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De laatste jaren is er een toenemende stroom van transgender-cliënten binnen de logopedie. Het 
gaat om de aanmelding van trans vrouwen, trans mannen en non-binaire personen voor logopedie. 
De cliënten zoeken specifiek naar gespecialiseerde logopedisten/stemtherapeuten in het land. In dit 
stuk geven we toelichting op de toekomstvisie logopedie voor transgender-cliënten.  
 
Doel Logopedie voor transgender personen: 

Het einddoel van de logopedie is dat de transgender cliënt passabel is. De nieuwe stem moet gezond 
worden gebruikt en natuurlijk klinken. Om dit te bereiken moet er een grote gedragsverandering 
optreden. Hiervoor wordt er binnen de logopediesessie constant visuele, auditieve en coachende 
feedback worden gegeven.  

Er wordt gewerkt aan de volgende aspecten bij trans vrouwen, trans mannen en non-binaire 
personen: 

– Vergroten van het stembereik 
– Verhogen/ Verlagen van de spreektoonhoogte 
– Articulatie 
– Houding 
– Goed gebruik van de adem, adem-stemkoppeling 
– Resonans 
– Mimiek, lichaamstaal 
– Helder en ontspannen stemgebruik 
– Natuurlijk stemgebruik 
– Intonatie, melodie, emoties in de stem 
– Stemvolume

 

 

 

 



Toekomstvisie transgenderzorg vanuit logopedisch perspectief, puntsgewijs geformuleerd 

Op basis van welke visie (op onder meer de ontwikkeling van de indicatiestelling en samenwerking in 
zorgnetwerken) willen zij hun aanbod van zorg vormgeven danwel inkopen? 
De visie vanuit de logopedie is dat de stemtherapie uitgevoerd wordt door een stemtherapeut die 
gespecialiseerd is in de behandeling van transgender personen. De logopedie wordt vergoed vanuit 
de zorgverzekeraar. We werken samen met veel andere disciplines en organisaties die 
gespecialiseerd zijn in de zorg voor transgender personen. Er wordt vanuit deze samenwerkingen ook 
nagedacht over officiële samenwerkingsovereenkomsten.  

Aangezien de logopedische zorg voor transgender clienten onder innovatie valt moeten er op basis 
daarvan aparte afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraar. Met dit project zijn we al een 
aantal jaar bezig. We hopen in 2020/2021 dat er goedkeuring komt vanuit ZN voor aparte afspraken 
binnen de logopedie. Hierover is aparte informatie bij ons op te vragen. 

Hoe willen zij het aanbod gaan uitbreiden in 2020, 2021 en 2022? 
Om de transgenderzorg uit te breiden hebben wij extra locaties gestart in Almere, Lelystad, Bussum 
en Amersfoort. Er worden nieuwe locaties opgestart in Nederland om zo meer cliënten te kunnen 
helpen. Hiervoor breiden wij het aantal personeelsleden uit die de behandelingen kunnen uitvoeren 
en scholen de nieuwe medewerkers hierin. 

Een voorwaarde bij uitbreiding is dat er goede en gepaste afspraken komen met de zorgverzekeraars. 
Hier is Logopedie Flevoland al jaren mee bezig maar tot nu toe nog geen gepaste afspraken kunnen 
krijgen voor onze praktijk en andere gespecialiseerde praktijken. Wij gaan hiermee verder en hopen 
tot passende oplossingen te kunnen komen. 

De bedoeling is ook middels het geven van een gespecialiseerde, geaccrediteerde cursus van 2 dagen 
voor logopedisten/stemtherapeuten om de kennis te verspreiden over het land. Deze cursus is a 2 
keer gegeven en wordt ieder jaar 2 keer aangeboden. De cursus wordt gegeven door Barbara van 
Olffen en Barbara Goes. Daarnaast worden er vanuit Logopedie Flevoland expertisebijeenkomsten 
georganiseerd voor collega’s die al gespecialiseerd zijn. 

Welke investeringen (in capaciteit van zorg) zijn zij voornemens te gaan doen in die periode? 
 
Er wordt veel eigen tijd gestoken in het verbeteren van de transgenderzorg in de logopedie. Er is veel 
contact met andere disciplines, er wordt meegekeken met andere disciplines. Daarnaast worden er 
ook samenwerkingsverbanden opgezet om makkelijker en efficiënter samen te kunnen werken. Er 
worden collega’s opgeleid, collega’s aangenomen en nieuwe behandellocaties gestart 
 
 
Hoe kunnen zij effectiever wachtenden gaan bemiddelen naar de juiste zorg op de juiste plek, met een zo 
snel en soepel mogelijke doorstroming naar volgende ketens in het zorgnetwerk? 
 
De cliënten kunnen al eerder met logopedie starten, terwijl ze wachten op andere disciplines. In deze 
fase kunnen mensen al aan zichzelf werken. 

In verband met goede samenwerkingen met andere relevante organisaties kunnen we beter 
signaleren bij problemen, cliënten onder de aandacht brengen en zorgen voor een warme 
overdracht.  



 
 
Hoe gaat zij netwerk zorg bevorderen? 

Middels samenwerkingsovereenkomsten, multidisciplinair overleg en door onze behandelingen 
zoveel mogelijk multidisciplinair te benaderen. Hierdoor hebben we regelmatig contact met de 
andere organisaties en disciplines. 

Welke waarborgen zijn belangrijk bij decentralisatie van zorg en netwerkvorming, en hoe willen zij deze 
gaan handhaven in het licht van het huidige tekort aan zorgaanbod? 
 
We gaan het aantal specialisten uitbreiden en doorverwijzen naar andere gespecialiseerde collega’s in 
het land. We leiden collega’s op zodat er genoeg gespecialiseerde logopedisten zijn in het land.  

Hoe willen partijen zorgvragers gaan bemiddelen naar de beste en snelst beschikbare plek van 
behandeling? 
We proberen zoveel mogelijk zonder wachtlijsten te werken. Wanneer we zelf geen plek hebben of 
de client te ver weg woont wordt de client meteen doorverwezen naar een andere praktijk.  

Welke stappen ondernemen de partijen om de zorg doelmatiger te organiseren de komende periode? 
 
We gaan onderzoeken opstarten binnen de logopedie, effect behandeling, duur, frequentie, 
behandeldoelen en gespecialiseerde logopedisten op dezelfde wijze laten werken. 

 
Hoe gaan partijen periodiek over de voortgang van de implementatie van deze visie rapporteren? 
Alles wordt genoteerd in een clientsysteem. 

Als de opdracht van de Kwartiermaker afloopt, welke partijen zouden dan een stimulerende, 
faciliterende en coördinerende rol kunnen en moeten spelen? 

Transvisiezorg is belangrijk hierin. Daarnaast is het wenselijk om van alle relevante organisaties een 
vertegenwoordiger aan te wijzen die het proces goed in de gaten houdt en meerdere per jaar 
bijeenkomsten bijwoont met de overige organisaties om de zorg goed af te stemmen en de 
samenwerkingen te versterken. 

In hoeverre is het mogelijk om met overige psychologische zorg of begeleiding (eventueel buiten het 
transgendertraject) om suïcidaliteit terug te dringen? 
 

Het is belangrijk dat alle betrokken disciplines in de transgender zorg goed en optijd signaleren 
wanneer er problemen zijn. Optijd signaleren en doorverwijzen is noodzakelijk. Wanneer er 
wachtlijsten zijn dan tijdelijk doorverwijzen naar een psycholoog in de buurt met relevante kennis.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. B.M.C. Richmond- van Olffen     
Logopedist/stemtherapeut/klinisch linguist    
Logopedie Flevoland     
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