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Algemene uitleg over 

Genderteam Zuid Nederland 

Joep Roeffen,  klinisch psycholoog
Programma coördinator Genderteam Zuid Nederland



Genderteam

Zuid Nederland

► PER 1-2-2017 OPGERICHT

► Is initiatief van de Mutsaersstichting en alliantiepartner 

PsychologenPraktijk OOG

► (overwegend) Brabantse kinderen, jeugdigen en volwassenen 

bij psychologen praktijk OOG in Eindhoven

► (overwegend) Limburgse kinderen, jeugdigen en volwassenen 

via de Mutsaersstichting in Venlo

► Combinatie mental en medical transgender health care volgens 

bouwstenenmodel/ netwerkorganisatie
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► Aantal cliënten per 26-11-2019 :

► Totaal aantal cliënten : 334 cliënten , waarbij 106 cliënten  in 

behandeling op locatie Venlo en 228 in behandeling bij locatie 

Eindhoven. 

► Functies: klinisch psycholoog, psychiater, kinderarts, verpleegkundig 

specialist; GZ-psychologen, orthopedagogen, basispsychologen, 

systeemtherapeuten, vaktherapeuten; (dag)kliniek

► Samenwerking met:

► ZNA kinderziekenhuis Antwerpen; MMC Veldhoven, St. Annaziekenhuis 

Geldrop, MUMC, Genderclinic, logopedie, ontharing,

► Genderteam AUMC; genderteam Radboud UMC, genderteam Jonx

Enkele cijfers
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18+: 92 clienten
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18-: 242 cliënten
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Wachttijden

► 18-

► Dec 2018: wachtlijst  bijna 0 na instroom nieuwe 

medewerkers

► Juni/nov: gegroeid naar 7 mnd van aanmelding naar 

intake

► Geen wachtlijst voor endocrinologie bij ZNA; maar 

door onzekerheid over vergoeding geen toegang voor 

mensen die het niet kunnen voorschieten. 

► 18+

► Dec 2018: wachttijd  12 mnd

► Nov 2019: wachttijd 10-11 mnd: o.a. door instroom 

nieuwe medewerkers

► Geen wachttijd voor endocrinologie

► Geen wachttijd voor mastectomie bij genderclinic
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► Wachtlijsten  bestaande academische transgendercentra

► Kwalitatief goede transgenderzorg in netwerkverband

► Client in eigen regio helpen waar dat kan

► Regionaal waar het kan; specialistisch waar het moet

► Gebaseerd op richtlijnen zorgstandaarden

► Training Mental & medical transgender health care

► Meer begeleidingsmogelijkheden vanuit gespecialiseerde GGZ

► “Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen is extra 

capaciteit aan zorg nodig en betere samenwerking tussen zorgaanbieders 

in decentrale netwerken. Goede samenwerking 

tussen aanbieders is ook nodig om goede kwaliteit van zorg te leveren en 

waar mogelijk regie te geven aan transgenders in 

het vormgeven van hun zorgpad en beslissingen te kunnen overzien”. 

(handreiking voor netwerkorganisatie in de transgenderzorg, 

kwartiermaker juni 2019)

Waarom netwerkorganisatie?
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KZCG GZN
alles in 1 pakket netwerkorganisatie

Evt. Chirurgie

Evt. vruchtbaarheidsbehandeling

Hormonale behandeling jeugd en 

volwassenen

Diagnostiek en indicatiestelling 

medische zorg; Geen GGZ

MDO

MDO

MDO

MDO

Diagnostiek; indicatiestelling medische zorg; GGZ

Endo jeugd 

Antwerpen
Endo MMC

Endo St. 

Annazkh

MDO MDO

MDO

MDO

Logopedie Ontharing

Genderclinic

Vruchtbaar-

heid



Naastliggende problemen

► Depressie

► ASS

► LVG

► systeemproblemen

► Negatief zelfbeeld

► Identiteitsproblemen

► Eenzaamheid

► Zelfbeschadiging en suïcide risico
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Knelpunten
► Door groot regiobereik veel administratieve lasten ivm

afspraken per gemeente

► Vergoeding endocrinologische zorg ZNA Antwerpen

► Ook toename wachtlijst GZN, ondanks aanhoudende 

uitbreiding medewerkers

► Vergoeding ontharing transvrouwen via netwerkmodel
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Uitleg over het traject en over 

(aanvullende) psychologische behandeling

Femke Vries, psycholoog
Genderteam Zuid Nederland

Inge van Laarhoven, systeemtherapeut 
Genderteam Zuid Nederland



Diagnostische fase
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Persoonlijkheidsonderzoek kind

 Kwaliteiten en valkuilen 

 Sociale kring

 Genderlast

 Lichaamsbeleving

 Coping stijlen

 Emotieregulatie 

 Vragenlijsten gericht op gender 

 Levenslijn (levensverhaal) 

 Dossieranalyse en eventueel contact met school



Anamnestisch onderzoek ouders

 Gezinsdiagnostisch onderzoek

 Ontwikkelingsanamnese 

 Vragenlijsten gendergedrag 



Psychiatrisch onderzoek

 Is er sprake van naastliggende psychiatrische 

problematiek? 

 Medische/psychische achtergrond (familiaire 

belasting) 



Adviesgesprek

 Begin met het stilstaan bij eventueel spanning die het 

adviesgesprek oplevert bij ouders en kind. 

 Kunnen ouders en kind zich vinden in het samenvattend beeld 

en conclusie?

 Wanneer de diagnose genderdysforie wel/niet wordt gesteld, 

check altijd bij ouders en kind hoe deze berichtgeving wordt 

ontvangen.

 Hoe gaan ouders en kind met frustratie om?

 Wat zijn wensen/doelen voor de toekomst (komende halfjaar)?

 Wat is daarvoor nodig? Denk aan ouderbegeleiding, 

systeemtherapie, individuele behandeling, groepsbehandeling, 

maar ook ondersteuning in de eigen omgeving. 





Adviezen voor jonge kinderen

 Geef het kind de ruimte om te kunnen zoeken, experimenteren 

en twijfelen. 

 Terughoudendheid met (sociale) transitie voor begin puberteit 

 Biologische realiteit

Bijvoorbeeld “Jij bent een (geboren) jongen die graag een 

meisje zou willen zijn”. 

 Belangrijk om kinderen voor te lichten over de lichamelijke 

veranderingen van het biologische geslacht. 

 Hoe om te gaan met gendervariant gedrag? Middenweg vinden 

tussen accepterend en steunend, terughoudend en 

beschermend. 



Sociale, medische en 

juridische transitie 



Indicatiestelling voor 

hormonale behandeling

 Er is geen discussie meer over de diagnose genderdysforie, 

deze is vastgesteld

 Er heeft een (kinder)psychiater mee beoordeeld voor 

indicatiestelling en contra-indicatiestelling.

 Client voldoet minimaal aan Tannerstadium 2 

 Ouders en kind stemmen in met start indicatiestelling

 Psycho-educatie geven over puberteitsremming en hormonale 

behandeling. 

 Blijven opvolgen in het traject, frequentie hiervan wordt in 

overleg bepaald. 



Aanvullende psychologische 

behandeling 

Maatwerk

Individuele behandeling

Systeemtherapie

Ouderbegeleiding

Ondersteuning in eigen omgeving 



Meer info en contact:

www.oogpsycholologen.nl

administratie@pp-oog.nl
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http://www.oogpsycholologen.nl/


Evaluatieformulier

https://www.survio.com/survey/d/O6Q3W7M7S9T9E3J4N

U kunt de QR code scannen met uw camera

Alvast bedankt voor het invullen

https://www.survio.com/survey/d/O6Q3W7M7S9T9E3J4N

