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 Gespreksinleiders en thema’s 

 
A Karl Gerritse  Karl Gerritse (hij/hem) PhD-student klinische ethiek en arts-assistent psychiatrie 

verbonden aan het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het 
Amsterdam UMC.  
 
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?’ 
  

B Marijke 
Naezer 

Marijke Naezer (zij/haar), zelfstandig onderzoeker op het gebied van gender, 
diversiteit en seksualiteit.  
 
In mijn bijdrage wil ik mijn bevinding delen dat er in Nederland 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. Mijn vraag aan de deelnemers: hoe kunnen de twee velden (-
onderzoek naar- intersekse en transgender zorg) meer samengebracht worden, 
zodat er van elkaar geleerd kan worden? 
  

C Suus te 
Braak 

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.  
 
Tijdens deze sessie zet Suus aan tot nadenken over hoe we het menselijke 
component terug of überhaupt in contact met het medische proces kunnen 
brengen, waarom het belangrijk is de persoon in transitie niet als patiënt maar 
client/wensvrager te benaderen en hoe ervaringsdeskundigen met professionele 
expertise in samenwerking kunnen gaan met klinieken en het aanbod voor trans 
zorg op deze manier kunnen verrijken. 
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D Aike Pronk Aike Pronk (hij/hem pronouns), trans ervaringsdeskundige, bestuurslid zorg en 
welzijn bij TNN en daarnaast arts. 
 
Ik wil graag een aanzet geven aan de discussie hoe we de relatie tussen trans 
personen en zorgverleners een nieuwe impuls kunnen geven. Gezien vanuit trans 
personen ipv vanuit zorgverleners en het traditionele zorgmodel.  
  

E Miriam van 
der Have 

Miriam van der Have (zij/haar) Executive Director Stichting NNID, Nederlandse 
organisatie voor seksediversiteit.  
 
Miriam spreekt over wetenschappelijk onderzoek en de rol daarvan voor 
intersekse. 
  

F Ryan 
Ramharak 

Ryan Ramharak (die/diens) is een non binaire trans persoon met Nederlandse en 
Hindostaanse achtergrond die samen met diens man in Hilversum leeft en als 
beleidsmedewerker voor de overheid werkt.  
 
In deze sessie spreekt Ryan over roadblocks in trans parenthood. 
  

G Marjolein 
van den 
Brink 

Marjolein van den Brink (geen voorkeur), UD bij de Universiteit Utrecht 
(mensenrechten (SIM); familie & recht (UCERF)).  
 
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?) 
  

H Tim de Jong Tim de Jong (hij/hem), coördinator Steunpunt Gendervragen van het Amsterdam 
UMC.  
 
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. Zou 
interdisciplinair onderzoek naar voordelen en risico’s van een sociale rolwisseling 
kunnen bijdragen? 
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I Eva-Marijn 
Stegemann 

Eva-Marijn Stegemann (zij/haar). Praktijkhouder/GZ-psycholoog van PsyTrans en 
onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit.  
 
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? 
  

J vreer 
verkerke 

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 
  
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" 

  
K Emmanuelle 

Verhagen 
Emmanuelle Verhagen (die/hen) is voorzitter Intersekse Vlaanderen, D&I 
professional, theatermaker en trauma coach. 
 
Graag start die een conversatie rond inclusie in de medische wereld. De vragen 
die hen stelt zijn: "hoe wij kinderen kunnen betrekken in de keuzes die hun 
aanbelangen". "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? 
 

L Margriet van 
Heesch 

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 Australische intersex movement. 
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Programma 
nb. de exacte tijdsstippen van de onderdelen zijn nog onder voorbehoud 

• 13:00 Plenaire start, voorstelling platform en opzet startconferentie 

• Break out sessies - ronde 1 

• intermezzo met een bijdrage van The Transketeers 

• Pauze 

• Break out sessies - ronde 2 

• intermezzo met een bijdrage van Marleen Hendrickx 

• Pauze 

• Break out sessies - ronde 3 

• Plenaire afsluiting 

• 16:00 mogelijkheid tot online napraten 

 

https://transketeers.com/
https://www.marleenhendrickx.nl/

