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Het platform Diversiteit in Geslacht en Gender stelt zich voor 
 

 

Het onderzoeksplatform Diversiteit in Geslacht en Gender bundelt kennis en expertise rond intersekse en 

transgender thema’s vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines om samen vanuit een 

interdisciplinair perspectief onderzoek te doen. Met ons onderzoek willen we eraan bijdragen dat 

mensenrechten, inzichten uit genderstudies, sociale wetenschappen, ethiek, taal- en 

communicatiewetenschappen en politicologie in dialoog gaan met het medisch discours. We streven 

ernaar om onderzoek te doen dat gebaseerd is op de ervaringen en behoeften van intersekse en 

transgender personen, en werken daarvoor graag van meet af aan samen met transgender en intersekse 

personen, belangenorganisaties en andere belanghebbenden. 

Door interdisciplinair onderzoek en een kritische blik op bestaande onderzoekspraktijken en 

methodologieën steunt het platform individuele en collectieve belangen van transgender en intersekse 

personen. Vanuit respect voor de heterogeniteit aan onderzoekstradities wil het platform bijdragen aan 

empowerment van individuele intersekse en transgender personen als ook empowerment van de sociale 

groepen. 

Daarbij houden we rekening met onder andere de volgende aspecten 

• Binaire en non-binaire perspectieven 

• Patiënt en systeem en mens  

• Zorginstituten en maatschappij 

• Samen beslissen of gezamenlijke besluitvorming 

Leden platform: 

dr. Chris Verhaak, prof. dr. Anna van der Vleuten, dr. Wyke Stommel, prof. dr. Enny Das, dr. Anke 

Oerlemans, prof. dr. Mieke Verloo, prof. dr. Hedi Claahsen, dr. Marion Wasserbauer 

Meer informatie: 

https://www.ru.nl/onderzoeksekseengender/ 

contact: marion.wasserbauer@radboudumc.nl 

 

https://www.ru.nl/onderzoeksekseengender/
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Een startconferentie? 
Doel van de startconferentie was om verschillende belanghebbenden rond trans en intersekse zorg met 

elkaar in dialoog te laten gaan en elkaars standpunten, ervaringen en bezorgdheden beter leren kennen 

en begrijpen. Het thema van de startconferentie was: 

Complexities of care & caring about complexity: Hoe kan interdisciplinair onderzoek bijdragen aan 

inclusieve zorg voor trans en intersekse personen in een veranderende maatschappij?  

Voor de digitale startconferentie op 16 juni 2021 nodigden we verschillende sprekers uit die vanuit hun 

expertise een aspect van zorg voor trans en/of intersekse personen toelichten, waar naar hun mening 

meer onderzoek voor nodig is.  

Om samen naar nieuwe thema’s en methodes voor onderzoek te zoeken, is het nodig dat verschillende 

belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan. Voor het platform is het belangrijk om de stemmen van 

een breed veld van betrokken mensen te horen. Verschillende vormen van expertise komen hierbij aan 

bod: vanuit mensenrechten en belangenorganisaties, vanuit de medische zorg, vanuit academisch 

onderzoek, en/of vanuit ervaringsdeskundigheid.  

We hopen met de gesprekken op de startconferentie elkaar te prikkelen en van elkaar te leren, en 

manieren te vinden om samen te werken rond trans en intersekse zorg in een veranderende maatschappij. 

De startconferentie biedt een mogelijkheid om samen na te denken over hoe we de complexiteit van zorg 

kunnen omhelzen en zorgzaam kunnen omgaan met de complexiteit van trans en intersekse 

onderwerpen. 

Organisatie door: dr. Marion Wasserbauer, drs. Gijs Hablous en drs. Melisa Soto 

 

Dank!  

Aan alle sprekers voor hun waardevolle en prikkelende bijdragen 

Aan alle moderatoren die de gesprekken in goede banen hebben geleid 

Aan de notulisten voor hun nauwkeurige werk dat dit verslag mogelijk maakte  

Aan de deelnemers voor de bereidheid om in dialoog te gaan 
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Over deelnemers en verwachtingen 
Als organisatoren zijn we heel blij met de grote interesse aan deze startconferentie. Er waren in totaal 75 

personen digitaal aanwezig. Via twee vragen polsten we aan het begin van de namiddag wie er aanwezig 

waren, en wat de verwachtingen van deze conferentie waren.  
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Overzicht sprekers 
Twaalf sprekers hebben een korte video opgenomen over één actueel thema dat samenhangt met zorg 

voor transgender en intersekse personen in onze huidige maatschappij. De video’s werden door de 

aanwezigen op de startconferentie samen online bekeken, en er volgde op basis van de input in de video 

een gesprek. De sprekers waren: 

 

• Karl Gerritse 

• Marijke Naezer 

• Suus te Braak 

• Aike Pronk 

• Miriam van der Have 

• Ryan Ramharak  

• Marjolein van den Brink  

• Tim de Jong 

• Eva-Marijn Stegemann 

• vreer verkerke 

• Emmanuelle Verhagen 

• Margriet van Heesch  

 

 

  

Kunstzinnige intermezzo’s: 

• Jonah Lamers - The Transketeers 

• Marleen Hendrickx - XYWE 

Verschillende sprekers gaven toestemming om de opnames van hun bijdrage te delen, deze kan je via een 

YouTube playlist herbekijken: https://www.ru.nl/onderzoeksekseengender/startconferentie/  

https://www.ru.nl/onderzoeksekseengender/startconferentie/
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Samenvatting per break-out sessie 
 

De twaalf sprekers boden met hun bijdragen stof tot nadenken 

en opening voor gesprek. Hieronder geven we een samenvatting 

van de gesprekken in elke break-out sessie weer. De inhoud van 

dit verslag geeft de discussies in deze sessies weer, en niet 

noodzakelijk de inhoud van de bijdrage van de spreker, of de 

mening van de spreker of het platform.  

Sommige sprekers waren zelf aanwezig tijdens de discussie, anderen niet. Sommige discussies bleven 

dichter bij de bijdragen en daarin aangestipte vraagstukken, andere discussies gingen een heel andere 

richting uit dan initieel verwacht. In de gesprekken kwamen veel verschillende visies op elk thema naar 

voor, en waren verschillende betrokken partijen aan het woord: ervaringsdeskundigen, experts, 

onderzoekers, activisten, zorgverleners, belangenverdedigers, geïnteresseerden. Dit verslag doet een 

poging om de veelheid aan stemmen in het debat te reflecteren, zonder te willen polariseren.  
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Bijdrage van Karl Gerritse  
(hij/hem) PhD-student klinische ethiek en arts-assistent psychiatrie verbonden aan het Kennis- en 

Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC.  

Thema van Karl Gerritse’s bijdrage: Door een ethische blik te werpen op de Standards of Care en het 

zogeheten ‘Informed Consent Model’ wil ik deelnemers uitnodigen om in dialoog te gaan over de vraag 

‘Wat is goed (samen) beslissen in medische genderzorg?’ 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- De zorgvrager moet centraal staan → wat is de zorgvraag precies? Wat is voor hen belangrijk?  

- Conflicterende rol van zorgverlener: als begeleider luisteren én beslissingen nemen over/ 

toegang verlenen tot zorg → spanningsveld dat een probleem kan vormen in het proces. Kunnen 

beide rollen uit elkaar worden gehaald, zodat men de begeleider niet hoeft te overtuigen van wat 

men wil? In welke mate hebben beide rollen elkaar nodig?  

- Zorgsysteem is ingericht op het verkrijgen van diagnoses 

- Informed consent kan een oplossing zijn, maar dit moet uitgebreid worden. Er is sprake van een 

informatie-asymmetrie tussen zorgvrager en zorgverlener.  

o Hoe kan informatievoorziening eruitzien binnen een informed consent model? Wanneer 

is iemand informed genoeg?  

o Er moet meer aandacht gaan naar informatievoorziening in plaats van diagnose: in de 

breedste zin maar ook specifiek, bv. over seksualiteit.  

o Ook meer informatie over zorg nodig: Er is sprake van incongruentie tussen wat er 

verwacht wordt van zorg door de zorgvrager en wat er daadwerkelijker geleverd wordt 

door de zorgverlener 

- Welke positieve lessen zijn te trekken uit protocollen van zorgvuldigheid? Er is een variatie in 

ervaringen over de protocollen – sommige cliënten zijn er tevreden mee, andere hadden bepaalde 

aspecten in het traject niet verwacht  

- Zijn er middenveldorganisaties die betrokken zijn bij het zorgproces en waar trans personen hulp 

kunnen zoeken? → Transvisie of TNN 

- Belangrijk aspect in transzorg: spijt of schade moeten worden voorkomen. Maar: is het überhaupt 

mogelijk om spijt en schade te voorkomen? Wie is daar verantwoordelijk voor?  

- Kan gatekeeping binnen een informed consent model er anders uitzien? Tijd en plaats voor 

gatekeeping. Het gevoel van “voor een commissie” komen en daarom wenselijk te antwoorden 

→ de spreekkamer zou juist een ruimte moeten zijn voor openheid, en ruimte voor twijfel en het 

feit dat die twijfel ook mag bestaan. 

- Welke taak een zorgverlener heeft t.o.v. van de transgender persoon die een zorgvraag heeft: 

moet de zorgverlener spijt voorkomen of moet de zorgverlener de best mogelijke medische 

behandeling aanbieden? En op basis waarvan kan een transgender persoon deze beslissing 

maken: voldoet de huidige informatievoorziening? Welk zorgmodel werkt het beste?  

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 
- Is het mogelijk om een tool te ontwikkelen om de begeleiding/zorgverlening op een betere manier 

in te richten?  
- Kan het informed consent model een oplossing bieden? Het blijft complex en blijkt in de praktijk 

niet altijd te werken. → focusgroepen organiseren met zorgexperts en/of trans personen; kijken 
naar hoe andere zorgcentra het doen; kijken naar hoe trans-led klinieken het doen. 
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- Welk proces gaan mensen door een behandeling en wat zijn overwegingen om al dan niet naar 
een volgende stap verder te gaan of te blijven of juist terug te gaan? 

 
Meer:  
Gerritse, K., Hartman, L. A., Bremmer, M. A., Kreukels, B. P. C., & Molewijk, B. C. (2021). Decision-making 
approaches in transgender healthcare: conceptual analysis and ethical implications. Medicine, Health 
Care and Philosophy. https://doi.org/10.1007/s11019-021-10023-6. URL: 
https://research.vumc.nl/en/publications/decision-making-approaches-in-transgender-healthcare-
conceptual-a 
 
 

Bijdrage van Marijke Naezer  
(zij/haar), zelfstandig onderzoeker op het gebied van gender, diversiteit en seksualiteit.  

Thema van Marijke Naezer’s bijdrage: In Nederland lijkt er een vrij grote bereidheid lijkt te zijn om 

medisch in te grijpen bij intersekse kinderen/baby's, zelfs als de kinderen hier zelf geen toestemming voor 

kunnen geven, terwijl er bij transgender kinderen/jongeren juist veel meer terughoudendheid lijkt te 

bestaan, zelfs als kinderen/jongeren zelf heel graag bepaalde ingrepen willen/nodig hebben. Het naast 

elkaar zetten van de beide debatten levert belangrijke inzichten op. Hoe kunnen de twee velden (-

onderzoek naar- intersekse en trans zorg) meer samengebracht worden, zodat er van elkaar geleerd kan 

worden? 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Dilemma over samenwerkingen met beide doelgroepen/ beide thema’s samen nemen 

o Twee verschillende doelgroepen en belangen: Belangenverdedigers stellen vast dat er 

nog iets te overbruggen is tussen belangen van intersekse en trans personen. Een 

voorbeeld van gevoeligheid: als transgender community het ‘begrip geslacht’ wil claimen 

stuit dat op weerstand vanuit de intersekse groep. 

o Willen beide groepen wel samen optrekken? Moet mét hen besproken worden. Hoe zit 

de samenwerking van deze velden bij de medische instellingen momenteel? 

Zorgverleners instellingen waar de teams overlappen: Het is een lang proces, maar moeite 

waard; kracht zit in de samenwerking. 

o Er zijn ook personen die intersekse én trans zijn – vaak zijn er hier nog meer trauma’s 

indien de persoon op latere leeftijd erachter komt dat er als kind ingrepen zijn gebeurd. 

Mee rekening houden.  

- Verschil in ervaring van ouders: de ervaringen van ouders van trans en intersekse kinderen 

kunnen verschillen. Er wordt gesuggereerd dat het voor ouders van transgender kinderen wellicht 

makkelijker is om hier open over te zijn, terwijl dat voor ouders van intersekse kinderen lastiger 

is. Rekening houden met intersectionele aspecten.  

o Zorgverlener: gesprekken met ouders van intersekse kinderen zijn totaal anders dan 

gesprekken met ouders van transgender jongeren. Handvatten voor betere begeleiding 

nodig.  

o Voorstel: ouders van intersekse kinderen in contact brengen met intersekse personen die 

niet/wél hebben gekozen voor operaties  

o Nuance: bijlange niet alle ouders van transgender kinderen zijn trots 

https://doi.org/10.1007/s11019-021-10023-6
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- Manier waarop men met kinderen omgaat is een aangeleerd emancipatieproces. Er zijn meer 

voorbeelden en rolmodellen nodig van trans en intersekse personen die wel of niet medische 

ingrepen hebben ondergaan. Er moet hierover beleid gemaakt worden binnen ziekenhuizen en 

andere instanties. 

- Ethische vraagstukken 

o Van buitenaf: niet duidelijk waarom er bij (sommige) intersekse kinderen zo vroeg wordt 

ingegrepen en dat als meest succesvol wordt gezien door zorg, terwijl het proces bij trans 

jongeren veel tijd kost. Wat is de redenering van zorg? 

o Wie moet bepalen wanneer het moment komt dat men zelf zou kunnen beslissen over 

het eigen lichaam? En moet men dan eerst ook vaststellen wat “goed” en “goede zorg” 

is? Invullling altijd afhankelijk van plaats en tijd. Vraag over zeggenschap over je eigen 

lichaam geldt net zo goed voor cis mensen.  

o Het recht om over eigen lichaam beslissingen te nemen; waarom is dat bij transgenders 

en intersekse personen zo anders en rijmt dat met de manier waarop dit juridisch 

geregeld is voor (cosmetische) ingrepen bij cis personen? – rechtzetting: Het recht is voor 

iedereen, cis, trans, endo, inter, wie dan ook, hetzelfde. Ook intersekse kinderen hebben 

dat recht, het wordt alleen anders in de (medische) praktijk. 

- Stem van kinderen nu onvoldoende gehoord. Sommige jongeren geven aan dat ze op rijdende 

trein sprongen. Er zijn veel soorten paden om te bewandelen.  

o Wanneer (met name: vanaf welke leeftijd) vinden we dat we kinderen een grotere stem 

kunnen geven?  

 

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 

- Focusgroep over de overlap trans en intersekse zorg: starten met ervaringsdeskundigen 

o Aandacht voor gevoeligheden, juiste bejegening en serieus nemen van ervaringen 

o Zorgen voor een safe space, goede begeleiding, databewaring 

o Ook twijfels over uitvoerbaarheid: er spelen veel trauma’s; al heel veel verschillende 

ervaringen binnen één doelgroep. 

- In kaart brengen overlap en probleempunten.  

- Handvatten uitwerken voor gesprekken met ouders van intersekse kinderen en trans kinderen: 

hoe kan men open gesprekken voeren met de ouders van intersekse kinderen, zodat deze ouders 

meer het gevoel krijgen dat hun kind mag zijn zoals hij/zij/die is.  

- Vergelijking met hoe andere medische domeinen omgaan met zeggenschap over lichaam en 

behandelingen en leeftijd 

- Hiaat in kennis bij algemene zorgverleners en in eerstelijns-zorg over intersekse personen 

Meer: 

Marijke Naezer, Anke Oerlemans, Gijs Hablous, Hedi Claahsen–van der Grinten, Anna van der Vleuten & 

Chris Verhaak (2021) ‘We just want the best for this child’: contestations of intersex/DSD and transgender 

healthcare interventions, Journal of Gender Studies, DOI: 10.1080/09589236.2021.1881462 
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Bijdrage van Suus te Braak  
(die/hen) is docent Social Work Deeltijd aan de HAN en biedt als leefstijlcoach bij hun bedrijf “Hizzfit - 

Queer Lifestyle Coaching” o.a. transitiecoaching aan.  

Thema van Suus te Braak’s bijdrage: Tijdens deze sessie zet Suus aan tot nadenken over hoe we de 

menselijk component terug of überhaupt in contact met het medische proces kunnen brengen, waarom 

het belangrijk is de persoon in transitie niet als patiënt maar cliënt/wensvrager te benaderen en hoe 

ervaringsdeskundigen met professionele expertise in samenwerking kunnen gaan met klinieken en het 

aanbod voor transzorg op deze manier kunnen verrijken. 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Er lijkt een heersende dictatuur van het zorgpad te zijn, waar iedereen in moet passen en zich als 
patiënt moet opstellen. Wat brengt het woord ‘patiënt’ mee aan machtsverschillen, 
afhankelijkheid, de onderdanige connotatie? Daarbij lijken medische opleidingen ook een rol te 
spelen: wanneer je net een witte jas aanhebt, voelt dit nog erg als een nieuwe rol. De hiërarchie 
draagt eraan bij dat de kloof groter wordt en studenten/basisartsen zich een medische autoriteit 
gaan voelen, ook om succesvol te zijn in de opleiding/carrière. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
de openheid en welwillendheid van de co-assistent behouden blijft?  

- Er lijkt een spanningsveld tussen de patiënt als ervaringsdeskundige en de arts als medisch expert: 
who’s the expert? Daardoor ontstaat strijd – hoe kan dat ter sprake worden gebracht in een arts-
patiëntgesprek? Dit geldt ook al voor de huisarts en de manier waarop verwezen wordt naar een 
genderpoli. 

- Intersekse/transgender is geen ziekte, maar bevindt zich in een omgeving waar de enige 
doelstelling is om ziekte op te lossen, waardoor een mismatch ontstaat: als er geen ziekte 
gedefinieerd wordt, kan het probleem niet opgelost worden in een ziekenhuis. Hoe kun je dus 
een zorgvrager niet als patiënt zien, terwijl er wel medische aspecten aan de behandeling zitten? 
Belangrijk daarbij is dat nu veel utilitair wordt gedacht: als het goed is voor de meeste mensen, 
dan is het goed voor iedereen, terwijl ‘first, do no harm’ op de eerste plek zou moeten staan.  

- Specialisten weten niet alles, en doen aanbevelingen op basis van aannames. Een groter 
wordende onzekerheidstolerantie zou daarbij moeten helpen, meer openheid in het gesprek om 
de complexiteit te kunnen exploreren.  

 

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 

- Welke methoden kunnen we inzetten om een zorgvrager zich niet ‘ziek’ te laten voelen door 
ziekenhuis, witte jassen en manier van bejegening?  

o Bijvoorbeeld participatief onderzoek, waarin participanten het onderzoek mee opzetten, 
gelijkwaardig aan de onderzoeker. Of conversatieanalyse, lettend op de kleinste details 
van een gesprek: waar in het gesprek ontstaat het negatieve gevoel?  

o Bij de conversatieanalyse worden wel alleen bestaande zorgpaden onderzocht. Voor dit 
onderwerp zouden focusgroepen kunnen worden ingezet.  

- Hoe kunnen verschillende manieren van expertise naast elkaar bestaan?  

Meer: Informatie over transitiecoaching en queer lifestyle coaching met Suus te Braak vind je op 

https://hizzfit.nl 

 

https://hizzfit.nl/
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Bijdrage van Aike Pronk  
(hij/hem pronouns), ervaringsdeskundige, bestuurslid zorg en welzijn bij TNN en arts. 

Thema van Aike Pronk’s bijdrage: Ik wil graag een aanzet geven voor de discussie over hoe we de relatie 

tussen transgender personen en zorgverleners een nieuwe impuls kunnen geven. Gezien vanuit trans 

personen en goede communicatie over hun zorg: wat hebben trans personen nodig om zich vrij te voelen 

de zorg te vragen die ze nodig hebben? 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Eén probleem in transzorg momenteel: de gedachte dat je moet verantwoorden waarom/dat je 
trans bent; en een zorgverlener kan het signaal geven om te mogen doorgaan naar een volgende 
behandelfase. Dat maakt cliënten afhankelijk, en zorgt ervoor dat sommige trans personen zo 
antwoorden dat ze mogen doorgaan met hun transitie - terwijl sommige trans personen soms 
twijfelen of psychische problemen hebben.  

- Het woord “keuringspsycholoog” bestaat, en dat laat zien dat mensen de gesprekken met de 
psycholoog als een keuring kunnen ervaren.  

- Er is een verschil in machtspositie tussen zorgvragers en zorgverleners, waardoor patiënten 
mogelijk niet alle informatie delen. Het feit dat er soms geen gesprek ontstaat, voegt toe aan het 
keuringsaspect. 

- Afwijzing en uitstel behandeling komt ook voor, cliënten ervaren nog veel drempels en vinden 
het lastig om alle hulp te vragen. Voor zorgverleners is het lastig dat ze weten dat cliënten soms 
niet alles vertellen en daardoor niet optimaal geholpen kunnen worden.  

o Zorgverleners vinden het lastig dat soms uit het proces blijkt dat een zorgvrager de 
behandeling en transitie niet aan zou kunnen, bijv. vanwege stemming, persoonlijke en 
fysieke omstandigheden. Wat doe je daar dan aan?  

o Psycholoog: vooral benieuwd hoe je uit het dilemma komt, jammer dat er in de 
transgender gemeenschap veel leeft dat niet naar buiten toe komt. 

o Bijna iedereen krijgt de diagnose genderdysforie, maar of iemand in aanmerking komt 
voor het medische traject (indicatiestelling) staat open. Dat is lastig uit te leggen aan 
sommige patiënten. 

o Zorgverleners: je komt er uiteindelijk wel samen uit, maar de tijdsduur die daarvoor nodig 
is, is wel eens langer dan van tevoren gedacht. Dat is een ingewikkeld dilemma, omdat de 
puberteitsontwikkeling bij jongeren wel doorgaat. Dat legt er extra druk op; op het proces 
en de keuzes die gemaakt moeten worden. 

o Deze lange periodes zijn voor jongeren alsook volwassen trans personen moeilijk. Een 
uitstel zal voor een zorgverlener niet lang voelen, maar voor een trans persoon zelf kan 3 
maanden of zelfs 1 maand als heel lang voelen. 

- Samen beslissen (shared decision making) is een cruciaal punt in de zorg 
o Er wordt al veel samen besloten (bv. soort behandeling), maar er wordt niet volledig 

samen besloten over start behandeling.  
o Proberen altijd samen de beste weg te zoeken en de zorgvrager met eigen expertise en 

ervaring bij te staan. 
o Ook onder zorgverleners: Voorstanders van eigen regie bij cliënt en zorgverlener als 

informatieverstrekker. 
- Hoe kunnen trans mensen eigen verantwoordelijkheid krijgen en hulp durven vragen, zonder 

zich in te houden in wat ze vertellen? 
- Zorgverleners staan stil bij twijfel en spijt.  
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- Is het noodzakelijk dat er een psycholoog betrokken wordt in het traject?  
o Waarom zou je in discussie gaan, als een trans persoon zegt dat die deze transitie wil? 
o Reactie van psycholoog hierop: de blik van de psycholoog kan meekijken in hoe de 

omstandigheden zijn voor de wens, om te kijken of de wens om in transitie te gaan kan 
worden vervuld. Psycholoog is deskundig in hoe je goed matcht tussen verwachtingen 
tav. behandeling en ervaringen. Psycholoog snapt de wens van de transpersoon, maar 
transitie is niet alleen een hormonale vraag; gender is een breder aspect. Het 
diagnostische traject hoeft niet lang te duren, maar het is belangrijk. 

o Reactie: vanuit het beeld van een psycholoog is dit belangrijk, maar veel trans mensen en 
activisten kijken hier anders naar.  

o Psychologen: De psychische kant is vaak erg belangrijk en heeft aandacht nodig. De keuze 
voor behandeling ligt altijd bij de cliënt. Met onderzoek wordt ondersteund dat er een 
grote psychische component is, dat er psychische klachten zijn hoort erbij, dat staat niet 
gelijk aan dat een behandeling niet mogelijk is. 

o Reactie: In de praktijk klopt het niet dat de keuze voor behandeling altijd bij de cliënt ligt; 
er zijn regelmatig trans mensen waarbij deze eigen regie niet gegeven wordt. 

o → Of een psycholoog belangrijk en nodig is in een transitie, blijft een punt waar discussie 
rond is. Belangrijk om gewaar te zijn van eigen achtergrond en positionaliteit in deze 
discussie. 

 
- Hoe kunnen we zorgen dat het gesprek open en gelijkwaardig wordt aangegaan? Er worden 

twee dingen gezegd die bij elkaar aansluiten en elkaar tegenspreken: aan de ene kant meer eigen 
regie nodig maar psycholoog is nodig voor begeleiding. Daarnaast kunnen patiënten door de 
wachtlijst van zorgvraag veranderen of kan er spijt ontstaan. Belangrijk om als zorgverlener de 
patiënt te ondersteunen en in het gesprek mee te gaan. Zorgverlener en zorgvrager hebben 
eigenlijk hetzelfde doel en je hebt elkaar nodig om tot dat doel te komen. 

- Iedere persoon ervaart dit traject anders. De ervaring van één aanwezige trans personen was dat 
die zich niet herkende in perikelen met een keuringspsycholoog – en die raadt aan om vooral wél 
eerlijk te zijn.  

- In deze sessie waren meer zorgverleners aanwezig en aan het woord dan trans personen. Dit is 
ook weerspiegelt in deze notities. 

 

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 

- belangrijk om gender diverse zorgverleners aan te nemen 
- handig om in groepen adviesgesprekken te hebben  
- Om ervaringen met elkaar te delen (focusgroepen). 
 
Meer: Transgender Netwerk Nederland https://www.transgendernetwerk.nl/ 
 

  

https://www.transgendernetwerk.nl/
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Bijdrage van Miriam van der Have 
(zij/haar) Executive Director Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit.  

Thema van Miriam van der Have’s bijdrage: Miriam spreekt over wetenschappelijk onderzoek en de rol 

daarvan voor intersekse. Nadat enkele populaire misvattingen rond intersekse onder de loep worden 

genomen, licht Miriam op basis van zes concrete punten toe hoe wetenschappers beter onderzoek 

kunnen doen rond intersekse thema’s. 

Discussiepunten, open vragen en standpunten 

- Biases in onderzoek: 
o Lijken vooral op te gaan bij kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek is meer 

ruimte voor variatie en diepte. 
o Vanuit sociaal-maatschappelijke hoek is het gek hoe in de medische wereld syndromen 

worden omschreven vanuit het optellen van symptomen, zoals intersekse. 
o Weg van exotisch beeld geschetst door medici, i.p.v. door mensen zelf; wederom stem 

van ervaringsdeskundigen belangrijk 
- Wat anders moet: 

o Bij intersekse/transgender kinderen worden vaak andere personeelsleden erbij geroepen 
om te komen ‘aapje kijken’. Het is hierbij van groot belang om altijd toestemming te 
vragen, en dat iedere patiënt het recht voelt om hierop nee te kunnen zeggen. 

o Belangrijk om verder te gaan dan het binaire denken voor iedereen in de maatschappij  
o Doelgroep zelf moet stem krijgen (ook in onderzoek) 

- Er is al wel veel veranderd sinds tijd van John Money. Misschien niet op het gebied van onderzoek, 
maar in de maatschappij wel. De wereld is toegankelijker voor intersekse, maar er is nog wel veel 
verbetering mogelijk en nodig.  

- Het is van belang te begrijpen waar de sociale uitsluiting vandaan komt:  
o Creëren medici sociale uitsluiting, of maken ze het erger, indien het er al was?  
o Wie creëert het gevoel van urgentie dat er medisch ingegrepen moet worden, waarom 

wordt er niet later ingegrepen?  
o Wat zijn de voordelen van de objectivering van een klein kind dat op dat moment nog 

geen probleem heeft, en wie begint met objectiveren? Dat zou zelfs al kunnen liggen bij 
de verloskundige of huisarts, die de doorverwijzing naar het UMC doet.  

o Kijken naar welke normen en waarden we met elkaar hebben gemaakt 
 

- Eerstelijnszorg: hoe kan de huisarts beter geïnformeerd worden over intersekse? Dit is een 
medische groep die moeilijker te bereiken is met nieuwe richtlijnen. Misschien via publieke debat 
of media?  

- Nood aan onderzoeker-bondgenoten: Discriminatie van intersekse (en trans) blijft onderbelicht; 
gebruik status als onderzoeker om aandacht te krijgen en serieus genomen te worden. Als 
ervaringsdeskundige “mens” word je toch sneller weggezet als activist o.i.d. dan als onderzoeker 
of wetenschapper met een titel. 

- Onderzoek is een uitdaging:  
o balans tussen subjectiviteit en onderzoek;  
o stem geven aan intersekse personen wordt al snel gezien als activisme i.p.v. wetenschap, 

maar het sluit elkaar niet uit. 
o Ethische kwestie van onderzoek doen over groep waar je niet zelf bij hoort, probeer te 

zorgen dat je groep helpt in hun leven, blijf altijd goed luisteren naar groepen + meer 
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leden van de doelgroepen in academische wereld nodig (met name LHBTI en intersekse 
en trans personen specifieker)  

o Verandering komt door nieuwe generatie maar verandering valt ook op bij nieuwe 
generatie 

- Onderzoek is fijn, maar actie is ook leuk. Onderzoek kan van alles aantonen, maar het moet ook 
wel daadwerkelijk veranderen in de maatschappij. Onderzoek moet gevolgd worden door actie 
zoals vertaling naar maatschappelijke context. 

 
Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 
- Er is veel medisch onderzoek gedaan, maar de verbinding met maatschappij en wat daarin 

veranderd kan worden mist: hoe gaat het met intersekse personen, en waarom zijn er problemen in de 

maatschappij? 

- Zou onderzoek naar interactie kunnen helpen: interactie intersekse kinderen en context waarin 

ze opgroeien, maar ook maatschappelijke context? Soms lijkt het alsof het probleem ligt bij kind, arts en 

ouder, maar het gaat veel breder dan dat. Onderzoek naar interactie tussen de verschillende sociale 

niveaus kan hierbij helpen. 

- Wat betreft de bias rondom herinneringen aan geslachtsoperaties: kom je dichter bij de 

daadwerkelijke ervaring, in plaats van de herinnering, in onderzoek met jonge kinderen? Hoe kun 

je dat precair en gevoelig onderzoek doen, zonder de kinderen onder druk te zetten of te 

beïnvloeden? Men kan denken aan poppenspel, handpoppen, tekeningen, etc – kinderen zijn 

eerlijk. Kinderpsychologen kunnen dit op een zorgvuldige manier, maar de geslachtsoperaties 

gebeuren vaak in de babyleeftijd, wat dit onderzoek bemoeilijkt. 

- Experimenteel onderzoek: Men kan niet experimenteren met geslachtsoperaties, maar 

wetenschappelijk onderzoek kan gebaseerd worden op scenario’s, middels roleplaying games: 

wat gebeurt er als het medische systeem non-binair georganiseerd wordt? Vergroot dat de 

gelukskans van intersekse kinderen? Sekse-administratie in een ziekenhuis kan hier een rol in 

spelen. 

- Onderzoek blijft wel nodig, wellicht focussen op marginalisering van intersekse (kijk naar 

maatschappij en wat daar kan veranderen). Of kijken naar de normen die gelden in de 

maatschappij en hoe die voor problemen kunnen zorgen, en dan ook hoe je daar mee om kunt 

gaan (als mens en als maatschappij). 

- Doelgroep zelf moet stem krijgen (ook in onderzoek) 

- Onderzoek naar welke waarden en normen we samen gemaakt hebben 

- Kijk ook naar eigen omgeving; participerend onderzoek, anticiperend onderzoek; zorg voor 

verandering; kaart het aan 

- Onderzoek naar waarom het belangrijk is dat geslacht wordt genoemd (bv. Op bankpas) 

 

Meer: Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, https://nnid.nl/.  

  

https://nnid.nl/
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Bijdrage van Ryan Ramharak  
(die/diens) is een non-binaire trans persoon met Nederlandse en Hindoestaanse achtergrond die samen 

met diens man in Hilversum leeft en als beleidsmedewerker voor de overheid werkt.  

Thema van Ryan Ramharak’s bijdrage: In deze sessie spreekt Ryan over roadblocks in trans parenthood.  
 
Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Nadenken rond fertiliteit en zwangerschap bij trans personen. 
o Hoe kan de gynaecologie-afdeling inclusiever gemaakt worden voor trans personen? Taal 

is daarbij belangrijk, omdat gynaecologie vooral gericht is op vrouwen.  
o Hoe zijn de ervaringen van trans personen die zelf een kind gedragen hebben? 
o Hoe reageert de omgeving erop? 
o Binnen transzorg zit er een stigma op zwanger worden als trans man. 
o Is electieve keizersnede overal een optie in geval van genderdysforie? 
o Het is heel belangrijk dat er binnen transzorg positieve ervaringen mbt. begeleiding van 

fertiliteit worden opgedaan. Radboudumc legt daar al sterke focus op. 
- Kinderwens kan voor trans personen mogelijks veranderen: AFAB personen willen misschien geen 

moeder worden, maar mogelijk wel ouder  
- PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) kan negatieve invloed hebben om de fertiliteit en lijkt vaak 

voor te komen bij trans mensen, interessant om te onderzoeken of dit meetbaar vaker voorkomt 
bij trans mensen. PCOS gaat namelijk vaak samen met verhoogd testosteron. 

- Correcte informatie nodig voor trans personen omtrent fertiliteit 
o Er zijn ervaringen waar verteld wordt dat testosteron onvruchtbaar maakt, maar dit blijkt 

niet zo te zijn.  
o De beperkte spreektijd per cliënt helpt hierin niet; de cliënt heeft vaak al kennis elders 

(bv. online) opgedaan.  
- Hoe kunnen trans jongeren goed geadviseerd worden rond fertiliteit, zwangerschap en 

geboorte?  
o Benoemen van alle opties qua fertiliteit, naast de optie dat je op latere leeftijd je eigen 

kind kan dragen. Belangrijk om dit neutraal te benoemen.  
o Een filmpje van mensen die verschillende routes hebben afgelegd, kan helpend zijn. Geef 

ruimte voor alle opties. 
o Ervaringen van andere trans ouders om je eraan te kunnen spiegelen, ook positieve 

verhalen laten zien.  
- Spanning: Trans kinderen willen graag zo snel mogelijk de diagnostische fase doorlopen, maar het 

is ook nodig om zorgvuldig te begeleiden rond fertiliteit. → Ook in beginfase van transitietraject 
is een gesprek over fertiliteit nodig.  

- Belang van taal: nagaan hoe elke trans ouder aangesproken of genoteerd wil worden. Sommigen 
zullen “ouder” verkiezen, anderen “vader” of “moeder”.  

 
 
Meer: Volg het ouderschapstraject van Ryan en diens partner David via Instagram: @babaenpapa 
https://www.instagram.com/babaenpapa/, en kijk de trailer van de documentaire rond het 
ouderschapstraject Promo documentaire: Baba & Papa, Ryan & David Toekomstige ouders 
 

  

https://www.instagram.com/babaenpapa/
https://www.youtube.com/watch?v=ypmDFvNOdmU
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Bijdrage van Marjolein van den Brink 
(geen voorkeur), UD bij de Universiteit Utrecht (mensenrechten (SIM); familie & recht (UCERF)).  

Thema van Marjolein van den Brink’s bijdrage: Is het een goed idee is om het gebruik van het juridisch 

geslacht voor medische doeleinden los te laten, en mensen zelf hun (relevante) fysieke kenmerken te 

laten aangeven in hun medisch dossier? Naar mijn verwachting zal dat bijdragen aan meer zorg op maat, 

minder ‘administratief geweld’, en mogelijk ook aan het terugdringen van seksestereotype 

verwachtingen. En als het een goed idee is, is het dan ingewikkeld om te realiseren? (Juridisch, medisch, 

verzekeringstechnisch, ICT, anders?) Een pleidooi voor het afschaffen van “juridisch geslacht” in brede 

maatschappelijke zin.  

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Bezwaar steevast uit medische hoek, maar het is onzin om juridische sekse te gebruiken als het 

om geslachtskenmerken of gender gaat.  

o Spreker argumenteert pro volledig afschaffen. Stempel bij geboorte (in Malta vanaf 18) 

geeft enorm aan dat sekse permanent + belangrijk is. We moeten ervan af dat het 

geslacht invloed heeft op de opvoeding/carrièrekeuze/… van een persoon. Andere optie: 

een document waarop je medische kenmerken vermeld staan. 

o Casus bevolkingsonderzoek: heb je een baarmoeder, dan krijg je een oproep, gebaseerd 

op de organen die je hebt. Vaak een kwestie van onwil tot verandering. 

o In medische context: Er zijn allemaal dingen die relevant zijn voor medische context 

(organen, hormonen, etc.) die niet te vangen zijn in een m/v. 

- Standpunt van jurist - hoe kan je een beeld krijgen van wat er allemaal veranderd moet worden, 

wat er allemaal bij komt kijken bij het afschaffen van juridisch geslacht?  

- Maatschappelijk debat belangrijk. Dieper dan m of v’tje, het gaat over gelijkwaardigheid. 

Administratie ook belangrijk. Maar het gaat over jezelf gezien en gehoord voelen.  

- Probleem aanpakken bij de wortels: basisregistratie BSN - burger service nummer. Niet alleen 

weghalen van paspoort/ID, maar uit het hele systeem. Dan pas ga je merken op hoeveel plekken 

het niet nodig is.  

o ook al staat de x op je paspoort, je komt ook in aanraking met instanties die die optie niet 

hebben 

- Toelichting handhaving binnen Radboudumc:  

o In de bejegening  

o Keuze tussen gebruik sekse of gender, en dan is sekse gekozen. 

o Digitaal patiëntendossier waar alle informatie in bewaard wordt (EPIC), en daar staat 

juridisch geslacht aangeduid. Er wordt geprobeerd om meer componenten in dat systeem 

op te nemen, mensen meer keuze laten mbt. aanspreking. Grote effort voor het hele 

ziekenhuis, want die patiënten komen ook op andere afdelingen die er minder aandacht 

voor hebben. Juridisch geslacht afschaffen zou dus veel efficiënter zijn. 

o Aandacht binnen onderwijs/ opleiding tot arts; er moet meer aandacht komen voor 

gender en meer bewustzijn worden gecreëerd.  

- Obstakels 

o Bureaucratie & te beperkte computervinkjes 
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o Maatschappelijk debat is groot obstakel: “Mag ik dan geen man of vrouw meer zijn?” Die 

discussie moet maatschappelijk gevoerd worden, waarom is het nodig om het af te 

schaffen en wat zou het effect zijn? Focus weghalen van binariteit. 

o Is de term “administratief geweld” een overdrijving?  

o We kunnen deze keuzes maken, maar je moet altijd terugkoppelen naar een overheid, die 

wel met het systeem werkt (bv voor studiefinanciering, verzekering, ed) 

o Juridisch geslacht blijft belangrijk voor de zorgverzekeraar. Werken eraan om dit te 

verbreden in het systeem  

o Onverschilligheid bij docenten, coördinatoren, die de leerstof samenstellen 

- Pro registratie juridische sekse 

o Het is handig/relevant —> zorg dat mensen zélf invullen waar ze onder vallen en geef 

meer en relevantere opties. 

o Sommige trans personen zijn juist ook blij met juridisch geslacht: erkenning van trans 

personen 

o Belangrijk om ongelijkheid te monitoren bv. op arbeidsmarkt. Afschaffen zou kunnen 

leiden tot een excuus om geen rekening meer te houden met diversiteit (quota). 

Ongelijkheid kan lastig zijn om aan te pakken als je alles afschaft en het dan ook niet meer 

kan herkennen.  

- Casuïstiek: welke aspecten zijn belangrijk in een casus? Kleur van de persoon, gender wordt enkel 

vermeld als het niet “normaal” is. Studenten leren stereotypen reproduceren. Er wordt niet 

gezegd: “dit is een persoon met een baarmoeder”, er wordt gezegd “dit is een vrouw”, maar dat 

betekent niets meer, dus laat ons het afschaffen. 

- Zorgmijding bij intersekse, trans en non-binaire personen omwille van administratie 

- Is het de taak van de patiënt/cliënt om uit te leggen hoe gender/sekse/juridisch geslacht in elkaar 

zitten bij hun? --> verdeelde mening onder ervaringsdeskundigen. Sommigen vinden dat het taak 

van arts is om meer aandacht hiervoor te hebben, anderen willen gerust uitleggen. 

Meer: relevante rapporten en publicaties rond het thema sekseregistratie van Marjolein van den Brink 
op https://www.uu.nl/medewerkers/mvandenbrink/Publicaties 

 
  

https://www.uu.nl/medewerkers/mvandenbrink/Publicaties
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Bijdrage van Tim de Jong 
(hij/hem), coördinator Steunpunt Gendervragen van het Amsterdam UMC.  

Thema van Tim de Jong’s bijdrage: Met mijn bijdrage wil ik aandacht vragen voor het dilemma van ouders 

om wel of niet mee te gaan in de wens van hun kind om van genderrol te veranderen. Wat betekenen de 

ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij voor de kinderen van nu die hun identiteit aan het 

exploreren zijn? Komt er meer ruimte voor hen om genderrollen uit te proberen en te wisselen, of is de 

leefomgeving nog steeds zo dat bescherming hiertegen voorop moet staan? En betekent dit dan dat je als 

ouder je kind dat van genderrol wil veranderen zou moeten afremmen? Zou interdisciplinair onderzoek 

naar voordelen en risico’s van een sociale rolwisseling kunnen bijdragen? 

Discussiepunten, open vragen en standpunten 

• Het idee van speelruimte van genderkinderen: heeft een kind voldoende ruimte om te 
exploreren wie die is?  

• speelruimte kan in de maatschappij nu eenmaal niet altijd zo zijn als binnen het gezin.  

• Wie is de probleemeigenaar? Verschillende meningen onder aanwezigen. 
▪ Ouders – in hoeverre voelen kinderen dat? 
▪ In hoeverre wordt het probleem gemaakt door school/ouders? 
▪ Kinderen/jongeren zelf geven ook nare ervaringen aan → minority stress, 

internalisatie 

• Complex om dit in kaart te brengen: niet alleen het dilemma van ouders zelf om hier al 
dan niet in mee te gaan, ook de context van het kind (bekendheid, tolerantie op school) 
beïnvloedt deze mogelijkheden. De context kan een groot verschil maken. 

- Twee verschillende interesses/motivaties voor onderzoek in dit gesprek: 
o Meer inzicht krijgen in de strategieën die ouders en kinderen gebruiken in het wel of niet 

doorvoeren van de transitie en hoe werkt dat uit? Welke rol kan theorievorming en het 
delen hiervan met het grote publiek spelen in het openbreken van maatschappelijke 
debatten over gender? 

o Concreet dilemma van de ouders verlichten: Ouders van kinderen die door wachtlijsten 
nog niet in zorg zijn, moeten wel keuzes maken over het al dan niet steunen van 
bijvoorbeeld de sociale transitie van hun kind. Zij hebben op dat moment behoefte aan 
hulp. Op welke kennis over de wereld van nu (bijv. over non-binariteit) kunnen zij dit 
baseren? Het zou mooi zijn als ouders en kinderen hierbij meer gebruik kunnen maken 
van kennis. → hoe kunnen we de kennis die we hebben, vertalen zodat ouders en 
kinderen ze kunnen gebruiken? 

- Hoe kan dit thema in bestaand onderzoek worden opgenomen? Bv. in het tweejaarlijks acceptatie 
onderzoek LHBTI monitor?  

- Transvisie: veel vragen van ouders, adviezen van zorgverleners zijn niet aangepast aan hun 

realiteit. Ouders krijgen vanuit zorgverleners het advies om het kind (nog) niet in sociale transitie 

te laten gaan, daarin is het risico op afwijzing een grote factor. MAAR, ook als het kind niet in 

transitie gaat, wordt het ook afgewezen, omdat het niet kan voldoen aan die genderrol.  

o Onderzoek naar hoe die dilemma’s spelen.  

o Zorgt dit voor conflict tussen ouders en zorgverleners? 

- Ouders kunnen dit als keuze tussen twee kwaden ervaren.  

o Vaak ervaren ouders dat de afwijzing na een sociale transitie veel minder wordt. Dus het 

is niet noodzakelijk zo duaal. 
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o Ondersteuning nodig bij morele dilemma’s. Ouders willen hulp bij ‘hoe kan ik vanuit mijn 

situatie die afwegingen maken’, meer dan een algemeen overzicht van bredere 

acceptatie. Combi zou mooi zijn. 

o Onderliggende vraag: als de acceptatie ‘niet groot genoeg’ blijkt te zijn, zou je dan ouders 

adviseren om een beschermende houding aan te nemen? 

o Tip: contact op te nemen met Rens Huffmeijer, hij was verkennend ook in deze richting 

met onderzoek bezig. Universiteit Leiden. 

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 
- Hiaat in vele onderzoeksvelden - hoe geven kinderen gender vorm?  

o Weinig bekend over psychologische ontwikkeling van genderidentiteit bij kinderen. 

o Focus is op kinderen met gendervragen, maar ook: hoe gaat het met kinderen algemeen? 

→ Opletten in onderzoek: focus vaak alleen op ‘het andere’ 

- Concrete voorstellen voor kwalitatief onderzoek door deelnemers 

o Participatieve methoden. Bv. opzetten van een cohortonderzoek, kinderen en hun ouders 

op lange termijn volgen. Zo kunnen we terugkijken om vooruit te kijken. Ouders van nu 

volwassen transgender personen die hebben geprobeerd de speelruimte voor hun kind 

zo groot mogelijk te maken, waarbij ook de context van het gezin meegenomen dient te 

worden. Maar hierin ook meenemen: wat destijds speelruimte was, is iets anders dan wat 

dit tegenwoordig is. Dit is de makkelijke invalshoek: terugkijken geeft sneller handvatten, 

kinderen van nu volgen geeft dit pas in de toekomst. Dus: gebruikmaken van ervaringen, 

met jongvolwassenen in gesprek. Dan kan ook besproken worden wat uiteindelijk de 

beste bedoelingen met verkeerde effecten zijn geweest.  

o Twee pistes tegelijk nemen: retrospectief onderzoek, maar ook vandaag implementeren 

en de huidige effecten onderzoeken. Het is van groot belang om juist te kijken naar hoe 

het gaat in de wereld van nu.  

o Analyse gesprekken bij steunpunt gendervragen, nagaan hoe ouders precies hun dilemma 

en zorgen beschrijven → gesprekken analyseren van het steunpunt is uitgesloten, privacy 

en het creëren van een veilige ruimte zijn essentieel voor bezoekers en de manier van 

werken van het steunpunt 

o Flexibiliteit bij beleving genderrollen in de praktijk. Observationeel onderzoek 

- Voorstel tot onderzoek: effectiviteit van bepaalde strategieën in beeld te brengen.  

o Bv. het genderdoeboek van TNN, bepaalde interventies van Transvisie met betrekking tot 

voorlichting. Helpen deze interventies en in welke mate? Hoe effectief zijn bepaalde 

communicatiestrategieën voor ouders? 

o Onderzoek naar leefwereld van transkinderen en de resultaten hiervan verwerken in 

bestaande interventies. Zo de bestaande interventies optimaliseren. Wat kan er vanuit de 

klinische formele zorg in combinatie met community achtige initiatieven worden 

aangeboden aan ouders en wat niet? Hoe kan de formele zorg hierin meer kennis 

ontwikkelen? 

o Onderzoek naar strategieën voor simplificatie van het onderwerp voor mensen die 

minder dichtbij staan. Hoe communiceer je dit op een manier die niet reductief is maar 

wel toegankelijk? 

- Meer info: Steunpunt Gendervragen - https://tinyurl.com/ypxm7ywf 

https://tinyurl.com/ypxm7ywf
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Bijdrage van Eva-Marijn Stegemann  
(zij/haar). Praktijkhouder/GZ-psycholoog van PsyTrans en onderzoeker verbonden aan de Open 

Universiteit.  

Thema van Eva-Marijn Stegemann’s bijdrage: Ouders tijdens de (sociale) transitie van hun kind... Welke 

gevoelens kan en mag je als ouder hebben en wat betekent dat in de relatie met en zorg voor je kind? 

Hoe kunnen ouders hun kind het beste steunen terwijl ze tegelijkertijd met hun eigen emoties worstelen 

en in welke mate mogen deze emoties het transitieproces van hun kind beïnvloeden? 

Discussiepunten, open vragen en standpunten 

- Uit de praktijk: gebruikelijk om de intake met kind en ouders samen te doen, daarna ook ouders 

en kind apart spreken. Zo geef je ouders de kans om hun eigen emotionele proces te doorlopen 

zonder dat dit het proces van de jongeren in de weg staat. De jongere moet niet geparentificeerd 

worden, zich geen last voelen.  

- Ouders ervaren aparte gesprekken als bijzonder steunend. Herkenbaar dat er sprake is van een 

rouwproces bij ouders. Sluit ook aan bij culturele en religieuze factoren en verschillen tussen 

ouderparen.  

- emoties etc. van ouders zouden het proces van de jongere niet mogen beïnvloeden. Daarom is 

het belangrijk om het hele systeem te betrekken, ruimte te geven aan de emoties van iedereen, 

omdat het wel iets is dat van invloed is. Dit mag echter niet de wens en het proces van het kind 

beïnvloeden.  

- bij het begeleiden van ouders en transjongeren van 12-20 jaar komt dit vaker ter sprake tijdens 

familiebijeenkomsten, kringgesprekken. Jongeren zijn zich zeker bewust van wat speelt bij ouders, 

versterkt onzekerheid soms heel sterk. Als het om snelheid gaat (ouders die nog moeten wennen 

terwijl dit bij kind/jongere al langer gaande is voor coming-out), jongeren zijn inderdaad al langer 

bekend met het fenomeen, maar er kan sprake zijn van een gelaagde opgestapelde remming voor 

ze hiermee naar buiten komen. Van mening dat niet per se de snelheid bij de jongeren hoger ligt 

dan bij ouders, als wel de urgentie. 

- ervaring van ouders en kinderen kun je niet los zien van elkaar omdat ze een enorme interactie 

met elkaar aangaan. Vanuit theoretisch perspectief: eigen keuzes maken en een pad kiezen is voor 

kinderen lastig, hun lot is verstrengelt met dat van ouders. Een individualistische opvatting past 

dan niet altijd goed. Onderzoek naar op welke manier we de autonomie van kinderen en ouders 

kunnen begrijpen binnen het proces kan waardevol zijn. Waar raakt dit elkaar en waar gaat het 

uiteen? Kijk hierbij ook naar relationele autonomie, ouders die bijdragen aan de fundamentele 

waarden van het kind en bijdragen aan zelfontplooiing van het kind. Kunnen we ook andere 

theoretische kaders inzetten in het nadenken over de relatie tussen kind en ouder en 

zelfbeschikkingsrecht? 

- we moeten niet alleen praten in termen van autonomie en zelfbeschikking. De mate van 

acceptatie binnen een familie is bijna een voorspellende factor van gelukkig zijn. Ouders gaan 

vanuit het verwerken van hun eigen emoties naar acceptatie, de jongeren hebben deze acceptatie 

nodig om autonoom te zijn. Bij acceptatie kun je je vleugels uitslaan, ‘puinruimen’ is dus 

noodzakelijk voor een jongere autonoom kan zijn. Het proces van ouders en aandacht hiervoor is 

dus van wezenlijk belang.  

- een jongere leert ook van ouders en hun emoties. Als ouders niet laten blijken wat het met ze 

doet, kan dat ook nadelige gevolgen hebben. Oftewel, kun je ook op een positieve manier de ‘pijn’ 
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of emoties van ouders delen met het kind? Het moment dat kind en ouders samen zijn kunnen zij 

hun emoties en proces delen, dat kan verbindend zijn. Ouders kunnen ook nuanceren in deze 

gesprekken (ik ervaar het als verlies, tegelijkertijd zie ik ook dat…) en komen als authentiek en 

echt over, kan zeker helpend zijn.  

- uit mijn onderzoek (thesis) blijkt het volgende wat betreft een coming-out/bespreken van proces 

naar ouders. Een heftige reactie van ouders kan voor de jongere niet fijn zijn, veel jongeren geven 

aan dat rustig blijven fijn is en dat er dan later ruimte kan zijn om er dieper op in te gaan. Er is dan 

ook ruimte voor ouders om aan te geven dat zij er enige moeite mee hebben. Het blijkt voor 

ouders erg helpend om met een (ervaringsdeskundig) persoon buiten de familie te praten, dit 

waarderen zij. Idee komt naar voren om ouders in contact te brengen met oudere (bijv.) 

transpersonen. Zij hebben op deze manier een ervaren gesprekspartner, brengen deze 

gesprekken ook weer naar huis en dit biedt mogelijkheid om met eigen kind in gesprek te gaan. 

Ouders spiegelen ontzettend en kunnen ook leren van hoe andere ouders omgaan met hun kind, 

lotgenotencontact met zowel ervaringsdeskundige jongvolwassenen als ouders is waardevol. 

Meer: PsyTrans, de praktijk van Eva-Marin Stegemann https://psytrans.nl/  

https://psytrans.nl/
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Bijdrage van vreer verkerke  
(geen hij/zij, kijk verder maar) heeft een algemene actie-cv die 40 jaar overspant en een trans CV die een 

25 jaar overspant. Toen vreer zich tegen de ICD-11 aan bemoeide was hen bestuurslid van TGEU. vreer 

heeft in 2017 Principle 17 opgericht, een platform voor goede trans* zorg, op basis van mensenrechten. 

Verder is vreer fractievertegenwoordiger voor Amsterdam BIJ1 in de A'damse gemeenteraad 

Thema van vreer verkerke’s bijdrage: Ik geef aan waarom de gatekeeping, in het bijzonder in de vorm 

van de "keuringspsycholoog", problematisch is en wat ondersteunend onderzoek kan zijn bij hervorming 

van de transzorg in Nederland. Hierbij kijk ik naar mensenrechten en machtstructuren. 

Drie vragen voor onderzoekers: 

1. Hoe is informed consent geregeld in de Amsterdamse trans health clinic 

(http://transunitedeurope.eu/) en in Callen Lorde community health centre (https://callen-

lorde.org/) samen beslissen – shared decision making 

2. Wat zegt mensenrechtenjurisprudentie over goede zorg? 

3. Hoe zou je respectvolle checks kunnen doen zolang je nog gatekeeping handhaaft? Wat is een 

nette benadering door de keuringspsycholoog? Bevragen trans mensen. 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

De rol van de keuringspsycholoog werd onder de loep genomen, vanuit verschillende standpunten: vanuit 

zorgverleners, belangenverdedigers, cliënten 

- Vanuit zorgverleners:  

o Graag verandering in rol “keuringspsycholoog”: afstappen van classificering en meer 

inzetten op assessment. Rol van ‘keuringspsycholoog’ meer als bondgenoot, niet om 

vinkjes te zetten.  

o Er is bewustzijn over de verouderde kijk op de zaak 

o Zorgverleners zijn zich bewust van pijnpunten maar geven ook aan dat zij veelal dat pad 

niet zelf uitstippelen 

o Bias bij sommige psychologen 

o Als psycholoog geeft de video van vreer stof tot nadenken: je wil samen beslissen en de 

(psychologische) impact bespreken. Hoe kunnen we ons gaan realiseren dat zorgvrager 

en zorgverlener hetzelfde doel voor ogen hebben? Een loodgieter doet ook eerst zijn 

analyse voor hij een aanpassing doet. In de medische zorg kan ‘u vraagt, wij draaien’, niet. 

De psycholoog kijkt mee of een medische ingreep het antwoord is op de vraag van de 

zorgvrager, of dat er eigenlijk een ander antwoord ligt. 

- Vanuit cliënten en belangenverdedigers: 

o Keuringpsychologen zijn zelf vaak geen ervaringsdeskundigen wat mede ervoor zorgt dat 

ze moeilijk vertrouwen kunnen winnen van de hulpvrager.  

o Wachttijd kan ook als een soort gatekeeping voelen, doordat de tijd fysiek doortikt, zowel 

voor volwassenen die bijvoorbeeld kaal gaan worden of kinderen die in de puberteit 

komen. Ook voor zorgverleners rijst de vraag hoe ethisch de wachtlijst is, terwijl het 

lichaam blijft veranderen.  

http://transunitedeurope.eu/
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o Bij cosmetische zorg zit er ook geen psycholoog tussen. Bijzondere tegenstelling. Borsten 

mogen groter en kleiner gemaakt worden, maar transmensen moeten daar een jarenlang 

proces voor doormaken. Pleit voor: of overal psycholoog ertussenuit of overal ertussen. 

o Als ervaringsdeskundige is het frustrerend dat je zelf weet wat je nodig hebt maar je niet 

alleen die hulp kan krijgen, het is dan lang wachten en je moet een uitgebreid pakket aan 

onderzoek volgen. Terwijl de informatievoorziening wel erg welkom is. De vraag rijst wat 

de rol van de keuringspsycholoog is: ga je naar de psycholoog voor begeleiding, of omdat 

je moet bewijzen dat je ‘trans genoeg’ bent? Hoe zorgen we ervoor dat zorgvrager en -

verlener naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar staan? 

o In aanvulling op de Instagram pagina over VU Gender Mistreatment wordt door 

ervaringsdeskundigen genoemd dat het kan voelen alsof behandelaren expres 

zorgvragers afschrikken en het proces bemoeilijken. De problematiek is ‘echt’ bij mensen 

die daardoorheen komen.  

- Vragen van de hulpverlener waarbij de geaardheid ter discussie wordt gesteld, worden als erg 

denigrerend ervaren, bv. “Als je toch op mannen valt, waarom zou je dan ...” en “Zou je niet 

lesbisch kunnen zijn?” - voorbeelden door belangenverdedigers waarbij hulpverleners niet 

adequaat reageert op de hulpvrager. 

o Verklaring door wetenschapper: psychologen zijn in een karrespoor geraakt. Er zitten 

oude verbindingen tussen trans en seksualiteit, die helemaal niks met elkaar te maken 

hebben.  

o hoe kun je uit het karrespoor komen? Ga na welke protocollen op basis van het 

karrespoor tot stand zijn gekomen. 

o De rol van de gatekeepers zou nog eens beter bekeken moeten worden; niet als 

beoordelaars maar juist coachen. En omgevingsfactoren meenemen. 

- Stemmen tegen assessment met vinkje: Ik kom met een vraag en je hoort te helpen.  

o enige beroep dat een keuringspsycholoog nodig heeft is ‘piloot’ 

o zorgverleners krijgen een medische taak maar zijn psycholoog. Je gaat tegen het recht op 

zorg in.  

 

Hoe/waar kan onderzoek bijdragen? 

- Breder gezien kan men bij gatekeeping denken aan het onderzoek naar arts-patiëntgesprekken: 
vaak ontstaat er een competitie waarin iemand gelijk moet hebben, terwijl er wordt gesproken 
vanuit twee volledig verschillende kennisdomeinen. Hoe kun je het gesprek overhouden dat het 
geen strijd wordt, maar de wederzijdse waardering van de kennis die bij beide partijen ligt? 

- Meer onderzoek naar het effect van transitie-ingrepen. Zodat in de informatievoorziening kan 
worden uitgebreid, iets waar zorgvragers misschien op zitten te wachten: wat zijn de gevolgen 
van een bepaalde operatie, welk percentage is tevreden, etc.?  

 
Meer: vreer’s werk voor Principle 17 - http://www.principle17.org/  

http://www.principle17.org/
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Bijdrage van Emmanuelle Verhagen  
(die/hen) is voorzitter Intersekse Vlaanderen, Diversity and Inclusion professional, theatermaker en 

trauma coach. 

Thema van Emmanuelle Verhagen’s bijdrage: Graag start die een conversatie rond inclusie in de 

medische wereld. De vragen die die stelt zijn: "hoe wij kinderen kunnen betrekken in de keuzes die hun 

aangaan". "Hoe krijgen we medische specialisten zo ver dat ze durven kijken naar de mens i.p.v. het 

symptoom". Kortom; hoe krijgen we de mens opnieuw in de casus? Hoe kunnen we artsen/specialisten 

ervan bewust maken dat er meer is op de wereld dan een casus, iets om over te schrijven/rapporteren? 

Discussiepunten, open vragen en standpunten 

- Bij specialisten wordt de menselijke kant van het verhaal vaak gemist. Het vraagt een bepaalde 
mindset van een arts om de patiënt en de mens erachter in evenwicht te houden.  

- De machtsverhouding verandert als je van een cliënt een patiënt maakt, je krijgt een reductie 
van de persoon. De scheve machtsverhouding werkt in beide richtingen, van arts naar ‘patiënt’ 
en andersom.  

o Reactie: als je van een patiënt een cliënt maakt wat betreft terminologie, blijft de 
ongelijkheid dan niet gewoon toegedekt aanwezig? 

o Het verschil tussen psycholoog en psychotherapeut wordt als voorbeeld aangehaald. 
Klinisch kijken, vinkjes zetten en diagnosticeren versus de dialoog aangaan, afstemmen 
op de persoon die je voor je hebt. Dit laatste is van cruciaal belang om het menselijke 
contact in de ruimte te brengen.  

o Basiselementen, bijvoorbeeld ook de inkleding van de ruimte, doen iets met de 
cliëntrelatie. Bepaalde voorwaarden moeten hiervoor aanwezig zijn en dragen bij aan het 
menselijk contact.  

o Naast deze voorwaarden is de bejegening van arts naar ‘patiënt’ van belang, hoe 
verhoudt de arts zich tot jou. Een gelijkwaardige gesprekspartner is gewenst en de 
klinische sfeer in een ziekenhuis alsook de tijdsdruk komt dit niet altijd ten goede. Er is 
behoefte aan medemenselijkheid bij degene in de spreekkamer. Dit geldt voor het brede 
ziekenhuisleven, niet uitsluitend voor de doelgroep die vandaag centraal staat. 

o We zijn ons niet altijd bewust van machtsverhoudingen; degene met privileges moet daar 
soms eerst op gewezen worden. 

- Problematische reductie van mens tot casus: bij een bijzonderheid, ‘iets hebben’ dat niet vaak 
voorkomt, word je tot casus gemaakt. Als jouw situatie uniek is, ben je een casus. De dialoog, de 
conversatie verdwijnt. Dat is problematisch.  

- Onduidelijkheid bij informed consent voor gebruik van gegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek. Het is soms niet duidelijk wat het jou oplevert om deel te nemen of toestemming te 
geven. Hierin speelt ook de asymmetrische verhouding een rol; je bent als zorgvrager afhankelijk 
van de zorgverlener en dit beïnvloedt mogelijk het al dan niet geven van informed consent. 

- ‘Laat mij een outlier zijn’. Als outlier pas je niet meer in het voorgekauwde zorgpad. Erken als 
zorgverlener dan ook dat iemand een outlier is als diens situatie uniek is, vertrek dan vooral ook 
vanaf het punt dat iemand een outlier is. → probeer niet alle patiënten en cliënten in eenzelfde 
zorgpad te passen.  

- Er is ruimte voor samenwerking: Een ervaringsdeskundige geeft aan dat zij een verschil merkt 
tussen Nederland en andere landen, omdat in Nederland er wel ruimte is voor samenwerking 
tussen patiëntenorganisaties en belangenorganisaties en artsen.  
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- Iemand die betrokken is in het onderwijs voor geneeskundestudenten geeft aan dat er sprake is 
van hele langzame verandering, wat vooral komt door ‘de cis-witte mannen cultuur’. Als we de 
mens willen terugbrengen, dan moeten we op een hele andere manier naar geneeskunde gaan 
kijken, door veel meer de wensen van de zorgvrager zwaarder te laten wegen dan de medische 
literatuur/onderzoek. Tegelijkertijd is er ook wel sprake van wat erkenning en interesse voor de 
sociale aspecten van de zorg, geeft een ander persoon aan. Studenten zijn vaak wel 
geïnteresseerd, terwijl ‘de oude garde’ vaak ongemakkelijk is en geen vragen durft te stellen.  

 
- Meer ruimte voor onzekerheid en iets niet weten: Als je de mens wilt terugkrijgen in de 

spreekkamer, dan is een open houding belangrijk maar die krijg je alleen als je ook durft te zeggen 
dat je iets niet weet, en dat een ander je mag vertellen hoe het zit of hoe die persoon het ervaart.  

o Hierbij is het leren vragen en het leren onzeker zijn van belang. Hierbij is het ook belangrijk 
dat artsen realiseren dat voor patiënten die onzekerheid al veel langer een rol speelt: zij 
moeten zich keer op keer kwetsbaar opstellen en hun verhaal doen.  

o Die zekerheid over het vakgebied is ook een belangrijk stuk identiteit van een arts, dus is 
het heel ongemakkelijk voor een arts als die iets niet weet. Onderzoek naar onderwerpen 
zoals de rol van onzekerheid, en hoe een arts hiermee om kan gaan zijn interessant en 
hoe dit bijvoorbeeld in het onderwijs geïntegreerd zou kunnen worden. 

 
- Is het een probleem in de hele zorg dat er specialismes zijn, waardoor we zo door gespecialiseerd 

zijn? Hoe kunnen we het generieke deel organiseren en hoe kunnen we meer verbindingen leggen 
(tussen arts en patiënt)? Het terugbrengen van de mens in de zorg ligt niet alleen ligt bij de 
specialist, maar bij het hele zorgproces. Het is ook juist belangrijk dat een specialist een specialist 
blijft, maar dat je tegelijkertijd als compleet mens wordt gezien. -   

- Zorgverzekeraars worden vaak vergeten. Een ervaringsdeskundige geeft aan hier zelf mee te 
maken te hebben gehad, dat serieuze ‘life-changing’ diagnoses zelfs door de telefoon worden 
gegeven of slechts met een gesprek van tien minuten. Wat vooral komt omdat artsen door een 
zorgverzekeraar aan een budget vast zitten. Een vraag die hieruit volgde was: wat voor verschil 
zou het maken als artsen de tijd en ruimte krijgen voor patiënten? 

 
Meer: Intersekse Vlaanderen https://www.interseksevlaanderen.be/  

https://www.interseksevlaanderen.be/
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Bijdrage van Margriet van Heesch  
(zij/haar) is als cultuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

"Whose story is it?" Or "Who is the expert?" Miriam van der Have zei het in 2004 al: "Er wordt veel over 

ons gesproken, maar weinig met ons." Zestien jaar later is er helaas niet veel veranderd: In de media 

mogen ervaringsdeskundigen hun persoonlijke en autobiografische verhaal vertellen namens zichzelf. De 

"wetenschapper" (arts of antropoloog) wordt daar vaak naast gezet en mag duiden als " de neutrale 

expert" en namens de hele groep en spreken. Graag bespreek ik de "ground rules and ethics" van spreken 

voor intersekse en transgender personen en transgender en intersekse human right advocates. Hoe 

communiceer je als "wetenschapper" je kennis van onderwerpen die transgender en intersekse personen 

aangaan, zónder voor je beurt te praten. Ik put hiervoor uit het werk van de Australische intersex 

movement. 

Aanzet tot grondregels  

- Put people with intersex experiences and intersex led organizations front and center 
- Avoid focusing on genitals or bodies 
- Don’t make assumptions. Let people share their own stories 
- Bringing in expert opinion: intersex people and intersex organizations 
- Being intersex is unique for each individual. Don’t make generalizations 
- Spreek alleen over ‘intersekse issues’ NIET over de groep ‘intersekse personen’ 
- Vermijd het predicaat patiënt! 
- Vermijd ‘expert-stardom’ 

Discussiepunten, open vragen en standpunten  

- Het is belangrijk dat aan “experts” wordt gevraagd of ze iemand meenemen om wie het gaat 

(ervaringsdeskundige) 

- Discussiepunt: hoe krijg je het gezichtspunt van kinderen in beeld?  

o Bij kinderen is het ambigu, je wordt als kind niet gevraagd om je mening, maar er wordt 

wel veel over je gesproken. Vaak zijn het ook andere mensen die een probleem van jou 

maken.  

o Suggestie: Kinderen met tekeningen laten spreken. Of met handpoppen uitbeelden 

- Er is een verschil tussen het medische verhaal en de ervaring (psychisch), medici snappen dat 

niet altijd, zijn niet altijd op de hoogte van hoe het is om het te ervaren. Het is vooral belangrijk 

hier maatwerk in aan te kunnen brengen, en te kunnen kijken naar de persoon in plaats van de 

patiënt.  

- Wie bepaalt wat medisch noodzakelijk is  

o Gaat dat om de perceptie van de arts of van het kind, de persoon, richtlijn; werken alle 

functies (plassen, poepen etc.)?  

o Hoe wordt “beter”” gedefinieerd en voor wie is dat dan “beter”? 

- Te weinig aandacht naar intersekse in opleiding geneeskunde 

o Ervaring vanuit medische hoek: Als medisch specialist op 7 jaar tijd maar een halve 

bladzijde daarover; intersekse is een totaal onbekende wereld 

o Ervaring van ervaringsdeskundige: Ik heb nog nooit een huisarts ontmoet die wist wat 

intersekse was, of wat Klinefelter is of die uit menselijk oog kon kijken naar mijn situatie, 

de mens wordt vaak uit de situatie gehaald, maar er wordt niet gekeken naar wat de mens 
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als mens nodig heeft (per situatie). Zelfs als er wel specialisten zijn, is de huisarts nog de 

schakel om daar te geraken, en die ontbreekt vaak de kennis.  

- De rol van media over intersekse personen 

o loopt nog vaak mis: journalisten begrijpen zelf niet waar het over gaat. Als dokters dan 

voorrang krijgen in hun kennis, wordt jouw verhaal minder belangrijk, omdat je geen titel 

of witte jas meebrengt.  

o Focus ligt op intersekse/trans aspect, i.p.v. expertise of persoon als geheel 

o Ook al word je respectvol benaderd tijdens interview, is het resultaat vaak een focus op 

trans/intersekse. Vaak eindigt het artikel bij de behandeling. Daardoor blijven de 

negatieve ervaringen ook. Veel journalisten zijn te onnadenkend. 

o Het verschil maakt nog te vaak het verschil (vergelijk mensen van kleur, focus op kleur). 

De norm wordt niet benoemd, tenzij iemand ervan afwijkt.  

o Soms gaan interviews goed, soms heel erg fout (voorbeeld: geïntroduceerd aan hand van 

geslachtskenmerken), soms in vertalingen niet goed (denigrerend woordgebruik in 

andere talen) 

o Dit is niet altijd fout van schrijver of de journalist. Het kan ook zijn dat alles goed gaat, en 

dat de redacteur dan wil scoren met een kop.  

o Sociale media helpt niet, te weinig info met te weinig woorden, en veel polarisatie. Aan 

de andere kant kan het ook wel mooi zijn voor bewustzijn van mensen.  

- Beter om te spreken over intersekse issues dan over intersekse personen: 

o Als we spreken over issues, spreken we over waar mensen tegen aan lopen in de 

maatschappij en hoe dat opgelost kan worden, en hoe de maatschappij kan veranderen 

(niet omdat mensen issues zouden hebben). Het is hierbij belangrijk om de (ervaring van) 

intersekse personen altijd centraal te stellen, en die vooral voor zichzelf laten praten (als 

ze dat willen).  

o Geen uniforme groep: Ook binnen groep verschil in hoe mensen benaderd willen worden, 

en hoe de issues besproken worden 

- Rode draad in de discussie: wiens stem wordt er gehoord? Discours wordt ook bepaald door wie 

er aan het woord is: 

o Identiteiten kunnen meerdere facetten hebben (bijvoorbeeld dokter en trans/intersekse) 

o kijken naar discours en dat beïnvloeden (bijvoorbeeld transgender thematiek als term), 

het bepalen van het discours vanuit ervaringsdeskundigen is het best (i.p.v. de focus te 

leggen op het medische, want dat gaat vaak te langzaam). 

o Medici praten vanuit medisch vakgebied over medische aspect over trans, en bepalen 

daarmee deels het discours 

- Zorg dat kennis op de juiste plek komt, van de juiste mensen naar de juiste mensen (van 

ervaringsdeskundigen naar mensen die moeten leren) 

- Onderwijs (voortgezet onderwijs) al ruimte voor intersekse en trans (aandacht voor het feit dat 

je niet binair lichaam nodig hebt om ok te zijn). Dit is belangrijk, ook voor cis- en endo-mensen, 

om de kennis te vergroten. Hoe meer onderwijs hoe beter, voor iedereen, scholen, ziekenhuizen 

- Recht op zelfbeschikking: Het lichaam is van een persoon, laat die vrij om te doen met het lichaam 

wat die wil 

Meer: Relevante publicaties van Margriet van Heesch 

https://www.uva.nl/profiel/h/e/m.a.vanheesch/m.a.vanheesch.html 

https://www.uva.nl/profiel/h/e/m.a.vanheesch/m.a.vanheesch.html
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Intermezzo’s 
 

Ryan’s Baardverhaal van The Transketeers 
 

Jonah Lamers, sociaal wetenschapper, producer 

en één van de Transketeers, gaat in gesprek met 

Melisa Soto. The Transketeers staan in voor 

educatie rond trans thema’s en positieve 

zichtbaarheid van trans-personen in audiovisueel 

formaat. We kijken samen naar Ryan’s 

baardverhaal, dat onderdeel uitmaakt van een 

reeks waarin drie trans mannen vertellen over hun 

band met hun baard. De protagonisten worden 

letterlijk in de bloemetjes gezet, en er worden in 

een 17de eeuwse grachtenpand prachtige 

statieportretten gemaakt.  

Meer informatie over de baardverhalen: https://transketeers.com/portfolio/baardverhalen/ 

 

XYWE- Marleen Hendrickx 
 

Marleen Hendrickx is danser, theatermaker én 

intersekse. Met de productie waarmee ze als 

theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool 

voor de Kunsten 2020 afstudeerde, geeft ze 

samen met vijf andere intersekse personen een 

inkijkje in het intersekse bestaan. De voorstelling 

XY WE zal nu het weer mag op verschillende 

plaatsen te zien zijn, je kan op de hoogte blijven 

via Marleen's website. Tijdens de startconferentie 

toonden we een stukje van de voorstelling waarin 

zes personen vertellen over hun ervaring als 

intersekse persoon.  

Meer informatie: https://www.marleenhendrickx.nl/  

https://transketeers.com/portfolio/baardverhalen/
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Feedback  
Aan het einde van de conferentie stelden we opnieuw een vraag via mentimeter: 

 

Plenaire afsluitsessie 
Anna van der Vleuten en Wyke Stommel van het platform diversiteit in geslacht en gender delen enkele 
van hun bevindingen van de middag: 

• Meerwaarde van het gemengde gezelschap 

• De break-out sessies waren coöperatief, er was steeds snel overeenkomst 

• Macht speelt een grote rol: machtsverhoudingen en asymmetrie 

• De “dictatuur van het zorgpad” was een terugkerend thema 

• Het pleidooi van één spreker “laat mij een outlier zijn” bleef bij 

• Jammer dat niet iedereen alle video’s heeft kunnen zien – via de website zijn een aantal bijdragen 
beschikbaar 

• Hoopvol voor toekomstige gesprekken en samenwerkingen  

• Gezamenlijke ambitie om recht doen aan de complexiteit van zorg voor trans en intersekse 
personen en de verhalen van de mensen om wie het gaat  

 

Via een online formulier gaven 24 deelnemers nog uitgebreider feedback: 

Positieve punten: 

• De intermezzo’s (Transketeers & Marleen Hendrickx) 

• De deelnemers (betrokken en divers) 

• De ervaringen van deelnemers (kwetsbaar en persoonlijk) 

• Het tempo en de duur (al gaven sommigen aan dat meer tijd en eventueel een fysieke 

bijeenkomst nog meer kan opleveren) 
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Verbeterpunten: 

• Niet alle video’s boden op dezelfde manier aanleiding voor een goed gesprek 

• Niet alle break-outgroepen waren ideaal samengesteld  

• De break-outsessies meer als workshops invullen, met werkvormen en concrete(re) 

doelen 

• Gebrek aan intersectionaliteit (zowel qua achtergronden deelnemers en platformleden 

als qua onderwerpen) 

 

En nu? Volgende stappen van het platform 
Onze startconferentie droeg de titel “Complexities of care & caring about complexity: Hoe kan 

interdisciplinair onderzoek bijdragen aan inclusieve zorg voor trans en intersekse personen in een 

veranderende maatschappij?”. Het Platform Diversiteit in Geslacht en Gender wil door interdisciplinair en 

collaboratief onderzoek bijdragen tot meer inzicht in de complexiteit van zorg en tegelijkertijd zorgzaam 

omgaan met de complexiteit van transgender en intersekse thema’s en zorgvragen.  

De samenvatting geeft weer welke vraagstukken rond zorg voor transgender en intersekse personen in 

Nederland, 2021, de deelnemers aan de startconferentie belangrijk vinden. De samenvatting is 

beschikbaar voor alle deelnemers aan de startconferentie en andere geïnteresseerde personen. 

De thema’s en discussies op de startconferentie dienen voor het platform ook als inspiratie voor een 

onderzoeksagenda. We hebben verschillende punten in drie grote thema’s samengebracht, waar we in 

de komende jaren interdisciplinair en collaboratief onderzoek rond willen doen. Deze thema’s passen 

binnen het overkoepelende thema “complexities of care & caring about complexity”: 

- Trans en intersex fertiliteit en reproductie: rechten, zorg, ethiek. Fertiliteit is één van de 

domeinen dat op veel manieren baanbrekend, norm-uitdagend en mogelijks norm-verschuivend 

is.  

- Hoe gaan kinderen met gender om? Genderidentiteitsontwikkeling van kinderen (transgender, 

intersekse, cisgender, endosekse), in de maatschappelijke context, vanuit het perspectief van 

kinderen zelf, en implicaties voor zorg.  

- Zorgvragen - een brede korf van vragen rond beslissingsprocessen in de genderzorg, arts-
patiënten/cliënten relaties, gatekeeping, de spanning tussen medische zorgvuldigheid en het snel 
doorlopen van een diagnostische fase, aandacht naar verschillende belangen ban ouders en 
minderjarigen, alternatieve paden voor genderzorg.  

Verschillende overkoepelende aandachtspunten die in de startconferentie aan bod kwamen, nemen 

we als onderzoeksgroep mee: 

• Onderzoeksmethoden: innovatief, kwalitatief, interdisciplinair, kritisch kwalitatief onderzoek  

• Maatschappelijke relevantie van onderzoek + samenwerking belanghebbenden  

• De relatie van intersekse en transgender thema’s met elkaar - overlap en verschillen  

• Non-binaire personen, zorg en taalgebruik 

• Aandacht voor verschillende identiteitskenmerken en machtsstructuren, intersectionele aspecten 
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Om onderzoek te kunnen uitvoeren, gaat het platform in de komende periode op zoek naar 
financieringsmogelijkheden. 

Verder willen graag met belanghebbenden, zorgprofessionals en onderzoekers in dialoog blijven en 
verder in gesprek met elkaar gaan. Een klankbordgroep samengesteld uit intersekse en transgender 
ervaringsdeskundigen en experts zal het platform begeleiden. Ook in de toekomst werken we nauw 
samen met het Radboud Expertisecentrum voor Geslacht en Gender. 

Tot slot maken we ook plannen voor een vervolg-evenement. 

 

 

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je in contact komen met het platform?  
Mail: marion.wasserbauer@radboudumc.nl 


