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Internationale ontwikkelingen (I)

• Toename in aantal onderzoeken
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Internationale ontwikkelingen (I)

• Toename in aantal onderzoeken
• Nieuwe onderzoeksgroepen
• Meer aandacht voor ‘niche’ onderwerpen in de zorg



Internationale ontwikkelingen (I)

• Toename in aantal onderzoeken
• Nieuwe onderzoeksgroepen
• Meer aandacht voor ‘niche’ onderwerpen in de zorg
• Meer aandacht voor sociaal-maatschappelijke onderwerpen

• Stigma, discriminatie
• Armoede
• Sekswerk
• …



Internationale ontwikkelingen (II)

• Verschillende landen ontwikkelen zich met verschillende snelheid in verschillende 
richtingen

• Onderzoek naar verschillende zorgmodellen (bijv. medisch-ethisch)
• Nieuwe zorgstandaarden WPATH

• Veel maatschappelijke aandacht



Internationale ontwikkelingen (II)

• Verschillende landen ontwikkelen zich met verschillende snelheid in verschillende 
richtingen

• Onderzoek naar verschillende zorgmodellen (bijv. medisch-ethisch)
• Nieuwe zorgstandaarden WPATH

• Veel maatschappelijke aandacht

• Meer internationale samenwerking, weinig vergelijkend onderzoek



Internationale ontwikkelingen (III)

• Meer samenwerking onderzoekers en transgendervertegenwoordigers
• Meer aandacht voor klinische vertaling van onderzoek

• Meetinstrumenten die aansluiten bij behoeftes/ervaringen doelgroep



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Substantieel aandeel Nederlands onderzoek (5-10%)



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Genderidentiteitsontwikkeling 
• Effecten van hormonale behandeling 
• Genderbevestigende chirurgie 
• Zorginnovatie en -organisatie



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Genderidentiteitsontwikkeling
• Neurobiologie, psychoseksuele ontwikkeling en zorgevaluatie

• Effecten van hormonale behandeling 
• Genderbevestigende chirurgie 
• Zorginnovatie en -organisatie



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Genderidentiteitsontwikkeling 
• Effecten van hormonale behandeling

• Gewenste effecten en bijwerkingen

• Genderbevestigende chirurgie 
• Zorginnovatie en -organisatie



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Genderidentiteitsontwikkeling 
• Effecten van hormonale behandeling 
• Genderbevestigende chirurgie 

• Evaluatie technieken, relatie objectieve en subjectieve uitkomsten, meten van uitkomsten

• Zorginnovatie en -organisatie



Onderzoeksagenda Amsterdam UMC

• Genderidentiteitsontwikkeling 
• Effecten van hormonale behandeling 
• Genderbevestigende chirurgie 
• Zorginnovatie en –organisatie

• O.a. ontwikkeling van keuzehulpen, meetinstrumenten; evaluatie zorgpad



Toekomst van transgenderonderzoek

Vanuit welke principes?
• Integratie van perspectieven
• Evenwichtige balans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek
• Generaliseerbaarheid/toepasbaarheid op huidige ontwikkelingen
• Poolen/uniformeren van dataverzameling
• Toekomstgericht onderzoek



Toekomst van transgenderonderzoek

• Integratie van perspectieven

• koppeling van perspectieven binnen klinische setting
• koppeling van perspectieven tussen klinische setting en andere onderzoeksgebieden
• breed ‘sourcen’ van onderzoeksagenda en onderzoekshypothesen binnen het werkveld (bijv. ook buiten 

bekende kenniscentra) en binnen de transgenderpopulatie

Onderzoeksagenda Transvisie



Toekomst van transgenderonderzoek

• Evenwichtige balans tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

• belang van wetenschappelijke vrijheid en vrijheid om ‘niet populaire’ vragen te stellen
• goede communicatie over belang van fundamenteel onderzoek
• aandacht voor translatie van fundamenteel onderzoek naar klinische en/of maatschappelijke toepassing



Toekomst van transgenderonderzoek

• Generaliseerbaarheid/toepasbaarheid op huidige ontwikkelingen

• onderzoekspopulatie en –setting doen recht aan de ontwikkelingen in de transgender zorgvraag en –
aanbod (bijv. decentralisatie van zorgverlening of non-binaire zorgvragen)



Toekomst van transgenderonderzoek

• Poolen/uniformeren van dataverzameling

• gebruik van relevante gevalideerde meetinstrumenten voor (Nederlandse) transgender populatie
• samenwerking om uniformiteit in uitkomstdata te optimaliseren
• stimuleren van data-pooling/-sharing en open-access publicatie van onderzoeksgegevens



Toekomst van transgenderonderzoek

• Toekomstgericht onderzoek

• naast onderzoek naar hedendaagse concepten en zorgverlening is er ruimte voor toekomstgerichte 
(innovatieve) onderzoeken naar nieuwe concepten, populaties, modellen van zorgverlening etc.

Veroudering

Transplantatiegeneeskunde Tissue engineeringFertiliteit

(de)centrale zorg
Value-based zorg

Blended zorg

Replicatie-onderzoek

Eerstelijns-/paramedische zorg …



Input van de aanwezigen

• Welke onderzoeksvragen mogen niet ontbreken in toekomstig transgenderonderzoek 
in Nederland?

• Welke methodes moeten de basis vormen van dit onderzoek?

• Op welke manieren moeten de verschillende spelers samenwerken?



Bedankt voor uw aandacht

Input? Vragen?
t.vandegrift@amsterdamumc.nl

michielverkoulen@zorgvuldigadvies.nl



Het bouwen van een 
transgenderzorgnetwerk

Joep Roeffen
Mutsaersstichting



De toekomst van de 
Transgenderzorg:

Ontwikkelingen in Nederlandse zorgnetwerken

Joep Roeffen,  klinisch psycholoog
Programmacoordinator Genderteam Zuid Nederland

Najaarsoverleg VWS 27-11-2019



Programma:

1. Voorstellen genderteam Zuid Nederland

2. Transgenderzorg in netwerkorganisaties

3. Factsheets

4. Enquete
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Genderteam
Zuid Nederland

► PER 1-2-2017 OPGERICHT

► Is initiatief van de Mutsaersstichting en alliantiepartner 
PsychologenPraktijk OOG

► (overwegend) Brabantse kinderen, jeugdigen en volwassenen 
bij psychologen praktijk OOG in Eindhoven

► (overwegend) Limburgse kinderen, jeugdigen en volwassenen 
via de Mutsaersstichting in Venlo

► Combinatie mental en medical transgender health care volgens 
bouwstenenmodel/ netwerkorganisatie
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Gender
Team
Zuid Nederland

waar staan
we nu
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► Aantal cliënten per 26-11-2019 :

► Totaal aantal cliënten : 334 cliënten , waarbij 106 cliënten  in 
behandeling op locatie Venlo en 228 in behandeling bij locatie 
Eindhoven. 

► Functies: klinisch psycholoog, psychiater, kinderarts, verpleegkundig 
specialist; GZ-psychologen, orthopedagogen, basispsychologen, 
systeemtherapeuten, vaktherapeuten; (dag)kliniek

► Samenwerking met:

► ZNA kinderziekenhuis Antwerpen; MMC Veldhoven, St. Annaziekenhuis 
Geldrop, MUMC, Genderclinic, logopedie, ontharing,

► Genderteam AUMC; genderteam Radboud UMC, genderteam Jonx

Enkele cijfers

29



18+: 92 clienten
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18-: 242 cliënten
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Wachttijden
► 18-

► Dec 2018: wachtlijst  bijna 0 na instroom nieuwe 
medewerkers

► Juni/nov: gegroeid naar 7 mnd van aanmelding naar 
intake

► Geen wachtlijst voor endocrinologie bij ZNA; maar 
door onzekerheid over vergoeding geen toegang voor 
mensen die het niet kunnen voorschieten. 

► 18+

► Dec 2018: wachttijd  12 mnd

► Nov 2019: wachttijd 10-11 mnd: o.a. door instroom 
nieuwe medewerkers

► Geen wachttijd voor endocrinologie

► Geen wachttijd voor mastectomie bij genderclinic
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► Wachtlijsten  bestaande academische transgendercentra

► Kwalitatief goede transgenderzorg in netwerkverband

► Client in eigen regio helpen waar dat kan

► Regionaal waar het kan; specialistisch waar het moet

► Gebaseerd op richtlijnen zorgstandaarden

► Training Mental & medical transgender health care

► Meer begeleidingsmogelijkheden vanuit gespecialiseerde GGZ

► “Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen is extra 
capaciteit aan zorg nodig en betere samenwerking tussen zorgaanbieders 
in decentrale netwerken. Goede samenwerking 
tussen aanbieders is ook nodig om goede kwaliteit van zorg te leveren en 
waar mogelijk regie te geven aan transgenders in 
het vormgeven van hun zorgpad en beslissingen te kunnen overzien”. 
(handreiking voor netwerkorganisatie in de transgenderzorg, 
kwartiermaker juni 2019)

Waarom netwerkorganisatie?

33



KZCG GZN
alles in 1 pakket netwerkorganisatie

Evt. Chirurgie

Evt. vruchtbaarheidsbehandeling

Hormonale behandeling jeugd en 
volwassenen

Diagnostiek en indicatiestelling 
medische zorg; Geen GGZ

MDO

MDO

MDO

MDO

Diagnostiek; indicatiestelling medische zorg; GGZ

Endo jeugd 
Antwerpen Endo MMC Endo St. 

Annazkh

MDO MDO

MDO

MDO

Logopedie Ontharing

Genderclinic

Vruchtbaar-
heid



Naastliggende problemen

► Depressie
► ASS
► LVG
► systeemproblemen

► Negatief zelfbeeld

► Identiteitsproblemen

► Eenzaamheid

► Zelfbeschadiging en suïcide risico
3535



Knelpunten
► Door groot regiobereik veel administratieve lasten ivm

afspraken per gemeente

► Vergoeding endocrinologische zorg ZNA Antwerpen

► Ook toename wachtlijst GZN, ondanks aanhoudende 
uitbreiding medewerkers

► Vergoeding ontharing transvrouwen via netwerkmodel



Enquête cliënten endocrinologie 
Antwerpen (n=21)
1= zeer ontevreden.. 5= zeer tevreden

vraag gemiddelde

Ik ben tevreden over de zorgvuldigheid van de 
diagnosestelling van mijn kind bij GZN. 4,8

Ik ben tevreden over de zorgvuldigheid van de 
indicatiestellingstelling voor de hormonale behandeling 
van mijn kind bij GZN.

4,7

Ik ben tevreden over de voorlichting en communicatie door 
GZN over de toeleiding voor de hormonale behandeling bij 
Dr. Klink.

4,9

Ik ben tevreden over de voorlichting en communicatie door 
Dr. Klink met betrekking tot de hormonale behandeling van 
mijn kind

4,6

Ik ben tevreden over de voorlichting en communicatie door 
mijn zorgverzekeraar over de vergoeding van de kosten 
voor de hormonale behandeling bij Dr. Klink.

2,3

Ik ben tevreden over de vergoeding van de kosten voor de 
hormonale behandeling bij Dr. Klink door mijn 
zorgverzekeraar.

2.4



Toelichting
► Wij zijn zeer tevreden met de dienstverlening door GZN/Oog en door Dr. 

Daniel Klink. Zeer klantvriendelijk, bereikbaar, zorgvuldig en methodisch. 
Het psychologische traject kan wellicht wat compacter. Ook mbt de 
communicatie met en voorlichting en hulpverlening door Dr. Daniel Klink 
zijn wij zeer tevreden. 

► Betrokkenheid Team

► Goede voorlichting en zorgvuldigheid

► Samenwerking tussen GZN en dr Klink verloopt erg vlot. Client / patient
staat centraal in de aanpak. Lijnen zijn kort en afspraken worden 
doorgaans goed opgevolgd.

► Bij GZN wordt helder en transparant gecommuniceerd over het proces, de 
invulling daarvan en de tijdsduur. De benadering hebben wij als bijzonder 
professioneel ervaren. Wij voelden ons gehoord en hadden het idee dat 
alle kanten van genderdysforie en de hormoonbehandelingen zijn belicht. 



Toelichting 2

► Met OZF heb ik voorafgaand aan de behandeling veelvuldig contact gehad 
over de vergoedingen. Zij hadden minder ervaring met 
genderdysforiebehandelingen maar alle medewerkers die ik gesproken heb 
van OZF waren bijzonder hulpvaardig. Wij hebben duidelijke afspraken 
gemaakt over de vergoeding. 



Verbeterpunten 1
► Een toelichting bij de vergoeding door de zorgverzekeraar: in 

eerste instantie wilde de zorgverzekeraar niet vergoeden. In het 
overleg-traject werd steeds aangegeven dat het Paola-ziekenhuis 
geen gecontracteerde partner van CZ was. In de definitieve 
afwijzing werd als reden aangegeven dat de behandeling 
omstreden was. Na 2 weken kwam CZ op haar besluit terug en 
werd toch de behandeling vergoed.

► ook de gemeente zou in het kader van de vereenvouding van de 
genderzorg een grotere rol moeten pakken. 

► De houding van de ziektekostenverzekeraar (VGZ) is frustrerend en 
werkt vertragend op het hele proces. Gelukkig zijn we bij machte 
om de te maken kosten voor te schieten zodat ons kind geholpen 
kan worden. Voor ouders met minder inkomen moet het vreselijk 
zijn om te zien dat hulp aanwezig is maar niet te betalen. Een 
klasse-systeem waarbij wij gelukkig ' aan de goede kant' staan 
maar wat nauwelijks valt te verantwoorden in een beschaafd en 
rijk land als Nederland.



Verbeterpunten 2
► Ik ben in het algemeen tevreden over UNIVE echter het niet vergoeden 

van de kosten voor de behandelingen van mijn zoon van Dr klink doen 
mij wel denken om over te stappen.

► Communiceer met ouders/verzorgers; met name over de declaraties. 

► De volgende stap, de lasering van de baard, lukt niet. 



Conclusie enquête
► Zilveren Kruis, DSW en CZ restitutie krijgen hogere waardering door 

betere communicatie en vergoeding

► Met name VGZ en CZ natura polis leveren voor ouders en jongeren, 
frustratie op door onzekerheid/geen toestemming voor vergoeding

► Gevolg:

► Onnodige psychische klachten; extra behandeling en bijbehorende 
kosten voor jongeren 

► Onnodige extra kosten door noodzakelijke chirurgische operatie die 
voorkomen had kunnen worden bij tijdige vergoeding



Voor meer informatie

Je kunt ook bellen of mailen met Genderteam Zuid Nederland

Joep Roeffen: 

Tel: 077-3217677 of 06-30808862

Email: jroeffen@mutsaersstichting.nl

4343



Hoe moet de transgenderzorg zich 
ontwikkelen?

Gesprek met
Lisa van Ginneken 
Frederique Retsema
Annelijn Wensing-Kruger 
Marco Ruiter 



Afsluiting




