
Verslag avond wetenschap achter genderdysforie - 19-03-2019

Waarschuwing vooraf: ik probeer zoveel mogelijk mee te schrijven. Soms lukt dat vrij aardig, soms 
gaat de presentatie zo snel dat een (kleiner) deel van de informatie mist. Onderstaande informatie 
geeft een beeld waar het over ging, de belangrijkste conclusies zijn opgeschreven. In cursief vind je 
mijn feedback.

1. Is iedereen hetzelfde als vroeger? Over aanmeldingen van adolescenten door de jaren heen
[Helaas was ik door verkeersopstoppingen 15 minuten te laat waardoor ik de eerste presentatie 
gemist heb, excuses]

2. Jullie aan het woord (Müjde Özer)
Özer is operatiearts, in deze presentatie echter geen stortvloed aan cijfers of gruwelijke plaatjes. Dit 
is een kwalitatief onderzoek: onderzoek met als belangrijkste vraag "waar is behoefte aan"? Dus: 
jullie aan het woord.

Veel onderzoek begint met het beschrijven van de doelgroep. Daarna wordt vanuit het perspectief 
van de onderzoeker gekeken naar wat de onderzoeker wil weten en wat de onderzoeker al denkt te 
weten. Veel onderzoek vindt plaats op basis van vragenlijsten. 

Özer doet aan seks onderzoek, bij gender incongruentie wordt dan vaak gevraagd naar de seksuele 
oriëntatie. Dat leidt op zichzelf dan weer tot vragen: als een transvrouw op een man valt, is die dan 
hetero of homo/lesbisch? Hoe classificeer je twee transvrouwen die op elkaar vallen? En is het voor 
de patiënt zelf wel relevant wat de seksuele oriëntatie is?

Doelgroep: er zijn vragenlijsten in omloop die gericht zijn op blanke hetero vrouwen die [...] en in 
de afgelopen twee weken gepenetreerd hebben. Die zijn sowieso al lastig te vinden. En is het 
relevant?

Het A-UMC heeft in de afgelopen jaren een keuzehulp voor transmannen ontwikkeld. Die 
keuzehulp kan ook helpen om als arts en patiënt samen te beslissen. Bij die gesprekken komt 
seksualiteit ook naar voren: "let's talk about seks". Op dit moment loopt onderzoek om de 
keuzehulp te evalueren. 

Informatievoorziening is vaak lastig. Patiënten weten zelf vaak niet wat wel-of-niet belangrijk is. 
En aan de balie weet men vaak niet welke informatie gegeven moet worden. 

De keuzehulp is ontwikkeld voor transmannen: er is veel keuze in wat wel-of-niet bij je past. De 
keuzehulp richt zich op de vraag welke operaties mogelijk zijn voor een kleine of grote penis. 

Bij de evaluatie wordt verwacht dat de keuzehulp leidt tot:
- minder moeilijke keuzes
- minder beslis conflicten
- minder spijt over eerdere keuzes
- meer tevreden over de keuze
- beter geïnformeerd zijn

Om de keuzehulp te evalueren is gebruik gemaakt van zowel vragenlijsten als interviews. In totaal 
50 transmannen hebben de vragenlijst ingevuld, er waren 15 interviews. De vragenlijst ging niet 
specifiek over transgenders, er is gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst die onderzocht hoe 
moeilijk iemand het vindt om beslissingen te nemen. Conclusie van de vragenlijst was dat het aantal
mensen met beslissings conflicten bij mensen die de keuzehulp wel gebruikt hebben lager is dan bij 



mensen die de keuzehulp niet gebruikt hebben. Transmannen die de hulp gebruikt hebben waren 
zekerder van hun keuze dan mannen die dit niet gedaan hebben. Ook gaven mannen die de hulp 
gebruikt hebben aan dat ze zich beter voorbereid voelen dan mannen die dit niet gedaan hebben. De 
keuzehulp werd soms wel te laat wordt aangeboden: als je voor het eerst bij de plastisch chirurg 
bent, dan weet je al wel waar je voor gaat. 

De interviews werden gehouden met behulp van een topic lijst. Op basis van de topic lijst zijn 
vragen gesteld, op basis van de reactie van de transgender kwamen sommige topics vaak terug, 
andere niet. Naar aanleiding van de antwoorden werd de topic lijst aangepast voor het volgende 
interview. Op basis hiervan ontstond een evenwichtige lijst die relevant was voor het onderwerp. 
Deze manier van onderzoek heet "data saturatie". Het heeft als voordeel dat de mensen die 
ondervraagd worden bepalen. Men heeft ook daardoor heel veel meer informatie teruggekregen dan 
waar men in het begin om vroeg. 

De keuzehulp is als positief ervaren door transgenders. Men vond het makkelijk om informatie 
terug te lezen. Het bleek ook een handige tool om de omgeving te informeren. Belangrijkste 
adviezen waren om de keuzehulp eerder aan te bieden en ook foto's te laten zien (maar dan niet 
direct, zoals op websites van operatie artsen in het buitenland). Uit de interviews bleek ook dat er 
vooral direct na de comming out heel veel behoefte aan informatie is. Ook zijn de gevolgen van de 
lange wachttijden heel ingrijpend. Een andere conclusie is dat iemand die weinig mensen in de 
omgeving heeft niet automatisch ook weinig steun ontvangt. Die steun kan namelijk ook gegeven 
worden door bijvoorbeeld een psycholoog of anderen. Informatie is nu nog heel gefragmenteerd. Na
afloop van het krijgen van zorg mist informatie. 

Binnen dit onderzoek (GenderQ) is toch gekozen voor een vragenlijst. Daar hebben veel 
transgenders iets op tegen:
- veel vragenlijsten worden nu niet gevalideerd door mensen uit de doelgroep
- transgenders worden overspoeld door vragenlijsten
- woordkeuze in vragenlijsten is vaak niet goed
- het perspectief in vragenlijsten is vaak die van de onderzoeker, niet die van de onderzochte.

In dit onderzoek is eerst literatuuronderzoek gedaan. Daarna wordt onderzoek in meerdere landen 
gedaan, in dit geval in Amerika, Canada, Denemarken en Nederland. Vragen zijn gecontroleerd 
door transgenders. De lijst is geschikt om door grotere groepen beantwoord te worden.

Als je naar de literatuur over seks kijkt, dan is er weinig kennis over transgenders. De literatuur gaat
vooral over de vraag of mensen een orgasme kunnen krijgen, of mensen gemeenschap hebben 
(zowel t.a.v. het krijgen, danwel het inbrengen van een penis) en seksuele oriëntatie. In het nieuwe 
onderzoek van Özer gaat het meer over sexual wellbeing: iemand kan best een leuk orgasme hebben
terwijl het inbrengen van de penis wel pijn doet. Dit verschilt per persoon. Het onderzoek zal 
proberen een definitie te ontwikkelen voor sexual wellbeing. Pas na onderzoek bij transgenders zal 
gekeken worden hoe dit bij cisgenders werkt (dus andersom t.o.v. wat normaal gebruikelijk is). 

Er zullen focusgroepen samengesteld worden voor een informatie tool voor transvrouwen, mogelijk
kan kennis later ook gebruikt worden voor transmannen? Bijdrage aan deze focusgroep kan op heel 
veel  verschillende manieren, via meerdere transgender groepen. 

Vragen uit de zaal: 
- Paula Vennix heeft eerder onderzoek gedaan, ze beschrijft haar eigen eerdere onderzoek en biedt 
aan mee te denken. 
- N.a.v. het eerdere gepresenteerde onderzoek over veranderingen bij de jeugd: ook bij ouderen is 
veel veranderd, bijv. doordat hormonen ook via het internet gekregen kunnen worden en ook 



doordat genderverandering in het paspoort veel gemakkelijker geworden is. Antwoord van de 
voorzitter van de avond (Den Heijer): we kunnen niet overal tegelijk onderzoek naar doen. Er wordt
gesproken met transgender verenigingen over wat we verder moeten onderzoeken. 

Wat positief is aan deze presentatie is dat hier het nieuwe begrip genderincongruentie ipv 
genderdysforie gebruikt wordt. Er werd gesproken over trans mannen en trans vrouwen, niet over 
geslacht bij geboorte (zoals bij presentaties door operatieartsen vaak wel gebeurt). Ook de aanpak 
van het houden van interviews is positief: het is goed als onderzoekers open staan voor 
veranderingen in de lijst van onderwerpen die belangrijk zijn voor een onderzoek op basis van de 
antwoorden van transgenders.

Helaas is het aantal mensen met wie interviews gehouden is relatief klein, je kunt je dus afvragen of
de topic lijst voldoende uitgebalanceerd is. Omgekeerd vraag ik me ook af of afwijkingen van de 
grootste gemene deler nog voldoende naar voren komen in dit type onderzoek. Ik vind het een 
gemiste kans dat niet direct gevraagd is om je in de zaal (of later per e-mail) rechtstreeks bij Özer 
op te geven als je mee wilt denken in de focusgroep voor dit onderzoek.

Korte pitches
Onder dit onderwerp worden twee onderzoeken gepresenteerd die er aan komen:

- Onderzoek naar HIV en SOA's onder transgenders (Carenza Daans)
De onderzoekster wil deze bijeenkomst graag gebruiken om focusgroep leden te werven. Ze wil 
patiënten meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Ze wil patiënten mee laten denken over 
vragen in het onderzoek en patiënten ook meer betrekken bij hoe het resultaat van haar onderzoek 
beter verspreid kan worden. 

Doel van het onderzoek is om cijfers van HIV en SOA's onder transgender personen in kaart te 
brengen. Ze verwacht op basis van de welvaart in Nederland dat de internationale cijfers hoger zijn 
de Nederlandse cijfers. Ze wil ook risicofactoren voor het verkrijgen van HIV en SOA onderzoeken.
Het onderzoek vindt samen met de GGD plaats. 

Als je interesse hebt dan kun je je aanmelden bij de inschrijfbalie in de pauze.

- Onderzoek naar lichaamsvet en bloedplaatjes: Shamva en trans (Marieke Tebbens)
De vraag in dit onderzoek is of geslachtshormonen effect hebben op lichaamsvet, beenmergvet en 
vet in buik en lever. De andere vraag is of het effect zichtbaar is in bloedplaatjes. 

Via beide methoden wordt gekeken naar het effect van hormonen op hart- en vaat ziekten. In totaal 
worden 24 transmannen en 16 transvrouwen gezocht die nu nog geen hormonen gebruiken. 

Opzet van het onderzoek:
- De eerste zes weken worden alleen hormoonremmers gebruikt
- Daarna hormoonremmers + cross-seks hormonen
- Het onderzoek wordt zoveel mogelijk gecombineerd met bestaande afspraken. Daarbij wordt als 
extra een MRI onderzoek, een Dexa-scan (botdichtheid) en een extra bloefafname gedaan. 
Daarnaast moet 2x extra (gedurende 12 maanden) een bezoek aan het ziekenhuis gedaan worden 
waarbij opnieuw een MRI onderzoek, Dexa-scan en bloedafnames gedaan worden.

Meer informatie kun je krijgen bij de onderzoeker: shamvatrans@vumc.nl

Vragen uit de zaal: compliment voor het opzetten van een focusgroep van transgenders. Het zou 
goed zijn om bij elk onderzoek een focusgroep te hebben.



Het laatste compliment komt van mij. Dit is een van de grote verschillen tussen onderzoeken in 
Amsterdam en onderzoeken in bijvoorbeeld Gent en Hamburg. In deze steden is het al jaren heel 
normaal dat transgenders meedenken met onderzoekers van de genderteams. Ik ben blij dat ook 
Amsterdam nu deze stap zet.

In het onderzoek naar lichaamsvet en bloedplaatjes is het vreemd dat ze maar zo weinig patiënten 
vragen. Ja, ik weet dat dit soort onderzoek niet goedkoop is, maar de uitslag laat zich raden: "geen 
conclusies te trekken omdat het aantal deelnemers te laag was, vervolgonderzoek is nodig".

Veiligheid van hormonen 
Onderzocht is het effect van hormonen op hart- en vaatziekten, botbreuken en borstkanker. 

Hart- en vaatziekten (Nienke Nota):
Hart- en vaatziekten komen voor de overgang meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Na de 
overgang is het risico min-of-meer gelijk. De vraag is dus: werken oestrogenen beschermend? De 
vraag is ook of dit risico verandert als transgenders hormonen gaan gebruiken. In deze onderzoeken 
is jong dus jonger dan 50 jaar en oud is ouder dan 50 jaar.

Voor dit onderzoek is dossier onderzoek gedaan van 1972-2015. In totaal zijn 7000 dossiers 
bekeken. De vraag was hoeveel transgenders hartaanvallen, beroertes of trombose hebben gekregen 
na het gebruik van hormonen. Dit is afgezet tegen de algehele populatie, die vrijwel gelijk is aan 
alle niet-transgenders.

Uitkomsten: 

Bij transvrouwen is het risico op beroertes hoger dan bij niet-transgender mannen en vrouwen. Bij 
hartinfarcten is het risico gelijk aan het risico van cismannen en hoger dan cisvrouwen. Het risico 
op trombose is hoger ten opzichte van cismannen en ook hoger ten opzichte van cisvrouwen. 

Bij transmannen is de kans op een hartinfarct hoger dan dat van niet-transgender vrouwen en gelijk 
aan het risico bij cismannen. Bij tromboses en beroertes is geen verschil gevonden.

Bij deze uitkomsten is het belangrijk dat niet direct een oorzakelijke relatie met hormoongebruik te 
leggen valt. Zo is niet gecorrigeerd voor mensen die wel-of-niet roken, overgewicht hebben, minder
bewegen of meer stress hebben.  Hormonen zouden wel een rol kunnen spelen, maar we weten het 
niet zeker.

Advies voor vervolgonderzoek is dan ook om al bekende oorzaken voor hartproblemen beter mee te
nemen zodat uitkomsten gecorrigeerd kunnen worden en het effect van hormonen duidelijker 
zichtbaar wordt. Daarnaast zal voorlichting gegeven worden aan patiënten over wat nu gevonden is:
verbeteren van levensstijl is belangrijk. Ook dienen bloedsuikers en cholesterol regelmatig 
gecontroleerd te worden tijdens de behandeling.

- Botbreuken (Chantal Wiepjes):
Mannen hebben meer botmassa dan vrouwen. Na de overgang neemt de botmassa sneller af bij 
vrouwen. Hormonen hebben hier invloed op.
 
Jonge mannen hebben vaker botbreuken dan vrouwen, dit wordt met name veroorzaakt door sport. 
Op latere leeftijd hebben vrouwen vaker botbreuken dan mannen, dit komt door de lagere 
botdichtheid. 



Het onderzoek naar botbreuken volgt in principe dezelfde aanpak als die van Nienke over hart- en 
vaatziekten. Nadeel is echter dat dossiers bij botbreuken minder betrouwbaar zijn dan bij hart- en 
vaatziekten. Daarom is hier een andere aanpak gevolgd: voor de landelijke cijfers is gebruik 
gemaakt van CBS cijfers over eerste hulp, in de periode 2013-2015. 

Transvrouwen onder de 50 hebben niet vaak botbreuken, het zit een beetje tussen cismannen en 
cisvrouwen in. Transvrouwen ouder dan 50 hebben wel vaker botbreuken dan mannen, 
vergelijkbaar met cisvrouwen. Transmannen hebben meer botbreuken dan cismannen en minder dan
cisvrouwen.

Het effect van hormonen op botbreuken is dus niet heel hoog.

- Borstkanker:
Borstkanker komt vaker voor bij vrouwen (1:8) dan bij mannen (1:1000). Grootste risico is de 
familie waarin je geboren wordt. De vraag in dit onderzoek is of er verschil is door het gebruik van 
hormonen? Borstkanker is gevoelig voor oestrogenen. De vraag is dus of het risico verandert als 
transgenders geslachtshormonen gebruiken. 

De aanpak is hetzelfde als bij de voorgaande twee onderzoeken. Er is een landelijke palgra-
database, dit is een landelijke database met alle informatie over weefsels die voor onderzoek 
gebruikt zijn. De gegevens uit deze database zijn vergeleken met de dossiers van transgenders die 
bij het A-UMC behandeld zijn.

Uitkomsten:
Van de behandelde transvrouwen kregen 15 patiënten borstkanker, de kans is 46,7x zo hoog als die 
van cisgender mannen en 70x zo klein als die van cisvrouwen. 
Bij transmannen waren dit 4 patiënten, waarbij de kans 58 keer zo hoog is als bij cismannen en 80 
keer kleiner dan die van cisvrouwen.

Adviezen voor de praktijk: laat transvrouwen meedoen aan bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
(als de geslachtsaanduiding is aangepast bij de gemeente dan gebeurt dit automatisch). Als iemand 
in de familie borstkanker krijgt wordt vaak aan de rest van de familie aangeboden om ook 
onderzoek te laten doen. Advies is om daar dan aan mee te werken.
 
Transmannen die geen borstverwijderende operatie gehad hebben wordt aangeraden om deel te 
nemen aan het bevolkingsonderzoek. Als de geslachtsaanduiding bij de gemeente is aangepast, dan 
wordt je hier niet meer automatisch voor uitgenodigd, dat moet je dus zelf in de gaten houden. Ook 
het A-UMC zal hier alert op zijn.

Transmannen die wel een borstverwijderende operatie gehad hebben zijn nog steeds vatbaar voor 
borstkanker (!). Er is risico doordat niet alle borstweefsel is verwijderd (om cosmetische redenen). 
Bij een borstverwijdering bij vrouwen die borstkanker hebben gehad wordt meer weefsel 
weggehaald dan bij transmannen, maar ook zij blijven kans houden op borstkanker doordat ook bij 
hen nog restweefsel aanwezig is. 

Algemeen advies: als je veranderingen aan je lichaam merkt, trek dan aan de bel.

N.a.v. vragen uit het publiek:
Botbreuken: de botdichtheid bij transvrouwen is al voor de hormoonbehandeling lager dan die van 
de algehele bevolking. Op latere leeftijd is het risico hetzelfde als dat bij cisvrouwen. Onderdrukken
van testosteron maakt dit niet anders. Het vitamine D gehalte van transgenders is lager dan die van 
de algehele bevolking. Minder buiten komen is hier de oorzaak?



Bij een transvrouw uit het publiek was de vitamine D veel te laag. Dit is door de huisarts 
opgemerkt, niet door de VU. Antwoord: bij de start van de behandeling wordt het vitamine D 
gehalte ook door de VU gemeten.  

Hart- en vaatziekten: tussen 1975 en nu zijn verschillende soorten hormonen gebruikt. Grofweg tot 
2001 de ene soort en na 2001 de andere soort. Vraag is of dit effect heeft op de hoeveelheid hart- en 
vaatproblemen voor en na 2001? Antwoord is dat dit verschil niet geconstateerd is in het onderzoek.

Slotopmerking van de voorzitter (Den Heijer, zelf endocrinoloog): deze cijfers zullen binnenkort 
gepubliceerd worden. De ervaring leert dat hier door de pers soms wisselend op gereageerd wordt, 
er zouden verhalen kunnen ontstaan dat er maar beter niet behandeld kan worden met hormonen. 

De cijfers zijn vanuit het A-UMC gezien geruststellend: de conclusie van het genderteam is dat de 
hormoonbehandeling een veilige behandeling is omdat de risico's tussen die van cismannen en 
cisvrouwen liggen.

Deze laatste conclusie is belangrijk. Bij presentatie van eerdere onderzoeken liet het Amsterdamse 
genderteam altijd in het midden of hormoonbehandeling op langere termijn wel-of-niet veilig was 
omdat er onvoldoende gegevens waren om hun gevoel dat het veilig was te onderbouwen. Naar 
aanleiding van dit laatste onderzoek durven ze het schijnbaar aan om de hormoonbehandeling 
veilig te noemen.

Artsen, psychologen en onderzoekers moeten zich bij leefstijladviezen over roken, overgewicht, 
bewegen en stress zijn bij transgenders die in transitie zijn realiseren dat er vaak een reden is 
waarom een transgender rookt, drinkt, drugs gebruikt, meer/minder eet, minder beweegt en meer 
stress heeft. Die reden is dat een transgender al jaren op een manier leeft die tegen diens psyche in 
gaat. Dat is niet eenvoudig. Om die reden zouden artsen ook soepeler moeten worden met regels 
over roken, alcohol, drugs, BMI's voor operaties.

Vruchtbaarheidsbehoud bij transvrouwen
Bij hormoongebruik daalt de zaadproductie dus daalt ook de vruchtbaarheid. Na een jaar 
hormoongebruik kan een operatie gedaan worden waarbij de zaadballen verwijderd worden en de 
transgender permanent onvruchtbaar is.

Verlies van vruchtbaarheid is vaak ongewenst. Na de transitie is er vaak nog de wens om kinderen 
te krijgen met eigen materiaal. Het is mogelijk om zaad in te laten vriezen, als de transgender een 
vrouwelijke partner heeft dan kan die zwanger worden. Anders zal een draagmoeder gevonden 
moeten worden.

Het invries proces beïnvloedt de kwaliteit van het zaad. Er zijn 30-50% minder snelle zaadcellen. 
De zaadkwaliteit is ook na het invriezen minder. Het percentage snelle zaadcellen bepaalt hoe het 
zaad na invriezen gebruikt kan worden:
- Als er voldoende snelle zaadcellen zijn, dan kan via de baarmoeder geinsemineerd worden
- Is de kwaliteit onvoldoende, dan zijn geavanceerde voortplantingstechnieken nodig, dus via het 
lab. Is de kwaliteit heel slecht, dan kan bevruchting alleen door de zaadcel direct in de eicel te 
injecteren.

Deze laatste methoden zijn belastender, doordat de eicellen eerst moeten rijpen, daarna geoogst 
moeten worden en daarna de zaadcel in de eicel ingebracht moeten worden. 



Transvrouwen wordt counceling aangeboden, maar niet iedereen heeft hier behoefte aan. 50% van 
wie wel van counseling gebruik maakt laat uiteindelijk ook zaadcellen invriezen. 

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit voor invriezen en de kwaliteit na invriezen. En of er 
factoren te vinden zijn die die kwaliteit beïnvloeden. Om dit te bepalen is dossier onderzoek 
gedaan: van de transvrouwen die in 2016 en 2017 behandeld zijn, zijn de dossiers bekeken. Er is 
onderzocht op levensstijl: alcohol, roken, drugs en ook naar bijvoorbeeld strak ondergoed en of 
transvrouwen tucken (waarbij de penis strak naar achter getrokken wordt zodat deze minder goed 
zichtbaar wordt). Daarnaast zijn leeftijd en BMI bepaald. 

De leeftijd van de onderzochte transgenders is gemiddeld 24,4 jaar jong. Per persoon zijn drie 
porties zaad ingeleverd. Ten aanzien van BMI, alcohol, roken en drugs is de onderzochte groep 
gezonder dan hun leeftijdsgenoten.

In totaal hebben 98 transvrouwen aan het onderzoek meegewerkt, waarvan 3 personen geen 
zaadlozing hebben ingeleverd. De kwaliteit van zaad van transvrouwen is beduidend lager dan die 
van de controlegroep van niet-transgenders. Bij gebruik van het bewaarde zaad kon in 25% van de 
gevallen gebruik gemaakt worden van inseminatie (dus: minst belastende methode). Bij 12,3% werd
gebruik gemaakt van IVF. Bij 63,2% van de onderzochte transvrouwen is gebruik gemaakt van ICSI
waarbij een zaadcel geinjecteerd is in de ei-cel. 

De kwaliteit van zaad wordt iets minder bij een hoger BMI. Gebruik van alcohol beinvloedt de 
kwaliteit niet. De kwaliteit van zaad is minder bij rokers dan bij niet-rokers of bij rokers die gestopt 
zijn met roken. De effecten van strak ondergoed, tucken en masturberen kon niet onderzocht 
worden omdat dit niet is terug te vinden in de dossiers. 

Er zijn met uitzondering van roken niet echt duidelijke verklaringen te vinden waardoor de kwaliteit
van zaad minder wordt. 

Conclusie uit het onderzoek: transvrouwen zullen geadviseerd worden t.a.v. tucken, ondergoed en 
roken, die adviezen hebben als doel dat ingrijpende methoden om nageslacht te krijgen uit eigen 
materiaal minder vaak nodig zijn. 

Vragen uit het publiek: 
1) het onderzoek is gedaan bij mensen van 16 jaar en ouder. Is hierbij ook rekening gehouden met 
puberteitsremmers? Antw: ja. Een aantal patiënten gebruikte wel al hormonen via internet. Er is wel
gepoogd hiervoor te corrigeren.

2) als meisjes puberteitsremmers gebruiken, dan heeft dit dus gevolgen voor de vruchtbaarheid. Hoe
gaan jullie daarmee om? Antw: er wordt wel degelijk gekeken hoe we hiermee om kunnen gaan. 

3) Transmeiden staan in tweestrijd: aan de ene kant willen ze niet in de puberteit komen ivm 
bijvoorbeeld de baard in de keel krijgen, aan de andere kant willen ze nog wel de mogelijkheid 
hebben om zich voort te planten. Antw: de vraag is: kan een meisje lang genoeg wachten om de 
behandeling te starten? Het krijgen van een lage stem kan een nadeel zijn. 

4) Houdbaarheid: hoelang kan zaad worden bewaard? Antw: het kan zo lang als nodig worden 
bewaard. In de vriezer (-80 graden) blijft de kwaliteit van het zaad gelijk. 

Dit is het eind van de avond, de voorzitter bedankt iedereen die deelgenomen heeft aan de 
onderzoeken voor hun deelname en vraagt iedereen ook in de toekomst mee te werken als er 
gevraagd wordt om deel te nemen aan onderzoek.



Dossieronderzoek naar alcohol, roken en drugs is altijd gevoelig voor misinformatie, het is dus de 
vraag of jongeren in dit onderzoek werkelijk gezonder leven dan hun leeftijdsgenoten. Al bij het 
begin van de transgender behandeling wordt aangegeven dat roken reden is om de operatie niet uit 
te voeren. Voor alcohol en drugs geldt dit, in mindere mate, ook. Veel transgenders kiezen er bewust
voor om het ziekenhuis niet alles te vertellen (of zelfs: alleen goed-nieuws-gesprekken te voeren) om
hun operatie niet in gevaar te brengen. Dit soort onderzoek zou aan kwaliteit winnen door niet 
gebruik te maken van de ziekenhuisdossiers, maar door alle informatie buiten de 
transgenderbehandeling om te verzamelen. Bij voorkeur door bij het onderzoek gebruik te maken 
van een ander logo dan die van het ziekenhuis.

Ik hoop dat transgenders niet, in het belang van onderzoek in de toekomst, worden belast met extra 
vragen over strak ondergoed, tucken of de mate waarin iemand masturbeert. Dit is een mooi 
voorbeeld waar het belang van onderzoekers niet gelijk loopt met het belang van transgenders die 
alleen voor een behandeling naar een ziekenhuis komen.
 
Vraag 3 uit het publiek geeft heel goed aan hoe gemakkelijk medische mensen het advies geven om 
maar zo lang mogelijk te wachten voordat hormonen gebruikt worden. Dit wordt vanuit 
transgenders en hun ouders meestal niet als het juiste advies gezien. Het zou goed zijn om in een 
vervolgonderzoek te kijken hoe snel de zaadkwaliteit omhoog gaat als tijdelijk gestopt wordt met 
puberteitsremmers. Als dit bijv. al binnen 2 weken zo is, dan kan in de toekomst ook geadviseerd 
worden om snel te beginnen met de puberteitsremmers en tijdelijk te stoppen in de tijd dat zaad 
geoogst wordt voor invriezing.


