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De enquête is op meerdere manieren verspreidt. Via

COC Noordoost Brabant, Jong&Out en persoonlijk

netwerk. 

Uiteindelijk hebben 10 personen de vragenlijst

ingevuld. Sommige vragen zijn door alle 10 de

personen ingevuld en andere door minder 

personen omdat sommige respondenten nog

 niet bij dat gedeelte van de transitie waren.

Uiteindelijk hebben 6 transmannen of 

transmasculine personen, twee transvrouwen,

 één non-binair persoon en één

 genderqueer persoon de enquête ingevuld.

Uitkomsten enquête transzorg

RESPONDENTEN

Om duidelijk te krijgen welke ervaringen de respondenten hadden is er gevraagd waar in de medische

transitie ze waren. Wachtlijst, in de transitie of transitie afgerond. 

Zo kan ook duidelijk worden welke vragen mensen in welk gedeelte van de transitie hebben,

Uiteindelijk waren er 8 respondenten die op de wachtrij stonden en 2 respondenten die de transitie al

hadden afgerond.

Uitkomsten enquête transzorg

GEDEELTE VAN DE TRANSITIE
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Om verschillen en overeenkomsten tussen 

behandelingen in ziekenhuizen en 

organisaties te kunnen zien

is er in de enquête gevraagd in welk ziekenhuis

of bij welke organisatie ze in behandeling zijn.

De antwoorden hierop varieerden. 50% is in

behandeling bij Radboudumc. 20% bij 

Amsterdamumc, 20% bij OOG 

Eindhoven (10% in combinatie met PSYtrans) en 

10% bij Stepwork, Rijnstate en MC Bloemendaal

Uitkomsten enquête transzorg

BEHANDELING IN
ZIEKENHUIS

Wanneer een persoon doorverwezen wordt naar het ziekenhuis is het gebruikelijk dat ze informatie

krijgen over hun transitie. In deze vraag werd gevraagd welke informatie ze hebben gekregen.

Wat opvalt is dat de meeste respondenten iets van informatie heeft gekregen maar het, zelfs binnen

het ziekenhuis, verschilt wat ze hebben gekregen. Uit de enquete blijkt dat de personen die in

behandeling bij Radboud zijn niet allemaal een brief hebben ontvangen. Sommige hebben alleen

contact gehad met een medisch maatschappelijk werker of arts. Bij deze vraag mochten meerdere

antwoorden ingevuld worden.

Het is interessant om te zien dat het zowel tussen als binnen organisaties anders geregeld is. Het is

goed om rekening te houden met het feit dat sommige personen al een aantal jaar geleden

doorverwezen zijn en andere pas recentelijk.

Uitkomsten enquête transzorg

INFORMATIE VANUIT HET
ZIEKENHUIS
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Deze vraag was belangrijk om inzicht te krijgen in wat de respondenten vonden van de hoeveelheid

informatie. Het gemiddelde cijfer was een 5,2.

De respondenten die bij Radboudumc zijn behandeld geven het gemiddeld een 5,8

De respondenten van het Amsterdamumc gemiddeld een 5,5

De respondenten van OOG gemiddeld een 3,5

En de respondent van Stepwork en Rijnstate een 6

Uitkomsten enquête transzorg

CIJFER VOOR HOEVEELHEID
INFORMATIE

P A G I N A  4

 

 



Deze vraag was belangrijk om inzicht te krijgen in hoe volledig de respondenten de gegeven informatie

vonden. Het gemiddelde cijfer was een 5,6.

De respondenten die bij Radboudumc zijn behandeld geven het gemiddeld een 5,6

De respondenten van het Amsterdamumc gemiddeld een 6,5

De respondenten van OOG gemiddeld een 4

En de respondent van Stepwork en Rijnstate een 7

Uitkomsten enquête transzorg

CIJFER VOOR VOLLEDIGHEID
INFORMATIE
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Deze vraag was belangrijk om inzicht te krijgen in hoe duidelijk de gegeven informatie was voor

respondenten. Het gemiddelde cijfer was een 6,4

De respondenten die bij Radboudumc zijn behandeld geven het gemiddeld een 6,4

De respondenten van het Amsterdamumc gemiddeld een 7

De respondenten van OOG gemiddeld een 5,5

En de respondent van Stepwork en Rijnstate een 7

Uitkomsten enquête transzorg

CIJFER VOOR DUIDELIJKHEID
INFORMATIE



Deze vraag is gesteld om te achterhalen of ziekenhuizen informatie

over  hulpbronnen zoals websites, steungroepen of organisaties

geven. Het meest ingevulde antwoord is "nee en ik had hier behoefte

aan" Deze is 6 van de 10 keer gekozen

De respondenten die bij Radboudumc zijn behandeld zijn kozen

vooral "Nee en ik had hier behoefte aan"

De respondenten van het Amsterdamumc kozen "ja maar ik had 

hier geen behoefte aan" en "nee en ik had hier behoefte aan"

De respondenten van OOG kozen vooral "nee en ik had hier behoefte

aan" en "nee maar ik had hier geen behoefte aan"

En de respondent van Stepwork en Rijnstate koos "nee maar ik had

hier geen behoefte aan"

Uitkomsten enquête transzorg

INFORMATIE OVER
HULPBRONNEN VANUIT
HET ZIEKENHUIS
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Om te kunnen weten welke informatie er vooral moet worden gecommuniceerd naar patiënten is het

belangrijk om te weten wat de respondent waardevol vond. Hier kwamen wisselende dingen uit. 

Het meest gegeven antwoord was hoe het traject zou lopen. Ook antwoorden als dat het ziekenhuis mijn

doorverwijzing heeft gekregen, wanneer ik aan de beurt was of hoe de operatie eruit zou zien.

Uitkomsten enquête transzorg

WELKE INFORMATIE WAS
WAARDEVOL?

Om te kunnen weten welke informatie er vooral moet worden gecommuniceerd naar patiënten is het

belangrijk om te weten welke informatie de respondenten gemist hebben. Hier kwamen wisselende dingen

uit. Het meest gegeven antwoord was hoelang de wachtlijst nog duurt. Dit antwoord is 6 keer gegeven. Dit

heeft veel te maken met de onduidelijkheid die de wachtlijst brengt. Een respondent schrijft: "De wachttijd is

nu al 3x verlengt en hierom duurt het veel langer dan gedacht." 

Het tweede antwoord was alles. Dit geeft ook heel duidelijk aan hoeveel informatie transpersonen nog

missen in hun traject. 

Daarnaast is ook vragen rondom kinderwens en fertiliteit, contact met mensen in dezelfde positie en wat te

doen in de wachttijd.

Uitkomsten enquête transzorg

WELKE INFORMATIE IS ER GEMIST?
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Om te kunnen weten welke hulpbronnen waardevol zijn voor transpersonen is de vraag aan de respondenten

gesteld welke van hun hulpbronnen ze aan zouden raden aan andere transpersonen. 

Contact met andere transpersonen werd het meeste aangeraden, daarnaast werd Humanitas, psychologen

buiten het ziekenhuis, transvisie en Facebookgroepen benoemd

Uitkomsten enquête transzorg

WELKE HULPBRONNEN WAREN
WAARDEVOL VOOR JOU?

Als algemeen cijfer krijgen de ziekenhuizen gemiddeld een 6

Radboudumc krijgt gemiddeld een 6,4

Amsterdamumc krijgt gemiddeld een 6,5

OOG krijgt gemiddeld een 4

Stepwork en Rijnstate krijgt een 6

Uitkomsten enquête transzorg

WELK CIJFER GEEF JE DE
INFORMATIEVOORZIENING VAN HET
ZIEKENHUIS OVER HET ALGEMEEN?

Informatie kan op heel veel verschillende manieren vormgegeven worden. Om goed aan te sluiten bij de

behoefte en voorkeuren van transpersonen is het belangrijk om duidelijk te hebben welke vormgeving wel en

niet werkt. Om dit te onderzoeken hebben de respondenten vier verschillende soorten vormgeving te zien

gekregen. Twee zorgpaden, een medische en eentje uitgelegd, één lange tekst zoals het op veel websites staat

en één document met de stap, hulpverlening en ervaringen van andere transpersonen zichtbaar.

Uiteindelijk koos 70% voor optie 2, 20% voor optie 3 en 10% voor optie 1. 

Dit verteld ons dat de manier waarop informatie voor transpersonen nu weergegeven wordt, optie 4,

helemaal niet aansluit bij de wensen en voorkeur van transpersonen. Het aflezen van zorgpaden voor mensen

die geen zorgprofessional zijn is complex en verwarrend. De respondenten hebben behoefte aan overzicht,

hulpverlening en ervaringen op één plaats.

Uitkomsten enquête transzorg

VORMGEVING VAN INFORMATIE
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om te twijfelen over je gender. De meeste respondenten benoemde dat het emotioneel niet

makkelijk was. Er kwam veel  frustratie, onzekerheid en eenzaamheid uit de antwoorden.

Ook werd er benoemd dat transpersonen vaak meerdere keren per dag geconfronteerd worden met kiezen

tussen man en vrouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naar de WC gaan, omkleden bij de sportschool of het

invullen van formulieren.

Er waren ook een aantal respondenten die eigenlijk nooit hadden getwijfeld. Zodra zij wisten wat trans

inhield wisten ze dat zij zich daarmee identificeerde. 

Het gevoel van dysforie komt ook vaak in de antwoorden naar voren, dit gevoel was dan heel sterk en daarom

ook niet te ontkennen. Ook niet als ze dit wel probeerde. 

De respondenten raden aan om mensen te vinden die hetzelfde doormaken of echt weten wat trans zijn

inhoudt. Zo kan je ervaringen uitwisselen. Zoek ook steun in je omgeving en praat over je gevoel. Dit helpt.

Uitkomsten enquête transzorg

TWIJFELS OVER GENDER

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag

aan de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden,

familie en online. 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden

mogelijk.

De plaatsen waar zij hulp hebben gevonden waren 

 buiten vrienden en familie waren Discord,

Humanitas, COC, Jong&Out, Facebookgroepen,

Reddit, het ziekenhuis en Youtube.

Hulp vinden

Nog gemist
Bij deze vraag hebben respondenten ook informatie en hulpmiddelen gemist. Een aantal

respondenten benoemde dat ze graag hadden willen weten hoe het traject in elkaar zit.

Hierbij noemde een respondent bijvoorbeeld wat hormonen met je lichaam doen en wat je

dan kan verwachten. Ook een plaats om andere personen die twijfelen te ontmoeten had

een respondent fijn gevonden.

Andere respondenten benoemde dat ze baat hadden gehad bij meer representatie of

rolmodellen om naar op te kijken. Denk bijvoorbeeld aan media of belangrijke posities in de

maatschappij.
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om een verwijzing te krijgen van huisarts of medisch specialist. Door deze informatie te

verzamelen kunnen mensen die twijfelen aan hun gender een duidelijk beeld krijgen over hoe het voor andere

transpersonen was om het gesprek voor de doorverwijzing te hebben. 

Bijna alle respondenten geven aan dat ze snel en zonder veel doorvragen hun doorverwijzing hebben

gekregen. De respondenten geven aan dat ze hun twijfels besproken hebben met de arts en dat dit geen

problemen opleverde. Wel zeiden ze dat de huisarts vaak bijna geen kennis over het onderwerp heeft. Bij de

POH varieert het, sommige weten wel wat over het proces en andere helemaal niks. Een respondent gaf aan

zich bijna een docent voor de POH te voelen als het ging over trans zijn.

Een aantal respondenten hebben de verwijzing via de psycholoog gedaan, dit ervaarden ze als langdurig en

frustrerend. Verder is ook een respondent eerst naar de sekstherapeut doorverwezen, dit vond de

respondent vreemd en is daarna naar het ziekenhuis verwezen.

Uitkomsten enquête transzorg

VERWIJZING VAN DE HUISARTS OF
MEDISCH SPECIALIST

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag

aan de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden

en familie. Een groot gedeelte zocht bij deze stap

ook geen hulp. Een enkele respondent ook bij een

psycholoog.

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden

mogelijk.

De plaatsen waar zij hulp hebben gevonden waren 

 buiten vrienden en familie waren Discord,

psycholoog en het ziekenhuis.

Hulp vinden

Nog gemist
Bij deze vraag hebben sommige respondenten ook informatie en hulpmiddelen gemist. Het

was fijn geweest om hulp te hebben met vragen over waar je terecht kan met andere

vragen en hoe je uitlegt aan de huisarts wat je voelt.



 

 

Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het is of was om op de wachtlijst te staan. . Door deze informatie te verzamelen kunnen mensen die

twijfelen aan hun gender een duidelijk beeld krijgen over hoe het voor andere transpersonen is. Ook kunnen

professionals zich hierdoor inleven en frustraties (h)erkennen.

Bijna alle respondenten geven aan dat de wachtrij mentaal echt heel erg zwaar is. Sommige mensen

benoemen dat hoe langer het wachten duurt, hoe lastiger het wordt en andere benoemen dat het andere

psychische klachten verergert. Een groot gedeelte van de respondenten hebben het idee dat hun hele leven

stil staat voor 2-3 jaar. Ook benoemen ze dat er een angst is om niet trans-genoeg te zijn om in behandeling

te kunnen gaan. Hier gaat een constante prestatiedruk mee gepaard.

Wat de meeste respondenten aangeven is dat ze het echt vervelend vinden dat de wachttijd steeds langer

wordt en vooral dat ze geen overzicht hebben op de wachtlijst. Hierdoor hebben ze geen controle over hun

eigen proces en kunnen ze nergens op rekenen. Hierin hoeven ze niet op de dag te weten wanneer ze aan de

beurt zijn maar hoeveel maanden zou al erg helpen. 

Een aantal andere respondenten hadden een kortere wachttijd omdat ze langer geleden in transitie zijn

gegaan. Zij benoemen dat het ook een tijd is om opzoek te gaan naar jezelf. Je eigen stijl, familiewens,

wensen etc. Ook raadt een respondent aan om te gaan reizen zodat je in een andere omgeving bent en de tijd

sneller gaat. Als laatste raadt een respondent aan om je mentale gezondheid in de gaten te houden en een

doorverwijzing te vragen naar een psycholoog als je denkt dit nodig te hebben. 

Uitkomsten enquête transzorg

WACHTLIJST
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Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag

aan de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden

en familie. Een groot gedeelte zocht bij deze stap

ook geen hulp. Een enkele respondent ook bij een

psycholoog en de huisarts

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden

mogelijk.

De plaatsen waar zij hulp hebben gevonden waren 

 buiten vrienden en familie waren Discord,

collega's en het ziekenhuis.

Hulp vinden



 

 

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag

aan de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden

en familie en bij de huisarts. Een ander gedeelte 

 zocht bij deze stap ook geen hulp. Een enkele

respondent ook bij een psycholoog en de huisarts

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden

mogelijk.

Hulp vinden

Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het is of was om op de wachtlijst te staan. Door deze informatie te verzamelen kunnen mensen die

twijfelen aan hun gender een duidelijk beeld krijgen over hoe het voor andere transpersonen is. Ook kunnen

professionals zich hierdoor inleven en frustraties (h)erkennen. 

Vanaf deze stap zijn er nog maar 3 respondenten, de andere respondenten staan op de wachtlijst voor de

intake.

Respondenten benoemen dat de intake niet zo spannend was als ze verwachten. Een respondent had een

aardige arts die hun goed gerust kon stellen. Dat hielp echt. Een andere respondent zegt dat het achteraf niks

was om je zorgen over te maken.

Uitkomsten enquête transzorg

INTAKE
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Nog gemist
Bij deze vraag hebben sommige respondenten ook informatie en hulpmiddelen gemist. Het

was fijn geweest om een beeld te hebben over hoe de intake gaat. Ook vraagt een non-

binaire respondent zich af of en wat ze voor hun kunnen betekenen omdat non-binair nog

redelijk nieuw is in de transzorg.

Nog gemist
Bij deze vraag hebben sommige respondenten ook informatie en hulpmiddelen gemist.

Voornamelijk hebben de respondenten informatie gemist over waarom de wachtlijst blijft

groeien en waarom mensen nog steeds niet aan de beurt zijn. Ook het communiceren over

de wachtlijst is soms niet sensitief terwijl te horen krijgen dat je nog langer moet wachten

heel hard kan aankomen. Ook informatie over het overbruggen van de wachttijd is iets

waar respondenten tegenaan lopen.

Respondenten willen graag meegeven is dat je in deze periode mag experimenteren met

jezelf en je uiterlijk. Je gaat weer opnieuw door de puberteit dus geef jezelf ook de ruimte

om minder slimme keuzes te maken, zeker als het gaat over je uiterlijk!
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om de diagnosestelling te hebben. Zo weten andere transpersonen wat ze kunnen verwachten en

kunnen zorgprofessionals hier rekening mee houden.

Een respondent vond het een prima proces, dit heeft volgens hun er misschien ook mee te maken dat er

verder geen psychische klachten waren. Ze konden dus snel uitsluiten dat het daar mee gepaard zou gaan. Er

werd tijdens het gesprek niet echt doorgevraagd, het ging voor deze respondent dus makkelijker dan eerst

gedacht. 

Een andere respondent benoemd dat hun gemixte gevoelens hebben over het proces. Bij hun moest je bijna

voor gek verklaard worden om het goede labeltje te krijgen. Dat is vervelend als je niet het idee hebt dat je

gevoelens gek zijn. Dit was al enige tijd geleden en volgens de respondent is dat nu anders.

Uitkomsten enquête transzorg

DIAGNOSE

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag aan

de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden en

familie. Een gedeelte zocht bij deze stap ook online,

op discord, en bij het ziekenhuis hulp. 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

Hulp vinden

Nog gemist
Bij deze vraag hebben respondenten geen informatie en hulpmiddelen gemist.
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te

vertellen of ze fysieke hulpmiddelen hebben gebruikt. Denk bij fysieke hulpmiddelen aan pruiken, binders,

protheses en laser haarverwijdering. Zo weten andere transpersonen wat ze kunnen verwachten en kunnen

zorgprofessionals hier rekening mee houden.

 

90% van de respondenten 

gebruikt een vorm van fysieke hulpmiddelen. 

Dat varieert van persoon tot persoon.

100% van de transmannen die deze enquête 

ingevuld heeft gebruikt of een binder

 of transtape.

Uitkomsten enquête transzorg

FYSIEKE HULPMIDDELEN

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag aan de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten hebben online hulp gevonden bij het vinden van fysieke hulpmiddelen. Dit

kan op Google, Instagram, Facebook of TikTok. Een klein gedeelte heeft deze hulp gevonden bij een

psycholoog of andere transpersonen. 

Hulp vinden

Ervaringen van transpersonen
De respondenten vertellen het volgende over hulpmiddelen.

Zoek wat goed voelt! Dat veranderd met de tijd en het kan lastig zijn om de goede hulpmiddelen

te vinden. Dit is ook voor iedereen anders, wat de een fijn vindt is voor de ander totaal niet

comfortabel. 

Een binder of tape dragen kan gevaarlijk zijn als je het niet goed doet. Binders mag je maar 8 uur

per dag dragen, soms is het lastig om hem uit te doen maar het is echt belangrijk voor je lichaam.

Die heeft ook tijd zonder binder nodig om rust te hebben en te herstellen. Een binder maakt je

ook niet helemaal plat maar dat zijn cisgender mannen ook niet. 

Een respondent voel zich fijner als hun makeup draagt maar soms houden angsten dit tegen. Het

is geen makkelijk proces en je veilig voelen is ook veel waard.

Laser ontharing is het enige wat werkt voor lichaams- of gezichtsbeharing en het is pijnlijk.
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om te beginnen met hormonen. Zo weten andere transpersonen wat ze kunnen verwachten en

kunnen zorgprofessionals hier rekening mee houden.

Een respondent vond het een stressvol omdat er veel veranderd. Hierbij is het goed om te weten dat je brein

meer veranderd dan je lichaam. Dingen als emotieverwerking, keuzes maken en (seksuele) behoeftes

veranderen door de hormonen. 

Een andere respondent benoemd dat het ontzettend spannend is maar ook heel leuk. Je lichaam veranderd

langzaam en per maand gebeuren er andere dingen. 

Uitkomsten enquête transzorg

HORMONEN

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag aan

de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden en

familie. Een gedeelte zocht bij deze stap ook online bij

een facebookgroep of bij een bedrijfsarts.

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

Hulp vinden

Nog gemist
Bij deze vraag hebben sommige respondenten informatie en hulpmiddelen gemist. 

Een respondent benoemd dat ze graag meer informatie hadden willen hebben over hoe het is om

opnieuw de pubertijd in te gaan. Dit brengt veel gevoelens en veranderingen met zich mee. Het is

fijn om te weten wat je te wachten staat.

Een andere respondent mist informatie over wat het doet met je libido. Deze wordt vaak lager bij

het nemen van oestrogeen en hoger bij het nemen van testosteron. Toch kan dit nog verschillen per

persoon.

Ook informatie over nieuwe vormen van hormonen wordt gemist. Bijvoorbeeld een vrouwelijk

hormoon waarbij geen borstgroei ontstaat voor non-binaire of genderqueer personen. Is dit

hormoon al goed gekeurd in Nederland en zo ja, wie komt er dan voor in aanmerking?
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om je naam en geslacht te veranderen op officiële documenten.

Een respondent reageert kort met traumatiserend en een andere respondent met een gedoe. Het veranderen

van je naam en geslacht is een administratieve klus wat veel geld kan kosten. Hiervoor moet je naar de

gemeente toe of op een wachtlijst staan bij een organisatie die je hierin kan begeleiden. 

Wanneer je in het buitenland bent geboren of tijdelijk in Nederland verblijft is het nog moeilijker. Je moet

namelijk een Nederlands BSN-nummer hebben. 

Sommige respondenten benoemen ook dat ze officieel nog niks aangepast hebben maar al wel hun gekozen

naam gebruiken en voornaamwoorden die beter passen.

Uitkomsten enquête transzorg

NAAM - EN GESLACHTSVERANDERING
OP DOCUMENTEN

Ondersteuning is belangrijk in een complex en lang

traject zoals een transitie. Om een breed beeld te

krijgen van waar mensen hulp zoeken is de vraag aan

de respondenten gesteld waar zij hulp vinden.

De meeste respondenten vinden hulp bij vrienden en

familie. Een gedeelte zocht bij deze stap ook hulp bij

de gemeente en bij een advocaat. 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

Hulp vinden

Nog gemist
Bij deze vraag hebben sommige respondenten informatie en hulpmiddelen gemist. 

Een respondent benoemd dat het veel complexer is als je geen Nederlands paspoort hebt. Met een

buitenlands paspoort is het proces langer, ook omdat de mensen bij Basis Registratie Personen

soms niet weten hoe het werkt met een ander paspoort.

Een andere respondent had het fijn gevonden om meer informatie en begeleiding te krijgen over

hoe het allemaal in elkaar zit. 
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Om te kunnen weten hoe het is om in het proces te zitten is er aan de respondenten gevraagd om uit te leggen

hoe het was om een geslachtsbevestigende operatie te hebben. Hier heeft één respondent gereageerd.

Deze respondent reageert dat hun een mastectomie heeft gehad. Dit is de medische term voor

borstverwijdering. Dit was een goede ervaring. Bij een Facebookgroep was veel informatie te vinden over de

operatie. Ook over verschillende chirurgen en hun resultaten. Ook het ziekenhuis kon hulp bieden.

De nazorg was de eerste twee weken intensief en daarna viel het mee.

Sommige respondenten benoemen ook dat ze geen interesse hebben in operaties. 

Dat kan verschillende redenen hebben. Operaties gaan natuurlijk niet altijd zonder complicaties en soms

hebben mensen ook geen dysforie rond bepaalde gedeeltes van hun lichaam. 

Uitkomsten enquête transzorg

OPERATIES

Ervaring van een transpersoon
Een respondent deelde het volgende advies nog voor transpersonen die nu in op wachtlijst staan.

"Een transitie stopt nooit. Alle mensen veranderen in de loop van de tijd. Iedereen cis of trans is

over 5 jaar een ander mens, van binnen en van buiten! Zie de transitie niet als een beperkte

periode in jouw leven en stop nooit met jezelf opnieuw te ontdekken."

In deze enquête zijn de ervaringen van transpersonen uitgevraagd, hierbij is ook de vraag gesteld welke vormen

van hulpverlening ze hebben gehad en welke vragen of adviezen ze hadden. 

Wat opvalt is dat ziekenhuizen slechte cijfers halen als het gaat om informatievoorziening. Gemiddeld scoren

ze tussen een 5 en een 6. Transpersonen geven aan dat ze onvoldoende informatie krijgen en dat het ook niet

de informatie is waar ze behoefte aan hebben. Daarnaast heeft de vormgeving van de informatie ook niet de

voorkeur van de respondenten. 

 De respondenten geven aan dat ze vaak wel behoefte hebben aan hulpbronnen maar deze niet vanuit het

ziekenhuis krijgen. Hierom gaan ze zelf opzoek naar hulp, deze vinden ze vaak bij vrienden en familie. Ook

vinden mensen veel steun op internet, bijvoorbeeld via Instagram, Facebook, TikTok of sites als Reddit en

Discord.

De respondenten geven aan weinig controle en veel onzekerheid te voelen in hun traject. Ze geven aan dat het

wachten op de wachtlijst waarvan je niet weet hoelang deze is of duurt heel zwaar is voor de mentale

gezondheid. Ook hebben ze onvoldoende inzicht over hoe het traject in zijn werk gaat en welke keuzes ze

hebben. Dit levert veel vragen op. 

Uitkomsten enquête transzorg

SAMENVATTING
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Dit was het einde van de uitkomsten van de enquete. 

Terugkijkend naar de antwoorden uit deze enquête is het duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is. 

Als artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, endocrinologen, huisartsen, POH, onderzoekers en

sociaal werkers zullen we de handen ineen moeten slaan om de zorg voor transpersonen te verbeteren.

Ik wil de respondenten graag bedanken voor hun tijd en moeite. Hun ervaringen zijn enorm belangrijk voor de

komende ontwikkelingen in de transzorg. Zo kan er informatie, hulp en zorg worden verleend die passend is

bij de ervaringen van transpersonen.

Lilia Visser

Uitkomsten enquête transzorg

EINDE


