder ASD. Het gevoel was dat de diagnose meer 
tijd nam, maar na de diagnose ging het wel snel. 

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/61

Vragen (over alle presentaties in dit blok over autisme)
V: kun je meer vertellen over de clinical guideline? A (Gunter Heijlens): Ja, zoek op internet op 
clinical guideline ASD en genderdysforie van Strang (als je dat doet, kom je hier terecht, open 
access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15374416.2016.1228462 - F)

V: zou het in plaats van autisme ook kunnen gaan om een hechtingsstoornis? A: Dit soort vragen 
maakt de behandeling meer uitdagend, wat normaal is in de psychiatrie. Er zou een overlap kunnen 
zijn, net als met andere aandoeningen.

V: Vaak wordt gedacht dat transgenders met ASD langer doen over hun traject, maar dit blijkt niet 
het geval te zijn. Hoe kan dat? A: Ze ervaren het als langer, het is een heel klein beetje langer, maar 
niet veel. Misschien moeten we beter uitleggen waarom het niet in één sessie gaat. Mensen met 
ASD zouden minder goed kunnen begrijpen waarom dit nodig is. (Na wat heen en weer gepraat 
blijkt dat de onderzoeker gerekend heeft vanaf het moment direct na de diagnose. Dat is natuurlijk 
raar, want het idee was dat er tijdens de diagnostiek heel veel meer vragen gesteld worden. De 
onderzoeker verdedigt dit met het standpunt dat je toch ergens moet beginnen met vergelijken).

V: (van iemand uit de VS): Als mensen ouder zijn dan 18, dan schijnt ASD ineens te verdwijnen? Er
is nauwelijks onderzoek naar transgenders met autisme onder volwassenen? A: (Anne van der 
Miesen): wel bij het A-UMC, daarom zou de zorg in Nederland beter kunnen zijn dan die in de 
Verenigde Staten. (Iemand in de zaal riep: "of niet!"). 

Die iemand uit de zaal was ik. Na afloop heb ik bij Anne van der Miesen excuses aangeboden, ik 
wou haar niet in verlegenheid brengen, maar wel nog even uitleggen dat als je bij de diagnostiek 
uitgaat van Informed Consent dat je dan niet meer naar comorbiditeit kijkt. De enige twee relevante
vragen zijn dan: snapt iemand wat de gevolgen zijn van hormonen/operaties en kan iemand 
zelfstandig besluiten nemen over diens proces. Dat is vanuit ASD-oogpunt beter dan dat er een heel
onderzoek komt naar comorbiditeit, zoals in Europa. Volgens Anna van der Miessen is er ook in 
Nederland geen verschil tussen de diagnostiek van mensen met en mensen zonder ASD (!). Ik zeg 
haar dat ik daar heel andere geluiden over gehoord heb, waarop ze me vertelde dat er heel veel 
over het A-UMC verteld wordt. Ik vertel haar dat ik een concrete case heb waarbij dit gebeurd is. 
Zij haalt haar schouders op, kan er verder niets mee. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15374416.2016.1228462
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/61


[KZ] Workshops: Genderdysforie, voorbij de diagnose 
(Johanna Olson-Kennedy en Aydin Olson-Kennedy) 
Eerste deel wordt gepresenteerd door Johanna Olson-Kennedy:

Er is een heel beperkte manier van naar transgender volwassenen kijken. Laten we breder kijken, 
naar wat er met deze mensen gebeurde toen ze transgender kinderen waren. De media pakken meer 
verhalen van transgenders op, maar daarbij gaat het vaak over witte kinderen die vroeg hulp vragen.

De aandacht gaat ook vaak uit naar mensen die zichzelf probeerden te doden. Wordt dit overschat? 
Dit is niet waar, er zijn hoge aantallen onder veel jongeren.

Het aantal aanmeldingen groeit, ook bij het centrum voor gezondheid en ontwikkeling van 
transgender jongeren in Los Angeles. Er is een exponentiële groei tot 2017, in 2018 was het iets 
minder dan in 2017. 

De vraag is ook: wanneer beginnen we te vragen naar gender? Dit blijkt uit een persoonlijk verhaal 
van de presentator al te zijn als het kind nog niet geboren is: de omgeving blijft maar doorvragen of 
het ongeboren kind een jongen of een meisje is. 

Er wordt in onze maatschappij een groot verschil gemaakt tussen jongens en meisjes. Ze laat foto's 
zien: wapens voor jongens, glitter voor meisjes. Kamers van kinderen zijn of heel roze (meisjes) of 
ingericht als zeeman (jongens). Er zijn verschillende oorpluggen voor mannen en vrouwen, terwijl 
zij als arts weet dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwenoren. Er zijn andere producten 
tegen verlies van haar, terwijl de werkzame stof in dat product hetzelfde is. Er wordt voedsel 
aangeboden in een mannen/vrouwen variant. 

Media zijn niet altijd even respectvol. Ook hier meerdere krantekoppen, waaronder een trouwfoto 
van "Tran and wife" - alsof dat voor die foto relevant was (we zagen een man en een vrouw op de 
foto). 

Dit soort zaken zijn schadelijk. Uit foto's van het brein blijkt dat er een toename van de hersenen is 
tot het begin van de puberteit, daarna neemt het af. Wat je in je jeugd leert, raak je nooit meer kwijt. 
Als je in je jeugd leert dat je niet ok bent, dan houd je dat je rest van je leven bij je. 

In haar praktijk was ze ooit een kind van 4 tegengekomen. Toen de moeder begon te vertellen wat er
aan de hand was, raakte het kind in paniek: "vertel dit niet aan de dokter". Ze had het gevoel dat het 
feit dat ze meegenomen was naar de dokter het gevolg was dat zij niet ok was...

Op 2 jarige leeftijd worden we ons bewust van ons gender. Rond het derde jaar kunnen we onszelf 
labelen als man of vrouw. Rond ons vierde kunnen we het "juiste" (mannen of vrouwen) speelgoed 
kiezen. Deze puzzel is anders voor ieder transgenderkind.

Ze laat twee filmpjes naast elkaar zien van vissen: een school vissen die met de stroom mee zwemt 
(cisgenders) en een filmpje van één vis die tegen de stroom in zwemt, uit het water springt en tegen 
een beer botst. Dat is wat transgenders doen: tegen de stroom in zwemmen. Dat er elk jaar meer 
aanmeldingen zijn bij de genderteams, komt doordat er wegen komen om met transgender-zijn om 
te gaan. Transgender kinderen kunnen dus meer met de stroom meezwemmen. 

Video: Hoe wo be a girl, zie http://www.howtobeagirlpodcast.com/videos (1e aflevering)

http://www.howtobeagirlpodcast.com/videos


Laten we nog even kijken naar de DSM diagnose van genderdysforie in kinderen. Als je kijkt naar 
de diagnose, dan kun je heel goed lezen dat deze geschreven is door cisgenders: het gaat over "het 
andere geslacht", of over "negatieve gevoelens". Over crossdressing (hoezo, crossdressing als je je 
kleedt op de manier die bij jou past?). 

Sociale transitie is ook niet gemakkelijk. Er wordt een foto getoond van iemand een met een 
jongenslichaam uit Japan. Deze heeft medicijnen tegen ADHD, depressies, en nog heel veel meer. 
Dit kind slikt vijftien medicijnen per dag. Als de ouders haar toestaan om als meisje te leven blijkt 
dat geen van de medicijnen nog nodig zijn...

De presentator zegt ook vaak tegen ouders: als hun een hoedje en een handtas wil dragen om zich 
gelukkig te voelen, laat hun dat dan doen. 

Vraag die vaak gesteld wordt, is of het een probleem is om in een ander gender rond te lopen dan in 
je geboortegeslacht. Haar antwoord: je kunt als transgender niet als cisgender leven, dus waarom 
zijn jullie dan zo bang dat het andersom wel zou kunnen? 

Nog één ding over diagnoses. In F64.0 (ICD-diagnose) staat dat er minimaal 6 maanden geleefd 
moet zijn in "het andere geslacht". Dus waar komt dan de recente angst voor "snelle gender 
identiteits stoornis" (Rapid GID) vandaan? Vanwaar ook de preocupatie met seksuele 
lichaamsdelen?

Zoals eerder gezegd, slaan we stressreacties op in ons brein. Dit is heel schadelijk. Ook 
randvoorwaarden voorafgaand aan de behandeling ("je moet eerst ... doen voordat we je willen 
behandelen") is schadelijk. Behandelaars zijn er om goede hulp te bieden, niet om eisen te stellen.

Er zijn omstandigheden in onze omgeving die helpen om transgender zijn gemakkelijker (of 
moeilijker) te maken. Het gaat bijvoorbeeld om de school, of werkplek. Om de familie. Als hier iets
niet goed gaat, trekt dat naar binnen. Het gevolg is angst, depressies, moeilijkheid om contact te 
maken met anderen, zelfbeschadiging, drugs. Allemaal zaken die de kwaliteit van de transgender's  
leven verminderen. 

Soms brengen zorgverleners schade toe. Bijvoorbeeld met vragen als "waarom zijn mensen 
transgender". Of door te doen alsof transgender-zijn veroorzaakt is door de relatie tussen moeder en 
kind. 

Er worden door de omgeving veel opmerkingen geroepen naar transgenders die schadelijk zijn, 
zoals bijvoorbeeld "je zult nooit een vrouw worden". Dit zijn opmerkingen die voortdurende 
trauma's veroorzaken.  Die omgeving bestaat uit familie, leraren, media, religieus leiders. 

Ook het idee dat "genderdysforie + ? = verbeterd functioneren" is moeilijk. Want hoe definieer je 
genderdysforie? Wat staat er op de vraagteken? Eerst nog maar even niets doen? Hormonen? 
Operaties? En hoe beoordeel je verbeterd functioneren? Hoe meet je dat? 

In de medische wereld hebben we nog altijd last van het principe dat een arts "geen schade mag 
veroorzaken". Er wordt dan gedacht aan spijt krijgen van hormonen/operaties, maar ook aan kanker 
door hormonen, onvruchtbaarheid, medische bij-effecten. Aan de andere kant is niets doen net zo 
schadelijk: depressies, angststoornissen, sociale onhandigheid, ...

---

Tweede deel wordt gepresenteerd door Aydin Olson-Kennedy:



Ayden werkt als maatschappelijk werker met mensen van 14 tot 80 jaar. Hij is zelf transgender en 
vindt het geen probleem om voor transgenders te werken: zouden vrouwen andere vrouwen niet 
kunnen helpen omdat ze bevooroordeeld zouden zijn? Zo niet, waarom zouden transgenders dan 
geen zorgverleners van andere transgenders kunnen zijn?

Wat betekent genderdysforie? Het is veel smeriger dan uit de diagnose blijkt. 

Je moet eerst een comming-in doen voordat je een comming-out kunt doen. Het is het gevoel dat jij 
dingen anders voelt dan een ander voelt. En dus ga je op zoek: google, redit, facebook, forums, etc. 
Belangrijkste vraag is: wat is er met mij aan de hand? Je bent op zoek naar taal om onder woorden 
te kunnen brengen wat je voelt. Dat is een privé-proces: je deelt dat niet met anderen. Het is nog 
niet het moment waarop een psycholoog wordt gevraagd om mee te helpen zoeken.

Als de dysforie toeneemt, is een preciesere, nauwkeuriger taal nodig. Dat kan tijd kosten. Als de 
dysforie over het gender toeneemt, dan voelen transgenders zich ook slechter. Je stelt jezelf dezelfde
vragen als anderen je later stellen als je uit de kast komt. Het zou tenslotte ook... een angststoornis, 
depressie, etc. kunnen zijn. 

Daarna komt de comming out. Niet uit enthousiastme, maar omdat het moet. Pas op dat moment 
ontstaat een hulpvraag. Omdat het ondragelijk is om te blijven leven zoals je deed. Op dat moment 
ontstaat de vraag om iets voor de transgender te doen. Bijvoorbeeld om toegang tot 
transgenderzorg.

Op dat moment komen vaak heel rare reacties. Je bent -of- te jong, -of- te oud. Transgenders vragen
zich af wat ze moeten zeggen. Of juist niet moeten vertellen. 

Soms vragen partners of omstanders of de transgender het wel zeker weet, of het geen fase is. 
Ayden vraagt dan wat deze mensen als eerste deden toen ze hoorden dat iemand transgender is: 
hebben ze het direct op Facebook gezet? Direct aan hun sociale netwerk verteld? Direct aan hun 
partner verteld? Het antwoord is vrijwel altijd nee, men heeft het eerst een tijdlang voor zichzelf 
gehouden. Dat is de comming-in van de omgeving. Pas na verloop van tijd ontstaat ook daar een 
comming-out. En zo wordt de cirkel van comming-in's en comming-out's steeds groter.

Dit is een proces van eigenwaarde. Van accepteren wat er is, van integreren in wie je bent. 

Ayden heeft er ook onderzoek naar gedaan. Er waren 239 deelnemers in de leeftijd van 3-65 jaar. 
Gemiddelde leeftijd was 27 jaar. Gemiddeld zat er 14 jaar (!) tussen het moment dat men het bij 
zichzelf herkent en het moment dat ze de comming-out deden. Zorgverleners dienen te erkennen dat
er eerst heel veel zelf gedaan is voordat mensen hulp vragen. 

Er is ook vaak sprake van genderdysforie ruis.  Dat zijn naar binnen geslagen gedachten en 
gevoelens. Die naar binnen geslagen gevoelens kunnen over tijd veranderen (zeker na medische 
behandelingen), maar dit blijft voor een deel ook levenslang bestaan. Een genderproces is niet 
alleen medisch. Het is ook een proces binnen de transgender, in het leven, in gedachten. Het is 
onderdeel van iemands Zelf. 

Er zijn andere uitingsvormen van genderdysforie: angst, depressies, slechte resultaten op 
school/werk, eenzaamheid, frustratie of woede, ontwijken van contact met anderen en dating, veel 
zelfdiagnostiek van ADHD of ADD, verlangen naar de dood, verdriet, alleen voelen, etc. 



Er is een grote overlap tussen ADHD, trauma, ASD en genderdysforie (zie foto), het enige verschil 
is dat er alleen sprake van genderdysforie is... als er sprake van genderdysforie is. Het is dus geen 
gevolg van ADHD, trauma of ASD. 

Ook gendereuforie bestaat alleen omdat er naast gendereuforie ook genderdysforie bestaat. 
Cisgenders beleven geen gendereuforie.

In sommige landen worden mensen met sucide gevoelens opgenomen in ziekenhuizen. Advies: niet 
doen, want dit leidt tot oneerlijke verklaringen over mensen hun gevoel omdat ze niet opgenomen 
willen worden. 

Er is ook sprake van sociale dysforie: mensen die zeggen "het is een fase", "je klinkt vrouwelijk", 
"wegwezen hier!", "je mag dit dames/herentoilet niet gebruiken", "ik sla je in elkaar".

Dit leidt tot emoties en gevoelens van schaamte en verdriet.

Video "Her Story" (kon ik niet terugvinden op het internet - F)

Na deze presentaties doet Ayden een oefening waarbij 5 cisgenders uit het publiek mee mogen 
doen. Het duurt even voordat er vijf cisgenders gevonden worden. Eén mag op een stoel zitten, naar
het scherm kijken. vier anderen staan om haar heen. Voordat de oefening begint zegt de presentator 
tegen de persoon in de stoel een beetje lachend "ja, daar zit je dan, misschien was het wel helemaal 
geen goed idee om naar voren te komen?". De zittende persoon mag de video bekijken, na afloop 
zullen vragen gesteld worden over de video. De vier personen lezen hardop voor wat er op hun 
kaart staat. De video duurt maar anderhalve minuut.



Al na 15 seconden stopt de presentator de oefening. Ayden geeft aan "teleurgesteld" te zijn, maar 
zegt dat hij de video gestopt heeft omdat de persoon op de stoel twee keer zo hopeloos naar hem 
keek. De video bevatte heel veel tekeningen en plaatjes, hij snapt dus niet goed hoe het komt dat ze 
de video niet begrijpt? De persoon in de stoel geeft aan dat de vier personen om haar heen haar 
afleiden. Hij vraagt hoe hij haar kan helpen. Zij zegt dat het zou helpen als de vier personen zich stil
zouden houden. Ayden antwoordt dat dit zijn workshop is en dat dit niet op die manier werkt. Maar 
hij komt haar ter wille: één persoon houdt nu haar mond. Ayden vraagt opnieuw om goed op te 
letten. Drie personen blijven praten en de video gaat verder.

Ook dit werkt niet, de video wordt opnieuw na zo'n 15 seconden gestopt. Ayden geeft aan dat hij 
geen idee heeft hoe hij dit kan verbeteren. Maar hij zal nog iemand vragen om diens mond te 
houden. De video gaat verder.

Na opnieuw 15 seconden stopt hij de video opnieuw. Dit ging beter. Ayden vroeg hoe dit kon. De 
persoon in de stoel geeft aan dat dit komt doordat ze minder hoge verwachtingen had. 

Ayden vraagt hoe het zou zijn als ze de vier personen zou vragen om 24 uur per dag, 7 dagen per 
week om haar heen te komen staan. Of ze nu eet of slaapt of onder de douche staat: die vier 
personen zijn er altijd. Hoe zou dit voelen? De persoon in de stoel antwoordt dat ze dan minder gaat
functioneren.

Ayden vraagt wat ze zou kunnen doen om beter te functioneren. Ze geeft aan dat het zou helpen als 
ze zou gaan mediteren. Ayden antwoordt dat die vier stemmen dat prachtig zouden vinden: zij 
praten rustig door terwijl jij zit te mediteren!

Ayden geeft aan dat dit er voor zorgt dat mensen veel alcohol gaan drinken, of drugs gaan 
gebruiken. Dat ze boos worden. Dat mensen die hetzelfde zeggen als wat die vier stemmen op hun 
kaartje hebben staan, geslagen kunnen worden. Andere mensen kunnen die stemmen niet zien, maar
ze zijn er zeker wel. 

Het moment dat er één persoon minder begint te praten zou het moment kunnen zijn dat de 
transgender met de juiste naam en aanspreektitel benoemd wordt. Op dat moment zegt een 
psycholoog "je hebt nog niet genoeg geleden", dus nog 30 dagen (of langer - F) doorgaan met drie 
stemmen voordat de hormoonbehandeling start. Transgenders hebben daardoor last van het proces 
van andere mensen in hun omgeving.

De tekst van de gender ruis op de kaartjes was (onder meer - ging te snel om volledig op te 
schrijven - F):

Kaartje 1: Niet doen! Niet de juiste naam. Dat was mijn oude naam. De leraar interesseert het niet. 
De leraar doet niets om mij te beschermen. De leraar zal ontdekken dat ik transgender ben. 

Kaartje 2: Kijken ze nog steeds naar mij? Wie heeft hen verteld dat ik transgender ben? Ik kan 
niemand vertrouwen. Stop met mij aan te kijken!

Kaartje 3: Ik heb brede heupen. Als ik naar het toilet ga, hoor je dat het water de pot eerder raakt 
dan dat ik zou staan te plassen.

Kaartje 4: Ik zal nooit passabel worden. Wanneer ik naar de kroeg ga, dan matched mijn ID niet met
mijn uiterlijk. Ik ga maar liever niet...



Psychologen vragen zelden naar dit soort ervaringen. Ze vragen liever naar het speelgoed waar je 
mee gespeeld hebt. Of wat er in het verleden gebeurd is.

Aydens' advies is: draai de volgorde om. Vraag eerst naar hoe mensen hun transgender-zijn ervaren. 
Pas daarna vragen stellen die je nu ook stelt. Zekerheid bestaat niet. Transgenders zijn alleen maar 
anders. Een her-transitie is niet slecht. Wees er niet bang voor, het is onderdeel van mensen hun 
proces.

Het idee dat her-transities reden zouden moeten zijn om transities van anderen tegen te houden of 
uit te stellen is schadelijk voor die anderen. 

Ayden bedankt de vijf mensen voor hun deelname aan de oefening.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/session/39

[KZ] Workshop bevestigende zorg buiten het binaire - 
een interdisciplinaire kijk (Wiebke Rebetez en Alecs 
Rechner)
Alecs Rechner werkt voor rechtsondersteuning van Transgender Netwerk Zwitserland (TNS). Ze 
krijgen zo'n 400-500 verzoeken per jaar. Wiebke Rebetez werkt voor een kinder ziekenhuis in 
Zurich. Ongeveer 20% van de hulpvragen komt van transgenders, veel van hen zijn non-binair. 
Wiebke en Alecs identificeren zichzelf ook als non-binair.  

Wiebke werkt aan sociale relaties, ondersteuning van medicijnen en gevechten met 
ziektekostenverzekeraars (samen met Alecs). 

De vraag is of wij (in de zaal) ervaringen willen vertellen met non-binary mensen. Bij voorkeur op 
een anonieme manier, zodat die mensen niet voor anderen in de zaal herkenbaar zijn. Ze zal zelf 
eerst beginnen met een case. 

Het gaat om iemand van 40 jaar, die suicidaal is en borderline heeft. De docter herkent dat er "iets 
met gender" aan de hand is en stuurt deze persoon door naar mij. Deze persoon kleedt zich als man, 
spreekt op een bijzondere manier, ik weet niet hoe ik hierop moet reageren.

Eerste wat ze doet is aangeven dat het prima is wat hij doet. Zijn ouders en zus maken zich zorgen, 
maar de presentator weigert met hen te praten: de enige met wie ze praat is met deze persoon. 

Dit leverde hem kippevel op: het was eindelijk normaal wat hij deed. Na uitzoekwerk bleek dat dit 
iemand was die geen probleem met zijn mannenlichaam had, maar zich desondanks vrouw voelde. 
Dat leverde hem het gevoel op dat hij niet in deze maatschappij kon leven, dat er voor haar geen 
plek was in deze wereld. 

Nu is de vraag aan het publiek om cases: wat weet je al over non-binair?

Antwoord 1: ik kom hier om te leren, ik ken geen non-binaire mensen. Ze komt uit Israël, de 
maatschappij vertrouwt man-naar-vrouw en vrouw-naar-man transgenders meer dan non-binaire 
mensen. Non-binair is "iets wat je niet doet". 

https://epath2019.exordo.com/programme/session/39


Antwoord 2: ik ben een psycholoog, ik behandel transgenders van 35-40 jaar oud, Ze heeft nog 
maar één non-binaire persoon behandelt, jaren geleden. Die had een heel sterke moeder in zijn 
leven. Is begonnen met cross-seks hormonen, maar kreeg daar bijwerkingen van. Is daarom later 
weer gestopt met de hormonen. Is later verder gaan leven als lesbische vrouw. Zij heeft als 
psycholoog echter het gevoel dat dit niet de juiste oplossing was en vraagt zich af wat ze 
anders/beter had moeten doen.

Antwoord 3: ik kan zowel voor mijzelf als voor enkele non-binaire vrienden spreken. Eerst over 
mijzelf: ik ben een non-binaire, genderfluide vrouw. Non-binair omdat ik me zelden 100% man of 
vrouw voel. Genderfluide omdat mijn gevoelens van man-of-vrouw zijn soms elke 15 minuten 
kunnen veranderen. En vrouw omdat ik, als ik een toilet gebruik, altijd voor het vrouwentoilet kies. 
Dat voelt om de een-of-andere reden beter. 

Ik denk dat poortwachters hun diagnose moeten aanpassen. Het bestaande poortwachter model gaat 
uit van het idee dat genderidentiteit, genderexpressie en lichaamsdelen in een ideale wereld op 
elkaar afgestemd zijn. Dat levert problemen op in de diagnostiek, want als ik tijdens de diagnostiek 
had verteld dat mijn genderidentiteit vloeibaar was, dan had de psycholoog ongetwijfeld willen 
controleren of mijn gevoel voor noodzaak voor andere lichaamsdelen ook fluide zou zijn. Dat is het 
niet. Die extra doorlooptijd zou mijn leven nog zwaarder gemaakt hebben dan het nu al was.

T.a.v. mijn vrienden: de meeste non-binaire mensen die ik ken, hebben het gevoel dat je het best het 
hele idee van mannen en vrouwen kunt loslaten. Dat scheelt heel veel problemen.

Antwoord 4: Ik heb een praktijk in Portugal. Er zijn teenagers die non-binaire identiteiten hebben en
die veel meer weten dan ik weet. Een ervan is A-gender en weet niet hoe dit dit aan diens ouders 
moet vertellen. Deze persoon is 13 jaar en is briljant. Heeft alle kleuren van de regenboog. 

Wees bang voor poortwachters. Deze mensen vertragen de zorgverlening. Deze mensen zouden 
aangesproken moeten worden op wat ze verkeerd doen.

Antwoord 5): Ik kom uit Nieuw-Zeeland, er komen meer en meer non-binaire mensen. Ik vind dat 
verwarrend: ik ben al wat ouder, er zijn zoveel nieuwe woorden die ik niet begrijp... Ik hoop dat 
non-binair meer geaccepteerd wordt, in een bredere discussie (er zitten slechts plm. 20 mensen in de
zaal -F). 

De presenatoren gaan verder met de presentatie: er zullen drie vragen beantwoord worden: 

1) Wat betekent non-binair? 

    Een genderidentiteit zonder verwijzingen naar binaire identiteiten. Geen duidelijke lijn meer 
tussen binair en non-binair. Een gevoel dat kan veranderen gedurende de tijd, gedurende de 
context, enzovoort.

2) Onzichtbaarheid en de gevolgen daarvan

3) Hulpvragen en consequenties voor gender bevestigende zorg.

Alecs heeft gesproken met iemand in Canada die zich als two-spirites identificeerde. Die voelde 
zich 4-spirits en had eigenlijk het gevoel dat die beter zou passen bij een 8 of 12 spirits omgeving.

Non-binair is een paraplu-term, bijvoorbeeld voor identiteiten zoals enby (wordt onder meer in het 
Duits gebruikt als begrip voor NB), genderqueer, gendervrij, demygender, enz. Maak je geen 
zorgen, we snappen dat je al die termen nog niet kent.



Door de categorie non-binair vergroten mensen hun zichtbaarheid. Het blijft echter refereren naar 
een binair systeem, daardoor een negatief kader voor identiteit.

Non-binair staat los van leeftijd, grootte, ras, mate waarin je gezond bent (incl. psychische 
gezondheid), nationaliteit.

Onzichtbaarheid geldt ook voor ons als non-binaire presentatoren. Wij weten ook niet wat jullie 
voelen, behalve als je iets over je eigen gevoel zegt. 

Onze maatschappij heeft zekerheid nodig over man-of-vrouw, non-binair voldoet daar niet aan. 
Non-binair bestaat daardoor niet en is onzichtbaar in onder meer de maatschappij, in mensen hun 
gedachten, in het dagelijks leven - bijvoorbeeld toiletten, sport, lichaams gerelateerde zaken. Het 
bestaat niet in taal, beelden, in de meeste landen niet in de rechtsspraak, niet in de gezondheidszorg.

In het Duits, Frans, Italiaans is taal heel sterk gegenderd. Denk ook aan uitspraken als "dames en 
heren". 

Non-binaire mensen komen amper voor in commercials, boeken, wetgeving, gezondheidszorg.

De consequentie hiervan is dat non-binaire mensen structureel niet bestaan, dat het daardoor ook 
lijkt alsof individuen niet bestaan. De reactie van binair voelende mensen is daardoor onkunde, 
soms ook hatelijkheid. Onzekerheid ook: ze hebben nooit geleerd dat het bestaat en ook niet hoe ze 
er mee moeten omgaan. Bij TNS werken mensen die dit kunnen leren en ze hebben er ook een 
forum waar je hier vragen over kunt stellen. 

Voor non-binaire mensen zijn er geen rolmodellen, woorden, enzovoort. Ze voelen zich anders, 
buitengesloten, ze horen er niet helemaal bij. Zorgverleners hebben geen woorden woorden om hen 
te beschrijven. Het is een lang, niet-lineair, proces om zich van zichzelf bewust te worden. Met een 
noodzaak om zich aan te passen, twijfels, opnieuw nadenken. 

Zich constant aanpassen aan anderen, aan de maatschappij, telkens weer nadenken wat van anderen 
te eisen en wat niet (bijv. aanspreektitels). Het enige waar we ons aan aan zouden moeten passen is 
aan wat er voor ons nodig is.  Vaak is er een vermindere kwaliteit van leven doordat er voor non-
binaire mensen besloten wordt in plaats dat ze zelf mogen kiezen. 

Dit komt ook doordat er weinig mensen zijn op wie we terug kunnen vallen. Dit kan bijvoorbeeld in
een relatie lastig zijn. En voor kinderen (bijvoorbeeld als ze in de puberteit komen), ouderen in 
bejaardentehuizen, asielzoekers, mensen die in gevangenissen zitten, gehandicapten of mensen die 
psychische diagnoses hebben. Bij jongeren kan de omgeving het gevoel hebben dat "sommige 
meiden er gewoon van houden om jongensdingen te doen, dat dat vanzelf over gaat". 

Mensen met een non-binarie identiteit hebben het ook lastig in de gezondheidszorg, bij 
medicijnverstrekking, onderzoeken en protocollen: binaire gevoelens zijn de norm. De noodzaak 
voor genderbevestigende zorg wordt vaak genegeerd, belachelijk gemaakt, niet serieus genomen, 
gelabeled als niet volwassen. Er zijn ook problemen met verzekeringen. Er is een grote druk om 
zichzelf als transgender te zien. 

Wetgeving is binair, het zit in de mindset van rechters, politie, wetgevers, onderzoek en literatuur.

Officieel bestaan we niet, "zolang als er alleen man en vrouw bestaat zullen mensen zoals ik nooit 
bestaan".

Er is veel onwetendheid: binaire uitleg van niet-gegenderde taal. 



Doordat er binair diagnose gesteld wordt, is er sprake van impliciete uitsluiting.

Bij het verlenen van zorg is het belangrijk om te erkennen dat we een brede groep zijn, dus zijn er 
ook vetschillen in behandeling. Denk bijvoorbeeld aan taal: in het Engels heb je soms "they" in 
plaats van him/her. In het Duits soms "Sier". Of de eerste letter van iemands naam, bijv. A voor 
mensen als Alecs. Er zijn verschillen in genderexpressie. Verschillen in noodzaak voor 
genderbevestigende medische behandelingen.

Verschillen ook in de noodzaak om naam of genderexpressie aan te passen: sommigen gebruiken 
niet-gegenderde namen of hebben een eigen categorie nodig (bijv X in plaats van man of vrouw). 

Sommigen zouden graag met mensen met dezelfde ervaringen praten (maar dit geldt niet voor 
iedereen). 

Vaak wordt de hulpvraag genegeerd en worden mensen niet in staat geacht hun eigen beslissingen te
nemen.

Jullie houding als zorgverleners is essentieel. Snap en accepteer dat gender een eindeloos spectrum 
is. Accepteer non-binaire mensen zonder voorwaarden en zie ze als experts over hun eigen 
gevoelens. 

Cases: 

(1) je kunt niet controleren of de hulpvraag die iemand heeft ook werkelijk bestaat. 

(2) Iemand is ongesteld, wil verwijdering van de eierstokken. Tegelijkertijd wil deze persoon ook 
eigen biologische kinderen. In dit soort cases blijkt vaak dat zorgverleners die over zichzelf zeggen 
dat ze open naar non-binaire mensen kijken zich heel snel weer afsluiten voor de behoeften van de 
non-binaire persoon. 

(3) Een non-binair persoon gaat naar een arts, die vervolgens alleen opschrijft wat hij wel begrijpt. 
Omdat hij vrij weinig begrijpt is wat hij opschrijft onvoldoende om de hulpvraag volledig te 
beschrijven. Dit werd door de non-binaire persoon heel onaangenaam gevonden.

Verzoek: blijf jezelf continue ontwikkelen, leer wat de verschillende woorden betekenen (en 
accepteer dat sommige non-binaire transgenders woorden soms anders gebruiken dan dat je ze 
geleerd hebt). Leer om niet-gegenderde taal te gebruiken, ook in brieven.

Geef individuele hulp, privacy is belangrijk. Spreek van te voren af hoe je iemand aanspreekt als er 
wel anderen bij zijn, dit kan anders zijn dan de aanspreektitels en namen in de spreekkamer. 
Respecteer mensen hun individuele grenzen. 

De non-binaire persoon bepaalt wat er nodig is, niet de zorgverlener. Ondersteuning van non-binaire
mensen is belangrijk, ook onder binair voelende transgenders is er weerstand tegen deze groep. 

Waardeer de coming-out van een non-binair iemand, want dit is een uiting van vertrouwen naar jou 
als hulpverlener. 

Gebruik, als dat gevraagd wordt, ook woorden die je moeilijk vindt om te gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld "het" (dat door sommige mensen als "ding" ervaren wordt, maar wel door sommige 
non-binaire mensen gebruikt wordt om zichzelf mee aan te duiden). 

Geef mensen een veilige ruimte waar ze kunnen experimenteren, met nieuwe namen, andere 
aanspreektitels. Uitzoeken wat bij iemand past is prima. Doe geen aannames, bevraag mensen!



Vraag naar lokale gespreksgroepen, on-;ine alternatieven, geef non-binaire mensen voorbeelden van
andere non-binaire mensen (waarbij je wel voorzichtig moet zijn andere non-binaire mensen niet te 
outen). 

Maak het mogelijk voor non-binaire mensen om toegang te krijgen tot andere zorgverleners, zorg 
ervoor dat ze de rechten krijgen die ze hebben. Bespreek structurele grenzen, bijvoorbeeld in 
wetgeving. 

Iedere non-binaire mens is een individu.

Het is noodzakelijk om onze omgeving te veranderen: praat overal over niet-binaire mensen. Non-
binaire mensen bestaan echt. Leer hoe je ze aan moet spreken, met welke naam en welke 
aanspreektitels. Steun lokale non-binaire groepen, bijvoorbeeld door ze een ruimte ter beschikking 
te stellen of door ze geld te geven om koekjes te kunnen kopen voor hun gespreksgroepen. Vertel 
iedereen dat deze groepen bestaan.

Reacties op deze presentatie uit het publiek:

-  Het woord poortwachters is te negatief voor wat wij als psychologen doen. Antwoord uit de zaal: 
ik gebruik altijd het woord poortwachters. Je hebt in de presentatie en ook van mij gehoord dat we 
moeten liegen om de zorg te krijgen die we nodig hebben. Waar zou je ook op willen controleren? 
Als we hormonen en operaties voor transgenders net zo normaal vinden als hulp bij gebroken armen
en kanker, dan moeten we ophouden met het verplichten van een psycholoog: dat doe je bij 
gebroken armen en kanker ook niet. Er ontstaat een heftige discussie over dit onderwerp, er zijn 
mensen uit Malta die aangeven dat bij hen er geen poortwachter nodig is voor het krijgen van 
hormonen en operaties. Hun hulpverlening staat echter nog in de kinderschoenen en mogelijk 
verandert dit als er protocollen opgesteld gaan worden.

- De vraag of iemand wel-of-niet naar de gynecoloog gaat, is niet afhankelijk van iemands gevoel 
maar van iemands lichaam. De gynecoloog heeft het soms nodig dat een clitoris uitgroeit met 
hormonen voordat een operatie toegestaan wordt. 

Link naar de presentatie: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/133

[GZ] EPATH ledenvergadering 

Werkzaamheden van de EPATH (Guy T'Sjoen)
Er wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de EPATH en de geschiedenis van de 
statuten. Er is een samenwerking tussen de EPATH en de ESSM =  European Society for Sexual 
Medicine. Beide organiseren elke twee jaar een congres, dus als er een jaar geen EPATH congres is, 
is er wel een ESSM congres. De ESSM heeft zich ook uitgesproken over diagnostiek en 
hormoongebruik van transgenders.

De taal richtlijnen blijken beter te werken dan eerder, ofschoon er nog wel fouten gemaakt worden.  
We helpen de WPATH in de discussie over "snelle genderdysforie" ("rapid GD", waarbij de 
aanname gedaan wordt dat mensen te snel concluderen dat ze genderdysfoor zijn en spijt krijgen 
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van behandelingen - F). We hebben een uitspraak gedaan over de Portugese wetgeving en we 
hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven over de situatie in Noorwegen over de zorgverlening
aan transgenders.

EPATH Statuten, bestuur (Joz Motmans)
Er zijn voorlopige statuten geschreven op basis van statuten van andere organisaties zoals 
bijvoorbeeld de WPATH. Die zijn in 2017 en 2018 bediscussieerd, waarbij deze ingediend zijn op 
10 september 2018 en bij koninklijk besluit zijn vastgesteld op 20 december 2018. Het formele 
document is in het Nederlands, de voorlopige vertaling in het Engels is iedereen toegestuurd. Wie 
daar behoefte aan heeft kan bij Joz de originele Nederlandse tekst opvragen.

EPATH is een regionale afdeling van de WPATH: wie lid is van de WPATH en in Europa woont is 
automatisch ook lid van de EPATH. Er zijn 207 betalende leden, 14 leden zijn nog 
lidmaatschapsgeld verschuldigd. 

Financiën: de EPATH in Gent sloot af met een overschot van € 22.541, de EPATH in Belgrado sloot
af met een overschot van € 55.620. Dit geld wordt bewaard als buffer voor toekomstige uitgaven. 
Naast de kosten van het congres zijn er ook kosten voor de website, telefonisch overleg, het 
ontwerp van logo's en het organiseren van het congres. Het eerste financiële verslag kunnen we 
verwachten op de EPATH ledenvergadering in 2020. 

Het bestuur heeft besloten om administratief personeel te werven: tot op dit moment wordt al het 
werk door vrijwilligers gedaan, bijvoorbeeld door jonge onderzoekers die heel veel tijd in de 
EPATH steken. 

Volgens de statuten zijn er vier algemeen bestuursleden en vier leden met een specifieke taak. 
Iedere twee jaar vertrekken er twee bestuursleden en komen er ook twee bestuursleden bij. 
Stemmingen vinden plaats op individuele basis. Schroom niet om ons te benaderen.

Voor de verkiezingen van bestuursleden waren er op 28 februari 2019 in totaal 176 EPATH leden 
met stemrecht, daarvan hebben 94 (53,4%) gestemd. Dat is veel als je het vergelijkt met 
stemmingen binnen de WPATH. Er is gekozen voor het Enkelvoudige Overdraagbare Stemsysteem 
(Single Transferable Voting System), waarbij gebruik gemaakt is van de R-pakket software. Binnen 
deze methode kun je kandidaten in volgorde zetten. Er moesten minimaal drie kandidaten gekozen 
worden voor een geldige stem. Blain wordt hartelijk bedankt voor het organiseren van de stemming.

De twee mensen die nu gekozen zijn, zijn Allesandra Fisher en Christina Richards. Dit betekent 
ook, dat het bestuur nu uit 4 mannen en 4 vrouwen bestaat. (Iemand sprak Joz hier later op aan: het
is vanuit non-binair perspectief niet relevant of mensen man of vrouw zijn - er zijn slechts twee 
leden transgender en geen enkel bestuurslid heeft een non-binaire genderidentiteit).

Rolverdeling:  

- Voorzitter: Guy T'Sjoen

- Toekomstig voorzitter: Joz Motmans

- Penningmeester: Annelou de Vries

- Linking pin naar WPATH bestuur: Walter Bouman (tot 2021)

- Algemeen bestuurslid: Griet de Cuypere (tot 2021)



- Algemeen bestuurslid: Timo Nieder

- Algemeen bestuurslid: Christina Richards (*)

- Algemeen bestuurslid: Allesandra Fisher (*)

(*) Ik heb de wervingsteksten van Christina Richards en Allesandra Fischer op de website van de 
EPATH overgenomen in de bijlage, zowel in in een vertaling naar het Nederlands als in het Engels.

Dan kunnen we nu gaan stemmen voor de stad waar de volgende EPATH conferentie plaats gaat 
vinden. We kunnen kiezen uit Hamburg (Duitsland) en Gotenburg (Zweden).

Toelichting Gotenburg (Attila Fazekas)
Gotenburg is de beste plek voor de conferentie. Je krijgt het meeste waar voor je geld. Gotenburg is 
gebouwd door de Nederlanders. Het is innovatief, heeft de eerste LHBTQ-raad opgezet en alles in 
Gotenburg is te voet of met slechts één tram te bereiken. 

De prijzen zijn lager dan gemiddeld, onder Rome, Amsterdam en Hamburg (hij laat een sheet zien 
met de gemiddelde prijzen per stad volgens een statistisch bureau). Er wordt betaald met de 
Zweedse kroon, waarbij je veel waar krijgt voor je Euro. 

Gotenburg heeft ervaring met het organiseren van congressen: in 2007 is een Zweeds congres 
(SPATH) over transgenderzorg georganiseerd, met 100 deelnemers. Ze houden ieder jaar een 
conferentie, waarbij er 160-170 deelnemers waren aan de grootste conferentie tot nu toe. Bij dat 
congres waren ook andere Noord-Europese landen aanwezig: Noorwegen, Zweden, Denemarken en
IJsland.

Het congrescentrum bestaat uit een groot hotel met bus naar het vliegveld, in het midden van de 
stad. Het gebouw bevat twee hotels, vijf restaurants onder hetzelfde dak. Op vijf minuten lopen zijn 
er meer dan 90 restaurants en café's. De diner en feest gelegenheid bevindt zich aan de andere kant 
van de rivier.

In 2021 bestaat Gotenburg 400 jaar, dat valt dus mooi in het zelfde jaar als het EPATH congres. 

(Hierna volgt een mooi reclamefilmpje over Gotenburg)

(Attila Fazekas liep voor en na het overleg rond met folders en iedereen die dat wou kreeg een reep 
chocolade die verpakt was in een specifiek voor Gotenburg gemaakte omslag. Waarop iemand uit 
Zwitserland droog constateerde dat de chocolade niet uit Zweden, maar uit Zwitserland kwam).  

Toelichting Hamburg (Timo Nieder)
Timo gunt het Attila natuurlijk van harte als we naar Gotenburg gaan, maar Hamburg wil het nog 
wel even over prijzen hebben. En dan specifiek over de prijs van bier: in Zweden kost een glas bier 
€ 5,90, in Hamburg slechts € 2,50. De Hamburgse universiteit is opgericht in 1919, het 
bijbehorende ziekenhuis aan het eind van de eeuw. De medische faculteit bestaat uit 3791 studenten 
en 116 professoren. Iedere student leert er over transgenders.



Hij toont een foto met oud-professoren uit Hamburg, en medewerkers van het transgenderteam. Er 
is een goede samenwerking in Hamburg met transgender organisaties. Als het congres in Hamburg 
wordt georganiseerd, zal er nauw samengewerkt worden met het urologie-team in Essen (dat ook 
geslachtsoperaties doet - F).

Hamburg is een mooie stad, met een mooi opera gebouw, het staat in de New York Times top-10. 
Het is een gateway naar de rest van de wereld. Onder meer naar Noord-Europa: als je naar Zweden 
reist, dan reis je via Hamburg. 

Er zijn 500 slagers, Hamburg heeft een container overslag haven, het is een groene stad. En een 
prachtig operagebouw.

Hamburg loopt voorop met LHBTIQ, het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is mogelijk, 
het is de meest geaccepteerde LHBTI stad in Duitsland. 

De conferentie plek wordt het Grand Elysee hotel. Er zijn in totaal 347 hotels in Hamburg. Het 
congres feest vindt plaats op Strand Pauli. 

(ook hier een mooi filmpje over Hamburg)

Slotwoorden (Joz Motmans)
Vul alstjeblieft maar één vakje in bij het stemmen. De uitkomst van de stemming wordt bekend 
gemaakt in de slot sessie aan het einde van het congres, we gaan nu eerst feest vieren.

[GZ] Plenaire sessie 4: transgender gezondheidszorg in
Europa

Transgender gezondheidszorg in Europa: Italië (Allesandra 
Daphne Fisher)
Hoeveel transgenders zijn er in Italië? Ongeveer 0.9% heeft een geslachtsoperatie nodig. Eigenlijk 
weten we het niet...

Het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de genderteams stijgt exponentieel, dit is een probleem 
voor de planners in de gezondheidszorg. Transgenders hebben last van stigma als ze 
gezondheidszorg nodig hebben. 65% van de artsen in Italië weet niet naar wie ze transgenders 
moeten doorverwijzen. 26% van de artsen weigerde een transgender door te verwijzen. De 
gemiddelde leeftijd van transgenders die zich aanmelden bij de genderteams is 32 jaar.

Met 32 moorden is het aantal vermoorde transgenders in Italië het een-na-hoogst in Europa, alleen 
in Turkije worden meer transgenders vermoord. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak en het 
blijkt dat scholing en persoonlijkheidsstoornissen bij de daders geen invloed op dit cijfer hebben 
maar wel religie. Er zit zo'n 20 jaar tussen het moment dat transgenders hun genderidentiteit 
erkennen en de start van een behandeling. Er is geen gelijkmatig verdeelde gezondheidszorg in 
Italië, de gezondheidszorg is geconcentreerd op weinig plekken. 



Het is nodig om in Italië aanbevelingen te doen. De media is lang niet altijd positief over 
transgenders (er komen 5 voorbeelden op het scherm). 

Italië is een land met grote tegenstellingen. Soms zijn veranderingen positief, bijvoorbeeld doordat 
het Italiaanse ethische committee nu toestemt in transgender behandelingen. Soms ook negatief: de 
buitenwereld ziet genderidentiteit als een mening, zo is de media fel tegen puberteitsblokkers bij 
adolescenten. 

Voordat geslachtsoperaties kunnen plaatsvinden moet een rechter toestemming gegeven hebben. 
Ook voor verandering van geslachtsaanduiding en voornaamswijziging is een rechter nodig. 

Transgenders in Italië hebben het niet gemakkelijk: 24,3% heeft geen werk, dit is landelijk 9,8%. 
Transgenders zijn vaker hoog opgeleid. Veel transgenders kopen hormonen buiten de ziekenhuizen 
om: voor mensen die met een vrouwenlichaam geboren zijn is dit 55,3% en voor mensen die met 
een mannenlichaam geboren zijn is dit percentage nog hoger. 20,1% van de transgenders die met 
een mannenlichaam geboren zijn werkt in de seks industrie, dit is bij transgenders die met een 
vrouwenlichaam geboren zijn 0,7%. Het percentage HIV bij transgenders die met een 
mannenlichaam geboren zijn is 6%. Er is veel discriminatie binnen de maatschappij, transgenders 
worden weinig ondersteund door hun families.

Gender diverse non-binaire transgenders worden nog meer gediscrimineerd en religieuse 
transgenders hebben hogere mate van naar binnen getrokken transfobie. 

Bij transgender jongeren is een hoger percentage naar binnen getrokken problemen ten opzichte van
de controlegroep van niet-transgenders. Er is een hoog risico op suicide. 

Hier probeert men tegen op te treden door meer kennis te delen, door meer onderzoek te doen en 
door de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. 

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/295

Transgender gezondheidszorg in Europa: Ierland (Vanessa 
Lacey)
Ierland is een republiek vanaf 1922. Heeft eigen gezondheidszorg, een eigen taal, de 
transgenderzorg is problematisch.

Ze laat een kaartje zien waar Ierland ligt, het is een eigen land dus los van het Verenigd Koninkrijk. 
Maak je overigens geen zorgen over de Brexit: het heeft ze 800 jaar gekost om onderdeel van de EU
te worden, het gaat ze vast ook 800 jaar duren om er weer uit te komen.

Geschiedenis van het land: paasopstand in 1916, tegenwoordig een afzonderlijk land los van het 
Verenigd Koninkrijk. De huidige minister president is openlijk homo. De vlag bestaat uit drie 
kleuren: groen (katholiek), wit en oranje (protestant). 

De presentatie over transgenderzorg is een presentatie over slangen (negatieve ontwikkelingen) en 
ladders (positieve ontwikkelingen). In 2012 werd besloten om zorgpaden voor transgenderzorg te 
ontwikkelen. Er werden trainingen gegeven aan zorgverleners. Pas na 4 jaar overleg tussen 
zorgverleners en transgenders was er (in goede samenwerking met elkaar) een rapport. In 2015 
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heeft ook Peggy Cohen-Kettenis (A-UMC) meegeholpen. In 2015 was er ook een 
transgendercongres, waar ook Jameson Green (toenmalig voorzitter WPATH) aanwezig was. 

Uitgangspunt van de zorgpaden is de WPATH Standards of Care. 

Na het publiceren van de voorstellen in 2016 duurde het nog 2 jaar, tot 2018, voordat de 
standaarden werkelijk ingevoerd waren. Peggy Cohen-Kettenis heeft nog trainingen gegeven. Er is 
samenwerking met Ierse huisartsen. We moeten meer naar de toekomst kijken en stappen zetten om 
daar te komen. 

In 2011 is een groep gekomen voor ondersteuning van families. In totaal zijn 300 families hierbij 
aangesloten. Ze hebben een seminar georganiseerd speciaal gericht op families: het ging over 
criteria voor het krijgen van zorg, over wat genderdysforie is, over het feit dat mensen zich beter 
voelen als ze transgenderzorg gekregen hebben. 

Op scholen worden projecten opgezet om de weerbaarheid te vergroten. In het vervolgonderwijs 
gaat het om 47 scholen, in het primaire onderwijs om 17 scholen. 

Ondanks dat Ierland een katholiek land is, blijken veranderingen mogelijk. Bijvoorbeeld in school 
uniformen bij verandering van gender en bij het veranderen van aanspreektitels en namen zonder 
medische behandeling. 

Er is geen eigen kliniek voor kinderen en adolescenten, hier werkt Ierland samen met het Verenigd 
Koninkrijk. Er wordt onder meer samen gewerkt met het GIDS (Gender Identity Development 
Service). Er is ook een trainingsprogramma (GIST = Gender Identity Skill Training) opgezet. Dit 
wordt gefinancierd door het ministerie van gezondheid.

Ze laat een foto zien met alle betrokkenen. Mensen werken goed samen, ondanks verschillen van 
inzicht kan en moet er samengewerkt worden.

In 2018 zijn er 10 banen bijgekomen in de transgender gezondheidszorg. Maar het moment dat er 
geld beschikbaar kwam was ook het moment dat de slangen kwamen. 95% ladders, 5% slangen. De 
slangen bestonden uit mensen die macht naar zich toe trokken. Ongeveer de helft van het geld ging 
één richting uit. Alle transgenderzorg loopt via één psychiater in Dublin. 

Voordat er formele transgenderzorg bestond, werd transgenderhulp gegeven vanuit 
diabetescentrums in Galway. Om deze reden zijn ze begonnen met trainingen om hulp overal in het 
land te kunnen geven. 

De minister van gezondheidszorg heeft wel eens gevraagd wie de slangen zijn in ons proces, maar 
dit is moeilijk aan te geven. De overheid streeft naar een ziekenhuis waar transgenderzorg gegeven 
kan worden.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/90

Transgender gezondheidszorg in Europa: Polen (Bartosz 
Grabski)
Ik ben een beetje ontroerd dat ik nu mijn toespraak hier mag houden. Polen heeft, net als Italië en 
Ierland, een ingewikkelde omgeving, zowel maatschappelijk als politiek.

Er bestaat in Polen geen wet om geslachtsaanduiding/voornaam aan te passen. Er is veel 
discriminatie op basis van genderidentiteit. Omdat er geen wetgeving is, wordt hier niet tegen 
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opgetreden. Transgenders worden te weinig ondersteund op heel veel gebieden. De aandacht van de 
overheid blijft meestal steken bij LHB. Transgenders en mensen met intersekse conditie ervaren 
veel transfobie. 

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Er is een tweede kamerlid die transgender is, dat is de 
tweede in Europa en de derde ter wereld. Er komen Europese verkiezingen aan, waarbij het voor 
transgenderzorg, transgenders en hun vrienden lastiger gaat worden. 

Het is mogelijk om de genderaanduiding en voornaam aan te passen in de burgelijke stand, door een
uitspraak van het hoger gerechtshof. Die ziet genderidentiteit als "iemands persoonlijke zaak". Op 
basis van die uitspraak kunnen iemands identiteitspapieren, nummer (waar man of vrouw in 
verwerkt is - F) en status aangepast worden.

Toch is dat niet het einde van de problemen. Er is een gang naar de rechter nodig om dit mogelijk te
maken, dat kan pas vanaf het moment dat men wettelijk gezien volwassen is. Omdat Polen geen 
huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht kent, betekent dit dat transgenders die getrouwd zijn 
verplicht moeten scheiden. 

De veranderingen zijn gebaseerd op de psychiatrische diagnose van transseksualiteit in ICD-10. 
Voor het aanpassen van de burgelijke stand zijn twee brieven nodig: een van een psychiater en een 
van een psycholoog. Afhankelijk van de rechter is alleen een hormoonbehandeling noodzakelijk, of 
daarnaast ook nog een geslachtsoperatie.  

Transgenders staan alleen, worden niet ondersteund door wetgeving. Eén kamerlid heeft geprobeerd
om een wet erdoor te krijgen, maar dit is niet gelukt. De wens is om de wetgeving gelijk te krijgen 
met andere landen.

Er zijn weinig ziekenhuizen voor transgenderzorg. Weinig medisch specialisten die de zorg kunnen 
leveren. En weinig seksuologen met voldoende kennis. 

Er is slechts één prive-kliniek waar geslachtsoperaties uitgevoerd worden. Die worden niet vergoed 
door de verzekeraars.

Er wordt gewerkt aan een zorgstandaard, die flexibel moet zijn, die pathalogisering voorkomt en die
gebruikt kan worden voor opleiding. Het probleem hierbij is dat het nog steeds nodig is om twee 
doorverwijzingsbrieven te hebben voor aanpassing van de burgelijke stand. 

Op dit moment is het zo dat eerst een psychiater, dan een psycholoog iemand onderzoekt voordat er 
zorg verleend kan worden. De psycholoog verwijst ook door naar transgendergroepen en naar het 
netwerk met transgenders.

Er is wettelijke bescherming van transgenders nodig. Standards of Care 7 wordt vertaald naar het 
Pools voor een brede doelgroep. Ook de draft van Standards of Care 8 wordt vertaald zodat 
specialisten hier alvast naar kunnen kijken.  

In de toekomst is meer betrokkenheid van transgenders nodig, omdat de huidige manier van werken
heel top-down is. Transgenderzorg vraagt om een passende houding van zorgverleners om beter te 
passen bij mensenrechten en een beter leven van transgenders.

Hij besluit met een foto van Krakow. Hoewel er nog steeds sneeuw ligt, is het al wel lente - een 
teken van hoop.

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/91
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[KZ] Sociale wetenschappen sessie 3: toegang tot 
transgenderzorg in Europa

Toegang tot de transgenderzorg in Europa (Alain Giami)
Dit onderzoek, dat in meerdere landen uitgevoerd wordt, is in Frankrijk begonnen in 2012. Het is 
gefinancierd door het Franse ministerie van gezondheid. Het onderzoek is ook uitgevoerd in Italië, 
Brazilië, Noorwegen, Portugal, Denemarken en Chili. In de presentaties hierna zullen sommige van 
deze landen hun resultaten presenteren. Het onderzoek is dus vooral uitgevoerd in Europa en Latijns
Amerika.

Er is een protocol ontwikkeld hoe je tot de vragenlijsten van deze onderzoeken komt. Dat protocol 
is in 2009 ontworpen in samenwerking en discussies met zowel zorgverleners als met transgender 
organisaties. Hoe dit precies gebeurd is hangt ook af van de situatie in het land waar het onderzoek 
is uitgevoerd. De stuurgroep bestaat in elk land uit zowel zorgverleners als transgender organisaties.

Er staan vragen in over mensenrechten, andere gender diversiteiten, seksuele gezondheid en 
psychisch welbevinden. 

De vragenlijst bevat 140 vragen. In Frankrijk waren er 279 mensen die de vragenlijst op papier 
beantwoord hebben. In Italië is het onderzoek on-line uitgevoerd, met 176 mensen die de vragenlijst
beantwoord hebben. In Brazilië hebben 391 mensen de vragenlijst beantwoord. Het onderzoek is 
daar uitgevoerd door de transgender community, waardoor mensen die anders nooit bereikt konden 
worden de vragenlijst toch konden invullen. 

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/136

Gender zelf identificatie om transitiepaden in Noorwegen te 
meten (Silje-Havard Bolstad)
In alle onderzoeken is de vraag naar gender identiteit een open vraag. Op basis van de antwoorden 
is een categorie bepaald (zie foto hieronder, groter woord is vaker gebruikt, kleur geeft de categorie 
aan). In totaal is dit onderzoek in Noorwegen door 336 mensen beantwoord. De door de 
onderzoekers in Noorwegen gebruikte subgroepen zijn man, vrouw, transman, transvrouw, non-
binary, A-gender of gendervrij en anders. In andere landen kunnen andere categorieën gebruikt 
worden. Om een woord in de categorieën te plaatsen is gebruik gemaakt van vier onderzoekers (3 
psychologen en 1 arts) die dit ieder afzonderlijk voor elk woord gedaan hebben. Er bleek een 
opvallende overeenkomst in de uitkomsten van deze vier mensen.
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In totaal deden 213 mensen mee die geboren waren met een vrouwenlichaam. 45% benoemde 
zichzelf als man, 3.8% als vrouw, 16,4% als transman, 6.6% als a-gender, 24,4% non-binair. 

312 mensen kregen diagnostiek. De oude manier van transgenderbehandelingen via "one size fits 
all" kent de volgende stappen:

Diagnostiek (ICD-10 F64.0 transseksualiteit)

Hormoonbehandeling

Borstoperatie

Genetische operatie(s)

Wettelijke aanpassingen

Transitie afgerond

Na verloop van tijd bleek echter dat sommige mensen geen operatie nodig hebben, anderen alleen 
hormonen. Er bleek een grote diversiteit in behandelingen die al gedaan waren of die mensen nog 
van plan waren. In voorgaande onderzoeken is nooit gevraagd wat mensen nog van plan waren.

Bij non-binaire mensen en A-genders bleek minder diagnostiek  uitgevoerd te zijn. Wel gebruikte 
meer dan 33% uit deze groepen hormonen (wat als veel gezien werd binnen dit onderzoek). Er 
waren relatief weinig mensen uit deze categorie die een operatie uitvoerden.

Bij non-binaire mensen en transvrouwen wordt weinig gevraagd om aanpassing van de burgelijke 
stand.



Er bleek weinig verschil te zitten tussen de groepen "mannen" en "transmannen".

Ook tussen "vrouwen" en "transvrouwen" kwam weinig verschil voor, met uitzondering voor de 
aanpassing van de burgelijke stand die bij transvrouwen minder vaak voorkomt dan bij vrouwen.

Er bleken grote verschillen te zitten tussen de groepen "non-binair" en "A-gender". Alleen bij borst 
operaties en genetische chirurgie scoren deze vrijwel gelijk.

Bij noodzaak voor toekomstige veranderingen bleken meer mannen dan transmannen een 
phaloplastiek nodig te hebben. De onderzoekers concluderen hieruit dat transmannen een minder 
mannelijke genderidentiteit hebben dan mannen.

De conclusie is dat verschillende groepen ook verschillende hulpvragen hebben. Voor transmannen 
en mannen is betere toegang tot de gezondheidszorg nodig. Non-binaire mensen en A-genders 
weten minder vaak of hun behandeling afgerond is. 

Chirurgie komt minder vaak voor dan de andere categorieën, mensen geven ook zonder chirurgie 
aan dat hun behandeling voltooid is. Er zijn dus verschillende zorgpaden en verschillende 
hulpvragen in de transgender gezondheidszorg.

V: Is in het onderzoek ook de wens voor voortplanting meegenomen? A: Ja, die vragen zijn wel 
gesteld maar we zijn de antwoorden nog aan het onderzoeken.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/138

Toegang tot transgenderzorg in Europa: Frankrijk, Brazilië 
(Alain Giami)
Ook hier is uitgegaan van zelf-bepaling van genderidentiteit, met vertaling naar subgroepen (zie bij 
Noorwegen). Ten opzichte van Brazilië valt op dat in Brazilië ook travisti voorkomen. Dat is een 
groep mensen die een heel andere culturele betekenis heeft dan in Frankrijk of de rest van Europa. 
In het Franse onderzoek bestaan mannen, vrouwen, mensen die ergens in het midden zitten (qua 
genderidentiteit, qua behandeling of beide) of die zich buiten de binary bevinden. 

De verschillen in zelf benoemde genderidentiteiten geven een goede indicatie aan welke houding en
welke hulpvraag deze mensen hebben. Transgender wordt gezien als een paraplu, met daaronder 
culturele, historische ... verschillen. Ook verschilt de wet per land.

In de uitkomsten welke zorg transgenders hadden gehad zijn cultuurverschillen zichtbaar, zo bleek 
in Frankrijk slechts 30% geen diagnose F64.0 gehad te hebben. In Brazilië is dit 70%, onder de 
travisti zelfs 97%.

Hormoonbehandelingen (inclusief hormonen buiten behandelaars om) in Brazilië: 80% van de 
travisti, 50% in totaal.  In Noorwegen 5% in totaal.

Uitkomsten hebben ook te maken met andere factoren, bijvoorbeeld verschillen in ras, opleiding en 
besteedbaar inkomen. Dus ook te maken met ras en klasse verschillen.

Bij de vrouwen in Frankrijk heeft 31% het gevoel klaar te zijn met de behandelingen, in Brazilië 
20%. 

Conclusie: zelf-identificatie is een krachtig hulpmiddel om te bepalen welke zorg nodig is. Het is 
belangrijk om dit met open vragen te doen om meer een stem te geven aan transgenders. 
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V: Wat zijn de aanbevelingen op basis van dit onderzoek? A: Anderen (overheid, lobbie groepen) 
moeten hier iets mee doen, de onderzoeker vindt niet dat hij aanbevelingen moet schrijven.

Gezondheid en burgerschap van transgenders in Portugal: 
onderzoek training activiteiten om discriminatie op basis van 
genderexpressie en genderidentiteit te voorkomen (Carla 
Moleiro)
Portugal is een katholiek land, dus is de data interessant. Eerst wat geschiedenis over Portugal:

2000: eerste LGBT-parade

2006: er werd een transgender vermoord

2007: wet tegen hate crimes ingevoerd

2009: STOP trans pathalogisering campagne

2011: Organisatie voor transgenders en mensen met een intersekse conditie (API) opgericht

2015: eerste conferentie over transgenders

2017-2018: veel debat geweest.

Voor 2011 moesten mensen hun ouders (!) en de staat voor de rechter dagen om hun 
geslachtsaanduiding en naam aan te passen. Sinds 2011 is er een wet, waarbij (alleen) mensen ouder
dan 18 met een rapport van zowel een psychiater als van een psycholoog (diagnose gender 
identiteits stoornis) hun registratie aan kunnen passen. In 2016 is deze wet aangepast, waarbij zowel
positieve uitkomsten (er is eindelijk een wet!) en negatieve uitkomsten (de procedure heeft nog 
steeds een grote impact op transgenders) naar voren kwamen. Ze hebben gekeken naar het Noorse 
model. Hoewel dat niet in de wet stond, werd toch vaak geëist dat transgenders eerst hormonen 
zouden gebruiken voordat de burgelijke stand kon worden aangepast. Ook was sprake van 
machtsspelletjes: alleen "gekwalificeerde zorgverleners" mochten brieven schrijven. Mensen met 
een non-binaire genderidentiteit en minderjarigen werden uitgesloten. De vergoedingen voor deze 
procedure waren ook dermate hoog dat niet iedereen zich het financieel kon veroorloven om de 
burgelijke stand aan te passen.

In 2018 werd opnieuw gevraagd de wet te evalueren. Doel was om dit te doen op basis van zelf-
definiëring zonder dat medische zorg als voorwaarde gesteld wordt. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen 
gebruik maken van deze procedure. Er is nog wel toestemming van zorgverleners nodig. Dit proces 
zal nog wel even duren. Wel worden andere genderidentiteiten meer zichtbaar.

Er zijn in Portugal 5 openbare ziekenhuizen waar seksuologen in dienst zijn. Er is één privé-kliniek 
waar geslachtsoperaties uitgevoerd worden. Er zijn geen gender klinieken, de transgenderzorg gaat 
veel te traag. 

Terugkomend op het internationale onderzoek: ook in Portugal is onderzoek gedaan naar wat 
transgenders al gedaan hebben en wat ze nog graag zouden doen aan medische behandelingen. Er 
kwam veel hulp vanuit transgender organisaties en vanuit zorgverleners. 

Voorlopige uitkomsten: ook in Portugal blijkt zelf-definitie mogelijk, er zijn problemen met 
wetgeving,  er zijn specifiek ook problemen met het aanpassen van de burgelijke stand van 



vluchtelingen (met name veel vluchtelingen uit Brazilië) die naar Portugal komen. De aanpassingen 
van de genderregistratie buiten Lissabon is soms lastig. Er zijn veel poortwachters, die hun werk 
niet heel goed doen, vooral niet de poortwachters die voor de nationale gezondheidszorg werken.

Geslachtsoperaties gaan ook moeizaam: eerst moet een groep van psychiaters toestemming geven. 
Dat doen ze pas een tijd nadat mensen hun sociale transitie gedaan hebben. Zelfs dan kunnen 
operaties nog geweigerd worden.

Er is geen training op scholen, er zijn geen genderklinieken. Er zijn, op één groep voor ouders van 
LHBT's na, geen supportgroepen voor transgenders.

V: Hoe is het mogelijk om in zo'n korte tijd zover vooruit te komen? A: vooral omdat we data 
hebben om politici te tonen. Het helpt ook dat we een socialistische overheid hebben die LHBT 
vriendelijk is. De evaluatie na 5 jaar ging niet zo goed. Hoewel er veel geweld in onze maatschappij
is, was er wel politieke wil. 

V: Advies voor mensen die buiten Portugal wonen: verander je ID via je ambassade in het land waar
je woont. De vragensteller woont in het Verenigd Koninkrijk, iemand met een Portugese 
nationaliteit dient diens nationaliteit op de ambassade aan te passen omdat je anders niet met een 
geldig paspoort het Verenigd Koninkrijk uit komt.

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/137

Transitie pad en gender identificatie in een groep van 
transgender en gender non-conforming mensen in Italië 
(Roberto Vitelli)
Er is in Italië veel macht bij zorgverleners. Niet iedere transgender ervaart genderdysforie, niet 
iedere transgender heeft een operatie nodig. Dit onderzoek sluit aan bij het Franse project (zie 
hierboven). Doel is om meer duidelijkheid te krijgen. 

167 transgenders hebben meegedaan, daarvan zijn er 71 vrouw naar man transgenders en 96 man 
naar vrouw transgenders. Mensen konden meedoen aan het onderzoek als ze zich identificeerden als
transgender en meer dan 10 jaar in Italië woonden. Er werd zowel geworven via zorginstellingen als
via transgendergroepen. Er is geen verschil gemaakt in het verwerken van de antwoorden.

Ook in dit onderzoek was de vraag naar de genderidentiteit een open vraag. Dezelfde stappen zijn 
doorlopen als het onderzoek in Frankrijk. 

25% van de vragenlijsten is on-line ingevuld, 74% is via één van de partnerorganisaties terug 
ontvangen. 

Onder de mensen die met een mannenlichaam geboren zijn bleek 33% zich vrouw te voelen. Onder 
de mensen die met een vrouwenlichaam geboren zijn bleek 29% zich transman te voelen. (Er waren
meer percentages op deze sheet, maar die waren allemaal lager dan 29% - F). 

Bij de groep transgenders die met een vrouwenlichaam geboren zijn bleek 31% niet geinteresseerd 
in een gender bevestigende operatie. 35% bleek hier wel in geinteresseerd. 5% had dit al gedaan.

In de onderzoeksgroep bleek meer dan 66% een non-binaire genderidentiteit te hebben. 
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Je kunt je, gezien de cijfers, afvragen waarom de geslachtsoperatie zo centraal staat in medische 
procedures? Deze vraag is ook relevant voor de rechtbank in Italië omdat voor aanpassing van de 
burgelijke stand een operatie nog steeds een voorwaarde is. De huidige wet stamt uit 1982, de wet 
zou dus veranderd moeten worden.

Advies uit dit onderzoek: vraag mensen om hun eigen genderidentiteit te benoemen!

V: Wie betaalt voor de geslachtsoperatie? A: De overheid.

In de toekomst meer aandacht voor non-binaire genderidentiteiten en welke groepen wel-of-geen 
operatie nodig hebben. 

Link naar samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/139

Paden die leiden naar suicide pogingen onder Noorse 
transgenders (Tor-Ivar Karlsen)
Percentages suicide pogingen verschillen in diverse onderzoeken, maar liggen tussen de 20% en 
40%. De vraag in dit onderzoek is welke factoren deze cijfers beinvloeden?

De onderzoeker realiseert zich heel goed dat het niet één factor is die hier uit komt, de 
werkelijkheid is gecompliceerder. Het onderzoek is gedaan onder 405 transgenders van 40 jaar en 
jonger. Zijn model: gevoelens van schaamte leiden (wel-of-niet) tot depressies, die leiden (wel-of-
niet) tot selfbeschadigingen, die zelfbeschadigingen leiden (wel-of-niet) tot het gevoel dat suicide 
een oplossing voor problemen kan zijn. En die gevoelens leiden (wel-of-niet) tot een poging tot 
zelfdoding.

Twee derde van de transgenders die met een vrouwenlichaam geboren zijn heeft negatieve 
ervaringen met ouders, broers/zussen, school.

Een van de vragen die onderzoekers zich stellen is of ze het toegekende gender bij de geboorte 
moeten gebruiken bij suicide preventie. Of juist iemands genderidentiteit. Of beide?

Voor HIV geldt dat de kans op HIV bij mensen die geboren zijn met een mannenlichaam groter is. 
Ook komt seks werk in deze groep vaker voor. 

Als mensen een andere genderidentiteit hebben dan de gender die bij geboorte toegekend is, dan is 
het het best om op basis van de hulpvraag snel te behandelen. 85% van de transgenders meldde dat 
er sprake was van het gevoel dat suicide een oplossing voor hun problemen was voordat de 
medische behandeling gestart werd. 5% meldde dit pas na de start van de medische behandeling.

Zijn dit hoge percentages? De onderzoeker weet dit niet, er is geen controlegroep waar ze dit mee 
kunnen vergelijken.

V: het zou natuurlijk kunnen zijn dat als de behandeling eerder gestart wordt, het percentage daalt 
omdat de dysforie over iemands gender daalt? A: zou kunnen, geen idee.

V: minderheids stress kan ook een oorzaak zijn A: er moet nog steeds veel onderzoek gedaan 
worden, waarbij ook een controlegroep gezocht moet worden. Minderheids stress en stigma's vallen
in dezelfde categorie. 
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V: het is moeilijk om verschil te maken in het effect van hormoonbehandelingen ten opzichte van 
sociale rol verandering, of beide. A: (er ontstaat discussie in de zaal: wil de man nu echt beweren 
dat je eerst kunt beginnen met sociale rol verandering en daarna rustig afwachten tot de 
hormoonbehandeling begint? Met percentages van 85% die suicide overwegen? - op dat moment is 
het tijd om de zaal te verlaten en over te gaan naar de volgende presentatie).

Link naar de samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/191

[GZ] Plenaire sluitingsceremonie (Guy T'Sjoen)
Het was een goed congres, in een goede sfeer, met hoge kwaliteit presentaties. Er worden nog 
vrijwilligers gezocht voor "terugblik op het afgelopen jaar" voor de volgende EPATH.

Er zijn veel veranderingen gaande in Europa. Italië bevindt zich in een moeilijke omgeving, maar 
desondanks heeft het een heel enthousiast team van mensen.

Poster prijs: er waren 15 posters genomineerd, er hebben 148 mensen gestemd. De eerste prijs is 
voor Ilona Voorn-de Warem met haar poster over geintegreerde vruchthbaarheids counseling binnen
het genderteam bij transvrouwen voordat zaad geconserveerd wordt.  (Zie hier voor een 
samenvatting: https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/232 ).

De tweede prijs is voor Judith van Schuylenberg met haar poster over HIV en seks werk in een 
grote verzameling Europese transgender en non-binaire mensen (zie hier voor een samenvatting: 
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/209 ).

EPATH verkiezingen: Guy T'Sjoen blijft voorzitter tot 2021. Allessandra Fisher en Christina 
Richards zijn verkozen tot nieuwe bestuursleden. 

De uitslag van de verkiezingen voor de volgende plek waar de EPATH gehouden wordt: er zijn 30 
stemmen uitgebracht op Hamburg en 45 op Gotenburg, de volgende keer gaan we dus naar Zweden.

Attila Fazekas krijgt als organisator van Gotenburg zowel de banner van de EPATH en ook het 
woord, hij bedankt iedereen voor de stem op Gotenburg. Iedereen is welkom van 14 - 17 april 2021.
Hij toont een foto van een Zweeds koffiebroodje en vertelt glimlachend dat je in Zweden de hele 
dag cappuchino kunt bestellen (dit was een knipoog naar de presentatie van Francesco Lombardo op
donderdagmiddag, die uitgebreid de Italiaanse gewoontes rond koffie besprak). 

(Het filmpje van Gotenburg wordt nogmaals getoond). 

Guy T'sJoen: daarmee is deze EPATH gesloten, we blijven contact houden.

https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/209
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/232
https://epath2019.exordo.com/programme/presentation/191


Bijlage: vertaling van de wervingsteksten van Christina
Richards en Allesandra Fisher
Let op: als je Engels kunt lezen, lees dan liever de volgende bijlage met de letterlijke Engelstalige 
tekst van de website https://epath.eu/about-us/board/meet-your-candidates/. Ik heb die zo goed en 
kwaad als mogelijk is geprobeerd te vertalen, maar dit is mogelijk niet helemaal vrij van mijn 
interpretatie van wat er in het Engels staat.

Christina Richards
Over mij:

Ik ben een transgender, een professor in de psychologie van gender en psychische gezondheidszorg,
en een vriend van de Brittish Psychological Society (BPS) waar ik voorzitter ben van de groep van 
counseling psychologie. Ik ben lid van het committee van Psychologist Prescribing (een groep die 
voorstander is van het idee dat ook psychologen medicijnen mogen voorschrijven - F) en hoofd van 
nationale beoordeling van counseling in psychologie. En voorzitter van het committee voor BPS 
richtlijnen voor therapeutisch werken op het gebied van diversiteit in seksualiteit, gender en relaties.
Ik ben ook waarnemend volledig professor van gender en psychische gezondheidszorg bij Regen't 
University London School of Psychotherapy and Psychology. Als vrijwilligerswerk ben ik 
vertrouwenspersoon van het nationale LGBT Foundation, mede oprichter van BiUK en mede-auteur
van het Biseksualiteits rapport. 

In mijn carriere heb ik me toegeweid aan het werk in de gender diversiteit. Ik ben nu hoofd 
consultant psycholoog en hoofd van de psychologie, en ook hoofd van onderzoek, bij de London 
Gender Clinic (Charing Cross) binnen Travistock en Portman NHS Foundation Trust. Dit behelst 
management en leidinggeven en ook beoordelen van mensen met complexe hulpvragen voor 
hormonen en operaties.

Als een gepassioneerd voorstander van gender diverse mensen was ik vereerd om gekozen te 
worden door het bestuur van WPATH om voorzitter te zijn van de groep die zich bezighoudt met 
beoordeling van volwassenen in Standards of Care 8 (SoC v8).  Ik vertegenwoordigde de East 
Midlands in NHS England's Clinical Reference Group over Gender Identiteits Zorg en ik sta 
geregistreerd als een expert in gender diversiteit door de BPS over gender diversiteits specialist 
register (wiens criteria mede door mij zijn ontwikkeld). Ik ben een van de weinige psychologen die 
erkend worden door de rechtspraak in Groot Brittanië als specialist in genderdysforie.
In mijn academische werk ben ik hoofdredacteur van het tijdschrift van de BPS groep van 
counseling psychologie "Counseling Psychology Review" en ik heb heel veel bijdragen, rapporten, 
hoofdstukken van boeken en boeken geschreven, voornamelijk over gender diversiteit, inclusief het 
eerste zorgverlenersboek voor begeleiden van non-binaire mensen.

Mijn visie op EPATH:

Ik hoop dat ik, door mijn deelname aan het EPATH bestuur, mijn drie samenkomende ervaringen en
bekendheid met het werk van de organisatie - die van transgender, wetenschapper en zorgverlener. 

Op deze manier hoop ik bij te dragen aan de organisatie's doel om gezondheidszorg, lichamelijke en
sociale hulp te stimuleren, een toename van de levenskwaliteit en zorgen dat transgenders hun recht 
op gezonde ontwikkeling en welbevinden kunnen uitoefenen. Dit kan door uitvoeren en verspreiden
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van onderzoek (zoals besproken in de doelen hieronder), vooral gefocussed op wat bijdraagt aan 
regelgeving, wetgeving en zorgverlening - en ook praten met mensen die regels en wetten maken 
om veranderingen door te voeren. 
Dit zal bijdragen aan de Doelen van de Organisatie in het bevorderen van Europese (en 
wereldwijde) kennis en vaardigheden in transgender gezondheidszorg en bijdragen en uitbreiden 
van de banden tussen Europese landen in de transgenderzorg. Mijn EuroPsy prijs bewijst mijn grote
geloof in Europees bondgenootschap en ik hoop bij te dragen aan de organisatie om de resultaten 
van research en ervaringen met het publiceren van rapporten en het organiseren van 
wetenschappelijke conferenties en bijeenkomsten, en samenwerken met internationale organisaties 
met dezelfde of soortgelijke doelen.

Alessandra Daphne Fisher
Over mij:

Ik ben een zorgverlenend onderzoeker met de achtergrond van een hormoondeskundige, ik leid al 
enkele jaren het genderteam in Florance. Mijn onderzoeksactiviteiten in de afgelopen tien jaar 
hebben zich gericht op medische en psychische ondersteuning van transgenders, en ook op 
bevorderen van bewustwording en acceptatie van seksuele minderheden in Italië. Ik heb actief 
deelgenomen aan Italiaanse zorgverlening en onderzoeks activiteiten voor transgendere jongeren, 
met als doel om gezondheidszorg uit te breiden naar transgendere adolescenten. Ik heb de 
werkgroep gecoördineerd die zich bezig hield met de eerste Italiaanse richtlijnen voor de 
behandeling van transgendere adolescenten, overeenkomstig de WPATH richtlijnen.

Ik heb divers onderzoek bij meerdere zorgaanbieders gecoördineerd waar het ging over multi-
disciplinaire teams, met gender incongruentie als onderwerp. Ik ben een lid van de endocrinologie 
stuurgroep binnen het project Europees Netwerk voor onderzoek naar Gender Incongruentie 
(ENIGI) en van de transgender seksuele gezondheidszorg Committee van de European Society of 
Sexual Medicine (ESSM). Ik heb actief bijgedragen aan de geboorte van EPATH, als onderdeel van 
de hormoonbehandelaars groep sinds de EPATH opgericht is. Ik word vaak uitgenodigd op diverse 
internationale en nationale congressen met spreekbeurten over gender incongruentie. Ik doceer in 
trainingen en ben een mentor of opponent in diverse PhD theses die over transgender 
gezondheidszorg gaan. Ik ben lid van de werkgroep voor SoC 8 die zich bezig houdt met het 
hoofdstuk over Intersekse Condities. Ik ben auteur of mede-auteur van meer dan 80 artikelen in 
wetenschappelijke internationaal gepubliceerde hoog impact tijdschriften en van boeken die vooral 
over gender incongruentie gaan (HI 27).

Door te werken in een cultureel conservatief en religie gebaseerde context als Italië ben ik veel 
weerstand en problemen tegengekomen bij de promotie van transgender gezondheidszorg. Om deze
reden werk ik samen met het Italiaanse Nationale Instituut en coordineer ik workshops binnen 
Italiaans wetenschappelijke groepen, met als doel om de toegang tot gezondheidszorg van 
transgenders in te voeren. Ik ben actief aan het werk om de kosten van hormoonbehandelingen te 
laten vergoeden door de Italiaanse zorgverzekeraars en om brede landelijke gezondheidszorg aan te 
kunnen bieden.

Mijn visie voor EPATH:
De missie van EPATH zou een hogere prioriteit moeten geven aan het meer promoten van acties om



de gezondeid van transgenders te beschermen, door competentie en vaardigheden aan te bieden aan 
zorgverleners binnen Europa. Zorgverleners zouden voorbereid moeten worden om mensen met 
gender identiteits gerelateerd onbehagen te herkennen en voor deze mensen te zorgen, en ook voor 
mensen die gender bevestigende zorg gevraagd of ontvangen hebben. Bestaande Europese 
zorgverleners verwijzen transgenders soms niet of niet snel genoeg door. Dit geeft aan hoe 
noodzakelijk het is om het huidige gebrek aan zorg te verbeteren, niet alleen door professionele 
training en wetenschappelijk onderzoek maar ook speciale onderwijsprogramma's op school en 
binnen lokale werkgroepen.  Gebrek aan kennis over gender diverse mensen kan ook leiden tot 
discriminatie en weinig maatschappelijke acceptatie die transgenders soms hebben in veel Europese
landen. Vanuit dit perspectief zou EPATH ook de levenskwaliteit van transgenders in Europa 
moeten bevorderen door het verlagen van blokkades voor seksuele minderheden.

  

 



Bijlage: Oorspronkelijke Engelstalige tekst nieuwe 
bestuursleden EPATH
Gekopieerd van de website https://epath.eu/about-us/board/meet-your-candidates/ op 14-4-2019

Christina Richards
About me:

I am a trans person, a psychologist professor of gender and mental health, and a Fellow of the 
British Psychological Society (BPS) where I am the Chair of the Division of Counselling 
Psychology; Committee member for Psychologist Prescribing; Lead National Assessor for 
Counselling Psychology; and Chair of the committee for BPS Guidelines for working 
therapeutically with sexual, gender, and relationship diverse clients. I am also Visiting Full 
Professor of Gender and Mental Health at Regent’s University London School of Psychotherapy 
and Psychology. In my charity work, I am a Trustee of the National LGBT Foundation; Co-Founder
of BiUK, and co-author of the Bisexuality Report.

My career has been dedicated to work in the field of gender diversity. I am currently Lead 
Consultant Psychologist/Head of Psychology, as well as Head of Research, at the London Gender 
Identity Clinic (Charing Cross) within the Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. This 
involves management and supervision as well as assessing people with complex needs for 
hormones and surgeries.

As a passionate advocate for gender diverse people I was privileged to be appointed by the 
executive board of WPATH to be Lead Chapter Author for Adult Assessment in the Standards of 
Care Version 8 (SoC v8) revision. I also represented the East Midlands to NHS England’s Clinical 
Reference Group (CRG) on Gender Identity Services; and I am listed as an expert in gender 
diversity by the BPS on the Gender Diversity Specialist Register (whose criteria I co-drafted). I am 
one of the few psychologists recognised by the UK’s Courts and Tribunals Service as a Specialist in
the field of Gender Dysphoria.

In my academic work, I am the the Editor-in-Chief of the journal of the BPS’ Division of 
Counselling Psychology: Counselling Psychology Review, and have published a great many papers,
reports, and book chapters, and books, mostly on gender diversity, including the first ever clinical 
guide on assisting non-binary folk.

My vision for EPATH:

In joining the EPATH board, I would hope to bring my triple intersecting experiences and 
knowledge to the work of the Association – That of a trans person; and academic; and a clinician. In
this way I hope to meet the Association’s aims of promoting mental, physical and social health; 
increasing quality of life; and ensuring transgender people’s rights for healthy development and 
well-being. I would see this as being facilitated through undertaking and disseminating research (as 
outlined in the Goals below), most especially focusing on that which informs policy, law, and 
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clinical practice; as well as engaging with policy and law makers to effect change.

This would aid the Goals of the Association in fostering European (and global) knowledge and 
skills in transgender care; as well as facilitating and extending the bonds between European 
countries in transgender care. My EuroPsy award evidences my firm belief in European partnership 
and I would hope to aid the Association to spread the results of research and experiences by 
publishing reports and organising scientific conferences and meetings; and collaborating with 
international organisations with the same or related aims.

Alessandra Daphne Fisher
About me:

I am a clinical researcher with an Endocrinological background, leading since several years the 
Florence’s Gender Team. My research activity in the last ten years have been focused on medical 
and psychological support of transgender people, as well as on promoting awareness and acceptance
of the sexual minorities in the Italian context. I have actively participated to foster Italian clinical 
and research activity in transgender youth, with the aim to extend health care support also to 
transgender adolescents. I have coordinated the working group to develop the first Italian guidelines
for treatment of transgender adolescents, in line with WPATH guidelines. 
I have been involved and coordinated several multi-centre clinical studies involving 
multidisciplinary teams, having gender incongruence as topic. I am a member of the Endocrinology 
Steering Committee within the project European Network for the Investigation of Gender 
Incongruence (ENIGI) and of the Transgender Sexual Health and Dysfunction Committee of the 
European Society of Sexual Medicine (ESSM). I have actively participated to the EPATH birth, 
being part of the endocrinology stream since its foundation. I have been an invited speaker in 
several international and national congresses with lectures on gender incongruence. I teach in 
courses and am a mentor or opponent to several PhD theses focused on transgender health. I am a 
Chapter Workgroup Member for the Applicability of the Standards of Care (SOC8) to People with 
Intersex Conditions. I have authored or co-authored more than 80 scientific international, high 
impacted journals papers and book chapters mainly focused on gender incongruence (HI 27). 
By working in a culturally conservative and religion-permeated context as Italy, I had to face many 
barriers and difficulties in promoting transgender health. For this purpose, I’m collaborating with 
the Italian National Institute of Health and coordinating working groups within Italian scientific 
societies, with the aim of implementing access to health care for transgender people. I’m actively 
participating to obtain the coverage of costs of hormones by the Italian NHS, and to provide 
homogeneous local health care offer.

My vision for EPATH:

EPATH mission should include among its priorities the promotion of actions to protect the health of 
transgender people, by implementing competencies and skills among providers around Europe. 
Clinicians must be prepared to recognize and care for persons experiencing gender identity-related 
discomfort, as well as for those who have received or request gender-affirming medical treatments. 
Existing European services do not always guarantee an appropriate and timely referral of 
transgender people when needed. This stresses the need to fulfil the current gap not only by 



fostering specific professional training and scientific research but also special educational programs 
within schools and local communities. Scarce knowledge of gender diverse people may also lead to 
discrimination and low social acceptance that often transgender people should face in many 
European countries. In this perspective, EPATH should be also committed to increase the quality of 
life among transgender people around Europe, by reducing barriers for sexual minorities.


