
Gender & Diversiteit
In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw Gender en Diversiteit recent drie
projecten op het gebied van transgenderzorg gehonoreerd. ZonMw vindt het belangrijk
om met kennis en innovatie de zorg rondom Gender en Diversiteit te verbeteren.
Iedereen heeft namelijk recht op goede en passende zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Achtergrond 
De transgenderzorg is relatief nieuwe zorg, die sterk in ontwikkeling is. De toename van
het aantal transgender personen dat medische hulp zoekt heeft daarbij geleid tot druk
op de bestaande voorzieningen, langere wachttijden en behoefte aan heldere criteria
voor de kwaliteit van zorg. Toename van ervaring bij een bredere groep zorgverleners of
nieuw onderzoek kan leiden tot andere inzichten, die de kwaliteit van de zorg verhogen
en de wachtlijsten doen dalen.

De onderzoekers van de drie projecten zullen de komende periode professionals en
transgender personen benaderen en om hun deelname aan het onderzoek vragen.
ZonMw is zich ervan bewust dat dit tijdsintensief is voor transgender personen en
behandelaren. Wij hopen echter op uw bereidheid tot deelname en bedanken u bij
voorbaat voor de tijd en energie die u met uw bijdrage aan de onderzoeken besteedt.
Hieronder lichten wij graag kort toe waar de onderzoeken zich op richten en wat dit
oplevert voor transgender personen en professionals.

Transgenderzorg in Nederland – SiRM
SiRM is een strategisch adviesbureau in gereguleerde markten met focus op de
gezondheidszorg. Zij zullen kwantitatief onderzoek doen naar de zorgvraag van
transgender personen, om daarmee de omvang van de zorgvraag nu en in de toekomst
inzichtelijk te maken. Inzicht in de verwachte vraag naar transgenderzorg kan
zorgaanbieders en zorgverzekeraars helpen om de keten van transgenderzorg optimaal
te organiseren. Zowel in het opstellen van de methode voor het schatten van de vraag
naar transgenderzorg als voor de toepassing van de methode en het gebruik van de
resultaten, is betrokkenheid van stakeholders cruciaal. SiRM betrekt daarom graag
zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en belangenorganisaties via
klankbordgroepen bij het project.

Recente toename behandelvragen transgenderzorg - Radboud Universiteit
Het onderzoeksplatform Diversiteit in Geslacht en Gender van Radboud Universiteit
bundelt kennis en expertise rondom intersekse en trans thema’s vanuit verschillende
wetenschappelijke disciplines om samen vanuit een interdisciplinair perspectief
onderzoek te doen. Het Platform gaat kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen om de
redenen voor en dynamieken achter de recente toename van behandelvragen ten
aanzien van transgenderzorg inzichtelijk te krijgen en binnen maatschappelijke
veranderingen te kaderen. Hiervoor is het belangrijk dat het onderzoek aansluit bij de
ervaringen en behoeften van de doelgroep. Een klankbordgroep van het platform,
bestaande uit ervaringsdeskundigen en personen met professionele expertise op de
thematieken is betrokken bij de vormgeving van het onderzoek. Radboud Universiteit zal
hiervoor onder andere gebruik maken van focusgroepen, waarin zij transgender
personen, zorgprofessionals en ander direct en zijdelings betrokken stakeholders laten
deelnemen. Daarnaast zal Radboud Universiteit ook analyses van klassieke en sociale
media uitvoeren. Op deze manier proberen zij de visies van zoveel mogelijk verschillende
stakeholders in kaart te brengen in de bredere maatschappelijke context te plaatsen.
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Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg
en gezondheid te verbeteren.
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het ministerie van VWS en NWO.



Evaluatie Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch –
Kennisinstituut van de federatie medisch specialisten
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten zet zijn expertise in voor
kwaliteitsverbetering van medisch-specialistische zorg in Nederland. In 2019 is de
kwaliteitsstandaard Transgenderzorg – somatisch geautoriseerd en gepubliceerd. Het
groeiende aantal transgender personen dat medische hulp zoekt, vormde hiervoor de
aanleiding. Omdat deze zorg sterk in ontwikkeling is, is bij oplevering van de standaard
afgesproken deze twee jaar na verschijning te evalueren. Dat moment is nu, en daarvoor
vormen transgender personen en hun ervaring het uitgangspunt. Er zal dus een
achterbanraadpleging plaatsvinden bij een groot deel van de partijen betrokken bij de
kwaliteitsstandaard. Tevens wordt er een begeleidingscommissie gevormd met relevante
stakeholders en focusgroepen met transgender personen, en zorgprofessionals. Het
kennisinstituut zal met dit (evaluatie)onderzoek analyseren of en in hoeverre de
aanbevelingen van de kwaliteitsstandaard Transgender - somatisch in de praktijk
worden toegepast en uitgevoerd en waarom dit wel of niet gebeurt; en of de standaard
aanvulling of bijstelling behoeft.
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