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Beste kwartiermaker Transgenderzorg, 

 

Met veel aandacht en interesse hebben we uw Toekomstvisie op de Transgenderzorg 

gelezen. In reactie hierop geven wij u en de betrokken beleidsmakers, maar vooral ook de 

jongeren en hun ouders/ opvoeders voor wie onze genderzorg bedoeld is, in het 

onderstaande de visie van de Genderpoli van Jonx op de genderzorg voor de periode 2020-

2025. 
 

Voor wie is de Genderpoli van Jonx bedoeld? 

Het team van de Genderpoli is er voor kinderen en jongeren die veel twijfels hebben over 

hun genderidentiteit of sterk het gevoel hebben dat het lichaam waarin ze zijn geboren 

niet past bij hoe ze zich voelen. We bieden psychologische diagnostiek en behandeling/ 

begeleiding. Daarnaast ondersteunen we ook ouders/verzorgers en andere naasten. 

Jongeren tot 18 jaar kunnen worden aangemeld bij de Genderpoli van Jonx. Om zoveel 

mogelijk continuering van de zorg te kunnen borgen, kan het behandelcontact worden 

voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Dit biedt tevens de mogelijkheid om kinderen en 

jongeren goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling en hen samen met ouders/ opvoeders 

te ondersteunen bij het maken van keuzes in het proces van een eventuele transitie. 

We vinden het belangrijk om in onze genderzorg maatwerk te kunnen bieden: kort en 

minder frequent waar dat kan maar intensief en langdurig wanneer dit nodig is. 

Voor de somatische genderzorg heeft de Genderpoli van Jonx een samenwerking met het 

Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC en met het Genderteam 

van het UMCG in Groningen. We staan open voor en zijn actief in de samenwerking met 

andere zorgaanbieders met expertise van onze doelgroep. 

 

1. Visie 

De kinderen en jongeren die bij de Genderpoli van Jonx worden aangemeld zijn op alle 

gebieden volop in ontwikkeling. Om deze reden hechten we er aan om in de 

diagnostiek- en behandelfase aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en de 

gezinssituatie waarin de jeugdige opgroeit. Een mens is immers meer dan de som der 

delen en het uiteindelijke doel van onze genderzorg is dat je kunt zijn wie je bent en je 

daarbij goed kunt voelen! 

De Genderpoli van Jonx valt onder Hoogspecialistische Jeugd GGZ. We hebben de 
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kennis en kunde om eventuele onderliggende hulpvragen te inventariseren en waar 

nodig hiervoor passende behandeling in te zetten naast de genderzorg die we bieden. 

Omdat het Autisme Team Noord-Nederland eveneens onderdeel van Jonx is, kunnen 

we ook deze expertise inzetten in de diagnostiek en behandelfase. 

Vanuit de drie noordelijke provincies en de kop van Overijssel worden kinderen en 

jongeren met hun zorgvragen aangemeld bij de Genderpoli van Jonx. We vinden het 

belangrijk dat de regievoering van de zorg dicht bij de jeugdige georganiseerd is en 

werken daarom samen met gemeentelijke jeugdzorgteams en zorgaanbieders in de 

regio van de jeugdige. 

Ook bij de Genderpoli van Jonx merken we dat klachten zoals somberheid, veel 

piekeren, je zorgen maken en het leven soms niet meer zien zitten meer dan 

gemiddeld voorkomen bij jongeren met genderidentiteitsproblemen. Daarom 

inventariseren we bij jongeren vanaf 12 jaar direct na aanmelding door middel van een 

vragenlijst of er sprake is van bovengenoemde klachten. In overleg met de jongere en 

ouders/ opvoeders en eventueel in afstemming met de verwijzer wordt indien nodig 

voor deze problemen passende hulp ingezet in de regio waar de jongere woont. 

 

2. Verdere ontwikkelingen 

Het team van de Genderpoli van Jonx zet haar specifieke expertise ook graag in 

binnen de somatische genderzorg. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel 

samen met het UMCG Groningen verkend. 

Met de realisatie van somatische genderzorg in Groningen zullen jongeren uit de 

noordelijke regio minder ver hoeven te reizen voor somatische zorg waardoor de 

belasting van de doorgaans langdurige behandeling minder groot zal zijn en minder zal 

interfereren met het dagelijks leven van de jongere en het gezin. Tevens zal er met het 

aanbod van somatische genderzorg voor jongeren in het noorden van Nederland een 

landelijke spreiding van dit zorgaanbod ontstaan waardoor de wachttijden voor de 

somatische genderzorg zullen verminderen. 

Naast diagnostiek- en behandelcontact op onze locatie in Groningen zullen we de 

komende jaren de mogelijkheden van E-health en beeldbellen verder implementeren. 

We verwachten hiermee de wachttijd na aanmelding bij de Genderpoli van Jonx te 

kunnen verminderen. Voor jongeren en ouders betekent meer inzet van E-health en 

beeldbellen minder reistijd en afspraken zullen gemakkelijker in te passen zijn in het 

dagelijks leven van jongeren en hun ouders/ opvoeders. 

 

Met inzet van het bovengenoemde hopen we, samen met andere aanbieders van 

genderzorg, ons zorgaanbod de komende jaren verder te kunnen verbeteren zodat ook 

jeugdigen binnen de genderzorg volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving! 

Met vriendelijke groet, 

namens directie, management en alle behandelaren van de Genderpoli van Jonx, 

 
 

Gezondheidszorgpsycholoog 

Genderpoli van Jonx 


