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Agenda

13.15u Kwartiermaker Transgenderzorg - Introductie, wat is er gebeurd in 2019?

Blok 1. De vraag naar transgenderzorg
13.30u Baudewijntje Kreukels – Hoe ontwikkelt de vraag naar zorg zich?
13.50u Casper Martens & David Grim –

uitkomsten van het onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

14.10u Lisa van Ginneken - ervaringen uit de praatgroepen bij Transvisie

14.15u Pauze

Blok 2. Alternatieve organisatie van zorg
14.35u Justus Eisfeld - een kliniek voor een innovatieve transgenderzorg
14.55u Filmpje over de transgenderzorg in IJsland
15.00u Frederique Retsema - de wens naar veranderingen in de transgenderzorg



Agenda

15.20u Reacties uit de zaal

Blok 3. Een toekomstbestendige onderzoeksagenda
15.30u Tim van de Grift - huidig onderzoek en de (gewenste) ontwikkelingen voor de
toekomst.

Blok 4. Ontwikkelingen in Nederlandse zorgnetwerken
15.50u Joep Roeffen - het bouwen van een transgenderzorgnetwerk

Blok 5: Hoe moet het Nederlandse zorgaanbod zich ontwikkelen?
16.10u Gesprek met Lisa van Ginneken, Frederique Retsema,

Annelijn Wensing-Kruger en Marco Ruiter

17.00u Borrel



Wat hebben we als Kwartiermaker gedaan in 2019?

ØActieplan 2019

ØWachttijden en wachtenden

ØHandreiking netwerksamenwerking

ØOnderzoek naar ervaringen en behoeften

ØPush zorgstandaard, betere samenwerking, ruimere inkoop, 
onderling vertrouwen



Wachttijden en wachtenden

Ø Over alle aanbieders voor zowel jongeren als volwassenen gemeten zijn de 
gemiddelde wachttijden stabiel met ongeveer 41 weken. 

Ø De gemiddelde wachttijd voor een eerste intake bij jongeren onder de 18 jaar stijgt 
licht. 

Ø Gemiddeld stijgen de wachttijden met een daling in de UMC’s en stijgende 
wachttijden bij de GGZ-aanbieders.

Ø Het valt op dat de wachttijden bij de GGZ-aanbieders gemiddeld fors lager liggen 
(24 weken voor volwassenen, 18 weken voor jongeren) dan bij de UMC’s (62 weken 
voor volwassenen, 60 weken voor jongeren).



Het aantal wachtenden

Ø Het aantal wachtenden stijgt aanzienlijk voor zowel jongeren als volwassenen. Het 
aantal wachtenden stijgt over alle aanbieders waarvoor gegevens bekend zijn met 
333 personen, of 11,7% tussen juni 2019 en oktober 2019. In de UMC’s stijgt het 
aantal wachtenden veel sterker (+324) dan bij de GGZ aanbieders (+9). 

Ø De stijging van het aantal wachtenden is niet onverwacht gezien het nog steeds 
toenemende aantal mensen met behoefte aan genderbevestigende zorg. De 
stijging van het aantal wachtenden zet onverminderd door (stijging van 10,1% 
tussen december 2018 en juni 2019, en van 11,7% tussen juni 2019 en oktober 
2019). Dit is een belangrijke indicatie voor de stijging van de zorgvraag, die in 
tempo dus vooralsnog zeker niet afneemt.

Ø Daarbij dient opgemerkt te worden dat er dubbelingen kunnen optreden als mensen zich op meerdere wachtlijsten inschrijven. Niet alle 

wachtenden die op meerdere wachtlijsten tegelijk staan tellen echter als dubbelingen omdat bijvoorbeeld een psychologisch traject bij een 

ggz-aanbieder vooraf kan gaan of parallel kan lopen aan het somatisch traject bij een (academisch) ziekenhuis. De dubbelingen zijn er om 

privacy redenen niet makkelijk uit te filteren.



De capaciteit van zorg

Ø Het goede nieuws is dat bij vrijwel alle aanbieders de behandelcapaciteit stijgt. 
Vrijwel alle aanbieders die gegevens hebben aangeleverd geven aan dat ze in 2020 
significant meer mensen met genderzorg kunnen helpen dan in 2019. De stijging 
ligt procentueel hoger dan de stijging van de vraag. Dat is een goed voorteken 
maar het blijft de vraag of de stijging van de capaciteit die voor 2020 voorzien is, 
voldoende is om de verwachte stijging van de vraag op te vangen en daarnaast de 
wachttijden te doen verlagen. 

Ø We weten dat deze aanbieders ook werk maken van het aangaan van 
samenwerkingsverbanden in een netwerk van aanbieders van genderzorg. Dit 
moet de doorstroming van het zorgproces nog verder bevorderen waardoor de 
wachttijden aan het begin van het proces zouden moeten gaan dalen. 



Wat gaan we doen?

Ø Advies (middel-)lange termijn

Ø Advies duidelijkheid over bekostiging en financiering

Ø Advies aan gemeenten

Ø Implementatie van de adviezen en de zorgstandaard

Ø In gesprek met u! 

Michiel Verkoulen Maeke Stumpel
michielverkoulen@zorgvuldigadvies.nl maekestumpel@zorgvuldigadvies.nl
06 4496 2222



Het doel van vandaag

ØEen beeld krijgen van hoe de transgenderzorg er over enkele jaren 
uit zou moeten zien…

Houding en sfeer waar we op hopen:
ü Constructief
ü Toekomstgericht
ü Adviserend 
ü Meedenkend en meewerkend



De vraag naar 
transgenderzorg

Baudewijntje Kreukels
Amsterdam UMC



Wat weet de wetenschap over de ontwikkeling van 
de vraag naar transgenderzorg? 
Baudewijntje Kreukels
Najaarsoverleg transgenderzorg, VWS, 27 November 2019



Stijging van de vraag naar transgenderzorg

Een algemeen wereldwijd fenomeen?

Aantal mensen met een transgender identiteit
Aantal mensen met vraag naar transgenderzorg

Goodman, M., Adams, N., Cornell, T., Kreukels, B., Motmans, J., Coleman, E. (2019). Size and Distribution of Transgender and Gender 
Nonconforming Populations. A Narrative Review. Endocrinol Metab Clin N Am 48: 303–321



Categorieën studies

1. Klinische studies – vraag naar en verkrijgen van genderbevestigende 
behandelingen (hormonen en chirurgie)

2. Database studies – transgender-gerelateerde diagnoses in 
gezondheidssystemen

3. Zelfrapportage studies – transgender of genderdiverse identiteit in bevolking
4. Studies naar wettelijke of administratieve naam of genderverandering in 

bevolkingssystemen

Goodman et al., Endocrinol Metab Clin N Am, 2019 



Klinische studies

Personen die voor genderbevestigende behandeling zijn aangemeld of hebben 
gekregen (9 studies)

1-35 per 100.000

AMAB > AFAB
Meer recente studies, toename

Goodman et al., Endocrinol Metab Clin N Am, 2019 



ACOG studie - 2015

Medische behandeling ontvangen:
• 36,4 per 100.000 AMAB (1:2800)
• 19,3 per 100.000 AFAB (1:5200)

% start met HT binnen 5 jr na binnenkomst afgenomen
% gonadectomie binnen 5 jr na HT stabiel 
(75.6% transvrouwen, 82,4% transmannen)

Spijt 0,6% transvrouwen, 0,3% transmannen (start HT na gonadectomie)

Wiepjes et al. (2018). The Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria study (1972-2015): trends in prevalence, treatment, 
and regret. Journal of Sexual Medicine, 15 (4): 582-590

86%

7%7%

transvrouwen n=4432

volwassenen adolescenten

kinderen



Database studies

Aantal personen met een transgender-gerelateerde diagnose

Twee voorbeelden uit gezondheidszorgsystemen in de USA

2002: 12,5 per 100.000 => 2013:  32,9 per 100.000 

2006: 3,5-17 per 100.000 => 2014: 38-75  per 100.000

Goodman et al., Endocrinol Metab Clin N Am, 2019 



Zelfrapportage studies

Personen met een zelf-gerapporteerde transgender of genderdiverse identiteit

• Proporties liggen hier stuk hoger en kunnen dus in percentages uitgedrukt 
worden 

• Over geheel 0,2 - 7%, maar Westerse studies 0,2 - 0,7%

Goodman et al., Endocrinol Metab Clin N Am, 2019 



Kuyper & Wijsen, Archives of Sexual Behavior, 2014
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Wettelijke/administratieve veranderingen

• Duitsland 1981 2,1/100.000 (AMAB/AFAB 3:1) -> 1991-2000 3,88/100.000 
(AMAB 4,95/100.000 AFAB 2,87/100.000)

• Nieuw Zeeland 2008 16/100.000 (AMAB 27/100.000 AFAB 4,4/100.000)

Wetswijziging in NL 2014
• Aantal aanvragen?

• Verandering in zorgvraag sinds wetswijziging?

Goodman et al., Endocrinol Metab Clin N Am, 2019 



Trends en verklaringen voor toename  

Gebeurtenissen 

2013 publicatie DSM-5: bredere diagnose voor adolescenten en volwassenen
2014 wetswijziging



Trends en verklaringen voor toename 

Meer aandacht in maatschappij en media -> 
meer bekendheid en meer sociale acceptatie

Meer informatie via internet -> eerdere 
onderkenning

Meer toegang tot zorg, meer mogelijkheden

Andere zorgvragers?

Wiepjes et al., Journal of Sexual Medicine, 2018



Screening
(waiting list)

Diagnostics and
Treatment advise

Social transitioning 
phase

Hormone treatment

Gender 
Affirming 
Surgery

Behandeling - “Klassieke route”



Alternatieve behandelwensen

Beek et al. (2015). Partial Treatment Requests and Underlying Motives of Applicants for Gender Affirming Interventions. J. Sex Medicine. 12 (11):2201-5  
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Non-binaire identiteit
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Gerapporteerde genderidentiteit bij binnenkomst KZcG
(volwassenen) n=479

Female
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Male
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Birth assigned sex

Binary
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Kinderen en adolescenten



Klinische studies - Aanmeldingen kinderen en adolescenten

Kaltiala et al., (2019), Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK. 
Nordic J Psychiatry



Met dank aan M. Arnoldussen en T. Steensma

Aanmeldingen Amsterdam
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Pang et al.(in prep); met dank aan T. Steensma



Verandering sekse ratio

Aitken et al.(2015); Kaltiala et al., (2019) 



Andere veranderingen?

- non-binaire identiteit ook onder jongeren (Twist & de Graaf, 2018) 

Geen veranderingen over tijd in:
• Demografische achtergrond (Leeftijd, IQ, Familie-omstandigheden)
• Psychologisch functioneren (CBCL, YSR)
• Gerapporteerde genderdysforie
• % met diagnose en behandelroute

Twist & de Graaf, 2018. Gender diversity and non-binary presentations in young people attending the United Kingdom’s National Gender Identity  Development Service. 
Clinical Child Psychology & Psychiatry
Arnoldussen et al., 2019. Re-evaluation of the Dutch approach: are recently referred transgender youth different compared to earlier referrals. Eur Child & Adoles Psych. 





Uitkomsten onderzoek naar 
ervaringen en behoeften van 

transgenders in de zorg

Casper Martens & 
David de Grim

Transvisie & Zorgvuldig Advies



Ervaringen en behoeften 
van transgenders in de 
zorg

Onderzoek in opdracht van Zorgverzekeraars 
Nederland en het ministerie van VWS 

Presentatie voor seminar “De toekomst van de 
transgenderzorg”

27 November 2019

Zorgvuldig Advies
Transvisie



Voor een passend zorgaanbod is inzicht in de ervaringen en behoeften van transgenders nodig.1

Onderzoeksdoelen:

1. Meten van ervaringen met transgenderzorg

2. Inzicht krijgen in zorgbehoeften van transgenders

3. Duiden van specifieke knelpunten in en om transgenderzorg

Aanleiding & doel

1 Zoals eerder vastgesteld door de Kwartiermaker Transgenderzorg in het rapport ”Verlichting van knelpunten in de transgender zorg” van 23 januari jl.



Aanpak/Methode
• Kwantitatief onderzoek
• Vragen naar ervaringen vanaf 2017
• 7 weken ‘live’
• Descriptieve analyses
• Presentatie resultaten bij N>30

Kenmerken populatie
• 1237 respondenten, waarvan 975 geïncludeerd

• 38% is als man en 62% als vrouw geregistreerd bij geboorte
• 73% is op dit moment in transitie, 13% heeft transitie afgrond

Onderzoeksmethode en kenmerken van respondenten

Genderidentiteit Percenta
ge

(Trans)man 50%

(Trans)vrouw 31,5%

Non-binair 11%

Genderzoekend 3,5%

Anders 4%

Tabel: Overzicht van genderidentiteiten onder 
respondenten 



Over het algemeen zijn respondenten tevreden over zorg.

Het meest tevreden is men over:
• Bejegening
• Mate van betrokkenheid en meebeslissen
• Deskundigheid van de zorgverlener

Men is minder tevreden over:
• Coördinatie (afstemming, samenwerking en

doorverwijzing) zowel binnen als tussen organisaties
• Nazorg
• Informatievoorziening vooraf

Aanbeveling: Zorgverleners/-aanbieders kunnen de
tevredenheid over geleverde zorg vergroten door beter
samen te werken en zorg beter te coördineren.

Ervaringen 
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Figuur: Algemene tevredenheid over transgenderzorg



Psychologisch diagnostisch onderzoek duurt (te) lang en het
nut ervan wordt door een deel van de respondenten betwist.

• Gemiddeld duurt een afgrond diagnostisch traject 9
maanden en een lopend diagnostisch traject duurt
gemiddeld 10 maanden

“Ik vond dat het traject met 6 maanden langer duurde dan nodig,
terwijl ik van te voren helemaal geen twijfels had.”

• Een aantal respondenten wist niet hoe het traject zou
verlopen. Zij hadden behoefte (gehad) aan meer
informatie.

• Er is veel behoefte aan maatwerk. Soms werd dit ook
ervaren, maar regelmatig werd de zorg ervaren als star of
sterk protocollair.

“Het diagnostisch onderzoek is een medisch traject met weinig
ruimte voor persoonlijke noden.”

Aanbeveling: Er is meer maatwerk nodig binnen de
zorg en er moet nadrukkelijker worden gekeken of met
name het psychologisch diagnostische traject kan
worden ingekort.

Ervaringen (2) 
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Figuur: Tevredenheid psychologische trajecten, N=270 /  N=263



Behoeften

Iedere transgender heeft een persoonlijke zorgbehoefte. Daardoor bestaat er aan bepaalde zorgvormen weinig
behoefte, maar deze kunnen voor een kleine groep transgenders juist zeer gewenst zijn.

• Voor transvrouwen is genitale chirurgie vaker relevant (50%) dan voor transmannen (31%)

• Non-binaire personen geven vaker aan geen behoefte te hebben aan hormoonbehandeling (25%) of dit nog niet te
weten (24%)

• M.n. bij (genitale) chirurgische ingrepen is vaker te lezen dat men het niet wenst vanwege risico’s of het te verwachte
eindresultaat

Aanbeveling: Maak duidelijk wat er qua zorg mogelijk is, communiceer en informeer hierover, en lever zorg en
begeleiding op basis van individuele behoeften. En houd rekening met specifieke behoeften van bepaalde groepen
transgenders (zoals non-binaire personen).



Wachttijden van m.n. psychologische zorg, diagnostisch
onderzoek en endocriene zorg zijn erg lang.

• 83% vindt dat het wachten op de start van het
diagnosetraject te lang duurt.

• Ongeveer tweederde heeft (heel) veel last van het
wachten.

• Regelmatig werden hierover depressieve gevoelens of
zelfs suïcidale gedachten geuit.

“Ik heb het gevoel dat mijn leven op pauze staat, dat ik nu een
kleine twee jaar weg moet gooien. […] Ik moet mezelf constant
verbergen, en dat doet pijn.”

“Gedachten over suïcide worden weer actief. Ik overweeg
automuti-latie wat ik nog nooit heb gedaan. Kortom, depressie
en de zin om te stoppen met alles en er een einde aan te
maken hebben de ruimte. Gelukkig hoef ik er geen gevolg aan
te geven maar het is erg zwaar.”

Aanbeveling: Blijf grote prioriteit geven aan het
terugdringen van de wachttijden. De gevolgen van het te
lange wachten op met name psychologische zorg zijn groot
en niet acceptabel.

Knelpunten

0%

20%

40%

60%

80%

Minder
dan een
maand

1 tot 2
maanden

3 tot 6
maanden

6
maanden

tot een
jaar

Een jaar
tot

anderhalf
jaar

Meer dan
anderhalf

jaar

Ik heb
geen idee
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Figuur: verwachte wachttijd psychologisch diagnostisch onderzoek, N=230 
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Er heerst veel onduidelijkheid over vergoedingen en kosten
van zorg.

• 17% van de respondenten geeft aan dat het (heel)
duidelijk is welke zorg vergoed wordt en wat niet.

• 39% vindt dat het (heel) onduidelijk is wat de kosten
voor zorg zijn en wat wel en niet vergoed wordt.

• Als informatie is gevonden, blijkt dit soms deels niet te
kloppen, of het is onduidelijk of tegenstrijdig.

• Onduidelijkheid over kosten/vergoeding van zorg werd
ook regelmatig genoemd als reden om zorg niet te
wensen.

Aanbeveling: Creëer meer overzicht en duidelijkheid over 
de zorg die beschikbaar is, wat daarvan precies verzekerd is 

en wat niet.

Knelpunten (2)
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Belangrijkste aanbevelingen:

1. Blijf grote prioriteit geven aan het terugdringen van de 
wachttijden. 

2. Werk aan meer zorg op maat. 

3. Onderzoek of en hoe het psychologisch diagnostische 
traject kan worden ingekort.

4. Creëer meer overzicht en duidelijkheid over de zorg 
die beschik-baar is, wat de kosten zijn en wat 
verzekerd is, en wat niet.

5. Zorgaanbieders kunnen zich met name als volgt 
verbeteren:

• Onderlinge samenwerking en afstemming
(zoals het beter uitwisselen van 
patiëntinformatie);

• Nazorg bieden;

• Rekening houden met behandelbehoeften van 
specifieke groepen, zoals non-binaire personen, 
maar ook van individuen zelf.



Ervaringen praatgroepen 
Transvisie

Lisa van Ginneken
Transvisie



Wat houdt de 
community bezig?

Signalen uit contactgroepen en Informatiepunt

Lisa van Ginneken

27-11-2019
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Pauze

We zien u graag om 14.50u weer terug in de zaal


