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Inleiding
Hier en daar horen we steeds meer geluiden uit de transgenderwereld. In het nieuws horen we dat
er demonstraties zijn omdat de wachtlijsten te lang zijn voor de diagnostiek van de transgenderzorg.
Ook zijn er onlangs excuses aangeboden vanuit de overheid naar transpersonen vanwege een
omstreden wetgeving tot een paar jaar geleden. Ik ben gaan onderzoeken hoe het staat met de
ontwikkeling van de diagnostiek voor transpersonen. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat het
een kwetsbare groep is in de samenleving die blijkbaar beperkt wordt in hun kwaliteit van leven. En
als mensen ongelukkig zijn beïnvloedt dat meestal ook de dierbaren om hun heen. Een sociaal
werker kan hierbij zo goed mogelijk ondersteuning geven maar in mijn ogen is het dan belangrijk om
goed op de hoogte te zijn van een aantal zaken zoals de (medische) geschiedenis en de wetgeving. Ik
heb heel veel kunnen leren van dit literatuuronderzoek en hoop dat ik hierdoor, op mijn plaats, weer
andere mensen bewuster kan laten worden van de problematiek van transpersonen.
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1. Verkenning
Het sociale vraagstuk wat ik ga onderzoeken luidt:
Moet de diagnostiek in de transgenderzorg beter?
Door hierachter te komen is mijn hoofdvraag:
Hoe staat het met de ontwikkeling van de diagnostiek voor transpersonen?
Door hier antwoord op te kunnen geven heb ik de volgende deelvragen onderzocht:
Wat is er gepubliceerd over de oorzaak?
- Wat is de omvang van het probleem?
- Hoe komt het dat een transpersoon zich anders voelt dan het biologische geslacht?
- Wat is de geschiedenis van de gezondheidszorg van transpersonen?
Wat is er gepubliceerd over het gevolg?
- Hoe komt de diagnostiek tot stand?
- Wat zijn de gevolgen van deze diagnostiek?
- Wat voor impact hebben deze gevolgen?
Wat is er gepubliceerd over de oplossing?
- Welke oplossingen zijn er voorgesteld?

1.1 Verantwoording bronnen
Ik heb voor dit literatuuronderzoek ervoor gekozen om betrouwbare bronnen op te zoeken. Door
betrouwbare bronnen te gebruiken is het resultaat gebaseerd op feiten en ik vind dat een belangrijke
basis voor een goede essay.
Zo heb ik contact opgenomen met Kirsten Visser van Trans-Parents. Kirsten geeft ondersteuning aan
ouders van kinderen die transgender zijn en is zelf ervaringsdeskundige. Ook zet zij zich in, om
belangen te behartigen van transpersonen door bekendheid te creëren op verschillende vlakken. In
de media heeft zij al in verschillende bladen een interview gegeven en ook op de radio is ze al een
paar keer geweest om te praten over gevoelige onderwerpen. Kirsten heeft mij wegwijs gemaakt in
het opzoeken van nuttige en betrouwbare informatie voor dit literatuuronderzoek.
Er zijn verschillende sites die nuttige informatie geven voor transgenders zoals; Transvisie,
Transgenderinfo en Transgender Netwerk. Hier kun je veel informatie vinden over waar je terecht
kunt als je hulp zoekt voor de transitie maar ook over de Transgenderwet, de geschiedenis en allerlei
andere vragen. Omdat zij veel informatie en ook ondersteuning kunnen bieden zijn deze bronnen
betrouwbaar.
Voor de informatie over de Transgenderwet en de regels voor het wijzigen van de geboorteakte ben
ik bij de Rijksoverheid terecht gekomen. De Rijksoverheid is een betrouwbare organisatie die uitleg
en nieuws verspreid van de wet- en regelgeving van de ministeries.
De medische informatie en informatie over de wachtlijsten heb ik gevonden bij het Amsterdam UMC
en het Radboudumc, ook heb ik de site van de WHO en de Deense Gezondheidsautoriteit
geraadpleegd voor meer informatie over de diagnosestelling. De Gezondheidsautoriteiten en
ziekenhuizen zijn verplicht om betrouwbare informatie te geven.
Verder heb ik nog wat meer informatie verkregen bij verschillende media sites zoals de Npo Radio1,
NOS en het NRC waar ik nuttige stukken heb kunnen vinden en heb ik Wikipedia een paar keer
geraadpleegd. Hier en daar heb ik ook nog wat andere sites geraadpleegd die ook betrouwbaar
overkwamen. Vaak kom je dan het verhaal in grote lijnen meerdere malen tegen dus omdat het voor
mij betrouwbaar overkwam, heb ik het gebruikt voor mijn literatuuronderzoek.
Betrouwbare informatie was voor mij erg belangrijk omdat ik een juist beeld wilde schetsen over de
problematiek van de diagnosestelling voor transpersonen.
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2. Oorzaak
2.1 Wat is de omvang van het probleem?
In Nederland zijn er rond de 90.000 transpersonen die een sociale (en medische) transitie doormaken
(Transgenderinfo, zd) Met transitie wordt bedoeld dat zij ook gaan leven en eruit gaan zien als het
geslacht waarmee ze zich identificeren. “Een transgender, transgender persoon
of transgendermens is iemand die een genderidentiteit en/of -expressie heeft die niet overeenkomt
met het biologische geslacht”( Wikipedia, 2022).
Volgens Annelou de Vries, kinderpsychiater UMC Amsterdam, melden zich er na 2013 steeds meer
jongeren aan voor transgenderzorg. “De afgelopen 2 jaar steeg dit aantal tot gemiddeld 500 jongeren
tot en met 17 jaar. Het aantal volwassenen tussen 18 en 30 jaar is verdubbeld.” Een van de oorzaken
die ze noemt is de grote zichtbaarheid van transgenders in de media. De toename tot het aantal
meldingen komt dat er meer acceptatie is ontstaan (Nederlands Jeugdinstituut, 2021).

2.2 Hoe komt het dat een transpersoon zich anders voelt dan het biologische geslacht?
In de derde maand van de zwangerschap wordt, onder invloed van wel of geen testosteron, de
genderidentiteit ontwikkeld in de hersenen van het ongeboren kind volgens Anton Grootegoed,
emeritus hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het Erasmus MC Rotterdam. Onder invloed van
testosteron ontwikkeld zich de mannelijke identiteit, bij geen testosteron of een ongevoeligheid voor
testosteron ontwikkeld zich de vrouwelijke identiteit (NRC, 2021).
Hedi Claahsen kinder-endocrinoloog van het Radboud Expertisecentrum geslacht en Gender in
Nijmegen is het daar niet helemaal mee eens. Het zou niet helemaal een biologisch verhaal kunnen
zijn. We kunnen genderidentiteit niet meten, dat kun je alleen zelf bepalen. Volgens Claahsen spelen
bepaalde begrippen over genderidentiteit waarmee we worden opgevoed in de maatschappij ook
een rol. “We willen graag alles in hokjes drukken maar tegelijk weten we ook allemaal dat
genderidentiteit een glijdende schaal is”.
Biologisch gezien is er een tweedeling, genetisch wordt het geslacht bepaald door X en/of Y
geslachtschromosomen. Volgens Grootegoed liggen testosteron en oestradiol heel dicht bij elkaar, er
is maar 1 enzymatische stap nodig om het om te zetten. “Op moleculair niveau is de grens tussen
man en vrouw flinterdun”.
Claahsen zegt dat transgender personen gezonde mensen zijn die het heel vervelend vinden als we
zeggen dat het door een genetisch defect komt dat ze zo zijn.
Grootegoed zegt dat het niet puur genetisch of hormonaals is. Het vermoeden is dat er wel wat is
aangeboren, omdat het al ver voor de puberteit tot uiting kan komen. “Maar wat dat precies is blijft
nog een mysterie”.

2.3 Wat is de geschiedenis van de gezondheidszorg van transpersonen?
Tot in de jaren ‘70 was genderdysforie nog niet zo bekend in Nederland. Genderdysforie werd toen
‘transsexisme’ genoemd en werd moeilijk geaccepteerd. Verbazing, nieuwsgierigheid maar vooral
afschuw en afwijzing waren veelvoorkomende reacties. Men dacht dat ‘transseksuelen’ prostituees
waren of psychiatrisch ernstig gestoorde mannen. Dat er ook transmannen bestonden die geboren
waren als meisje leek bijna niemand te weten (Willems, 2013). “Genderdysforie (ook wel bekend
als geslachtsidentiteitsstoornis) is een gevoel van onvrede (dysforie) met het eigen biologische
geslacht (de sekse)”(Wikipedia, 2022).
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Transpersonen die in de jaren ’60 en ’70 hulp zochten bij psychiaters werden niet serieus genomen.
Transseksualiteit stond officieel als ‘monosymptomatische psychose’ te boek. Er werd gewerkt met
eindeloze therapieën, elektroshocktherapie was daar 1 van. De bewering tot het andere geslacht te
behoren moest uit het hoofd worden gepraat. Jongeren werden soms opgesloten door de psychiater
op verzoek van de ouders. De diagnose luidde dan ‘homofiel met een trauma’ en dat zou te genezen
moeten zijn. Vluchten was dan de enige uitweg (Willems, 2013).
Transvrouwen in die tijd kochten vrouwelijke hormonen op de zwarte markt en begonnen deze
zonder medische controle in te nemen. Om een geslachtsoperatie te ondergaan konden ze naar
Londen of Casablanca waar de dokters bekend stonden om deze operaties. De registratie van het
geslacht in het paspoort klopte dan niet meer met het uiterlijk. Dit werd zelfs een probleem voor
transvrouwen die in Amsterdam uit het cabaret of uit de prostitutie kwamen. Een Algemene
Plaatselijke Verordening zorgde ervoor dat zij zich niet in het openbaar mochten vertonen in de
kleding van het andere geslacht. De politie ging hierop handhaven en vernederde de transvrouwen
regelmatig in de cel (Willems, 2013).
De meeste Nederlandse artsen begrijpen niet waarom er in een gezond lichaam gesneden moet
worden totdat Dr. de Vaal in 1968 de nood zag van veel transpersonen. Onder leiding van Dr. de Vaal
werd de eerste officiële geslachtsoperatie van man naar vrouw uitgevoerd. De transgenderzorg die
vanaf eind jaren zeventig werd gestart in het VU-ziekenhuis was van oorsprong uit christelijke
compassie. Dankzij artsen zoals de Vaal werd Nederland voorloper van de transzorg en een gidsland
voor andere landen. Mede dankzij de inzet van deze artsen, positieve media-aandacht en de inzet
van groepen die stonden voor emancipatie, travestie en transseksualiteit, een zelfhulpgroep die in
1970 werd opgericht, gespreksgroepen, activistische clubs maar ook dankzij moedige
transgenderpioniers en dappere rolmodellen veranderde de beeldvorming over transpersonen heel
langzaam (Born, 2018).
In 1985 wordt de Transgenderwet aangenomen zodat het voor transpersonen mogelijk is om hun
geslachtsaanduiding te veranderen in de geboorteakte met de voorwaarde dat de mensen zoveel
mogelijk waren aangepast aan het andere geslacht en blijvend onvruchtbaar waren. Pas in 2014
wordt deze wet gewijzigd, Nederland is het eerste land waar de wet transpersonen niet meer
verplicht om onvruchtbaar te zijn als je je naam en geslachtsaanduiding officieel wilt wijzigen
(Transgendernetwerk, 2014).
In 2021 is er een officieel excuses gemaakt door de regering voor het leed wat de oude
Transgenderwet teweeg heeft gebracht (Rijksoverheid, 2021).
Dat men onvruchtbaar moest raken voordat het geboortegeslacht officieel gewijzigd kon worden was
in het begin vaak niet het probleem, volgens historicus en transman Alex Bakker, omdat de
gemiddelde leeftijd van een transpersoon toen hoger lag waren er vaak al kinderen geboren voor de
transitie. Later werd dit dus langzaam een steeds groter probleem voor transpersonen die vaak al op
jongere leeftijd hulp zochten en lichamelijk beperkt moesten worden om die officiële
geslachtswijziging te kunnen krijgen of dat nu man, vrouw of daarbuiten of daartussenin is (Bakker,
2021).
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3. Gevolg
3.1 Hoe komt de diagnostiek tot stand?
Operaties werden pas uitgevoerd na een uitgebreide diagnosestelling volgens de DSM (Diagnostic
and Statistical manual of Mental disorders). In de jaren ’60 en ’70 kwam er veel kritiek op de lage
betrouwbaarheid in bepaalde diagnoses. Door orde te scheppen inde chaos is de DSM ontstaan De
DSM is een handboek met Amerikaans classificatiesysteem voor psychische aandoeningen wat in de
meeste landen dient als standaard in de psychiatrische diagnostiek. Hierdoor is er meer een eenheid
gekomen in de diagnosestelling. De DSM is leidend bij het bepalen van verzekerde zorg. In de
afgelopen 60 jaar is de DSM geëvolueerd naar verschillende versies (Wikipedia, 2021). De huidige
versie waar de richtlijnen in staan voor de diagnosestelling is de DSM-5.
“In de DSM-5 is de classificatie ‘genderdysforie’ opgenomen, voor mensen die zijn geboren met een
sekse die niet strookt met het gender waarmee zij zich identificeren”(Transvisie, 2022).
3.2 Wat zijn de gevolgen van deze diagnostiek?
De wachtlijsten zijn verschrikkelijk lang. Doordat er nog steeds gewerkt wordt met de DSM-5
classificatie waarin genderdysforie gezien wordt als psychische aandoening (Transvisie, 2022). Het
duurt, vanaf de doorverwijzing van de huisarts tot de intake op de genderpoli van het VUMC in
Amsterdam, op dit moment 900 dagen. Omgerekend is dit 2 jaar, 5 maanden en 3 weken. Daarna
duurt het gemiddeld nog een half jaar tot de start van de diagnostiek. Pas nadat er een diagnose is
gegeven kan er begonnen worden met een hormoonbehandeling (of eventueel een hormoon
remmende behandeling voor tieners). De diagnosestelling is persoonlijk en kan, afhankelijk van
allerlei factoren, ook nog maanden duren (VUMC, 2022).
Al met al duurt het bij het VUMC zo’n 3,5 jaar voordat je aan je transitie kunt beginnen. Het VUMC
wijt deze wachttijd vooral aan personeelstekorten en financiële beperkingen. Daarnaast neemt het
aantal verwijzingen nog steeds sterk toe. Daarbij komt dat het om een behoorlijk ingewikkeld en
langdurig traject gaat, waarbij veel zorgverleners betrokken zijn (VUMC, 2022).
Waar het VU-ziekenhuis, nu ook wel VUMC of het UMC Amsterdam genoemd, eind jaren ’70 als
eerste was met de genderpoli (Born, 2018), zijn er nu meerdere genderpoli’s in Nederland. Zo is het
Radboudumc in Nijmegen in maart 2021 gestart met de Transgenderzorg voor volwassenen
(Transvisie, 2021), waar ze in maart 2020 al gestart waren met de genderpoli voor kinderen
(Radboudumc, 2020). “Het ministerie VWS heeft het Radboudumc gevraagd om deze zorg ook aan
te gaan bieden om de druk op de wachtlijsten te verlichten”. In het Radboudumc Expertisecentrum is
de wachtlijst inmiddels ook opgelopen van 110 tot 120 weken voor de eerste intake (Radboudumc,
zd), omgerekend is dit al meer dan 2 jaar.

3.3 Wat voor impact hebben deze gevolgen?
Het lange wachten leidt al meer dan 10 jaar tot onacceptabele medische risico’s van suïcide (pogingen), depressies en zelfmedicatie. Het persoonlijke lijden is onbeschrijflijk en maatschappelijke
en zorgkosten worden torenhoog, zegt Transvisie in een persbericht (Transvisie, 2021).
Lisa van Ginneken, tot begin 2021 voorzitter van belangenorganisatie Transvisie en nu lid van de
tweede kamer, maakt zich zorgen over de groeiende wachtlijsten. Het heeft veel impact als je zo lang
op zorg moet wachten. Mensen voelen zich slecht en stoppen met hun studie of werk omdat het
proces veel energie en aandacht vraagt. Volgens van Ginneken komen depressie en suïcide vaker
voor bij transpersonen en beginnen ze ook steeds vaker met zelfmedicatie "met alle gevolgen van
dien" (NOS, 2021).
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Als er een lange wachtlijst is gaan mensen soms zelf experimenteren met hormonen die ze op de
zwarte markt kopen en dit gaat dus ook wel eens mis. Er kunnen onjuiste hoeveelheden genomen
worden of de verkeerde werkzame stoffen. Zo bestaat er bij transvrouwen een verhoogde kans op
trombose (Evelien, 2019).
Er is niet veel bekend over de cijfers van het aantal psychische klachten of suïcidegevallen of pogingen onder transpersonen. Volgens Kirsten Visser (Visser, 2022) wordt dit gewoonweg niet apart
bijgehouden in Nederland als het een transpersoon betreft.
Movisie heeft middels vragenlijsten wel een percentage kunnen inschatten:
“73% van de transgender personen heeft te maken met psychische problemen”,
“66% van de transgenderpersonen is eenzaam, 25% hiervan is zelfs sterk eenzaam”,
“21% van de transgender personen deed wel eens een zelfmoordpoging” en
“69% heeft wel eens overwogen om zelfmoord te plegen” (Movisie, 2020).
Ook hebben transpersonen veel te maken met discriminatie, dit gebeurd in opleiding, werk of vrije
tijd. Dat maakt het psychisch extra moeilijk. “Van de transgender personen in Nederland ondervindt
40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met
geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun
identiteit”(Trangendernetwerk, 2019).
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4. Oplossing
4.1 Wat voor oplossingen zijn er voorgesteld?
De voorwaarden om het geslacht te kunnen wijzigen zijn in 2014 al versoepeld met de
Transgenderwet en de procedure wordt naar aanleiding van een evaluatie in de Wet nu verder
vereenvoudigd. Bij de evaluatie bleken er steeds meer transpersonen gebruik te willen maken van
deze Wet. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft in mei 2021, mede namens minister van
Engelshoven (Emancipatie), een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer om onder andere de
deskundigenverklaring, die nu nog nodig is om een officiële geslachtswijziging te doen, en de
leeftijdsgrens van 16 jaar te schrappen (Rijksoverheid, 2021). Hierdoor kan een kind onder de 16,
zonder beperkingen op papier, leven als het geslacht waarmee hij zich identificeert.
Ook staat, sinds november 2019, in de AWGB(Algemene Wet Gelijke Bbehandeling) dat mensen op
grond van hun geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie niet gediscrimineerd
mogen worden (Transgendernetwerk, 2019). Hier is zeven jaar lang voor gestreden. Onder andere
Transgender Netwerk Nederland maakt zich hard om het discriminatieverbod nu op te laten nemen
in het Wetboek van Strafrecht zodat hier ook daadwerkelijk straffen voor gegeven kunnen worden.
Het economisch bureau Impulseconomen heeft in opdracht van Transvisie onderzoek gedaan naar de
brief van Minister de Jonge (voorheen Minister van VWS(Volksgezondheid, Welzijn en Sport))over de
nieuwe wachtlijstcijfers in de Transgenderzorg. Uit dit onderzoek komen verregaande conclusies over
de verslechtering van de transgenderzorg en de jarenlange wachtlijsten. Ook zijn de conclusies dat de
Minister heeft getrokken over de ernst van de situatie onjuist. “We constateren dat de minister van
VWS in de kamerbrief van 24 november jl. op belangrijke punten onjuiste conclusies trekt. Zo is de
behandelcapaciteit van de psychologische zorg tussen 2018 en 2021 niet met 125% maar met 75%
toegenomen, is de suggestie dat normen voor chirurgische zorg binnen handbereik zijn onjuist en is
het aantal wachtenden op psychologische zorg op basis van de cijfers in de voortgangsbrief niet met
154% maar met 211% gestegen”. In 2018 zouden de wachtlijsten al te lang zijn geweest en sindsdien
alleen maar zijn toegenomen. Transvisie zal het rapport van dit onderzoek presenteren aan de
nieuwe Minister van VWS (Transvisie, 2021).
Ook heeft de Kamer onlangs een motie aangenomen waarin de rol van zorgverleners en patiënten in
de aanpak moeten worden meegenomen door de Minister om de wachtlijsten te kunnen versterken
(Transvisie, 2021).
De WHO(World Health Organisation) heeft nog een andere classificatie samengesteld, de
ICD(International Classification of Diseases) (WHO, 2022). Hierin staan alle mogelijke ziektes
beschreven. Deze ICD wordt door ziekenhuizen gebruikt bij hun diagnoses en behandelingen. Er is in
mei 2019 een nieuwe versie goedgekeurd, de ICD 11, deze zou vanaf januari 2022 effectief in gebruik
genomen zijn (Transvisie, 2022).
Vanuit alle landen zijn experts tot de conclusie gekomen dat het begrip ‘genderdysforie’
stigmatiserend is en is het aangepast naar ‘genderincongruentie’. De betekenis van dysforie is een
sterk gevoel van onvrede hebben en dat is psychisch (Wikipedia, 2022). Genderincongruentie staat
voor het ‘weten’ dat je biologische geslacht en de genderidentiteit niet overeenkomen (VUMC, zd).
Ook is het aangepast dat deze diagnose niet meer onder psychische ziekten valt maar onder
algemene ziekten. Dit zou moeten betekenen dat mensen een behandeling kunnen krijgen, zoals
hormonen, operaties en sociaal-psychische begeleiding, als het lichaam niet klopt bij wat men zich
voelt. Ook wel ‘depathologisering’ genoemd. Hierdoor zou, een psycholoog maandenlang moeten
overtuigen voor een diagnose, verleden tijd zijn.
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Toch werkten de Nederlandse genderpoli’s nog altijd met de DSM-5 classificatie waarbij er veel
vragen worden gesteld en waardoor de diagnose pas na maanden van onderzoek kan worden
gesteld. Dit is langzaam aan het veranderen. De Kwartiermaker Transgenderzorg, welke in opdracht
van het ministerie van VWS en zorgverzekeraars werkt, schrijft nu zelf ook dat een groot deel van de
transpersonen met 1 gesprek al duidelijk kunnen maken dat ze op de hoogte zijn van de gevolgen
van een eventuele behandeling. Dit zou een groot effect kunnen hebben op de steeds langer
wordende wachtlijsten (Berghouwer, 2020).
In Denemarken is men erg vooruitstrevend, het genderprotocol is in 2017 aangepast naar informed
consent (geïnformeerde toestemming). Dit is een procedure waarin een volwassen transpersoon
alleen nog maar toestemming hoeft te geven voor een medische behandeling, nadat de volledige
informatie waarbij mogelijke voor- en nadelen van een behandeling met de arts zijn besproken
(Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority) 2018).
Hier gaan geen maanden aan psychologische onderzoeken aan vooraf omdat de patiënt immers zelf
goed kan inschatten wat er aan de hand is als hun genderidentiteit niet overeenkomt met de
genderexpressie. Er is een mogelijkheid tot psychische hulp als daar een indicatie voor is maar dit is
niet verplicht om de diagnose genderdysforie te krijgen. Hierdoor is er sneller hulp en zijn de
wachtlijsten beperkt.
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5. Analyse
5.1 Historisch politiek perspectief aanpak transgenderzorg
Als we kijken naar het historisch politiek perspectief in de transgenderzorg is er veel gebeurd. In de
jaren ’60 en ’70 werden transpersonen niet serieus genomen door de overheid. De psychiaters waren
er niet om het leven van een transpersoon te verbeteren maar door gebruik van verschillende
therapieën probeerde ze deze mensen weer ‘beter’ te maken van hun ‘monosymptomatische
psychose’. Transpersonen hadden geen recht om te zijn wie ze wilden zijn en er was geen goede
medische zorg beschikbaar. Als zij zich in het buitenland lieten opereren klopte de
geslachtsregistratie niet meer in het paspoort en dat zorgde voor problemen. Er was veel onbegrip
en men dacht nog in hokjes, je was een man óf een vrouw.
Pas eind jaren ’70 wordt er medische zorg voor Transpersonen opgezet en krijgt het steeds meer
bekendheid. De overheid heeft pas in 1985 een Transgenderwet opgesteld om, uit goede
bedoelingen, transpersonen het recht te geven hun naam en geslachtsaanduiding in de geboorteakte
te wijzigen. Als voorwaarde gold dat er ook een onvruchtbaarheidsbehandeling ondergaan moest
worden. Dit had men bedacht zodat een transpersoon na de ingreep zo dicht mogelijk bij het andere
geslacht zou komen. In die tijd was deze beslissing van de overheid vooruitstrevend.
5.2 Analyse politiek juridische invalshoek
In 2014 heeft de overheid de Transgenderwet gewijzigd. Naarmate de jaren verstreken waren er
steeds meer (jonge) transgenders die er veel moeite mee hadden om onvruchtbaar te moeten raken
voordat zij als zichzelf konden gaan leven en dat zag de overheid nu in. Men hoefde na deze
wetswijziging niet meer onvruchtbaar te raken voor een officiële naam- en geslachtswijziging op de
geboorteakte. Ook werd deze officiële wijziging makkelijker gemaakt voor transpersonen.
In 2021 is er nog een officieel excuses gemaakt vanuit de overheid voor de omstreden Wet. De
overheid zag in dat het veel leed teweeg had gebracht en dat de Transgendergemeenschap veel baat
had bij een officieel uitgesproken excuses. Op politiek juridisch vlak zijn er met de jaren betere
inzichten ontwikkeld wat de rechten van een transpersoon betreft. Er is sprake geweest van
discriminatie en door dat uit te spreken is er een beter gevoel van herkenning.
Ook is het in 2019 wettelijk verboden om iemand te discrimineren op grond van
geslachtskenmerken, genderexpressie of identiteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat klachten gemeld
kunnen worden bij het College van de Rechten van de Mens en dat transpersonen gehoord worden.
5.3 Analyse sociaal economische invalshoek
Op sociaal economisch vlak is de positie van transpersonen, die toebehoren aan een van de
minderheidsgroepen, ook verbeterd door de wijziging van de Transgenderwet in 2014 en de
bekendheid over transpersonen die dit teweeg heeft gebracht. Er is meer kennis en begrip voor de
transgenderzorg en daardoor minder ongelijkheid. Er is in 2019 een Wet aangenomen tegen
discriminatie op basis van geslacht en genderidentiteit en/of –expressie. Hierdoor kunnen
transpersonen klachten melden als er bijvoorbeeld sprake van ongelijkheid is op de werkvloer.
Ook de wijze van het diagnosticeren is zowel in de DSM-5 als in de ICD11 aangepast zodat men in
veel landen dezelfde werkwijze hebben en er een eenheid is ontstaan. Genderdysforie is in de DSM-5
opgenomen als aandoening en onlangs staat het in de ICD11 niet meer onder een psychische
aandoening. Door deze erkenning en het nieuws wat hiermee naar buiten komt, is er steeds meer
bekendheid en begrip over wat transpersonen moeten doormaken. Hierdoor voelen transpersonen
zich gesteund en zie je steeds meer mensen die voor zichzelf op durven komen in het nieuws. Door
de bekendheid kan het een gevolg zijn dat het voor transpersonen makkelijker wordt om mee te
doen in de samenleving.
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5.4 Analyse vanuit sociaal-culturele invalshoek
Er is op sociaal cultureel gebied ook een hele grote verandering ontstaan, de normen en waarden zijn
veranderd in de loop der jaren doordat de inzichten zijn gegroeid. Er is meer bekend en meer
mogelijk in de Nederlandse cultuur. Mensen hebben meer respect ontwikkeld voor transpersonen en
komen voor elkaar op. Na de wetswijziging in 2014, melden zich steeds meer jongeren aan voor
transgenderzorg. Een van de oorzaken die worden noemt is de grote zichtbaarheid van transgenders
in de media. Er is meer acceptatie ontstaan en mensen voelen zich vrijer om uit de kast te komen. Als
het diagnostische traject verkort kan worden zullen de wachtlijsten aanzienlijk ingekort kunnen
worden. En als de overheid nog iets meer kan investeren in de medische zorg zullen depressies en
suïcidegevallen of -pogingen kunnen worden voorkomen. Ook zorgt meer investering van de
overheid ervoor dat transpersonen een betere psychische zorg kunnen krijgen, hierdoor zouden zij
over het algemeen gelukkiger kunnen worden en daarbij zou hun persoonlijke omgeving zich minder
zorgen kunnen maken om hun naaste.
5.5 Sociaal werk en transgenderzorg
Een sociaal werker kan een grote rol spelen in het herstel of het veranderen van de kwaliteit van
leven van een transpersoon. Door te praten over de problematiek waar transpersonen tegenaan
lopen terwijl ze op de wachtlijst staan of tijdens het lange diagnostische traject, kan er al veel
worden bereikt. Iemand kan zich gehoord en gesteund voelen en kan daardoor geholpen worden
met het nemen van moeilijke beslissingen.
De sociaal werker houdt rekening met kernwaarden die in de Beroepscode voor de sociaal werker
staan (Van der Meij & Luttik, 2018), zoals:
- De sociaal werker heeft respect voor het recht dat de cliënt zijn eigen leven mag bepalen en
eigen beslissingen te maken mits dat het recht van een ander niet schaadt. Zo respecteert de
sociaal werker bijvoorbeeld de beslissing om op eigen initiatief hormonen te nemen. Wat
een sociaal werker wel kan doen is waarschuwen voor de gevolgen die het nemen van de
hormonen op eigen initiatief kan hebben.
- De sociaal werker ziet de cliënt in samenhang met de omgeving, de familie en de sociale
gemeenschap als 1 geheel. De sociaal werker kijkt breed, naar het gehele plaatje en met een
kritische blik. Hierdoor kan er goed worden bekeken waar er ondersteuning ingezet kan
worden, op deze manier heb je een goed overzicht van wat er speelt.
- De sociaal werker richt zich op de mogelijkheden en de kracht van personen en de
gemeenschap en bevordert hun empowerment. De sociaal werker kijkt naar wat er goed
gaat bij de cliënt en wat de sterke punten zijn. Ook wordt gekeken naar wat de omgeving kan
betekenen voor de cliënt maar kijkt ook naar wat er veranderd zou kunnen worden in deze
omgeving. Als de familie van een transpersoon veel onbegrip toont, kan de sociaal werker de
cliënt stimuleren om met de familie in gesprek te gaan en hier ook adviezen in te geven. Is dit
geen mogelijkheid dan kan de sociaal werker ook met de familie in gesprek om op deze
manier proberen om meer begrip te creëren voor de situatie.
- De sociaal werker staat voor het verbeteren van sociale rechtvaardigheid in persoonlijke
relaties en met de gemeenschap. Als iemand of een organisatie een transpersoon
onrechtvaardig behandeld kan de sociaal werker hier werk van maken door bijvoorbeeld een
gesprek aan te gaan met een familielid of een melding te doen bij de organisatie.
- De sociaal werker heeft de taak om de overheid en de samenleving te wijzen op
onrechtvaardigheden. Als er een regelement onrechtvaardig is ten opzichte van
transpersonen dan zal de sociaal werker hier een melding van maken bij het College voor de
Rechten van de Mens. Dit zal leiden tot een breder inzicht en wellicht een aanpassing van het
regelement. Dit is een goed voorbeeld van de oude Transgenderwet die in 2014 aangepast
werd omdat het veel leed veroorzaakte bij verschillende transpersonen.
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6. Conclusie
Als je naar de geschiedenis kijkt, is er zeker al veel vooruitgang geboekt. Wat beter moet en wat
beter kán zijn de ellendelange wachtlijsten die zijn ontstaan door steeds meer vraag naar
transgenderzorg, de personeelstekorten en het lange diagnostische traject. De diagnostiek kan korter
door over te stappen naar het gebruik van de nieuwe handleiding van de ICD11 waarbij
genderincongruentie niet meer als psychische aandoening wordt gezien. De toegang tot de medische
transgenderzorg zou kunnen worden vergemakkelijkt door een andere aanpak, wellicht informed
consent zoals in Denemarken waarbij er alleen psychische hulp wordt aangeboden als daar een
indicatie voor is. En de medische zorg kan worden uitgebreid met meer steun vanuit de overheid,
wellicht kan er een goed plan van aanpak worden opgesteld als de Minister van VWS om de tafel
gaat zitten met de zorgverzekeraars en patiënten.
Hierdoor moeten de wachtlijsten aanzienlijk inkrimpen om meerdere gevallen van suïcide
(-pogingen), depressies en gevallen van zelfmedicatie te voorkomen.
Een sociaal werker kan op veel punten ondersteuning bieden als dat nodig is, voor zowel
transpersonen in transitie als voor de omgeving van de transpersoon (zoals een ouder). Er kan
worden gepraat over de problematiek en er kan informatie gegeven worden. Het probleem van de
lange wachtlijsten kan een sociaal werker niet wegnemen. Het enige wat wel kan is ondersteuning
bieden door bijvoorbeeld een positievere kijk op het geheel te geven door te benoemen wat er wél
goed gaat.
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7. Mijn visie
Ik ben tot inzicht gekomen dat er al enorm veel veranderd is in de situatie van transpersonen sinds
60 jaar geleden. De geschiedenis, waarin er totaal geen acceptatie en erkenning was vanuit de
gemeenschap en de overheid, is erg pijnlijk te noemen. In medisch en sociaaleconomisch perspectief
is er een enorme progressie geboekt maar het is ook zichtbaar dat we er nog niet zijn.
Transpersonen worstelen nog steeds dagelijks met afwijzing en discriminatie, al is er gelukkig wel
steeds meer acceptatie door kennis vanuit de media. In mijn ideale wereld wordt iedereen
geaccepteerd zoals diegene is, zwart/wit, rijk/arm, jong/oud, welke gender of geaardheid dan ook…
maar helaas zijn we daar nog niet.
Met een groeiende vraag naar psychologische en medische hulp zou je grotere stappen van
verbetering verwachten. Een grote stap is de aanpassing van de ICD11 in januari jl. waarin
genderincongruentie niet meer te boek staat als psychische aandoening. Een hele vooruitgang zou je
denken maar niets is minder waar, er wordt nog steeds vastgehouden aan de ‘vertrouwde’ DSM-5
handleiding en op basis daarvan moet een transpersoon zijn hele leven blootleggen om na een lang
diagnostisch traject in aanmerking te kunnen komen voor een hormoonbehandeling en/of operatie.
Mijn aanbeveling over de houding van de politiek is dat men uit deze tunnelvisie moet komen. Ga als
Minister van VWS met de belanghebbenden om de tafel, verdiep je eens in deze problematiek en
gooi het roer om. Kijk eens naar wat het beleid van Denemarken doet met informed consent. Neem
eens een kijkje hoe dat in zijn werk gaat en waar de Denen tegenaan lopen.
Hoeveel transpersonen moeten zich nog ongelukkig of depressief blijven voelen? Hoeveel gevallen
van suïcide moeten er nog komen doordat de wachtlijsten te lang zijn? Hoeveel ouders van
transpersonen moeten nog machteloos toekijken hoe hun kind hieraan onderdoor gaat?
Kom in actie, er moet wat veranderen, nu!
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8. Discussie
Drie discussiepunten over dit literatuuronderzoek kunnen zijn:
1. Wat als de langdurige diagnostiek voor transgenderzorg wordt losgelaten en de transpersonen zelf
kunnen vertellen wat ze nodig hebben (Informed consent)?
Voor- en tegen argumenten:
- Als de diagnostiek sneller kan dan zou de psychische zorg veel minder belast worden,
hierdoor worden de wachtlijsten ook korter en krijgen minder transpersonen psychische
klachten omdat ze zich gevangen voelen in een ‘verkeerd’ lichaam.
- De transgenderzorg voor volwassenen is een onomkeerbaar proces dus het moet goed
uitgezocht worden of er echt geen twijfel is om het traject te volgen.
- Er is bij twijfel altijd een indicatie voor psychische ondersteuning.
2. Wat als de grens van 16 jaar verlaagd wordt om je gender aan te passen in het geboorteregister?
Voor- en tegen argumenten:
- Kinderen onder de 16 hoeven dan niet meer te wachten om volledig te kunnen leven volgens
het geslacht waarmee ze zich identificeren, hierdoor hoeven zij zich niet te verantwoorden
als ergens het identiteitsbewijs getoond moet worden.
- Wat als een kind twijfelt of terug wilt?
- Onder de 16 jaar worden er nog geen onomkeerbare trajecten gevolgd dus een kind kan bij
twijfel altijd terug.
3. Doet de overheid genoeg voor transpersonen?
Voor- en tegen argumenten:
- Er is al veel verbeterd; Wetswijzigingen zoals in 2014 opnieuw de Transgenderwet, in 2019
de Algemene wet gelijke behandeling die discriminatie op basis van geslacht,
genderidentiteit en –expressie verbiedt en de opgeschaalde zorg in opdracht van de Minister
van VWS.
- Er is nog niet genoeg verbeterd, de zorg is opgeschaald maar de wachtlijsten zijn harder
gestegen en er wordt nog steeds geworsteld met discriminatie van transpersonen.
- Er ligt nog een Wetsvoorstel om de discriminatie van transpersonen in opleiding, werk en
vrije tijd strafbaar te maken. De Kwartiermaker Transgenderzorg trekt ook steeds vaker aan
de bel door middel van het maken van voortgangsbrieven naar het ministerie van VWS en de
zorgverzekeraars dus ze zijn er hard mee bezig.
- Door demonstraties tegen de lange wachtlijsten hopen transpersonen meer aandacht te
vragen voor de problematiek.
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