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(non)-Binair
➲

Verleden: alleen binair voelenden

➲

Heden: ook non-binair

➲

Toekomst: meer non-binair

Classificatie methodes

➲

Verleden: DSM-5
(transgender-zijn is psychische aandoening)

➲

Heden:

➲

Toekomst: ICD-11
(transgender-zijn is net zo normaal als
cisgender zijn, opname in ICD-11 is alleen
bedoeld voor vergoedingen)

➲

➲
➲

Problemen DSM-5 voor non-binair
A. Incongruentie tussen gi/ge en
toegewezen gender
1. gi/ge vs gewenste ld
2. Geen-ld vs gi/ge
3. ld van “andere gender”
4. Toekomstige gi
5. gr
6. gi
gi = genderidentiteit
ge = genderexpressie
gr = genderrol
ld = lichaamsdelen
Ideaalbeeld: gi = ge = gr = ld
gi=ge=gr=ld=man,
gi=ge=gr=ld=vrouw,
gi=ge=gr=ld=non-binair ?
gi=ge=gr=ld=genderfluide ?

Problemen DSM-5 voor non-binair
A. Incongruentie tussen gi/ge en
toegewezen gender
1. gi/ge vs gewenste ld
2. Geen-ld vs gi/ge
3. ld van “andere gender”
4. Toekomstige gi
5. gr
6. gi
gi = genderidentiteit
ge = genderexpressie
gr = genderrol
ld = lichaamsdelen
Ideaalbeeld: gi = ge = gr = ld
gi=ge=gr=ld=man,
gi=ge=gr=ld=vrouw,
gi=ge=gr=ld=non-binary ?
gi=ge=gr=ld=genderfluide ?
B. Je Moet Lijden, anders word je niet behandeld!!
(vs: we zullen voorkomen dat je gaat lijden door lange wachttijden terug te
dringen)

Classificatie methodes
➲
➲
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➲
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➲

➲

➲

ICD-11: HA60 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Description
Gender incongruence of adolescence and adulthood is characterized by a marked and
persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, as
manifested by at least two of the following:

➲

1) a strong dislike or discomfort with the one’s primary or secondary sex characteristics (in
adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the
experienced gender;

➲

2) a strong desire to be rid of some or all of one’s primary and/or secondary sex characteristics (in
adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the
experienced gender;

➲

3) a strong desire to have the primary and/or secondary sex characteristics of the experienced
gender.

➲

The individual experiences a strong desire to be treated (to live and be accepted) as a person of
the experienced gender. The experienced gender incongruence must have been continuously
present for at least several months. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty.
Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.

➲
➲

Exclusions
Paraphilic disorders (6D30-6D3Z)

➲

Klik hier voor de volledige creteria in ICD-11
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Verantwoordelijkheid van het MDT wordt
gedeeld met de patiënt (“shared decission
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➲

Arts is verantwoordelijk voor de behandeling
Psycholoog doet onderzoek, is
verantwoordelijk voor de diagnose
MDT is verantwoordelijk (consensus)
Verantwoordelijkheid van het MDT wordt
gedeeld met de patiënt (“shared decission
making”)
Werkelijkheid: arts blijft eindverantwoordelijk

Rechten en plichten
➲

➲

➲

➲

Keuringspsychologen kunnen nooit weten
wat transgenders voelen, hun oordeel is
daardoor zonder waarde
Zie: www.StopGatekeeping.nl > adviezen
hoe psychologen besodemieterd kunnen
worden voor een positieve diagnose
Diagnose levert door de lange doorlooptijd
meer dysforie op (en geen voordelen voor
de meeste transgenders)
Start met Informed Consent
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➲

Patiënten hebben ook rechten (WGBO):
- BehandelOVEREENKOMST: Patiënten
mogen voorstellen doen, of meedenken
met artsen hun voorstellen
- Binnen de WGBO past het niet om
protecollair “op onze manier, of helemaal
niet” te roepen!
- Patiënten van 16 jaar en ouder
hebben een eigenstandige relatie
met hun behandelaars/onderzoekers
- Het gaat tegen privacy regels in om
transgenders te verplichten om
anderen mee te laten nemen naar
de spreekkamer

Rechten en plichten
➲
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Patiënten hebben ook rechten (KNMG):
- Artsen zijn verplicht om tegen protocollen
en de wet in te gaan als dit in het belang
van de patiënt is.
- Het is het belang van de patiënt, NIET het
protocol, dat centraal hoort te staan!
Klik hier voor de link naar de WGBO
Klik hier voor de link naar de KNMG

Behandelmodellen
➲

Verleden en heden: Gatekeeping

Toekomst: Informed Consent:
➲ - Er worden door de arts slechts 2 controles
➲
gedaan:
l
1) snapt de transgender de consequenties van
l
de behandeling
l
2) is de transgender in staat beslissingen over
l
diens eigen proces te nemen
➲

➲
➲

Klik hier voor onderzoek dat aantoont dat angsten
over grote hoeveelheid
spijtoptanten niet kloppen (2012)

Behandelmodellen

➲

Voordelen Informed Consent:
- Minder lang wachten
- Geen kosten uitgeven aan zinloos
onderzoek
- Geld dat vrijkomt, uitgeven aan extra
hormoonbehandelaars en operatieartsen

➲

Dit verkort de wachtlijsten aanzienlijk!

➲
➲
➲
➲
➲

Beeldvorming
➲

Verleden: transgenderzorg is ingewikkeld

➲

Heden: internationaal wordt al jaren
aangetoond dat transgenderzorg NIET
ingewikkeld is

➲
➲
➲

Toekomst: consensus dat transgenderzorg
NIET ingewikkeld is, afschaffing MDT's en
verplichte psychologen

Medisch model vs
coachings model
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➲

Verleden: Medisch model:
- Diagnose -> Behandeling -> Resultaat
- De behandelaar/controleur heeft de regie
Toekomst: Coachingsmodel:
- Continuous improvement:
Plan – Do – Check – Act → Plan - Do ….
- De gecoachte heeft regie, staat centraal
- Behandelaars staan naast, niet boven de
transgender

Adolescentenzorg
➲

Verleden: nadruk op hulp ipv behandeling

➲

Heden: puberteitsblokkers toegestaan,
cross sex hormonen pas vanaf 16 jaar,
operaties pas vanaf 18 jaar

➲
➲

➲

Toekomst: zorg op maat, geen angsten
meer dat iemand die vanaf 4 jaar al in “het
andere geslacht” leeft spontaan homo blijkt
te zijn. Cross sex hormonen voor
16 jaar en operaties voor 18 jaar

Plaatje toekomstige zorg:
Trans
gender
Helpend
psycholoog

➲
➲
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Belangrijk: er zit GEEN verplichte volgorde
in dit plaatje
De transgender neemt diens eigen besluit

