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Transgenderzorg
Acco Uitgeverij
Dit boek gaat over transgenders en is bedoeld voor zowel transgenderpersonen
zelf als voor hun familie en nabije omgeving, hun hulpverleners en iedereen die is
geïnteresseerd in het onderwerp.
Het boek omvat de volgende onderwerpen:
- Geslachts- en genderdiversiteit
• Verloop van de typische geslachtsontwikkeling
• Verloop van een typische genderontwikkeling
• Theorieën over de ontwikkeling van genderdysforie
• Transseksualiteit in diverse culturen en in de geschiedenis
- Hulpverlening
• Het raamwerk voor hulpverleners
• Standards of Care van de WPATH
• Het belang van hulpverlening aan transgenders
•

Hulpverlening aan kinderen en adolescenten
• Diagnostiek en behandeling
• Doorverwijzing naar psychologische/psychoterapeutische
en/of psychiatrische zorg
• Hormonale behandeling bij adolescenten met
genderdysforie

•

Hulpverlening aan volwassenen
• Diagnostiek
• Hormonale behandeling
• Chirurgische behandeling
• Haar
• De stem: logopedie en stemchirurgie
• Vruchtbaarheid

•

Hulpverlening na de transitie
• Langetermijnopvolging
• Langetermijneffecten: over de effectiviteit van
behandelingen van genderdysforie

- Levenskwaliteit
• Seksualiteit
• Een gezonde levensstijl, ook voor transgenders fundamenteel

•
•
•
•
•
•

Kinderen van transouders
Omgaan met stigmatisering, discriminatie, onderdrukking en
geweld
Arbeidsparticipatie
Senioriteit en oud worden
Juridische aspecten
Zelfhulp

De omschrijving op de achterkant van het boek is als volgt:
“Het subjectieve gevoel ‘ik ben een jongen, een man’ of ‘ik ben een meisje, een
vrouw’ is voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. Sommige personen ervaren
echter een conflict tussen hun biologische geslacht en de genderidentiteit. Het
woord ‘gender’ weerspiegelt de psychosociale aspecten van het geslacht. Een
transgender persoon ervaart een vorm van genderdysforie, een gevoel van
onbehagen dat wordt toegeschreven aan de kloof tussen de genderidentiteit en
zijn of haar genitale kenmerken. Vaak vergt het bereiken van het gewenste geslacht
psychologische en/of medische begeleiding, het onderwerp van dit boek.
De hedendaagse begeleiding van transgenderpersonen wordt gedetailleerd
voorgesteld, met beschrijving van de diagnosestelling, de hormonale therapie, de
geslachtsconfirmerende chirurgie, de nazorg en de effecten van behandeling op de
levenskwaliteit. Omdat genderdysforie bij de meesten niet plots ontstaat op
volwassen leeftijd, wordt de recent aangeboden begeleiding van kinderen en
adolescenten met een genderidentiteitsvraag eveneens beschreven. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de sociale context: arbeidsparticipatie, discriminatie,
levensstijl, maar ook aan juridische aspecten. In de referentiecentra voor
transgenderzorg wordt opgemerkt dat het aantal nieuwe aanmeldingen de voorbije
jaren steeds toeneemt, mogelijk een teken van meer openheid rond dit onderwerp
in onze maatschappij”.
“Guy T’Sjoen is arts-endocrinoloog en coördinator van het Centrum voor
Seksuologie en Genderproblemen aan het Universitair Ziekenhuis te Gent, een
multidisciplinair referentiecentrum voor transgenderpersonen in België sinds
1986werkzaam bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het
medisch center van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VUmc)”
Mick van Trotsenburg is gynaecoloog en directeur van het Kennis- en Zorgcentrum
voor Genderdysforie van het medisch center van de Vrije Universiteit te
Amsterdam (VUmc).
Luk Gijs is gezondheidszorgpsycholoog-seksuoloog en verbonden aan het Instituut
voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij is tevens
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