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Kerngetallen 
voor 2018

17.331 patiënten
5.400 trans/ 
non-binair

Patiëntbezoeken 2018: 114.400

Omzet: $84.960.118 

4.138 patiënten leven met HIV

27% onverzekerd
35% Medicaid, Medicare
38% privé verzekering

42% blank, 19% Latijns-Amerikaans, 18% 
Zwart/African American, 10% zonder opgave, 
11% overige 



Aanbod
Huisartsenzorg
Jongerenprogramma (13-24)
Geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrie
Zorg coördinatie
Tandartsenzorg
Verzekeringsnavigatie
HIV zorg
Seksuele gezondheid
Transgender zorg 
Apotheek
… en nog veel meer



Barrières in de gezondheidszorg





Aannames

Huisartsen en registered nurses 
zijn getraind om te herkennen als 
iemand geen toestemming tot 
medische handelingen kan geven

Trans zorg is geen technisch 
ingewikkelde zorg

Trans personen die wilsbekwaam 
zijn kunnen de gevolgen van 
hormoonverstrekking overzien 
mits zij voldoende voorgelicht zijn



Patient wil met hormonen 
beginnen 

Bezoek 1/2 medische intake

Bezoek 1/2 voorlichting, 
educatie & geinformeerde

toestemming

Bezoek 3 hormoonvergave halve 
dosis

Medische provider

Registered nurse, 
medische provider of 

GGZ provider

(Bezoek 4 injectie & injectie
voorlichting)

Medische provider

verpleegkundige

1 maand later: follow-up, 
homonen naar volle dosis

1 maand later: follow-up

Medische provider

Medische provider

9 manden later: follow-up Medische provider

labonderzoek



Registered
Nurse (RN)/ 

huisarts

• Initiatie van 
(huisartsen)zorg

• Medische geschiedenis
• Sociale 

omstandigheden
• Support systeem
• Screening 

(& verwijzing)
• Labonderzoek

Bezoek 1/2 medische intake



Registered
Nurse (RN)/ 

huisarts of 
GGZ provider

• Voor- & nadelen van 
hormonen

• GGZ screening (bv 
depressie), zorgvraag?

• Geïnformeerde 
toestemming 
bespreken

• Plannen 
vervolgbezoek?

Bezoek 1/2 voorlichting, educatie & 
geïnformeerde toestemming



Registered
Nurse/ 

huisarts

•Doornemen 
labonderzoek

•Screening voor andere 
medische zorgvraag

•Bespreken behandelplan
•Ondertekenen formulier 

geïnformeerde 
toestemming

Bezoek 3 hormoonvergave



Creëren van ondersteunende 
omstandigheden

• Training van alle nieuwe stafleden, specifieke training voor 
providers 

• Kwaliteitsbewaking: 
– jaarlijks patiënt tevredenheidsonderzoek
– interne kwaliteitsstandaarden, zoals diabetesscreening en HIV 

behandeling

• Transgender leden in community advisory board, raad van 
bestuur, staf op alle niveaus





https://callen-lorde.org/transhealth/
• Hormoon protocol
• Patiëntenvoorlichting
– Safer Binding & tucking gids
– Ressourcenlijst (groepen, services, artsen)
– Informatie rondom chirurgische ingrepen

https://callen-lorde.org/transhealth/


Filmpje over de 
transgenderzorg in IJsland



Video van Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir over ontwikkelingen in de 
transgenderzorg in Ijsland (te bekijken via www.zorgvuldigadvies.nl)


