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Woord vooraf

Sinds 1986 hebben enkele artsen-professoren van het Gents Universitair Zie-
kenhuis aandacht gekregen voor de behandeling van genderdysfore patiënten. 
Deze personen lijden aan een gebrek aan overeenstemming tussen enerzijds 
hun biologisch geslacht en anderzijds hun genderidentiteit (zijnde het geslacht 
waar ze gevoelsmatig toe behoren of het psychologisch geslacht). Bij hun eerste 
aanmelding hebben vele patiënten reeds zelf de diagnose van “transseksualiteit 
of genderidentiteitsstoornis” gesteld en vragen ze meteen om een geslachtsaan-
passende behandeling. Anderen zijn nog meer op zoek naar hun fundamentele 
genderidentiteit en wensen hierbij geholpen te worden.

Om de diagnosestelling en de behandeling van dergelijke patiënten zo profes-
sioneel mogelijk uit te bouwen werd in het UZ Gent het Genderteam opgericht. 
Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit twee psychiaters, één 
psycholoog, twee endocrinologen, één plastisch chirurg, een uroloog, twee 
gynaecologen, een neus-, keel- en oorarts, een neurolinguïst (spraakdeskun-
dige), een dermatoloog en een jurist. Deze aanpak staat garant  voor een goede 
diagnosestelling en intensieve begeleiding van de patiënt. De laatste tijd is er ook 
aandacht gegaan naar kinderen en jongeren die een genderidentiteitsprobleem 
hebben. Deze kunnen terecht bij de kinderpsychiater, kinderpsycholoog en de 
kinderendocrinoloog. Zij vormen het ‘Kinder-genderteam’. 

Voorbeeld handkolf
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De bedoeling van deze informatiebrochure is u als patiënt zo veel en zo goed 
mogelijk te informeren over de diagnosestelling en het behandelingsplan dat in 
dit ziekenhuis voor mensen met uw problematiek gevolgd wordt. Wij hopen u 
op deze manier te kunnen ondersteunen in de te volgen weg. Niettemin zijn wij 
ervan overtuigd dat deze brochure niet al uw vragen zal beantwoorden. U kunt 
uiteraard voor meer gerichte en persoonlijke vragen steeds terecht bij de respec-
tievelijke specialist. 

I.v.m. de genderproblematiek van kinderen: deze brochure is niet op deze doel-
groep gericht maar haalt enkel aan dat de mogelijkheid van diagnose en behan-
deling ook voor hen bestaat. 

Indien u opmerkingen heeft over deze brochure, gelieve contact op te nemen 
met cesege@uzgent.be.  

Het Genderteam.

 

1. Algemene informatie

U komt ons raadplegen omdat u hulp zoekt voor uw genderdysforie. Alvorens 
onze werkwijze te beschrijven, willen we enkele begrippen uitleggen en ook even 
stilstaan bij wat genderidentiteitsstoornissen zijn.

Enkele woordverklaringen: 

Gender (een Engels leenwoord) = in tegenstelling tot enkel naar het biolo-•	
gisch geslacht, refereert dit begrip ook naar de psychosociale aspecten van 
het geslacht. 

Genderidentiteit = het subjectief ervaren van het eigen geslacht•	

Genderdysforie = het gevoel van onbehagen door de persoon zelf toege-•	
schreven aan de incongruentie (of tegenstelling) tussen zijn/haar genderi-
dentiteit enerzijds en zijn/haar biologisch geslacht anderzijds.

Er zijn verschillende gradaties van genderdysforie:

Transvestitisme (of travestisme): hierbij treedt er een episodische vorm van •	
genderdysforie op, meer bepaald op het ogenblik dat de travestiet zich 
manifesteert in de kledij van het andere geslacht.  

Transgenderisme: is het verschijnsel waarbij mannen als vrouwen en vrou-•	
wen als mannen leven zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen 
ondergaan. De genderdysfore gevoelens bij deze personen zijn meestal 
partieel, niet permanent en ambivalent. De laatste jaren is transgenderisme 
in toenemende mate ook een verzamelterm geworden voor het hele spec-
trum van crossgenderverschijnselen. 

Genderidentiteitsstoornissen (=transseksualiteit): dit is de meest extreme •	
vorm van genderdysforie met de volgende criteria:

1. Een sterke en aanhoudende identificatie met het andere geslacht. Dit wordt 
zichtbaar door verschijnselen zoals de wens om tot de andere sekse te beho-
ren, frequent door te gaan voor iemand van de andere sekse, en verlangen te 
leven en behandeld te worden als iemand van de andere sekse.
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2. Het zich voortdurend niet op zijn/haar gemak voelen met zijn/haar sekse. 
Dit wordt duidelijk door verschijnselen als het voortdurend bezig zijn met het 
kwijt willen raken van de oorspronkelijke primaire en secundaire geslachts-
kenmerken.

Voor de duidelijkheid definiëren we best nog de volgende begrippen:

Transseksuele man: vrouw-naar-man (VM) transseksueel persoon•	

Transseksuele vrouw: man-naar-vrouw (MV) transseksueel persoon •	

Figuur 1: het bio-psycho-sociaal model

Wat bepaalt of iemand een mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit 
zal ontwikkelen?

Dit is een ingewikkeld proces waarin chromosomen, hormonen, geslachtsklieren 
(eierstokken of teelballen), inwendige geslachtsorganen, uitwendige geslachts-
kenmerken, geslachtstoewijzing en opvoeding een rol spelen. De geslachts- en 
genderontwikkeling gebeurt stapsgewijs en verloopt normaal ofwel in mannelijke 
richting ofwel in vrouwelijke richting. Soms doen er zich stoornissen voor in deze 

seksuele ontwikkeling; men spreekt ook van personen met een intersekspro-
bleem zoals bijv. bij vrouwen met mannelijke chromosomen.

Indien geslacht en gender niet overeenkomen (stoornis in de genderontwikke-
ling), bijv. een jongen die zich meisje voelt of een meisje dat zich jongen voelt, 
dan spreekt men over genderidentiteitsproblematiek.

Over de oorzaak van genderidentiteitsstoornissen wordt er veel gediscussieerd. 
Tot op heden heeft men nog geen afdoend antwoord gevonden op die vraag, 
ondanks de vele onderzoeken op zowel biologisch, psychologisch als sociaal 
terrein. Meer en meer worden er biologische verklaringen onderzocht en gevon-
den (o.a. transseksuele vrouwen hebben vrouwelijke hersenstructuren). Hoe 
dan ook moet de oorzaak gezocht worden in een subtiel samenspel van natuur 
(nature) en opvoeding (nurture) (bio-psycho-sociale verklaringsmodel), zie ook 
figuur 1. 

Een belangrijk punt om te onthouden is: niets of niemand draagt de schuld voor 
het ontstaan van deze problematiek, wat de oorzaak ook moge zijn.
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2. Psychologisch-psychiatrische aspecten en 
begeleiding

Op de consultatie voor transseksuele problematiek (genderidentiteitsstoornis-
sen) treffen we voornamelijk patiënten aan die zich aanbieden met de zelfdiag-
nose van transseksualiteit. Anderen komen hulp vragen voor hun genderdysfore 
gevoelens, hun travestiegedrag of ze wensen van ons, psychiaters, hulp bij de 
beslissing tot een (geslachtsaanpassende) behandeling.  

Niet alle personen met genderdysforie zijn gebaat bij een geslachtsaanpassende 
behandeling en/of wensen deze zelf. Soms zijn psychotherapeutische gesprek-
ken voldoende om personen die verward zijn over hun gender of die tijdelijk last 
hebben van genderdysforie, te helpen.

Wij als genderteam zijn wel van oordeel dat een geslachtsaanpassende behan-
deling de behandeling bij uitstek is voor patiënten bij wie de diagnose van trans-
seksualiteit (genderidentiteitsstoornis) werd gesteld en die bewezen hebben hun 
transseksuele wens te kunnen omzetten in de realiteit (= leven in de gewenste 
geslachtsrol). Aangezien het hier om een onomkeerbare behandeling gaat, wordt 
er in de eerste plaats veel aandacht besteed aan een goede diagnose.

De geslachtsaanpassende behandeling bestaat uit een hormonale behande-
ling en een psychosociale begeleiding gevolgd door de chirurgische interven-
ties. Deze behandeling gebeurt stapsgewijs en wordt in de tijd gespreid om 
voldoende aandacht te kunnen besteden aan de psychologische processen die 
worden doorlopen en de beslissingen die moeten genomen worden.  

Onze procedure is er vooral op gericht het aantal spijtoptanten (personen die 
later spijt zouden krijgen over de geslachtsaanpassende behandeling) minimaal 
te houden. Daarom hebben we drie beslissingsmomenten ingevoerd: ten eerste 
de klinische diagnose, ten tweede de realiteitsdiagnose en ten derde de beslis-
sing tot geslachtsaanpassende behandeling. Aan elk beslissingsmoment gaan 
ongeveer 9 maanden van voortdurende evaluatie vooraf, wat de totale proce-
dure op 27 maanden brengt.

De psycholoog en/of psychiater heeft een belangrijke rol in de besluitvorming 
zowel betreffende de diagnose als moment van overgang naar een volgende 
hormonale fase als beslissing tot chirurgische ingrepen. Deze beslissingen wor-
den samen met de patiënt genomen en indien nodig met andere teamleden. Op 
eigen houtje hormonen innemen betekent onnodige risico’s nemen op diverse 
vlakken, waarin wij als genderteam geen verantwoordelijkheid wensen te dra-
gen.  

 2.1. De diagnostische fase

De eerste diagnostische fase, die 9 maanden duurt, bestaat erin de patiënt zowel 
psychologisch-psychiatrisch als hormonaal-lichamelijk te onderzoeken (zie ver-
der), een taak die enerzijds opgenomen wordt door de psychiater en anderzijds 
door de endocrinoloog. 

Op psychologisch vlak is het allereerst de bedoeling uw genderdysfore klacht te 
evalueren. Er zal worden nagekeken of uw vraag om een geslachtsaanpassende 
behandeling te ondergaan niet bepaald wordt door een andere psychiatrische 
stoornis, zijnde bijvoorbeeld waangedachten, hallucinaties, andere identiteits-
stoornissen, onvrede met de eigen genderrol of het niet accepteren van de eigen 
homoseksualiteit. Het kan ook gaan om travestisme. Onder stress kunnen tra-
vestieten ook genderdysfore gevoelens koesteren en heeft hun omkleding niet 
enkel de bedoeling seksuele opwinding te zoeken, maar ook zich tijdelijk vrouw 
te voelen.

Daarenboven wordt geëvalueerd hoe u omspringt met moeilijkheden en wordt 
uw draagkracht geëvalueerd. De bedoeling hiervan is te kunnen inschatten of u 
de problemen, die gepaard gaan met de real-life-experience (het in de gewenste 
geslachtsrol leven en werken) zult aankunnen. Er wordt ook nagegaan in hoe-
verre er misbruik van alcohol en/of drugs is.

Tijdens de diagnostische gesprekken worden ook de verwachtingen van de 
behandeling besproken. Er gebeurt in die periode een evaluatie van de familiale 
ondersteuning en het sociale netwerk.

Tijdens deze diagnostische fase worden er gesprekken gevoerd met de psycho-
loog en/of psychiater a rato van 1 consultatie per maand. In deze fase wordt nog 
niet verwacht dat u zich in de gewenste geslachtsrol begeeft.
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 2.2. Begeleiding tijdens de hormonale fase

De hormonale fase wordt opgesplitst in een eerste onderdrukkingsfase, waar-
bij voor de transseksuele vrouwen de mannelijke hormonen worden stilgelegd 
en voor de transseksuele mannen de vrouwelijke functies worden stilgelegd. 
Negen maanden later wordt substitutietherapie gegeven: de transseksuele vrou-
wen krijgen vrouwelijke hormonen, de transseksuele mannen krijgen mannelijke 
hormonen. De bedoeling van deze opsplitsing is enerzijds de behandeling zo 
lang mogelijk omkeerbaar te houden en tevens om u de gelegenheid te geven 
uw keuzes en de omzetting van uw keuzes in de realiteit stapsgewijs te kunnen 
uitoefenen. Anderzijds is het ook de bedoeling dat u zich psychologisch en sek-
sueel aanpast aan de hormonale omwenteling.  

2.2.1. De onderdrukkingsfase van de eigen hormoonproductie

Wij verwachten dat tijdens deze eerste onderdrukkingsfase de real-life experi-
ence een aanvang neemt. Dit houdt in dat u zich familiaal, sociaal en professio-
neel gaat gedragen in de gewenste geslachtsrol. Dit proces begint met het infor-
meren van familie, vrienden, werk of school. Nadien wordt, afhankelijk van de 
reacties van derden, concreet gewerkt aan de omschakeling. Op deze manier 
kan u zelf uittesten of u zich beter voelt in de nieuwe geslachtsrol en of u vol-
doende gewapend bent om de maatschappelijke tegenkantingen te trotseren. In 
het begin van deze fase kan u samen met de psychiater en/of psycholoog gaan 
uitkienen welk sociaal omschakelingsproces het meest aangewezen is: ofwel 
een plotse omschakeling ofwel een meer geleidelijke procedure. Ondertussen 
kan deze omschakeling ook continu getoetst worden aan de haalbaarheid. Het 
indienen van een aanvraag tot voornaamswijziging wordt in die periode aanbe-
volen. De voornaamswijziging kan de real-life experience vergemakkelijken.

De psycholoog en/of psychiater heeft in deze fase vooral twee aandachtspunten: 
de evolutie van de genderdysforie waarvan verwacht wordt dat deze vermindert 
naarmate u zich in de andere geslachtsrol begeeft, en de vastheid van beslissing 
tot geslachtswijziging ondanks de eventueel opdoemende conflicten en proble-
men. Het is slechts wanneer voldoende vorderingen gemaakt zijn in dit sociale 
omschakelingsproces dat kan beslist worden tot hormonale substitutietherapie.

De rol van de psycholoog en/of psychiater is in deze fases zowel evaluerend als 
ondersteunend en begeleidend. Indien dit kan gebeuren in een sfeer van samen 
uitzoeken of geslachtsaanpassende behandeling de beste behandeling is, kan 
dit voor u enkel positief zijn.

Indien u wenst worden ook de naaste familieleden betrokken bij de begeleiding. 
Zeker als u als transseksuele vrouw beslist hebt om samen te blijven met uw 
vrouw, wordt dit aangeraden. Bij adolescenten (16-18j) worden de ouders in 
principe uitgenodigd.

2.2.2. De substitutietherapie met cross-gender hormonen 

In de tweede fase van de hormonale fase wordt er substitutietherapie gege-
ven, waarbij een verdere evaluatie van het omschakelingsproces noodzakelijk 
is. Mannen krijgen dan testosteron toegediend en vrouwen oestrogenen. Aan-
gezien de duur van het omschakelingsproces van patiënt tot patiënt verschilt 
naargelang de emotionele en concrete context, is het mogelijk dat in deze fase 
nog een zekere weg moet worden afgelegd. 

Figuur 2: de verschillende fasen van behandeling (GID= gender identity disorder of gen-
deridentiteitsstoornis; SRS = sex reassignment surgery of geslachtsaanpassende heel-
kundige ingreep)
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Sommige patiënten wensen in deze periode verder ook geholpen te worden 
door middel van stemtherapie en esthetische ingrepen (zoals epilatie en FFS 
of facial feminization surgery). Tijdens dit jaar worden de contacten voorzien 
met de plastisch chirurg, uroloog en gynaecoloog. Die verschaffen u alle moge-
lijke inlichtingen omtrent de operaties met inbegrip van de beperkingen en de 
mogelijke complicaties. Deze mogelijke problemen kunnen ook nog verder met 
de psychiater worden besproken. Alleen wanneer deze fases met succes zijn 
doorlopen kan de beslissing tot een geslachtsaanpassende operatie worden 
genomen.

De psychiater behoudt zich het recht voor om (één of meerdere) fases, indien 
nodig, langer te laten doorlopen. 

 2.3. Begeleiding tijdens de chirurgische fase

Kort na de chirurgische ingreep wordt door de psychiater steeds een bezoek 
gebracht, enerzijds ter ondersteuning en anderzijds ter evaluatie van het wel-
bevinden van de patiënt. Meestal wordt dan ook de psychiatrische follow-up 
besproken. Velen beslissen de psychiatrische begeleiding stop te zetten. 
Anderen vinden dat een aantal persoonlijke problemen niet opgelost zijn met 
de geslachtsaanpassende behandeling en wensen nog tijdelijk therapeutisch 
gevolgd te worden. Onze ervaring is dat een aantal psychische problemen soms 
onbespreekbaar bleven omdat de patiënt vóór de aanpassing heel intens bezig 
was met zijn / haar genderidentiteitsproblemen. We kunnen in die gevallen psy-
chiatrische /psychotherapeutische begeleiding enkel toejuichen.

Figuur 2 op blz. 13 illustreert de verschillende fasen van de behandeling. Tijdens 
deze behandeling is psychiatrische evaluatie en begeleiding aangewezen.

3. De hormoonbehandeling

 3.1. Wat zijn hormonen?

Hormonen zijn signaalstoffen die door een orgaan (veelal klieren met inwendige 
secretie) worden aangemaakt, via het bloed worden getransporteerd door het 
lichaam en op afstand op andere cellen, weefsels of organen een effect uitoefe-
nen. Sommige hormonen worden aangemaakt in organen die enkel maar hor-
monen aanmaken (bijv. de bijnier), andere worden aangemaakt in organen die 
ook nog een andere functie hebben (zoals de nieren of de moederkoek).  

Enkele bekende voorbeelden van hormonen zijn insuline (aangemaakt in de 
alvleesklier), schildklierhormoon (thyroxine) dat in de schildklier wordt aange-
maakt, cortisol, aldosteron en androgenen die in de schors van de bijnier worden 
aangemaakt (androgenen of mannelijke geslachtshormonen worden natuurlijk 
bij de man hoofdzakelijk in de teelbal aangemaakt), adrenaline dat in het merg 
van de bijnier wordt geproduceerd, en prolactine dat uit de voorkwab van de 
hypofyse afkomstig is (deze maakt ook nog een hele reeks andere hormonen).  

Indien men over hormonen spreekt, zal men het echter vaak hebben over de 
geslachtshormonen die in de geslachtsklieren worden geproduceerd. Bij de 
man maken de teelballen testosteron aan, bij de vrouw worden oestrogenen en 
progesteron vooral in de eierstokken aangemaakt. Hormonen worden dus op 
een bepaalde plek aangemaakt, en dan vervoerd naar een andere plaats in het 
lichaam waar ze een effect uitoefenen. Ze staan met andere woorden in voor de 
communicatie tussen de organen (figuur 3).  

Figuur 3: hormonen als communicatiemiddel
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 3.2. Hoe werken hormonen? 

Een hormoon zal binden op de cel waarop het effect moet worden uitgeoefend. 
Ofwel bindt het hormoon op een receptor op de celwand (als een sleutel die in 
een sleutelgat past), ofwel wordt het hormoon eerst in de cel opgenomen en 
oefent het daar zijn invloed uit. Zo gaan geslachtshormonen ter hoogte van een 
veelheid van cellen de aanmaak van specifieke eiwitten stimuleren via transcrip-
tie van DNA en via eiwitsynthese. Deze eiwitten zorgen dan voor bepaalde ver-
anderingen in het lichaam. Het eenvoudigste is dus hormonen te beschouwen 
als een soort specifieke regulator van een bepaald proces. 

Figuur 4: werkingsmechanisme van hormonen

Zo zal een groeihormoon instaan voor de groeispurt tijdens de puberteit, insuline 
voor de suikerhuishouding, een schildklierhormoon voor het metabolisme (de 
energieverbranding en -huishouding), enz … Van groot belang is dat er steeds 
ook een vorm van terugkoppeling (feedback) bestaat. De veranderde celfunctie 
zal er voor zorgen dat de vrijstelling van het hormoon toeneemt of afneemt tot 
het effect optimaal is.  

 3.3. Wat zijn geslachtshormonen?

Geslachtshormonen of sexhormonen zijn hormonen die voornamelijk in de 
geslachtsklieren of gonaden (testikels en eierstokken) worden aangemaakt. Men 
spreekt ook wel van sex steroïden omdat deze hormonen een steroïdstruc-
tuur (de structuur van cholesterol) hebben. Ook de bijnier en de moederkoek 
maken echter deze hormonen aan. Hun belangrijkste functie is het instaan voor 
de geslachtsdifferentiatie (de specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen) 
tijdens de prenatale periode (dus op het stadium van de foetus), zowel als tij-
dens de puberteit, wanneer de verschillen tussen de seksen natuurlijk heel erg 
uitgesproken worden. 

Figuur 5: De uiterlijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het gevolg van het effect 

van de geslachtshormonen.

Geslachtshormonen beïnvloeden niet alleen de inwendige (baarmoeder, zaad-
leiders enz …) maar ook de uitwendige geslachtsorganen (penis, clitoris, enz 
…). Verder zijn ze ook verantwoordelijk voor wat men het “seksueel dimorfisme” 
noemt, namelijk de uiterlijke verschillen tussen mannen en vrouwen die niets 
met de geslachtsorganen te maken hebben. Men spreekt in dit verband van de 
secundaire geslachtskenmerken. Zo zorgen de geslachtshormonen voor ver-
schillen tussen mannen en vrouwen voor wat betreft het bot, de spieren, de 
groei, de hersenfunctie, enz ...
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 3.4. Effecten van geslachtshormonen

Hoewel de geslachtshormonen allen steroïdhormonen zijn die heel erg op elkaar 
lijken (in het lichaam wordt progesteron omgezet tot testosteron dat op zijn beurt 
omgezet wordt tot oestradiol), zijn hun effecten heel erg verschillend. In de teel-
bal bij de man vinden twee processen plaats. Enerzijds worden zaadcellen aan-
gemaakt en anderzijds produceert de teelbal ook het mannelijk geslachtshor-
moon, testosteron. Dit stimuleert zelf ook de zaadcelaanmaak, maar doet ook 
nog heel wat andere zaken bij de volwassen man:  testosteron zorgt voor een 
mannelijke opbouw van het skelet, de spieren, het mannelijk beharingspatroon, 
kaalheid, agressiviteit en libido.

Figuur 6: de regeling van de productie van testosteron bij de man

Bij de vrouw wordt het oestradiol in de eierstok aangemaakt in de rijpende follikel 
(het eiblaasje), dat groeit tijdens het eerste gedeelte van de menstruele cyclus. 
Dit is een belangrijk verschil met de man waar immers testosteron op vrij con-
stante wijze wordt aangemaakt (er is bij testosteron een dag-nacht ritme en 

mogelijks een seizoensvariatie): bij de vrouw gaat de oestradiolproductie op en 
neer met de cyclus. Na de eisprong (rond de 14de dag van een 28-dagen-
cyclus) wordt dan progesteron geproduceerd door de follikel in de eierstok. Pro-
gesteron heeft ook wel enkele specifieke effecten op het lichaam, maar zorgt 
vooral voor de omvorming van het baarmoederslijmvlies, zodat een eventuele 
bevruchte eicel zich kan innestelen en zo een zwangerschap kan ontstaan. Het 
vrouwelijk geslachtshormoon dat de meest indringende effecten op het lichaam 
uitoefent is het oestradiol. Oestradiol zorgt voor borstontwikkeling, de typisch 
vrouwelijke vetverdeling, een typisch vrouwelijk beharingspatroon, een zachtere 
huid, en tijdens de cyclus voor de opbouw van het baarmoederslijmvlies en de 
aanmaak van slijm ter hoogte van de baarmoederhals, zodat de zaadcellen er 
beter door kunnen zwemmen.

Figuur 7: de regeling van de productie van oestradiol en progesteron bij de vrouw
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 3.5 Regeling van de aanmaak en vrijstelling van de  
  geslachtshormonen bij de vrouw

De regeling van de cyclus bij de vrouw is een ingewikkeld gebeuren. Vanuit de 
hersenen zullen bepaalde prikkels de hypothalamus (een bepaalde groep cellen 
in de hersenen) stimuleren om “gonadotrofine releasing hormoon” (GnRH) aan te 
maken. Deze stof stimuleert dan weer de hypofyse (een kliertje aan de basis van 
de hersenen) tot de aanmaak van “follikel stimulerend hormoon” (FSH). Het FSH 
doet de follikel groeien. De hypofyse maakt echter ook “luteïnizerend hormoon” 
(LH) aan dat dan op zijn beurt de eisprong zal uitlokken als de follikel volgroeid 
is. Oestradiol en progesteron zorgen dan voor de opbouw van het baarmoe-
derslijmvlies en als er geen zwangerschap optreedt zal dat slijmvlies afgebroken 
worden en uitgestoten worden tijdens wat we de menstruatie noemen.  

Veel factoren kunnen dit schema verstoren en zo zullen bijvoorbeeld stress, ver-
magering en ondervoeding de hersenprikkels stilleggen die de cyclus op gang 
moeten brengen zodat de vrouw geen eisprong (en dus ook geen menstruatie) 
meer zal hebben.

 3.6. Hormonaal bepaalde genderverschillen

Veel, maar niet alle verschillen tussen de seksen zijn hormonaal bepaald. Een 
aantal van die verschillen worden reeds tijdens de prenatale periode (tijdens 
de zwangerschap) bepaald - men vermoedt trouwens dat de typische hersen-
verschillen tussen mannen en vrouwen reeds op het foetaal stadium tot stand 
komen - maar de meeste verschillen worden duidelijker tijdens de puberteit. 
Figuur 8 geeft een aantal van de meest opvallende kenmerken weer die verschil-
len van man tot vrouw.

Figuur 8: hormonaal veroorzaakte verschillen tussen mannen en vrouwen

Ook op de hersenen oefenen geslachtshormonen invloed uit. Vooral bij de vrouw 
werd de invloed van oestradiol op de hersenfunctie onderzocht. Het staat vast 
dat oestrogenen het geheugen en het denkproces stimuleren en een bescher-
mend effect uitoefenen ter hoogte van de hersenen. Zo beschermen ze de 
vrouw misschien tegen een vroegtijdig optreden van de ziekte van Alzheimer. Dat 
schommelingen in het oestradiol een grote invloed uitoefenen op het gemoed is 
wel bekend.

Denken we maar aan het premenstrueel syndroom, de periode voor en tij-
dens de menstruatie wanneer veel vrouwen een grotere emotionele labiliteit en 
depressieve gevoelens ervaren. Ook na een bevalling of tijdens de eerste jaren 
van de menopauze kunnen (te) lage oestrogeenspiegels zorgen voor depressies. 
Tijdens de cyclus is ook aangetoond dat vrouwen het meest verbaal zijn rond het 
ogenblik dat de oestrogenen het hoogst zijn (net voor de eisprong).  
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Bij de man gaat het tekort aan testosteron gepaard met typische symptomen 
zoals verminderde vitaliteit, depressieve neiging en minder plezier hebben in het 
leven, ongunstige veranderingen in het humeur en het karakter, slaapstoornis-
sen, verminderd concentratievermogen en verminderde spierkracht. Tekenen 
van seksuele dysfunctie, erectiezwakte, te kort durende erectie, verminderde 
libido en dergelijke horen hier ook bij. 

Effecten van optimale testosteron substitutie zijn een snelle verbetering van het 
geheugen, het humeur en het algemeen welbevinden en een normalisatie van 
het slaappatroon. We zien opnieuw een afname van de vetmassa in het voordeel 
van de spiermassa; er is ook een verbetering in de spierkracht mogelijk. Ook kan 
er een verbetering van de botdensiteit optreden. Tenslotte is weer een verbete-
ring in het libido en de seksuele functie mogelijk.

Het is echter belangrijk te begrijpen dat al deze verschillen tussen mannen en 
vrouwen niet alleen het gevolg zijn van hormonen, doch ook van opvoeding en 
maatschappelijke inzichten in genderverschillen. Men spreekt in dit verband dan 
ook beter over gender dan geslacht of sekse (zie figuur 1). 

Tenslotte dient gezegd dat mannelijk en vrouwelijk gedrag minder ver uit elkaar 
liggen dan meestal wordt aangenomen. Zo verschilt het gedrag binnen een 
groep mannen of een groep vrouwen tussen individuen van hetzelfde geslacht 
doorgaans veel meer dan de gemiddelde verschillen in genderspecifiek gedrag 
tussen beide geslachten (figuur 9)!

Figuur 9: Verdeling van mannelijk en vrouwelijk gedrag over de geslachten

 3.7. Soorten geslachtshormonen

Als men over hormonen spreekt, moet men het onderscheid maken tus-
sen natuurlijke hormonen en synthetische (kunstmatig gemaakte) hormonen. 
Natuurlijke oestrogenen zijn bijvoorbeeld oestradiol, oestron en oestriol. Het 
natuurlijke progestageen is progesteron en er zijn heel wat natuurlijke andro-
genen (testosteron, androsteendion, DHEAS). Synthetische oestrogenen zoals 
ethinyl-oestradiol (een bestanddeel van de contraceptiepil) zijn vele malen ster-
ker dan de natuurlijke oestrogenen en hebben dan ook veel bijwerkingen. Zo 
heeft ethinyl-oestradiol een veel ongunstiger effect ter hoogte van de lever, de 
lipiden (vetstofwisseling) en de stolling dan natuurlijke oestrogenen.

Soms spreekt men ook over xeno-oestrogenen (“vreemde” oestrogenen) en dan 
doelt men op stoffen in het milieu die op de oestrogeenreceptor binden en een of 
ander effect uitoefenen, soms remmend, soms stimulerend. Chemische stoffen 
zoals PCB’s die zich in het milieu opstapelen kunnen dergelijke effecten uitoe-
fenen en daardoor een verstorende invloed uitoefenen op het hormonaal stelsel 
van mens en dier. Meestal hebben ze slechts een zwak effect, maar ze worden 
toch verantwoordelijk geacht voor mogelijke (vervrouwelijkende) effecten op foe-
tussen, vervrouwelijking van vissen en amfibieën en de dalende spermakwaliteit 
bij de man.

Fyto-oestrogenen (“planten”oestrogenen) zijn nog een klasse stoffen met een 
oestrogeen-achtige werking, die gevonden worden in sommige planten zoals 
lijnzaad, soja, en talrijke groenten. Men neemt doorgaans aan dat ze niet scha-
delijk zijn, eventueel zelfs tegen kanker beschermen, maar in elk geval een bij-
zonder zwakke werking kennen op de oestrogeenreceptor.

 3.8. Cross-gender hormoontherapie

Bij cross-gender therapie zal men proberen de eigen hormoonsecretie af te rem-
men en zal men hormonen van de gewenste sekse toedienen.

3.8.1. Man -> Vrouw hormoontherapie

Hier zal men gebruik maken van medicamenten die de productie van testosteron 
afremmen (wat alleen nodig is bij preoperatieve transseksuele patiënten, want 
na de operatie zijn de bronnen van testosteron productie, namelijk de teelbal-
len, niet meer aanwezig) en daaraan oestrogenen toevoegen. Zo zullen gelei-
delijk aan de secundaire mannelijke geslachtskenmerken verdwijnen en meer 
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vrouwelijke kenmerken ontstaan. Oestrogenen zijn natuurlijk nadien levenslang 
noodzakelijk.

3.8.1.1. Anti-androgenen

Hiervan zijn er twee soorten medicamenten op de markt. Eenvoudig gesteld 
leiden ze tot een remming van de testosteronaanmaak en/of het blokkeren van 
de androgeenreceptor. Gewenste effecten zijn vermindering van de libido (min-
der erecties), minder beharing, en minder kaalheid. Bijwerkingen kunnen echter 
voorkomen: vermoeidheid, lusteloosheid, depressiviteit, spierzwakte, botont-
kalking en onvruchtbaarheid. Anti-androgenen zijn in ons land beschikbaar in 
tabletvorm: cyproteron-acetaat of Androcur® of Cyproplex® (dosering 50 tot 100 
mg/dag) of spironolactone (Aldactone® of de ”plaspil”) in een dosering van 100 
tot 200 mg/dag.

Finasteride of Proscar® (1-5 mg/dag) gaat de omzetting naar het afbraakproduct 
DHT (dihydrotestosteron) tegen en wordt soms toegepast bij uitgesproken ver-
lies van hoofdhaar.

GnRH analogen waarbij een chemisch reversibele castratie uitgelokt wordt, 
worden momenteel niet gebruikt als anti-androgeen gezien de dure kostprijs. 
Enkel als puberteitsremming bij transseksuele kinderen/adolescenten kan deze 
behandeling nog geadviseerd worden.

Androcur® of Cyproplex® worden door het ziekenfonds terugbetaald na goed-
keuring door de adviserend geneesheer op grond van attesten afgeleverd door 
de psychiater en de endocrinoloog.

3.8.1.2. Oestrogenen

Oestrogenen onderdrukken eveneens de testosteronproductie en zullen ander-
zijds leiden tot vervrouwelijking: borstgroei, zachtere huid, veranderende vetver-
deling, emotionaliteit neemt toe. De stem wordt niet beïnvloed en in de meeste 
gevallen is logopedie nodig om hierbij te helpen (zie verder). Ook wordt vaak 
slechts een beperkt effect op de mannelijke baardgroei gezien, waarvoor laser- 
of elektrische epilatie nodig kan zijn (zie verder). De lichaamsbeharing ter hoogte 
van andere lichaamszones reageert doorgaans beter op de behandeling. Bij 
40-50% van de vrouwen wordt een bevredigend borstvolume bereikt na 1 jaar 
behandeling met oestrogenen. Gezien de van nature uit bredere schouders kan 
dit echter toch onvoldoende lijken, en dan kan hier de plastische chirurg helpen 
door middel van een borstvergroting.

Bijwerkingen van oestrogenen vormen een verhoogd risico op trombose (dit 
geldt vooral voor rooksters en is meer uitgesproken bij tabletten dan andere toe-
dieningsvormen), en een eventuele stijging van het prolactine. Dit brengt met zich 
mee dat het gebruik van oestrogenen slechts verstandig is onder strikt medische 
controle. Stoppen met roken is hier van het allergrootste belang.

Oestrogenen zijn op de markt verkrijgbaar onder talrijke toedieningsvormen. Er 
bestaan tabletten die ethinyl-oestradiol bevatten (enkel in combinatie met pro-
gestagenen onder de vorm van contraceptiepillen of op magistraal voorschrift). 
Ze zijn sterk feminiserend, maar brengen een hoger tromboserisico met zich 
mee dan de andere vormen. De dosering die men gebruikt is 10, 20 tot 50 µg/
dag.  

Ook oestradiol valeraat (Progynova®) is in tabletvorm verkrijgbaar en heeft een 
veiliger profiel dan ethinyl-oestradiol (dosering 2-4 mg/dag). Tenslotte zijn er ook 
de geconjugeerde oestrogenen (Premarin®) die uit paardenurine worden gewon-
nen en die heel populair zijn in de V.S. (1,25 mg/dag).  

Heel veilig, omdat het oestrogeen rechtstreeks in het bloed wordt opgenomen 
zonder dat het de lever moet passeren, zijn de pleisters (100 µg om de 3 dagen) 
zoals Vivelle Dot®, Climara®, Dermestril®, Estraderm®, Systen® en talrijke andere 
merken. Pleisters zijn wel relatief duur.

Oestradiol kan ook op heel veilige wijze langs het neusslijmvlies worden opge-
nomen (onder de vorm van een neusspray: Aerodiol® (2x2 puffs/dag)) of als een 
gel via de huid (Oestrogel® of Estreva® (2 doses /dag)).

Informatie betreffende alle actueel bestaande oestradiol preparaten in België 
vindt u op http://www.bcfi.be/GGR/MPG/MPG_GCAA.cfm (oraal) en http://
www.bcfi.be/GGR/MPG/MPG_GCAB.cfm (parenteraal).

3.8.1.3. Progesteron

Niet iedereen is het erover eens dat progesteron noodzakelijk is voor een vol-
ledige feminisatie, en dit wordt dan ook doorgaans niet toegepast.  

3.8.1.4. Wie mag geen hormonen toegediend krijgen?

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op complicaties ten gevolge 
van oestrogenen (tromboserisico) en zullen daarom beter geen oestrogenen 
gebruiken. Oestrogenen zijn absoluut verboden bij ernstige hypertensie (hoge 
bloeddruk), een gekend risico op trombose, een voorgeschiedenis van een her-
senbloeding of –trombose en tenslotte ernstige leverziekten. Oestrogenen zijn 
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relatief tegenaangewezen (onder strikte medische controle dus misschien toch 
toegelaten) bij rooksters, indien er een familiale geschiedenis van borstkanker 
bestaat, bij een verhoogd prolactine of bij ernstige obesitas (overgewicht).

In elk geval is het voor iedereen die oestrogenen wenst te gebruiken dus ver-
standig om niet te roken, het gewicht en de bloeddruk onder controle te houden 
en gezond te eten.

3.8.2. Vrouw -> Man hormoontherapie

Bij het toedienen van testosteron aan transseksuele mannen ontstaat meestal 
na zes tot tien weken een irreversibele mannelijke lage stem. De onderhuidse 
vetverdeling verandert in mannelijke richting. De huid wordt ruwer en vettiger en 
acné kan voorkomen. De menstruatie stopt. Er is een toename van het libido en 
er is een (beperkte) groei van de clitoris. Ook de spierkracht neemt toe. Baard-
groei treedt op en de lichaamsbeharing verschijnt of neemt toe. Zoals bij veel 
mannen kan er ook hoofdhaarverlies voorkomen. Er treedt wat borstatrofie op, 
waardoor de borsten wat slapper en kleiner lijken. De mate waarin en de snelheid 
waarmee de mannelijke kenmerken optreden, is individueel zeer verschillend.

3.8.2.1 Progestagenen

Hier zal men gebruik maken van medicijnen die de menstruatie tegengaan. Een 
hoge dosis progesteron onder de vorm van Orgametril® 5 mg, Provera® 10 mg 
of Lutenyl® 5 mg zal dagelijks worden ingenomen (enkel tot aan de heelkundige 
verwijdering van de baarmoeder). In een tweede fase wordt testosteron aan de 
behandeling toegevoegd. 

3.8.2.2  Testosteron

De optimale testosteron toediening  moet proberen de hormonale situatie van de 
jonge man na te bootsen. Er wordt gemikt op een “normale” testosteron con-
centratie in het bloed, liefst met herstel van normale dag-nacht schommelingen 
(hoger in de vroege morgen en voormiddag, lager in de namiddag, de avond 
en het begin van de nacht), met een normale verhouding tussen 5-alfa-dihydro-
testosteron (DHT, een afbraakproduct) en testosteron en tussen oestradiol en 
testosteron. Best is er geen eerste doorgang (first passage) van steroïdhormo-
nen doorheen de lever en is er geen locale hinder of irritatie ter hoogte van de 
aanbrengplaats bij uitwendige toediening. Discretie en betaalbaarheid van de 
behandeling worden in acht genomen.  

Sinds geruime tijd staan testosteron-esters voor intra-musculaire toediening ter 
beschikking (Sustanon®). Deze producten worden om de 2 à 3 weken in een 
spier geïnjecteerd. Ze hebben evenwel enkele belangrijke nadelen, met name 
het niet respecteren van de dag-nacht schommelingen en de zeer veranderlijke 
concentratie van testosteron in het bloed. Als gevolg van het tijdelijke teveel aan 
testosteron treden neveneffecten op, waaronder een verhoging van het aantal 
rode bloedcellen en een verlaging van de goede HDL-cholesterol. Transseksu-
ele mannen rapporteren ook belangrijke schommelingen in hun psychische en 
fysieke toestand tussen twee inspuitingen door.

Testosteron-esters zoals (Sustanon®) worden door het ziekenfonds terugbetaald 
van zodra de juridische geslachtswijziging achter de rug is.

Testosteron-derivaten voor orale toediening, zoals het Testosteron Undecanoaat 
(Andriol®, Undestor®) hebben een relatief zwak androgeen effect en vergen een 
hoge dagelijkse dosis (200 - 332 mg); dit komt neer op een inname van 4 à 6 
tabletten per dag. Er treedt een versterkte omzetting tot DHT op, waarvan onna-
tuurlijk hoge spiegels in het bloed terug te vinden zijn.

Testosteron huidpleisters (Androderm®) en testosteron gel (Androgel®) leveren 
het testosteron af via de huid, zonder eerste doorgang door de lever, en met 
redelijk respect voor de dag-nacht schommelingen. De huidige pleisters (voorlo-
pig niet beschikbaar in België) zijn evenwel weinig discreet, kunnen lokale irritatie 
veroorzaken, en belasten het milieu. Niet meer dan 20% van het testosteron uit 
de pleister wordt opgenomen. Androgel is een heldere gel, die in een dagdosis 
voorverpakt is. Deze wordt ’s ochtends aangebracht op de huid, is discreet in 
toepassing en geeft uiterst weinig huidirritatie.

Lang werkende inspuitbare vormen van testosteron undecanoaat zijn momen-
teel in ontwikkeling en zullen binnen afzienbare tijd ter beschikking komen om 
aan de niet-voldane vraag naar een testosteron behandeling te voldoen.

Alle testosteron preparaten die actueel op de Belgische markt zijn, vindt u overi-
gens op http://www.bcfi.be/GGR/MPG/MPG_GCFA.cfm.

3.8.2.3 Wie mag geen mannelijk hormoon krijgen?

Er zijn weinig redenen om een patiënt testosteron te onthouden. Bij bestaande 
leverfunctieproblemen is extra voorzichtigheid geboden, omdat door testosteron 
levertesten verder kunnen stijgen. Ernstig overgewicht en belangrijke hypercho-
lesterolemie worden best aangepakt voor het opstarten van testosteron behan-
deling.
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 3.9. De plaats van de hormoontherapie in het  
  transitieproces

We kunnen deze tekst niet eindigen zonder even te blijven stilstaan bij  de plaats 
van de hormoontherapie in het volledige transitieproces. De transitie van de 
transseksuele mens start met de bewustwording van het feit dat er een gende-
ridentiteitsstoornis (GID) aanwezig is. Of de GID zich nu uit als travestie, trans-
genderisme of transseksualiteit, op een bepaald moment zal de transseksu-
ele persoon komen tot zelfdiagnose. Na een lange en moeizame weg leidt dit 
tot zelfacceptatie en toename van het zelfvertrouwen en zal men meestal zijn 
toevlucht nemen tot de medische wereld. De endocriene en psychologische 
diagnostische fase is vooral bedoeld om psychiatrische problematiek (persoon-
lijkheidsstoornissen, schizofrenie, lichaamsdysmorfisme) uit te sluiten, evenals 
interseksualiteit. Eveneens wordt de ernst van de GID ingeschat. Klassiek volgt 
dan de “real-life experience” waarbij de persoon in het gewenste gender gaat 
leven. Dan volgt de hormoontherapie, evenals andere cosmetische ingrepen, 
laserepilatie bij MV-TS’n enz …  Aan het einde van het verhaal staat dan de 
geslachtsaanpassende operatie (SRS), evenwel gevolgd door levenslange hor-
monale behandeling.

Hoewel dit schema nauwgezet gevolgd wordt, zien we toch een evolutie in het 
toepassen van deze “standards of care”. Na de periode van een jaar diagnose-
stelling bij de psychiater, kan het nu inderdaad wel dat iemand met de hormoon-
behandeling start nog voor de “real-life experience”, vermits deze hormoonthe-
rapie de passabiliteit uiteraard zal vergemakkelijken. Ook epilatie en sommige 
kleinere cosmetische ingrepen worden vaak uitgevoerd nog voor men full-time 
van gender verandert. De meeste genderteams zijn de dag van vandaag afge-
stapt van het vroegere “hokjesdenken” en zijn bereid om patiënten te begeleiden 
en te helpen die misschien niet de ganse weg willen gaan, die de weg in stukjes 
willen gaan. Toch denken wij dat een continue begeleiding met goed afgespro-
ken hormonale behandeling en chirurgische geslachtsaanpassing uiteindelijk tot 
grotere patiëntentevredenheid zal leiden. Wij denken oprecht dat het beter is 
niet op eigen houtje met hormoonbehandeling te starten, maar dit steeds onder 
medische begeleiding te laten plaatsvinden, zelfs al is SRS niet het uiteindelijke 
doel.

4. De geslachtsaanpassende chirurgie

 4.1. Geslachtsaanpassende ingrepen  
  bij man-vrouw transseksualiteit

4.1.1. Esthetische ingrepen

Frequent worden bij transseksuele vrouwen tijdens de hormonale fase of het 
doorbrengen van de real-life experience een aantal esthetische ingrepen verricht 
om een vrouwelijker uitzicht te bekomen. Hieronder vallen een aantal plastisch 
chirurgische ingrepen ter hoogte van de neus, de oren, het gelaatsmassief. Deze 
ingrepen worden in samenwerking met de maxillofaciale chirurg uitgevoerd, de 
zogenaamde “feminiserende faciale chirurgie” (FFS), maar ook ingrepen betref-
fende de vetverdeling (liposucties en lipofilling) worden hier uitgevoerd.

4.1.2. De geslachtsaanpassende ingreep

Wat de eigenlijke geslachtsaanpassende ingreep betreft, worden hierbij meestal 
twee ingrepen tijdens dezelfde verdoving verricht, namelijk de borstvergrotende 
operatie en de reconstructie van vagina en clitoris. 

4.1.2.1. De borstvergroting

Bij de meerderheid van de transseksuele vrouwen is, zelfs na jarenlange hormo-
nale therapie, vaak te weinig borstweefsel aanwezig om een voldoende vrouwe-
lijk profiel te hebben en is dan ook een borstaugmentatie noodzakelijk. 

Figuur 10: borstvergrotende ingreep: verschillende methoden 
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Via een kleine incisie in de oksel of aan de rand van de tepelhof of ter hoogte 
van de plooi onder de borsten, kunnen borstprothesen ingebracht worden die 
meestal achter de borstspier geplaatst worden. Deze prothesen zijn ofwel gevuld 
met siliconegel ofwel met fysiologisch serum (zoutwateroplossing). Het volume 
kan aangepast worden aan het reeds aanwezige borstklierweefsel en ook naar-
gelang de wensen van de patiënte. Het betreft hier een ingreep waar vrijwel alle 
patiënten uiterst tevreden over zijn en die weinig risico’s inhoudt (figuren 10 en 
11). De borstprothesen worden terugbetaald mits goedkeuring van de medisch 
adviseur.

Figuur 11: resultaat van een borstaugmentatie

4.1.2.2. De genitale geslachtsaanpassende ingreep

In dezelfde narcose van de borstvergrotende ingreep wordt ook de genitale 
geslachtsaanpassende ingreep verricht. Hiervoor moeten patiënten altijd één 
dag van tevoren worden opgenomen, wat toelaat een preoperatieve darmvoor-
bereiding te laten plaatsvinden met het leeg maken van de darmen. Ook is voor-
afgaande laser- of elektrische epilatie van de genitale streek aangewezen. 

Bij een vaginareconstructie wordt de inhoud van de penis, d.w.z. de zwelli-
chamen, vrijwel integraal verwijderd. De huid van de penis wordt aan het uit-
einde dichtgemaakt, naar binnen omgeklapt en als een gesteelde huidflap 
(met behoud van het gevoel) aangewend om een vagina te reconstrueren.  

Dit betekent dus dat de huid van de buitenkant van de penis nu aan de bin-
nenkant van de vagina komt te liggen. De beide teelballen worden natuurlijk 
ook verwijderd en het achterste gedeelte van het scrotum wordt als een apart 
flapje gebruikt om een bredere ingang tot de vagina te bekomen. Het voorste 
deeltje van de eikel, dat zeer goed van bloed voorzien en ook zeer goed beze-
nuwd is, wordt vrij gedisseceerd van de zwellichamen en wordt gebruikt voor de 
reconstructie van de clitoris, samen met een hoeveelheid voorhuid, waarmee de 
kleine schaamlippen worden gereconstrueerd. De twee laterale delen van het 
scrotum worden dan gebruikt voor de reconstructie van de grote schaamlippen. 
De uitgang van de urethra (voor de urineafvoer) wordt eveneens verkort om het 
urineren rechtstreeks naar onder toe, zoals bij een biologische vrouw, mogelijk 
te maken.

Figuur 12: normale anatomie     Figuur 13: vaginale prothese 
van de vrouwelijke genitalia

Ter illustratie toont figuur 12 de normale anatomie van de vrouwelijke genitalia.

In de onmiddellijke en latere postoperatieve periode wordt gebruik gemaakt van 
een speciaal ontworpen siliconenprothese om een maximale diepte en breedte 
van de vagina te bekomen en te behouden (figuur 13). 
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De gemiddelde opnameduur voor deze geslachtsaanpassende chirurgie 
bedraagt 8 - 9 dagen.

De mogelijke complicaties bij deze ingreep zijn nabloeding (wel frequent maar 
meestal vrij gering) en wat moeilijke wondgenezing ter hoogte van de ingang 
van de vagina. Een gelukkig uiterst zeldzame maar toch ernstige complicatie is 
een perforatie van de endeldarm met het ontstaan van een verbinding tussen 
de vagina en het rectum (rectovaginale fistel) met verlies van stoelgang via de 
vagina. Mocht zich een dergelijke complicatie voordoen dan moet tijdelijk evacu-
atie van de stoelgang via een stoma ter hoogte van de buik plaatsvinden. Pas 
wanneer onderaan alles genezen is, kan de normale darmcontinuïteit hersteld 
worden. 

Er moet meestal rekening worden gehouden met een arbeidsongeschiktheid 
van een zestal weken. Bij één op de drie patiënten wordt achteraf nog een kleine 
esthetische correctie verricht, met name ter hoogte van de voorzijde van de 
vagina.

Wat de kosten betreft moet ook hier rekening gehouden worden met het feit 
dat het ziekenfonds slechts 80 à 90 % van de feitelijke onkosten vergoedt, wat 
neerkomt op een eigen aandeel voor de patiënten variërend tussen 2000 en 
3500 euro.

 4.2. Geslachtsaanpassende ingrepen  
  bij vrouw-man transseksualiteit

In tegenstelling tot vroeger toen gepoogd werd om zoveel mogelijk operatieve 
ingrepen te combineren in één en dezelfde narcose, is gebleken dat het opsplit-
sen in meerdere operatieve tijden resulteert in een beter resultaat en minder 
complicaties. 

Bij transseksuele mannen zijn er meestal weinig indicaties tot het verrichten van 
eerdere esthetische operaties of van een operatie ter hoogte van de stemban-
den omdat onder invloed van de hormonale therapie bijna steeds een voldoende 
mannelijk uitzicht wordt verkregen. In een aantal gevallen kan een liposuctie, bijv. 
ter hoogte van de heupen, wel aangewezen zijn. 

Klassiek worden de geslachtsaanpassende ingrepen bij transseksuele mannen 
in drie tijden verricht.

4.2.1. Subcutane mammectomie en hysterectomie/ovariëctomie

Hierbij wordt het borstklierweefsel en/of overtollige huid ter hoogte van de bor-
sten verwijderd (figuur 14), in combinatie met een verwijdering van de baarmoe-
der en de eierstokken.

Tijdens deze eerste operatietijd wordt een mannelijke borstkas bekomen door 
het verwijderen van alle borstklierweefsel en ook, indien nodig, het verkleinen 
van tepel en tepelhof in combinatie met een correctie van het overschot aan 
huid. Bij kleine borsten en elastische huid kan dit gebeuren via een kleine incisie 
aan de onderrand van de tepelhof en in deze gevallen is er nadien weinig of 
geen litteken merkbaar. Bij meer volumineuze borsten met flink huidoverschot 
of met zeer lakse huid moet het teveel aan huid ook worden gecorrigeerd en dit 
kan ofwel via een litteken circulair rond de tepelhof ofwel via een langer litteken 
onder de borst.

Figuur 14: resultaat voor en na mammectomie

Tijdens diezelfde verdoving gaat de gynaecoloog via endoscopische weg (sleu-
telgatchirurgie via de navel) dus met minimale littekens, de baarmoeder en de 
eierstokken verwijderen. De opnameduur voor deze gecombineerde ingreep 
bedraagt meestal 3 – 5  dagen. 

Het is niet ongebruikelijk dat later, bijv. tijdens de tweede chirurgische ingreep of 
los daarvan, een bijkomende correctie van het litteken noodzakelijk is, al dan niet 
gecombineerd met een liposuctie of zelfs een lipofilling om een nog mannelijkere 
borstkas te bekomen.
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4.2.2. Eigenlijke genitale geslachtsaanpassende chirurgische ingreep

Hiervoor moeten patiënten altijd één dag van tevoren worden opgenomen, wat 
toelaat een preoperatieve darmvoorbereiding te laten plaatsvinden met het leeg-
maken van de darmen.

Bij deze ingreep wordt er altijd geopereerd met 2 teams.

Het is aangewezen dat de voorarm waar de ent wordt genomen door middel van 
een laser een aantal keer werd geëpileerd. Ook is stoppen met roken van het 
allergrootste belang om het afsterven van de ent te vermijden.

De uroloog opereert van bij het begin van de operatie in de genitale of perineale 
positie. Hij gaat het vaste of het horizontale deel van de urethra of urinebuis 
reconstrueren met de kleine schaamlippen zodat op die manier de uitmonding 
van de urineafvoer tot vooraan in de schaamstreek is verlengd. Door verplaat-
sing van de grote schaamlippen wordt een normaal mannelijk scrotum gerecon-
strueerd. Via een incisie laag in de onderbuik en ter hoogte van de liezen worden 
ook de zenuwen vrij geprepareerd evenals de bloedvaten waarop dan later de 
anastomosen of connecties met het weefsel van de penis zullen plaatsvinden. 

De reconstructie van de penis, de zogenaamde phalloplastiek, geschiedt met 
weefsel van de voorarm (huid + vetweefsel, geen spier) wat als vrij gevasculari-
zeerd transplantaat (vrije flap) wordt verplaatst van de arm naar de genitale streek 
(figuur 15). Met het weefsel van de voorarm wordt de penis gereconstrueerd als 
een buis in een buis: de binnenste buis dient voor de afvoer van de urine, de 
buitenste buis dient als volume en bedekking van de penis. Er wordt een eikel 
en een rand van de eikel gereconstrueerd. Deze nieuw gereconstrueerde penis 
blijft alleen nog geconnecteerd met de voorarm via een slagader waarlangs de 
toevoer van het bloed gebeurt en een ader waarlangs de afvoer van het bloed 
gebeurt. Eens de uroloog klaar is en ook de bloedvaten in de lies zijn vrij gepre-
pareerd en de vrije flap dus kan getransfereerd worden, worden deze slagader 
en ader doorgenomen met behulp van de microscoop (microchirurgisch dus) 
en geconnecteerd met een slagader en een ader in de liesstreek zodat opnieuw 
een bloedcirculatie op gang gebracht wordt. Ook worden twee zenuwen van 
de onderarm geconnecteerd, één met een zenuw van de clitoris voor erogene 
gevoeligheid en één met een zenuw in de liesstreek voor de normale protec-
tieve of beschermende sensibiliteit. Na de operatie wordt de penis zeer frequent 
gecontroleerd om te zien of de bloedvoorziening nog intact is. 

Ter hoogte van de zone waar de huid en het vetweefsel is weggenomen, wordt 
een huidtransplantatie met een huident verricht. Dit geeft wel een wat verlitte-

kend aspect met een iets dunner uitzicht van de arm. De duur van deze opera-
tieve ingreep bedraagt 8 à 9 uur en het verblijf in het ziekenhuis gemiddeld 2,5 
weken.

Een vroege complicatie kan zijn dat er zich een klonter vormt in het slagadertje 
naar de flap waarvoor opnieuw een chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is om de 
bloedcirculatie terug op gang te brengen. Andere vroege complicaties zijn zoals 
bij elk chirurgisch ingrijpen, nabloeding, moeilijke wondgenezing of infectie. De 
urologische complicaties komen verder aan bod.

Figuur 15: penisreconstructie
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Recent zijn er een aantal ingrepen voor penisreconstructie gebeurd met weefsel 
van het bovenbeen. Hierbij wordt huid en onderhuids vetweefsel aan de buiten-
kant van de dij genomen. Deze flap heeft als voordeel dat het microchirurgisch 
connecteren van de bloedvaten in de lies hierbij niet noodzakelijk is omdat de 
flap geconnecteerd blijft met bloedvaten uit de lies. Dit betekent dan ook dat 
zich daarbij minder complicaties kunnen voordoen. Het functioneel en esthetisch 
aspect is evenwel minder dan bij een penisreconstructie van de voorarm. Ander-
zijds is de geënte zone ter hoogte van het bovenbeen minder zichtbaar dan ter 
hoogte van de arm.

Wat de kosten van deze ingreep betreft, is het zo dat ongeveer 90 % van de kos-
ten normaal terugbetaald worden door het ziekenfonds. Omdat hiermee voor 
het ziekenhuis echter niet alle kosten zijn gedekt, rekent het ziekenhuis ook een 
eigen bijdrage aan de patiënt aan, variërend van 2000 tot 3000 euro, inclusief 
remgeld en opleg voor medicatie. In de mate van het mogelijke wordt gepoogd 
een eigen kamer te geven om medische redenen, d.w.z. zonder bijkomende 
supplementen voor de patiënt zelf. Er moet meestal rekening worden gehouden 
met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een tweetal maanden.

4.2.3. Implantatie van testis- en/of erectieprothese

4.2.3.1. Testisprothesen

Het scrotum dat bij de eerste ingreep wordt gevormd uit de grote schaamlippen 
kan in een latere tijd worden gevuld met testisprothesen. Een minimale wachttijd 
van 6 maanden na de eerste ingreep is aangewezen. De testisprothesen zijn met 
siliconegel gevuld en bestaan in verschillende maten. Meestal wordt een grote 
maat geplaatst.

Zoals bij alle implantaten bestaat er een risico op infectie. Dit betekent dat er 
een kiem tijdens de operatie is meegekomen met de prothese waardoor deze 
infecteert. In de genitale streek is dit risico hoger dan voor andere plaatsen in 
het lichaam. We rekenen een infectierisico van 10% aan bij implantatie. Als een 
prothese infecteert moet deze onherroepelijk verwijderd worden en dringt zich 
opnieuw een wachttijd van 6 maanden op alvorens een nieuwe implantatie kan 
worden uitgevoerd. Recent wordt de plaatsing van testisprothese gecombineerd 
met het implanteren van de erectieprothese. De nieuwere erectieprothesen heb-
ben immers een reservoir dat scrotaal geplaatst wordt en lijkt op een testis. 
Hierdoor is het mogelijk om één helft van het scrotum op te vullen met de pomp 
en in de andere helft een testisprothese te plaatsen.

4.2.3.2. Erectieprothese

Meestal is na verloop van een 12-tal maanden de gevoeligheid teruggekeerd tot 
in de top van de penis. Vanaf dan komt de patiënt in aanmerking voor het plaat-
sen van een erectieprothese want ofschoon de penis er meestal vrij esthetisch 
uitziet en er ook functioneel een goed resultaat bereikt is, is met het weefsel van 
de voorarm natuurlijk geen erectie en seksueel contact met penetratie mogelijk. 
Wel is in de meeste gevallen stimulatie met orgasme mogelijk, ook zonder erec-
tieprothese.

Absolute voorwaarde voor implantatie van een erectieprothese is dus een gevoel 
in de fallus. Indien er geen gevoel zou zijn is het risico op traumatische perforatie 
van de prothese groot. Meestal moet hiervoor een wachttijd van 12 tot 18 maan-
den na de eerste operatie gepland worden.

De ingreep duurt ongeveer 1 uur en er is een opnameduur van 5 dagen voor-
zien. Bij deze ingreep wordt een blaaskatheter geplaatst voor een 3-tal dagen. 
De terugbetaling van de erectieprothese dient te worden aangevraagd bij het 
ziekenfonds, wat soms een wat lange procedure betekent (3 maanden).

De meest gebruikte prothese is een driedelige prothese waarbij een vloeistofre-
servoir in de buikholte wordt geplaatst (figuur 16). Verder is er een pompje 
scrotaal dat dient om vloeistof uit het reservoir naar de cilinder(s) te pompen. 
Deze cilinder(s) word(en) in de phallus geplaatst en gefixeerd ter hoogte van het 
schaambeen. Meestal wordt 1 cilinder geplaatst omdat dit esthetisch betere 
resultaten oplevert. Bij zeer grote fallussen wordt vaak geopteerd om 2 cilinders 
te plaatsen.

Soms wordt ook een tweedelige prothese gebruikt. Het betreft een vloeistofre-
servoir en pomp (lijkend op een testis) in één stuk en 2 cilinders. De keuze wordt 
in een voorliggend gesprek met de patiënt bepaald.
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Figuur 16: erectieprothese

Ook hier geldt infectie als belangrijkste complicatie. Indien het systeem infec-
teert moet het onherroepelijk verwijderd worden en 6 maanden later opnieuw 
geplaatst worden. In dit geval is een garantie op het materiaal geldig.

De lange termijn werking van deze prothesen is onduidelijk. Er wordt alleszins 
een levensduur van 15 jaar vooropgesteld door de firma’s. Binnen die periode 
zijn vervangingen onder garantie op voorwaarde dat hetzelfde model nog op de 
markt beschikbaar is. Indien dit niet het geval is, wordt enkel de waarde van de 
prothese in garantie afgehouden van de waarde van de nieuwe prothese.

Tenslotte dient gesteld te worden dat ondanks de vele technische mogelijkhe-
den de erectieprothese steeds een hulpmiddel blijft waarmee de normale erec-
tiefunctie wordt nagebootst. De patiënten moeten goed begrijpen dat dit anders 
is dan een natuurlijke erectie en haar mogelijkheden om nadien niet teleurgesteld 
te zijn. Daarenboven is het inlichten van de partner over de ware toedracht van 
de erectie essentieel voor een goede seksuele relatie.   

 4.3. Urologische complicaties van de  
  geslachtsaanpassende ingreep

4.3.1. Algemeen

De urologische behandeling bestaat ofwel in een verkorting van de plasbuis 
(man -> vrouw) of in een verlenging van de plasbuis (vrouw -> man). Vooral het 
verlengen van de plasbuis kan aanleiding geven tot urologische problemen.

Verder wordt bij de ingrepen ook gewerkt in het anatomisch vlak tussen endel-
darm en blaas. Bij de vrouw om een holte te creëren voor de nieuwe vagina, bij 
de man om een vaginectomie uit te voeren.

In het plan tussen endeldarm en blaas bevinden zich zenuwen en spieren die 
belangrijk zijn voor de normale blaasfunctie. De chirurgische bewerking in deze 
ruimte kan aanleiding geven tot blaasfunctiestoornissen.

Vandaar dat onmiddellijk na de heelkunde in beide transformaties het plassen in 
het begin soms wat moeizaam kan verlopen.

De meeste patiënten zullen onmiddellijk na het verwijderen van de blaaskatheter 
opnieuw kunnen plassen. Bij een kleinere groep duurt het iets langer voor het 
plassen genormaliseerd is. Voor sommige patiënten kan dit tot 8 weken duren. 
In die periode dient soms tijdelijk opnieuw een katheter geplaatst te worden.

4.3.2. Urologische complicaties bij de transseksuele vrouw

Hier hebben we te maken met een aanzienlijke inkorting van de plasbuis. Dit 
betekent dat de blaasfunctie waarschijnlijk niet zal beïnvloed worden door deze 
chirurgie.

De enige verwikkelingen die we kennen bij deze chirurgie zijn de afwijkingen in 
de straalrichting van de urinestraal. De mannelijke urinebuis wordt onderbroken 
in het stuk dat horizontaal verloopt. Dit betekent dat de urinestraal bij de trans-
seksuele vrouw vaak naar voor gericht is, wat toch enige aanpassingen vergt in 
de houding op het toilet. Vele transseksuele vrouwen moeten tijdens het plassen 
vooroverbuigen opdat de urinestraal binnen de contouren van het toilet zou val-
len. Bij sommigen zien we zijwaartse afwijkingen van de urinestraal door litteken-
vorming. Indien dit hinderlijk is kan dit met een eenvoudige chirurgische correctie 
opgelost worden. Dit betekent een kleine ingreep met korte hospitalisatieduur, 
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maar zoals steeds bij chirurgie van de lagere urinewegen, een blaaskatheter voor 
een drietal dagen.

In een onderzoek bij een groep patiënten werd bij een klein aantal minimale 
incontinentieproblemen vastgesteld. Bij de vaginareconstructie wordt een holte 
gemaakt tussen de blaas en de endeldarm. Deze holte bevindt zich vlak bij de 
zenuwen naar de blaas en vlak bij de spieren die de blaas afsluiten. Overprik-
keling van deze zenuwen kan aanleiding geven tot aandrangincontinentie en 
verzwakking van de spieren kan aanleiding geven tot inspanningsincontinentie. 
Alhoewel dit een meer theoretische dan reële bezorgdheid is, moet hier toch 
rekening mee gehouden worden.

4.3.3. Urologische complicaties bij de transseksuele man

Bij deze chirurgie hebben we te maken met een verlenging van de plasbuis met 
meer dan 90%. De nieuwe plasbuis wordt daarenboven gemaakt van huidweef-
sel waarvan de elasticiteit anders is dan van de normale plasbuis. Mogelijks 
betekent deze lange wat stugge buisvormige structuur een verhoogde weer-
stand voor de uitstroom van de urine zodat moet aangenomen worden dat de 
blaas harder moet werken om de urine te evacueren. Alhoewel op dit moment 
geen aanwijzingen bestaan dat dit enige invloed heeft op de blaasfunctie kan 
niet worden uitgesloten dat dit op langere termijn toch aanleiding kan geven tot 
blaasfunctiestoornissen. Alleszins zijn regelmatige controles bij de uroloog hier-
voor aangewezen. Een uroflowmetrie is een eenvoudig en niet invasief onderzoek 
dat voor het opsporen van deze problemen kan worden gebruikt. Het betreft een 
plasmeter waarmee de kracht van de urinestraal kan worden gemeten. Naast 
een onzeker probleem op de lange termijn bestaan een aantal belangrijke com-
plicaties op korte termijn.

Algemeen kan men stellen dat 50% van de patiënten zullen te maken krijgen met 
een urologische complicatie op korte termijn. De voornaamste complicaties zijn 
fistels en plasbuisvernauwingen of urethrastenosen.

4.3.3.1. Fistels

Een fistel is een opening in de nieuwgevormde plasbuis. Dit betekent dat tijdens 
het plassen urine ontsnapt langs de fistelopening wat tot vervelende situaties 
kan leiden. Twee weken na de geslachtsveranderende ingreep wordt er voor 
het eerst geplast. Bij ongeveer 50% van de patiënten zien we op dat moment 
een fistel. Bij ruim de helft van deze patiënten zien we dat deze fistels spontaan 
sluiten. Bij ruim 25% echter zien we na 6 maanden nog steeds een fistel. Deze 

wordt dan als definitief beschouwd en dient chirurgisch gesloten te worden. 
Alhoewel de ingreep hiervoor minimaal is, betekent het wel een blaassonde voor 
10 dagen, zoals bij alle ingrepen aan de plasbuis. Dit betekent een korte opname 
maar 10 dagen thuis met een blaaskatheter. De kans op succes bij deze fistel-
sluiting ligt rond de 95 %.

4.3.3.2. Stenosen

Stenosen van de plasbuis zijn een uiting van een te sterke littekenvorming zodat 
een insnoering in de plasbuis ontstaat. Dit uit zich door een slechtere kwaliteit 
van de urinestraal. Het is vaak een laattijdige complicatie die tot zes maanden 
na de eerste ingreep kan ontstaan. Men kan deze stenosen ambulant en zon-
der algemene narcose behandelen maar de succes ratio van deze behande-
lingen ligt laag. Men kan urtehradilataties uitvoeren waarbij een metalen sonde 
van opklimmende dikte door de vernauwing wordt geduwd. Men kan ook een 
Sachse urethrotomie uitvoeren. Na lokale verdoving met een zalf die in de plas-
buis wordt gebracht, wordt via een kijkoperatie de vernauwing ingesneden. Zoals 
reeds gezegd ligt de kans op succes met deze behandelingen laag (< 50%) 
maar toch zal ze steeds als eerste geprobeerd worden. Indien dit niet lukt, dient 
een ingreep onder algemene narcose te volgen. Ook hier betreft het een relatief 
kleine ingreep met korte hospitalisatieduur maar met 10 dagen blaassonde. De 
kans op succes bij chirurgische behandeling van de urethrastenose is weer ruim 
95%.

Sommige fistels en stenosen kunnen zo uitgesproken zijn dat normaal plassen in 
de eerste tijd onmogelijk is. In dit geval zal er geopteerd worden om een perineo-
stomie aan te leggen. Dit betekent dat de plasbuis opnieuw wordt opengemaakt 
op de plaats van de oorspronkelijke plasopening. Ook dit betekent een kleine 
ingreep met korte hospitalisatie en een 3-tal dagen blaaskatheter. Deze perine-
ostomie kan dan 6 maanden later opnieuw gesloten worden.
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5. Ontharen via laserbehandeling

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om ongewenste beharing door mid-
del van een ontharingslaser te verwijderen. Met een ontharingslaser kan zowel 
gelaatsbeharing als lichaamsbeharing verwijderd worden.

Bij de transseksuele vrouw is de hormonale behandeling vaak onvoldoende om 
een volledig verdwijnen van de haargroei ter hoogte van het gelaat te veroorza-
ken. Bij deze personen kan aanvullende ontharing met een epilatielaser aange-
wezen zijn.

 5.1. Hoe werkt ontharing met laserstralen?

De epilatielaser zendt licht uit met hoge energie. Dit licht werkt in op de donkere 
kleur (= het pigment) dat zich in de haarwortel en in de haarschacht bevindt. 
Hierdoor ontstaat een beschadiging van de haarwortel. 

Men streeft ernaar om de haarwortel volledig te vernietigen. Als de haarwortel 
volledig vernietigd is, zal er geen haargroei meer optreden.

Dit gebeurt echter niet altijd. Is de haarwortel slechts gedeeltelijk vernietigd dan 
zal een groeivertraging en/of verfijnen van de haren optreden. In dit geval is de 
epilatie slechts van tijdelijke aard.

Figuur 17: werking van laserepilatie

 5.2. Welk resultaat kan men verwachten? 

Laserepilatie zorgt voor de beste resultaten bij personen met een donkere haar-
groei en een blanke huid. Gemiddeld zijn een 7-tal behandelingssessies van de 
donkere behaarde huid voorzien om een optimaal resultaat te bekomen. Onze 
ervaring leert echter dat de resultaten van de behandeling sterk van patiënt tot 
patiënt kunnen verschillen. Dit wil zeggen dat bij sommige patiënten tot 80% 
van de haren definitief vernietigd wordt en bij andere slechts 50% of minder. De 
reden hiervoor is tot nog toe onbekend.

Blonde haren bevatten slechts weinig pigment. Een laserepilatie van blonde 
haren heeft meestal slechts een tijdelijk effect. Dit betekent dat de haren zullen 
teruggroeien na enkele weken. Personen met blonde haren zijn geen goede 
kandidaten voor ontharing met lasertherapie. Grijze of witte haren bevatten geen 
pigment. Een behandeling zal geen effect hebben op de beharing. Ook zijn per-
sonen met een donker huidtype of gebruinde mensen minder geschikt voor ont-
haring met laser omwille van mogelijke bijwerkingen. 

 5.3. Bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen

Voor een effectieve laserbehandeling is het belangrijk dat het haartje aanwezig 
is in het haarzakje. Men mag daarom de haren niet meer epileren met een pin-
cet of was gedurende de laatste 3 weken voor de eigenlijke laserbehandeling. 
Afknippen, afscheren of ontharingscrèmes zijn wel toegelaten. Men moet brui-
ning van de huid vermijden vanaf 6 weken voor de behandeling tot het einde van 
alle behandelingen. Dit om pijn en/of verbranding gedurende de behandeling te 
voorkomen. Het is ook aangewezen om geen camouflagecrème aan te brengen 
op het ogenblik dat u naar ons komt voor een behandeling.

Onmiddellijk na de behandeling wordt de huid rondom de haarfollikels rood en 
soms ontstaan er kleine oppervlakkige blaasjes. Deze huidreacties zijn meestal 
na maximum vier dagen verdwenen. De meeste patiënten vermelden verder geen 
bijwerkingen. Direct na de behandeling is de huid zeer gevoelig voor UV-licht, 
waardoor overmatig zonlicht gedurende één maand dient vermeden te worden. 
De haren zullen pas 1 tot 3 weken na de behandeling uitvallen.
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 5.4. Praktisch

Het aantal noodzakelijke behandelingen varieert sterk en wordt o.a. bepaald 
door de kleur van de haren, de groeicyclus van de haren, de dichtheid van de 
haren, de plaats van de haargroei ... Gemiddeld zijn 7 behandelingen nodig om 
een aanvaardbaar resultaat te bekomen.

Momenteel is voor deze behandeling nog geen terugbetaling voorzien. De kost-
prijs varieert naargelang de uitgebreidheid van de te behandelen zone.

Bij de eerste consultatie wordt met u het verloop van de behandeling besproken 
en nagegaan of u in aanmerking komt voor een behandeling. Zo u wenst kan na 
de informatieve consultatie onmiddelijk een eerste behandeling plaatsvinden. Dit 
dient u wel te vermelden als u een afspraak vastlegt (via het nummer 09 332 31 
48) zodat hiervoor de nodige tijd wordt voorzien.

6. Vruchtbaarheid en kinderwens

Een geslachtsaanpassende hormonale en heelkundige behandeling gaat 
gepaard met het verlies van de vruchtbaarheid op onomkeerbare wijze. Bij de 
transseksuele vrouw zorgt de hormoonbehandeling voor een vermindering en 
tenslotte een totale stopzetting van de zaadcelproductie en de heelkunde brengt 
natuurlijk een onomkeerbare castratie met zich mee. Bij transseksuele mannen 
zal de menstruele cyclus worden stilgelegd door de hormoonbehandeling en 
hoewel dit wel omkeerbaar is, zal de heelkunde en de wegname van de eier-
stokken ook tot een onomkeerbare onvruchtbaarheid leiden. Men heeft dit ver-
lies van vruchtbaarheid lang beschouwd als een essentiële voorwaarde om een 
geslachtsaanpassing te kunnen ondergaan, en wettelijk is dit nog steeds zo.  

Transseksuele mensen kunnen echter kinderen hebben uit het verleden en men 
kan zich de vraag stellen waarom ze geen kinderen meer zouden mogen heb-
ben nà de geslachtsaanpassing. De maatschappelijke evolutie van de laatste 
jaren laat trouwens ook meer en meer nieuwe gezinsvormen toe, zoals het les-
bisch en alleenstaand ouderschap en het is dus helemaal niet ondenkbaar dat 
transseksuele mannen en vrouwen in een relatie met een partner terecht komen 
waarbinnen (opnieuw) een kinderwens ontstaat. Een aantal technische evoluties 
van de laatste jaren laten nieuwe mogelijkheden toe om dergelijke mannen en 
vrouwen aan kinderen te helpen.

Op dit ogenblik is het voor transseksuele mannen meestal geen probleem om 
met een vrouwelijke partner in aanmerking te komen voor een behandeling met 
donorsperma. Ook transseksuele vrouwen die een vrouwelijke partner hebben 
kunnen in bepaalde fertiliteitcentra terecht als lesbisch koppel en bij hun partner 
kan overgegaan worden tot inseminaties met donorsperma. In beide situaties is 
de procedure dezelfde als voor elk ander koppel dat wenst gebruik te maken 
van donorsperma. 

Meer en meer wordt aan transseksuele vrouwen echter voorgesteld om even-
tueel eigen sperma te laten invriezen vooraleer met de hormoonbehandeling 
te starten, zodat dit sperma later eventueel gebruikt kan worden in plaats van 
donorsperma, indien ze zich in een lesbische relatie zouden bevinden. Dit sperma 
kan dan dienen om door middel van inseminatie of in-vitrofertilisatie (IVF) tot 
bevruchting en zwangerschap te leiden. Op deze manier kan de transseksuele 
vrouw toch genetisch verwant zijn aan het kind dat bij haar partner zal geboren 
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worden. Evenwel moet gezegd worden dat dit geen juridisch ouderschap moge-
lijk maakt. Het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis staat sedert 2003 
het invriezen van sperma in deze indicatie toe.

Figuur 18: mogelijkheid tot voortplanting voor transseksuele vrouwen in een lesbische 
relatie

 

Op analoge wijze kunnen transseksuele mannen er in theorie voor kiezen om 
eierstokweefsel te laten invriezen op het ogenblik van de geslachtsaanpassende 
operatie. Hoewel dit geen technisch probleem veroorzaakt, is het echter binnen 
de huidige wetenschap nog niet mogelijk om dit ingevroren materiaal later aan te 
wenden voor de voortplanting. De overlevings- en bevruchtingskansen van de 
eicellen in dit ingevroren weefsel zijn immers nog veel te klein om deze procedure 
als efficiënt te beschouwen. Hoewel het invriezen van eierstokweefsel dus nog 
als experimenteel wordt beschouwd, zijn er toch al mensen die dit willen laten 
uitvoeren, in de hoop dat over enkele jaren de wetenschap zover gevorderd zal 
zijn dat hiermee toch een zwangerschap kan worden bekomen.

Voor transseksuele vrouwen die een relatie met een man hebben, of voor trans-
seksuele mannen die een relatie met een vrouw hebben, zijn er voorlopig geen 
mogelijkheden om een eigen genetisch kind te krijgen. Hiervoor zijn immers het-
zij een draagmoeder hetzij een spermadonor nodig.  

Samengevat is actueel enkel het invriezen van sperma bij transseksuele vrouwen 
een realistische mogelijkheid. Hiertoe kan contact opgenomen worden met het 
fertiliteitcentrum (Prof. Petra De Sutter) of de spermabank (Dr. Guy T’Sjoen) van 
het Universitair Ziekenhuis.

7. Stemtherapie

Stem, spraak, communicatie

Mensen verschillen van elkaar, niet alleen door hun uiterlijk maar ook door de 
manier waarop ze spreken. Er zijn duidelijke verschillen tussen de stem van man-
nen en die van vrouwen. Wat volgt is een overzicht van een aantal basisbegrip-
pen i.v.m. stem, spraak en communicatie en van de therapeutische mogelijkhe-
den op dit vlak bij cross-gender therapie.  

 7.1. De productie van spraak

Spreken is een activiteit die zo evident lijkt dat men er zelden bij stiltstaat hoe 
spraak tot stand komt. Het lijkt misschien vreemd maar de mens blijkt niet over 
een specifiek orgaan te beschikken om spraak te produceren. Wel zijn er een 
aantal delen van het lichaam die samenwerken voor de productie van spraak. De 
spraakproductie is echter maar een secundaire functie en de delen die daarbij 
betrokken zijn, hebben allemaal  primair een andere, meer vitale functie. Zo zijn 
de lippen, de tong en de tanden weliswaar betrokken bij de spraakproductie 
maar hun primaire functie is eigenlijk het innemen en verwerken van voedsel. 
Ook de larynx (of strottenhoofd) speelt een zeer belangrijke rol bij de spraak-
productie maar dient toch in de eerste plaats om de longen te beschermen 
bij de inname van voedsel of drank. De longen zelf zijn eveneens onmisbaar 
om te spreken, maar dienen op de eerste plaats voor de uitwisseling van zuur-
stof en koolstofdioxide, enzovoort. De mens heeft dus geen echt spraakorgaan. 
Hoogstens kan men gewagen van een functionele eenheid. Aan die functionele 
eenheid kan men drie delen onderscheiden: het ademhalingssysteem, het fona-
tiesysteem en het articulatiesysteem.

7.1.1. Het ademhalingssysteem 

Bij de productie van spraak speelt het ademhalingssysteem de rol van ener-
giebron. Het ademhalingssysteem levert de nodige luchtstroom die dan door 
andere delen van het lichaam tot klanken kan verwerkt worden. De bijdrage van 
het ademhalingssysteem voor de spraak begint met de inademing van lucht in 
de longen, dit hoofdzakelijk door samentrekking van het diafragma (middenrif) en 
contractie van spieren die de ruimte tussen de ribben vullen, de tussenribspie-
ren. Door de samentrekking van het diafragma en de tussenribspieren, vergroot 
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de borstholte wat leidt tot een onderdruk in de longen. Om deze onderdruk op 
te heffen, stroomt lucht langs de neus en/of mond via de trachea (luchtpijp) in 
de longen. De eigenlijke spraakproductie kan plaatsgrijpen wanneer de inge-
ademde lucht terug uitgeademd wordt. Daartoe moeten het diafragma en de 
tussenribspieren ontspannen. 

7.1.2. Het fonatiesysteem 

De tweede component van de functionele eenheid die instaat voor de spraak-
productie is het fonatiesysteem. Opdat een luchtstroom hoorbare spraak zou 
worden, moet deze luchtstroom door een of meerdere vernauwingen geperst 
worden. We kunnen het fonatiesysteem vergelijken met een blaasinstrument 
zoals een fluit bijvoorbeeld. Ook bij een blaasinstrument ontstaat geluid door 
lucht door één of meerdere vernauwingen te persen. Een eerste mogelijke ver-
nauwing op de weg van de longen naar de omgevende lucht is deze van de 
stembanden in de larynx.

De larynx is een doosvormige structuur die zich boven op de trachea bevindt 
en bestaat uit verschillende kraakbeenderen waarvan de meest belangrijke voor 
de spraakproductie het ringkraakbeen, het schildkraakbeen en de bekerkraak-
beentjes zijn.

Het ringkraakbeen (cricoïd, cartilago cricoidea) vormt de basis van de larynx. 
Het heeft de vorm van een zegelring waarvan het hoogste gedeelte achteraan 
gelegen is. Boven het ringkraakbeen bevindt zich het schildkraakbeen (thyroïd, 
cartilago thyroidea), het grootste van de laryngale kraakbeenderen. Qua vorm 
lijkt het schildkraakbeen op een opengeslagen boek, met een linker- en een 
rechterhelft. Het voorste deel van het schildkraakbeen, waar de twee helften in 
een hoek samen komen, steekt wat vooruit. Bij mannen is deze hoek scherper 
dan bij vrouwen (90° versus 120°) en bijgevolg goed zichtbaar. Men spreekt 
ook wel van de adamsappel. De bekerkraakbeentjes (arytenoïden, cartilagines 
arytenoideae) zijn twee kleinere, pyramidevormige kraakbeentjes die zich op de 
brede achterzijde van het ringkraakbeen bevinden. 

In de larynx bevinden zich de stembanden, twee horizontale plooien bestaande 
uit bindweefsel en spieren. Vooraan zijn de stembanden vastgehecht aan het 
schildkraakbeen, achteraan aan de bekerkraakbeentjes. De stembanden zijn 
iets langer bij mannen (17 à 21 mm) dan bij vrouwen (11 à 15 mm). Tussen 
de stembanden bevindt zich een opening, de glottis genoemd. Juist boven de 
stembanden bevinden zich nog twee horizontale plooien: de zogenaamde valse 
stembanden. Deze valse stembanden zijn bij de spraakproductie van weinig 

belang. Een andere structuur die weinig belangrijk is voor de spraakproductie is 
de epiglottis (strotklepje), een bladvormig kraakbeen dat de larynx kan afsluiten 
als een soort deksel. 

Door samentrekking van bepaalde spieren opzij en achteraan de larynx kunnen 
de stembanden bij elkaar gebracht worden of geopend worden (respectievelijk 
de laterale crico-arytenoïdale spieren en ary-arytenoïdale spieren en de muscu-
lus cricoarytenoideus posterior). Tijdens activiteiten die een zekere druk verei-
sen zoals de neus snuiten, iets opheffen, het persen bij een bevalling of om de 
longen te beschermen bij slikken, braken of hoesten, worden de stembanden 
bijeen gebracht. Bij rustig in- en uitademen blijven ze open.

De stembanden kunnen niet alleen naar elkaar toegebracht of van elkaar verwij-
derd worden, ze kunnen ook langer of korter en meer of minder aangespannen 
worden. Hiervoor staan spieren in die het ringkraakbeen met het schildkraak-
been verbinden (de cricothyroïdale spieren). Als deze spieren samentrekken 
worden ringkraakbeen en schildkraakbeen naar elkaar toegetrokken. Doordat 
de stembanden vooraan vast zitten op het schildkraakbeen, resulteert dit ook in 
een toename van de lengte en spanning van de stembanden.  

Om te kunnen bijdragen tot de productie van klanken moeten de stembanden 
trillen. Deze trilling van de stembanden vindt niet plaats door een zeer vlugge 
afwisseling van contractie en relaxatie van de spieren van de stembanden maar 
wel onder invloed van de uitstromende lucht. Als tijdens een uitademing de 
stembanden naar elkaar toegebracht worden, kan de uitstromende lucht niet 
langer passeren. De druk onder de stembanden neemt vervolgens toe tot deze 
de stembanden doet uiteenklappen. Er ontsnapt wat lucht, de druk vermindert 
en de stembanden sluiten terug, o.a. omdat ze elastisch zijn en bij de luchtont-
snapping naar elkaar toe gezogen worden (het zogenaamde Bernouilli-effect). 
Eens de stembanden de luchtweg opnieuw afsluiten, neemt de druk opnieuw 
toe en de cyclus kan zich herhalen. 

Hoe vlug de stembanden open- en dichtklappen is afhankelijk van het samen-
spel van verschillende factoren. Van belang zijn de ademdruk onder de stem-
banden maar ook de massa (zeg maar dikte), de lengte en de spanning van de 
stembanden. Een grotere massa veroorzaakt een tragere trilling. Meer spanning, 
een toename van de lengte en daaruit resulterend een afname van de massa 
leidt tot een hoger aantal trillingen per tijdseenheid. 

Het herhaaldelijk open- en dichtklappen van de stembanden zorgt ervoor dat de 
luchtkolom uit de longen in afzonderlijke luchtpuffen wordt verdeeld. De lucht-
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puffen worden naar de keel-, de mond- en de neusholte geslingerd en brengen 
de daar aanwezige lucht aan het trillen. Het zijn deze trillingen die men stemtrillin-
gen of stem noemt. De productie ervan noemt men fonatie. Het aantal stemtril-
lingen dat per seconde geproduceerd wordt bij fonatie heet de grondfrequentie 
en is evenredig aan het aantal keer dat de stembanden open en dichtklappen 
per seconde. De grondfrequentie wordt uitgedrukt in Hertz (afgekort Hz) en 
bedraagt bij mannen gemiddeld zo’n 120 Hz, bij vrouwen zo’n 220 Hz.

Hoe de stemtrillingen als gevolg van het open- en dichtklappen van de stem-
banden precies zullen klinken, en welke klanken zullen ontstaan, wordt bepaald 
door de vorm van de keel-, mond- en neusholte. Er dient ook opgemerkt te 
worden dat de stembanden niet continu trillen gedurende de spraakproductie. 
Wanneer ze wel trillen, worden stemhebbende klanken geproduceerd. Er zijn 
echter ook klanken die geproduceerd worden zonder tussenkomst van de stem-
banden. Deze worden dan stemloos genoemd. Bij stemloze klanken bevindt de 
constrictie die verantwoordelijk is voor de productie van geluid zich steeds hoger 
dan de larynx, in het articulatorisch systeem. 

7.1.3. Het articulatorisch systeem

Het articulatorisch systeem is het bovenste deel van het functionele spraakor-
gaan. Het heeft als taak de lucht (al dan niet reeds aan het trillen gebracht door 
de stembanden) tot herkenbare spraakklanken te vormen en bestaat uit drie 
delen: de keelholte, de neusholte en de mondholte. De keelholte of farynx strekt 
zich uit van onmiddellijk boven de larynx tot aan de neusholte en ziet er enigszins 
uit als een omgekeerde kegel. De neusholte bestaat uit twee gangen gescheiden 
door een verticaal tussenschot, het septum. De bodem van de neusholte wordt 
gevormd door het verhemelte, het dak door de basis van de schedel. Vooraan 
mondt de neusholte uit in de neusgaten, achteraan in de keelholte. De keelholte 
en neusholte kunnen qua vorm weinig of niet gewijzigd worden en er kan in ieder 
geval geen vernauwing gemaakt worden die direct geluid zou kunnen doen ont-
staan. De mondholte daarentegen is wel veranderbaar van vorm. De mondholte 
wordt vooraan begrensd door de lippen, opzij door de wangen en de tanden en 
bovenaan door het verhemelte. De tong bedekt de bodem van de mondholte, 
achteraan gaat de mondholte over in de keelholte.

De vorm van de mondholte kan op verschillende manieren gewijzigd worden 
met als meest beweeglijke deel de tong. De tong kan in verschillende posities 
getrokken worden door een aantal extrinsieke spieren (spieren die de tong met 
andere delen verbinden) en kan verkort of verlengd, versmald, gekruld of vervlakt 

worden door de actie van intrinsieke tongspieren (de spieren waaruit de tong 
eigenlijk bestaat). Ook de lippen en de onderkaak zijn in staat de vorm van de 
mondholte aanzienlijk te wijzigen. De lippen kunnen gestulpt worden waardoor 
de mondholte langer wordt, of ze kunnen teruggetrokken worden waardoor de 
mondholte verkort. De onderkaak kan o.a. op- en neerwaartse bewegingen 
maken. Nog een ander beweeglijk deel van de mondholte is het velum (zachte 
verhemelte) dat uitloopt in de huig. Het velum kan naar beneden gebracht wor-
den of opgetrokken en uitgerekt worden. Wanneer het velum naar beneden is 
getrokken, wordt de mondholte aan de neusholte gekoppeld en kan uitade-
mingslucht ontsnappen langs de neusholte. Dit is wat gebeurt bij de nasalen of 
neusklanken (bijvoorbeeld de “m”, de “n” en de “ng”). Is het velum opgetrokken 
en uitgerokken, dan wordt de neusholte afgesloten van de mondholte en is pas-
sage van lucht langs de neus niet mogelijk. 

7.1.4. Spraakklanken

Afhankelijk van de positie van de beweeglijke delen van de mondholte in samen-
hang met het al dan niet trillen van de stembanden kunnen verschillende klan-
ken geproduceerd worden. Naargelang de mate van opening van de mondholte 
onderscheidt men twee grote groepen van klanken: klinkers en medeklinkers. 
Klinkers ontstaan wanneer lucht die eerst aan het trillen gebracht werd door het 
open- en dichtklappen van de stembanden vrij uit een relatief open mondholte 
kan stromen. Bij medeklinkers daarentegen is er ergens in de mondholte een 
zekere vernauwing die de al dan niet trillende uitademingslucht belemmert. Tus-
sen medeklinkers en klinkers in bevinden zich de halfklinkers, in het Nederlands 
de [w] (zoals in wiel) en [j] (zoals in jongen). Bij deze klanken is de mondope-
ning geringer dan bij klinkers maar toch is er niet zo’n duidelijke vernauwing van 
het mondkanaal als bij de medeklinkers. Zowel de klinkers als de medeklinkers 
kunnen nog verder onderverdeeld worden. Bij de klinkers gebeurt dit op basis 
van de positie van de tong in de mondholte (in horizontale en verticale richting) 
en op basis van de vorm van de lippen (bijvoorbeeld gerond of ongerond). De 
medeklinkers worden gebruikelijk ingedeeld op basis van drie parameters: het 
al dan niet trillen van de stembanden, stemgeving genoemd, de wijze waarop 
een vernauwing tot stand komt in de mondholte, articulatiewijze genoemd en de 
plaats waar in de mondholte een vernauwing gemaakt wordt, articulatieplaats 
genoemd. 
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 7.2. Verschillen tussen mannen en vrouwen

In de bovenstaande beschrijving van de spraakproductie wezen we al een 
paar keer op verschillen tussen mannen en vrouwen, waaronder het verschil in 
spreektoonhoogte. Het feit dat mannen lager spreken dan vrouwen is wellicht 
het meest opvallende en daarom belangrijkste verschil tussen man en vrouw qua 
spraak, maar het is lang niet het enige. Andere verschillen betreffen de intonatie, 
de luidheid, de stemkwaliteit, de resonantie, de articulatie, het vocabularium en 
de gespreksonderwerpen.

Wat de intonatie betreft wees onderzoek uit dat bij vrouwen over het algemeen 
een grotere variatie qua intonatie voorkomt dan bij mannen. Of anders gezegd, 
mannenspraak wordt gekenmerkt door een relatief grotere monotonie. In som-
mige studies vond men ook verschillen in gebruik van  intonatiepatronen terug. 
Mannen zouden vaker een dalende intonatie gebruiken en vrouwen vaker een 
stijgende intonatie.

Mannen spreken over het algemeen ook luider dan vrouwen. Gemiddeld zou het 
verschil zo’n 3 tot 5 dB bedragen.

Verschillen tussen man en vrouw zijn er ook wat betreft de akoestische para-
meters jitter en shimmer, twee parameters die verband houden met de kwaliteit 
van de stem. Beide parameters slaan op de stabiliteit van de opeenvolgende 
luchttrillingen die door het open en dichtklappen van de stembanden bij fonatie 
ontstaan. Onder jitter verstaat men de verschillen in duur van de opeenvolgende 
trillingen, onder shimmer de verschillen in amplitude. Over het algemeen stelt 
men vast dat de jitter hoger ligt bij vrouwen dan bij mannen en omgekeerd dat 
de shimmer hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen. Verder heeft men in verband 
met de stemkwaliteit kunnen vaststellen dat er bij vrouwen vaker een aangebla-
zen stem voorkomt.

Wat betreft de resonantie, d.i. de filterwerking van het spraakkanaal waardoor 
bepaalde frequenties uit het spraaksignaal onderdrukt en andere versterkt wor-
den, verschillen mannen en vrouwen eveneens. Bij mannen zijn het over het 
algemeen lagere frequenties die versterkt worden dan bij vrouwen. Dit zou niet 
alleen te maken hebben met het feit dat de resonantieruimte korter is bij mannen 
dan bij vrouwen maar ook doordat er bij vrouwen een grotere mondopening en 
minder ronding van de lippen zou zijn. 

Verder blijkt er ook een verschil te bestaan qua articulatie. De articulatie van 
vrouwen is veelal correcter en benadert meer de standaarduitspraak dan die 
van mannen.

Wat woordgebruik betreft, wordt aangenomen dat vrouwen minder platte taal en 
een beleefdere woordenschat gebruiken. Wel zou hun woordenschat beperk-
ter zijn. Vrouwen zouden ook meer “benaderende” termen gebruiken (woorden 
zoals “ongeveer” of “zowat”) en ze zouden meer bijvoegelijke naamwoorden 
gebruiken die een evaluatie inhouden (zoals “mooi”, “leuk”, “heerlijk” enz.).

Tenslotte is gebleken dat mannen en vrouwen ook over andere onderwerpen 
praten. Typische mannentopics zijn bijvoorbeeld politiek, beroep, sport en auto’s. 
Typische gespreksonderwerpen van vrouwen zijn o.a. familie en huishouden. 
Uiteraard gaat het hier om een gradueel en niet om een absoluut verschil.

 7.3. De stem bij transseksuele vrouwen

Om een verhoging van de stem te bekomen zoals dat bij transseksuele vrouwen 
gewenst is, zijn er twee opties: logopedische therapie of fonochirurgie.

7.3.1. Logopedische therapie

Bij een logopedische behandeling brengt men geen wijzigingen aan het stemap-
paraat aan maar leert men het stemapparaat op een andere manier te gebrui-
ken.

Een logopedische behandeling met het oog op een stemverhoging begint 
gewoonlijk met een evaluatie van het stemgebruik en de stemmogelijkheden. 
Er moet in eerste instantie bepaald worden wat de habituele toonhoogte is. Dit 
gebeurt door de toonhoogte te meten in verschillende spraakmodaliteiten (lezen, 
tellen, conversatie, ...). Bij voorkeur doet men dit objectief aan de hand van 
akoestische meetapparatuur. Om zicht te krijgen op de stemmogelijkheden stelt 
men een zogenaamd fonetogram op, d.w.z. een grafiek met op de horizontale as 
de mogelijkheden qua toonhoogte en op de verticale as de mogelijkheden qua 
luidheid. Ook hierbij gaat de voorkeur uit naar een objectieve registratie. Met een 
bepaling van de habituele toonhoogte en een registratie van de mogelijkheden 
qua toonhoogte beschikt men over het nodige minimum aan informatie om de 
logopedische behandeling te starten. Uiteraard beperkt men zich meestal niet 
tot deze minimumgegevens. Het is aangewezen om zoals bij een klassiek stem-
onderzoek ook navraag te doen naar het stemgebruik in het dagelijkse leven en 
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om naast de toonhoogte ook de luidheid en de kwaliteit van de stem te beoor-
delen en na te gaan of de ademhaling en de resonantie verder adequaat zijn. De 
logopedische behandeling zal zoals altijd ook pas starten na een onderzoek van 
de keel-neus-oorarts.

Na de evaluatie van de stem is het vaak noodzakelijk een of meerdere sessies te 
wijden aan auditieve perceptietraining. Personen, zoals transseksuele vrouwen, 
die zich aanmelden met de vraag naar een stemverhoging, zijn er zich meestal 
wel van bewust dat hun stem ergens te laag klinkt om als een vrouwenstem te 
kunnen beschouwd worden, maar op het gehoor af oordelen of een bepaald 
stemgeluid nu hoog of laag is, lukt soms niet zo goed. Om echter in staat te zijn 
om met een hogere stem te spreken dan men gewoonlijk doet, is voortdurende 
monitoring van de eigen spraak nodig. Dit vereist natuurlijk een goede auditieve 
perceptie en discriminatie van wat hoog of laag is. Vandaar dus dat gestart 
wordt met auditieve perceptietraining. Deze auditieve perceptietraining begint bij 
het leren beoordelen van de stem van anderen. Dit gebeurt enerzijds tijdens de 
therapeutische sessies zelf (de therapeut geeft stem, de cliënt beoordeelt of het 
hoog of laag was, of het hoger of lager was dan daarnet enzovoort). Anderzijds 
raden we ook aan stemmen uit de dagelijkse omgeving te beluisteren en te 
proberen deze als hoog of laag te classificeren. Vervolgens wordt geoefend op 
het discrimineren van hoog en laag bij zichzelf. Een type oefeningen die hierbij 
nuttig gebleken is, zijn contrastoefeningen. Bij zo’n oefeningen vraagt men om 
klinkers (bijvoorbeeld een /a/ of een /i/) eerst heel hoog en onmiddellijk daarna 
heel laag te produceren en tezelfdertijd de aandacht te richten op het verschil 
tussen beide. Het werken met een aanvankelijk zeer duidelijk contrast tussen 
hoog en laag vergemakkelijkt de perceptuele discriminatie. Geleidelijk aan kan 
men dan overgaan tot hoge en lage producties met een minder uiteenliggende 
afstand. Deze contrastoefeningen zijn niet alleen bedoeld als training van de 
auditieve perceptie. Ze zijn tevens een eerste stap op weg naar het spreken 
met een hogere stem. De cliënt wordt ook verzocht de contrastoefeningen met 
verschillende klinkers regelmatig te oefenen thuis. Slaagt zij er in het verschil tus-
sen hoog en laag goed te discrimineren bij anderen en kan zij met enig gemak 
paren produceren van een klinker op een hoge en lage toon, dan kan voluit tot 
de productiefase overgegaan worden.

Het is nuttig aan het begin van deze productiefase duidelijk de doelstellingen 
vast te leggen. Nogal eens bestaat bij de cliënt de neiging om een zo hoog 
mogelijke spraak na te streven. Zoiets is eerder af te raden en wel om twee 
redenen. Bij pogingen om zo hoog mogelijk te gaan spreken, krijgt men al vlug 
een onnatuurlijk stemgeluid te horen. Bovendien gaat het spreken met een zeer 

hoge stem meestal gepaard met overdreven spanning. Aldus bestaat het gevaar 
een dysfonie (stemstoornis) te ontwikkelen. Het moet heel duidelijk zijn dat het 
doel van de therapie niet is met een zo hoog mogelijke stem te leren spreken, 
maar wel de habituele spreektoonhoogte dusdanig te verhogen dat de stem 
niet zal afsteken tegenover het toekomstige uiterlijk als vrouw. Cijfermatig uitge-
drukt betekent dit dat het doel bereikt is wanneer de cliënt in staat is te spreken 
met een gemiddelde toonhoogte die iets boven de 150 Hz uitkomt. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat transseksuele vrouwen door luisteraars als vrouwelijke 
sprekers beschouwd worden wanneer ze een gemiddelde spreektoonhoogte 
kunnen aanhouden die boven de 155 à 160 Hz uitkomt. Om dit doel te bereiken 
gaat men stap voor stap te werk. Van het produceren van klinkers contras-
tief hoog en laag, wordt overgegaan naar eerst korte, eenlettergrepige woor-
den en daarna langere, meerlettergrepige woorden. Als ook dit vlot gaat, wordt 
overgestapt naar het produceren van klanken en woorden op een hoge toon 
zonder contrast en zonder voorafgaande productie op een lage toon. Daarbij 
wordt voortdurend feedback gegeven over de toonhoogte van de producties 
(soms met behulp van fonetische apparatuur) alsook de nodige instructies en 
eventueel correctieve oefeningen en ontspanningsoefeningen mocht de cliënt 
een neiging blijken te vertonen tot overdreven gespannen stemgeving. Van het 
oefenen van klinkers en woorden zonder contrast wordt vervolgens overgegaan 
naar de productie van zinnen met een hogere stem. Als tussenstap kan eerst 
nog met automatische reeksen (tellen van 1 tot 10, het opsommen van de dagen 
van de week of maanden van het jaar) geoefend worden. Ook korte stereotype 
uitingen kunnen in deze fase als oefenmateriaal dienen (uitingen zoals “dank u 
wel”, “goedemorgen” ,”hoe gaat het” enzovoort). Lukt dit goed, dan wordt er 
geprobeerd zinnen na te zeggen en vervolgens worden er fragmenten gelezen. 
Bij het gebruik van automatische reeksen en stereotype uitingen, het nazeggen 
van zinnen of het lezen van een stukje tekst wordt de aandacht volledig gericht 
op het “hoe” aspect van de spraak en moet geen aandacht geschonken worden 
aan de inhoud, het “wat” aspect. Vaak vergt het wel enige oefening alvorens de 
cliënt ook in staat is om reële communicatie en een echte conversatie te voeren 
met de nieuwe stem. Als tussenstap wordt eventueel geoefend aan de hand van 
conversaties uit toneelteksten. Geleidelijk aan lukt het na zekere tijd meestal ook 
de nieuwe, hogere stem te gebruiken bij meer levensechte conversaties.

De laatste fase bij logopedische therapie voor stemverhoging, en vaak niet de 
eenvoudigste, is deze van de generalisatie naar het dagdagelijkse leven. Uit-
eindelijk komt het er op aan de nieuwe stem systematisch te gebruiken in het 
dagelijks bestaan. Samen met de cliënt wordt gezocht naar de meest geschikte 
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situaties waarin kan geoefend worden en zo mogelijk ook een hiërarchie van 
spreeksituaties, gaande van gemakkelijk tot moeilijk, die men dan systematisch 
probeert te doorlopen. Het doel is bereikt wanneer de cliënt in staat is op elk 
ogenblik en in elke situatie zonder moeite de hogere stem te gebruiken.

De ervaring leert dat zelfs personen die niet over zo’n uitgebreide stemmoge-
lijkheden beschikken mits voldoende motivatie en oefening er toch in slagen 
op relatief korte tijd een tweede, hogere stem te ontwikkelen. Wel dient men er 
rekening mee te houden dat het spreken met een hogere stem wellicht steeds 
een extra inspanning zal blijven vergen. Het is dan ook niet uit te sluiten dat er 
niet eens een zekere terugval zal optreden, in periodes van stress of vermoeid-
heid bijvoorbeeld, en dat dan opnieuw wat oefening zal nodig zijn om de hogere 
stem weer even goed te kunnen hanteren. Ook is het niet uitgesloten dat men 
zich wel eens verraadt bij het hoesten, lachen, keelschrapen of gebruik van een 
tussenwerpsel. Verder blijkt dat het gebruik van een hogere stem vaak beter lukt 
wanneer men helemaal in de vrouwenrol kan opgaan (kledij, niet-verbaal gedrag, 
...). Het is m.a.w.van belang dat de logopedische therapie goed getimed is in het 
geheel van het detranseksualisatieproces en daarom is het beter de therapie pas 
te starten als de cliënt zo ver gevorderd is dat zij reeds regelmatig de vrouwenrol 
kan aannemen.

7.3.2. Fonochirurgie

Heelkunde op de stembanden (fonochirurgie) nam een stroomversnelling met 
Isschiki (Japan) in 1974. Hij onderscheidde 4 verschillende soorten ingrepen. 
Het zijn de types III en IV thyroplastieken die een invloed hebben op de stem-
hoogte. Een type III verkort de stembanden (stemverlaging) en type IV verlengt 
de stembanden (stemverhoging).

Aangezien het stemgeluid bepaald wordt door het geslacht (anatomie, hormo-
naal...) en vaak typerend mannelijk of vrouwelijk is, vormt de transseksualiteit 
een indicatie voor fonochirurgie.

Bij een stemverhogende operatie (type IV) bij transseksuele vrouwen worden 
de stembanden aangespannen door het ringkraakbeen (cricoid) en het schild-
kraakbeen (thyroid) ten opzichte van elkaar te roteren wat een verlenging van 
de stembanden tot gevolg heeft. De ingreep gebeurt onder lokale anesthesie 
via een horizontale insnede in de huidplooi iets onder de “adamsappel”. Het 
voordeel van de lokale verdoving is dat tijdens de ingreep de patiënt stem kan 
geven. Het thyroid en cricoid worden bij het juiste stemgeluid gefixeerd m.b.v. 

niet-resorbeerbare draden. De volgende morgen mag de patiënt het ziekenhuis 
verlaten.

Met deze techniek bekomt men een stemverhoging van rond de 100 HZ. Onmid-
dellijk na de operatie ligt de toonhoogte wat hoger dan op langere termijn, maar 
er blijft steeds een significant verschil merkbaar.

Het is uiteraard belangrijk om te selecteren wie in aanmerking komt voor der-
gelijke chirurgie. Hiervoor wordt klinisch een test gedaan waarbij manueel het 
cricoid en het thyroid dichter bij elkaar worden gebracht en men luistert naar 
het bekomen verschil. Het is uiteraard van het hoogste belang om ook bijko-
mende stempathologieën uit te sluiten tijdens dit onderzoek aangezien deze 
het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Technisch kan de operatie bemoeilijkt of 
zelfs onmogelijk worden wanneer er een verbening is opgetreden van het thy-
roidkraakbeen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar treedt er namelijk een progressieve 
verbening op van het kraakbeen. Hierdoor wordt het dan zeer moeilijk tot zelfs 
onmogelijk om de naald door het verbeende kraakbeen te brengen.

De hierboven beschreven procedure is uiteraard slechts één van de chirurgische 
mogelijkheden. De andere types van heelkunde worden niet aangeduid omdat 
zij niet zo frequent worden uitgevoerd.

7.3.3. Fonochirurgie of logopedie?

Aangezien stemverhoging bij transseksuele vrouwen zowel via fonochirurgie als 
via logopedische behandeling kan bekomen worden, kan men zich afvragen 
welke van beide opties de voorkeur verdient. Het standpunt dat in dit verband 
ingenomen wordt door het genderteam van de Universiteit Gent is dat in eer-
ste instantie moet gestart worden met logopedische behandeling. De logope-
dische behandeling wordt als een onderdeel beschouwd van de real-life test. 
Aan het einde van een geslaagde real-life test is het de patiënt zelf die beslist of 
hij contact opneemt met de keel-neus-oorarts voor een eventuele chirurgische 
ingreep voor de stem. Omwille van het gevaar voor beschadiging van de stem-
banden bij intubatie wordt een stemoperatie hoe dan ook bij voorkeur uitge-
steld tot wanneer alle andere geslachtsaanpassende ingrepen achter de rug zijn. 
De belangrijkste reden waarom patiënten zelfs na een geslaagde logopedische 
stembehandeling toch kiezen voor fonochirurgie is omdat, zoals reeds eerder 
aangegeven, het spreken met een hogere stem steeds een extra inspanning blijft 
vergen. Redenen waarom patiënten beslissen om geen stemoperatie te laten 
uitvoeren zijn o.a. tevredenheid met de huidige stem, vrees voor een litteken 
t.h.v. de hals, vrees dat de operatie ook de kwaliteit van de stem zal wijzigen, dat 
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de stem als oneigen zal klinken of dat de mogelijkheden qua stembereik zullen 
verminderen. Dit laatste kan inderdaad een reëel probleem vormen bij patiënten 
die bijvoorbeeld zingen.

 7.4. De stem bij transseksuele mannen

Algemeen overheerst de opinie dat de stemwijziging bij transseksuele mannen 
geen problemen stelt aangezien er automatisch een stemverlaging plaatsvindt 
bij toediening van mannelijke hormonen. Het klopt inderdaad dat de stem onder 
invloed van de hormonentherapie automatisch daalt. Toch is ook bij transsek-
suele mannen logopedische tussenkomst en met name een consult voor de 
aanvang van de hormonentherapie aangewezen. De ervaring leert namelijk dat 
sommige transseksuele mannen onrealistische verwachtingen hebben t.a.v. de 
invloed van de hormonentherapie op de stem. Bij navraag blijkt dat sommigen 
gehoopt hadden dat de stemverlaging vlugger zou plaatsvinden. Men moet toch 
rekenen op een drie à vier maanden voor er een duidelijke daling van de stem 
hoorbaar is. Ook wordt soms een te grote daling verwacht. Vooral bij personen 
die reeds een relatief lage stem hadden, is het resultaat van de hormonenthera-
pie wel eens beperkter dan verhoopt. Personen die zingen moeten er zich van 
bewust zijn dat hun stembereik onder invloed van de hormoontherapie geringer 
zal worden. De mogelijkheden om hoge tonen te zingen zal beperkter zijn en dit 
verlies zal niet geheel gecompenseerd worden door een winst bij lage tonen. Een 
illustratie van de stemdaling onder invloed van de hormoontherapie vindt men in 
figuren 19 en 20. Figuur 19 laat de effecten zien op het stemgebruik (bij het aan-
houden van een /a/ en bij het lezen van een tekst). Figuur 20 laat het effect zien 
op de stemmogelijkheden (fonatie van de hoogst en laagst mogelijke toon). 

Figuur 19. Invloed van de hormoontherapie op de stemmogelijkheden qua toonhoogte 
(fonatie van de hoogst en laagst mogelijke toon). X geeft de start aan van de hormoon-
therapie. 

Figuur 20. Invloed van de hormoontherapie op het stemgebruik qua toonhoogte (bij het 
aanhouden van een /a/ en bij het lezen van een tekst). X geeft de start aan van de hor-
moontherapie. 
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Indien geen voldoende resultaat bekomen wordt met de hormoontherapie, kan 
ook nog altijd een operatieve ingreep uitgevoerd worden, een zogenaamde thy-
roplastie type III. Hierbij wordt een verticale kraakbeenstrip, paramediaan links 
en rechts, uit het schildkraakbeen verwijderd. Zo bekomt men een ontspanning 
van de stembanden. Dit resulteert in een verlaging van de stem. 

 7.5. Tenslotte

Tot slot moeten we nog eens benadrukken dat de toonhoogte van de stem 
maar één aspect is van de spraak die moet gewijzigd worden. Voor een succes-
volle aanpassing aan de andere sekse is het aangewezen ook de andere reeds 
genoemde aspecten (intonatiepatronen, articulatie, resonantie, woordenschat) 
niet uit het oog te verliezen. Bovendien kan de aanpassing van de spraak niet 
los gezien worden van het hele proces. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewe-
zen dat personen met een goede stem toch niet zullen “passeren” als ook hun 
uiterlijk niet bevredigend is. Omgekeerd kan iemand met een niet optimale stem 
toch vrij goed passeren als het uiterlijk meezit.

8. Juridische aspecten

 8.1. Inleiding

Transseksualiteit is van alle tijden en komt voor in alle culturen, ook al werd en 
wordt het vaak verborgen omwille van de heersende taboes. 

De Westerse rechtspraktijk werd pas na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst 
met transseksualiteit geconfronteerd, als repliek op de sociale bewustwording 
van de mens en de snelle vooruitgang op medisch gebied. In de loop der jaren 
evolueerde ook het recht, weliswaar steeds de medische evoluties achterna hol-
lend. 

Op 10 mei 2007 werd een wet aangenomen over de transseksualiteit waarin de 
belangrijkste juridische aspecten in verband met transseksualiteit globaal worden 
behandeld. De wet is in werking getreden op 1 september 2007. Verder moet 
er nog gewezen worden op de circulaire betreffende de transseksualiteitswet-
geving van 1 februari 2008.  Deze omzendbrief richt zich tot ambtenaren van de 
burgerlijke stand en verduidelijkt de bepalingen van de wet van 10 mei 2007.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de huidige, juridische stand van zaken. 
Hierbij worden chronologisch de juridische knelpunten overlopen die een trans-
seksuele persoon zal dienen te doorlopen alvorens hij of zij volgens het recht 
tot het andere geslacht zal behoren. Het gaat om het voldoen aan de juridische 
voorwaarden tot geslachtschirurgie, de procedure “naamswijziging” en de pro-
cedure “juridische geslachtswijziging”. Tot slot wordt stilgestaan bij de juridische 
gevolgen van de wijziging van het geslacht.

 8.2. Juridische voorwaarden voor geslachtschirurgie

8.2.1. Algemene voorwaarden

Sinds de zaak Wijnen (Corr. Brussel 27 september 1969, J.T. 1969, 635) 
wordt de geslachtsveranderende therapie als een gewone medische hande-
ling beschouwd waardoor het geoorloofd karakter van de ingreep afhankelijk 
is van de vervulling van de voorwaarden die gelden bij elke andere medische 
handeling. Het gaat om de aanwezigheid van een therapeutische noodzaak, de 
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vereiste van de voorafgaande informatie over de relevante risico’s en gevolgen, 
de voorwaarde van de voorafgaande, vrije en bewuste toestemming (informed 
consent) en de naleving van het zorgvuldigheidsprincipe door de arts. 

De beslissing om over te gaan tot een medische geslachtsoperatie komt enkel 
en alleen toe aan de behandelende arts. De arts zal na interdisciplinair overleg in 
geweten oordelen of de patiënt voor de ingreep in aanmerking komt. Een per-
soon heeft dus geen afdwingbaar recht om over zijn eigen geslacht te beschik-
ken: het beschikkingsrecht over het eigen lichaam gaat niet zover dat iedereen 
zou kunnen eisen dat zijn geslacht gewijzigd wordt.

8.2.2. Hoe zit het bij minderjarigen?

Er bestaat heel wat controverse rond de vraag of minderjarigen een geslachts-
veranderende behandeling mogen ondergaan. In het advies van de Orde van 
Geneesheren van 20 september 1997 (www.ordomedic.be) wordt overwogen 
dat de mentale leeftijd van de minderjarige van doorslaggevend belang is: indien 
de minderjarige tot de jaren van verstand is gekomen en over voldoende onder-
scheidingsvermogen beschikt om een bewuste, zelfstandige keuze te maken, 
dan komt hij of zij in aanmerking voor het opstarten van de hormonale behande-
ling. Het is de behandelende arts die zal oordelen over de graad van mentale 
rijpheid bij de minderjarige en dit in functie van de ernst van de problematiek. Het 
is in elk geval uitgesloten dat de wettelijke vertegenwoordigers dergelijke beslis-
sing kunnen nemen in de plaats van de minderjarige. Het komt enkel en alleen 
toe aan de minderjarige om zijn of haar geïnformeerde en vrijwillige toestemming 
te geven tot het opstarten van de geslachtsveranderende therapie. Over de juri-
dische geslachtsaanpassing komen wij hierna terug onder nr. 8.4.1.

Toch dient benadrukt dat in de praktijk doorgaans zal gewacht worden met de 
geslachtsveranderende operatie tot op het ogenblik dat de patiënt meerderja-
rig is. Dit tijdstip is niet alleen gunstiger vanuit juridisch oogpunt (er stellen zich 
immers geen problemen meer inzake toestemming, vertegenwoordiging,…), 
ook vanuit medisch oogpunt neemt men aan dat men pas bij het bereiken van 
de meerderjarigheid over de vereiste mentale capaciteiten beschikt om bewust 
en vrij te kiezen voor de zeer ingrijpende geslachtsveranderende operatie. Er 
dient in elk geval een voldoende lange observatieperiode (met inbegrip van een 
hormonale kuur en een real-life test) aan de ingreep vooraf te gaan. 

 8.3. Procedure voornaamsverandering  
  (administratieve procedure)

8.3.1. Algemene voorwaarden

Opdat een transseksuele persoon zich ten volle zou kunnen ontplooien op emo-
tioneel en sociaal gebied, is het noodzakelijk dat hij of zij zijn voornaam kan ver-
anderen. Hiervoor dient een “verzoek tot voornaamswijziging” te worden gericht 
tot de minister van justitie, hetzij door de betrokkene zelf, hetzij door zijn wet-
telijke vertegenwoordiger. 

De minister van justitie moet de voornaamsverandering toestaan aan de perso-
nen die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het 
andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte 
en de daarmee overeenstemmende geslachtsrol hebben aangenomen, en die 
bij hun verzoekschrift een verklaring van de psychiater en de endocrinoloog heb-
ben gevoegd waaruit blijkt :

1° dat betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft 
tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van 
geboorte;

2° dat betrokkene een hormonale substitutietherapie ondergaat of heeft onder-
gaan, teneinde de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waar-
toe de betrokkene overtuigd is te behoren te induceren;

3° dat de voornaamsverandering een essentieel gegeven is bij de rolomkering. 

Dit recht op voornaamswijziging is echter niet absoluut. De gevraagde voorna-
men mogen immers niet van aard zijn dat zij aanleiding geven tot verwarring of 
de verzoeker of derden zouden kunnen schaden.

8.3.2. Verloop van de procedure

De machtiging tot voornaamswijziging wordt door de minister van justitie gege-
ven bij ministerieel besluit, maar wordt niet bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. 

Zodra het ministerieel besluit genomen is, wordt de verzoeker daarvan bij een 
ter post aangetekende brief verwittigd. Aan de verzoeker zal gevraagd worden 
om binnen een periode van twee maanden een registratierecht van 54 euro te 
betalen (49 euro registratierecht + 5 euro taksen). 
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Binnen de zestig dagen na registratie dient een afschrift van of uittreksel uit het 
ministerieel besluit meegedeeld te worden aan de bevoegde ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Zoniet wordt de machtiging als onbestaande beschouwd.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van de geboorteplaats 
van de begunstigde of van de gewone verblijfplaats indien de begunstigde niet 
in België is geboren. Hij zal het beschikkend gedeelte van het ministerieel besluit 
overschrijven in zijn registers.

8.3.3. Gevolgen

Vanaf de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand heeft de begun-
stigde het recht, maar ook de plicht om de gewijzigde voornaam door te voe-
ren.

 8.4. Procedure juridische geslachtsaanpassing  
  (administratieve procedure met gerechtelijke 
  controle)

8.4.1. Algemene voorwaarden

Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de 
voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere 
geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en 
die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook de niet-ontvoogde minderjarige 
transseksueel kan aangifte doen van zijn overtuiging. Hij of zij moet wel worden 
bijgestaan door zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in de bevolkingsregisters. De 
Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats, met melding van het 
adres waarop een weigering om de akte houdende vermelding van het nieuwe 
geslacht op te maken moet worden meegedeeld, of, indien de begunstigde niet 
in België is geboren, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.

Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand een verklaring van de behandelende psychiater en chirurg, waaruit blijkt :

1° dat de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtui-
ging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld 
in de akte van geboorte;

2° dat de betrokkene een geslachtsaanpassing heeft ondergaan die hem 
zodanig in overeenstemming heeft gebracht met dat andere geslacht, 
waartoe betrokkene overtuigd is te behoren, als dit uit medisch oogpunt 
mogelijk en verantwoord is;

3° dat de betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere 
geslacht kinderen te verwekken.

 In principe dient conform 2° een geslachtsoperatie plaats te vinden, ten-
zij dit de gezondheid van de betrokkene schade zou berokkenen. De 
behandelend artsen kunnen dus, na een hormonale behandeling, verkla-
ren dat de betrokkene een lichamelijke aanpassing heeft ondergaan die 
hem of haar zodanig in overeenstemming heeft gebracht met het andere 
geslacht, als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, met verwij-
zing naar en bewijs van het gezondheidsrisico in geval van een chirurgi-
sche ingreep.

8.4.2. Verloop van de procedure

Indien aan deze vereisten is voldaan zal de ambtenaar een akte met vermelding 
van het nieuwe geslacht opmaken, die naam, voornamen, plaats en datum van 
geboorte en het nieuwe geslacht vermeldt en ook de nieuwe afstammingsband 
met de moeder en -indien mogelijk- de vader. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand “kantmeldt” in de geboorteakte van de betrokkene het nieuwe geslacht of 
geeft, indien de geboorteakte van de begunstigde niet kan worden aangetroffen 
op de plaats waar hij of zij in de bevolkingsregisters is ingeschreven, kennis van 
de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht aan de bevoegde amb-
tenaar van de burgerlijke stand. 

De akte met vermelding van het nieuwe geslacht heeft uitwerking vanaf haar 
inschrijving in het register van de geboorteakten. Deze inschrijving kan slechts 
gebeuren wanneer de ambtenaar vaststelt dat geen verhaal tegen de akte werd 
aangetekend en ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van de verhaaltermijn 
(zie verder).

De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte tot vermelding van het nieuwe 
geslacht opmaakt, moet dit binnen drie dagen melden aan de procureur des 
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit met het oog op het verhaal dat 
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de procureur des Konings kan instellen tegen de beslissing van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand om een dergelijke akte op te stellen (zie verder).

De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert een akte houdende vermel-
ding van het nieuwe geslacht op te maken – bijvoorbeeld in geval van twijfel 
omtrent de echtheid van de verklaringen- moet zijn gemotiveerde beslissing 
onverwijld meedelen aan de betrokkene. Terzelfder tijd wordt een afschrift hier-
van, samen met een afschrift van alle nuttige documenten, overgemaakt aan de 
procureur des Konings van het gerechtelijke arrondissement waarin de weige-
ring plaatsvond. Tegen deze weigering kan beroep ingesteld worden.

Elke belanghebbende en de procureur des Konings kunnen met een aan de 
rechtbank van eerste aanleg gericht verzoekschrift een verhaal instellen tegen 
de beslissing genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand (hetzij de 
beslissing om de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht op te 
maken, hetzij de weigering een dergelijke akte op te stellen). Dit moet gebeuren 
binnen zestig dagen te rekenen van de dag waarop de akte houdende vermel-
ding van het nieuwe geslacht werd opgemaakt of de dag van de kennisgeving 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de weigering tot opmaak van 
deze akte. De bevoegde rechter is deze van de plaats waar de aangifte tot het 
opmaken van een akte met vermelding van het nieuwe geslacht werd gedaan. 
Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep, cassatieberoep, of  nog, na 
de uitspraak van het arrest waarbij de voorziening wordt afgewezen, stuurt de 
griffier binnen een maand het beschikkende gedeelte van de uitspraak aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van aangifte. 

Indien het beschikkende gedeelte het nieuwe geslacht vaststelt en er reeds een 
akte werd opgesteld, schrijft deze ambtenaar de bestaande akte houdende ver-
melding van het nieuwe geslacht in en schrijft hij het beschikkende gedeelte van 
het vonnis of het arrest over in zijn registers. Van het beschikkende gedeelte 
wordt ook melding gemaakt op de kant van de akte houdende vermelding van 
het nieuwe geslacht. Indien daarentegen nog geen akte houdende vermelding 
van het nieuwe geslacht werd opgesteld schrijft de ambtenaar van de burgerlijke 
stand het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest over in zijn registers. 
Het vonnis of arrest betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon 
heeft overigens zijn gevolgen vanaf de dag van de overschrijving. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet tenslotte op de kant van de geboor-
teakte die betrekking heeft op de betrokkene het nieuwe geslacht vermelden of, 
indien de geboorteakte van de begunstigde niet kan worden aangetroffen op de 
plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters, kennisgeven van het nieuwe 

geslacht aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit gebeurt via 
de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht (indien tevergeefs ver-
haal werd ingesteld tegen een dergelijke akte), respectievelijk de akte houdende 
overschrijving van het nieuwe geslacht (indien met succes verhaal werd inge-
steld tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte 
houdende vermelding van het nieuwe geslacht op te maken).

Er moet nog worden opgemerkt dat de wet van 10 mei 2007 een overgangs-
bepaling bevat. Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreem-
deling die voor de inwerkingtreding van deze wet op 1 september 2007 een 
geslachtsaanpassing heeft ondergaan, kan gebruikmaken van de nieuwe admi-
nistratieve procedure, ook al heeft hij reeds een vordering tot wijziging van het 
geslacht of een vordering tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand 
ingesteld bij de bevoegde rechtbank.

 8.5. Juridische gevolgen van de geslachtsaanpassing

8.5.1.  Gevolgen voor het huwelijk

Sinds de wet van 13 februari 2003 kunnen personen van het zelfde geslacht 
een huwelijk sluiten. Bijgevolg zal een huwelijk tussen man en vrouw in principe 
blijven bestaan wanneer één van de twee na een geslachtsoperatie een ver-
andering van zijn/haar juridisch geslacht ondergaat. Ook wanneer iemand na 
een geslachtsoperatie en naamswijziging met iemand van hetzelfde geslacht wil 
trouwen, zal in principe niets het huwelijk in de weg staan.

Toch blijkt, zoals reeds vermeld, uit de nieuwe wet van 10 mei 2007 dat elke 
belanghebbende persoon, en dus ook de partner en/of de kinderen van de 
gehuwde transseksuele persoon, een verhaal kunnen instellen bij de rechtbank 
van eerste aanleg tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
om een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht op te maken. 

8.5.2. Gevolgen voor de familierechtelijke verhoudingen

De juridische geslachtswijziging werkt in principe niet met terugwerkende kracht. 
De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht laat de bestaande 
afstamming en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplich-
tingen voortbestaan. Alle vorderingen met betrekking tot deze afstamming en 
de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen kunnen 
nog worden ingesteld na de opmaak van de akte houdende vermelding van 
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het nieuwe geslacht. Bestaande familierechtelijke betrekkingen en alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten van en tegenover de ouders en kinderen van 
de transseksuele persoon (vb. alimentatieplichten, bijstandsplichten,…), blijven 
dus ongewijzigd. Wel zijn de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen 
omtrent de vaststelling van de afstamming van vaderszijde (en het zogenaamde 
“vermoeden van vaderschap” van de gehuwde man) niet meer van toepassing 
op een man die aangifte deed in overeenstemming met de nieuwe adminis-
tratieve procedure vanaf het moment van de opmaak van een akte houdende 
vermelding van het nieuwe geslacht, zonder dat vereist is dat deze akte reeds 
effectief moet zijn ingeschreven in het register van de geboorteakten.

Uiteraard heeft de akte slechts ten volle uitwerking vanaf haar inschrijving in 
het register van de geboorteakten. In geval van een verhaalprocedure heeft de 
geslachtsaanpassing slechts uitwerking vanaf de dag van overschrijving: de 
rechterlijke uitspraak ressorteert gevolgen vanaf de dag van de overschrijving 
van het beschikkend gedeelte in de registers van de burgerlijke stand.

8.5.3. Met betrekking tot de echtscheiding

Vormt een juridische geslachtsaanpassing grond tot echtscheiding? Een trans-
seksuele persoon wiens geslacht juridisch werd veranderd, kan geldig huwen 
met een persoon behorend tot zijn vroegere geslacht. Dit huwelijk kan in België 
niet worden vernietigd louter omwille van de voorgeschiedenis van de transsek-
suele persoon of de gevolgen van de operatie (bijv. steriliteit of impotentie). 

Wel moet worden aangenomen dat echtscheiding op grond van onherstelbare 
ontwrichting mogelijk is indien bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e) niet werd ingelicht 
over de ondergane geslachtsoperatie. Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht 
wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de her-
vatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden. Het bewijs van de onherstel-
bare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.

 Vragen? Noteer ze hier  
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Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van het UZ Gent.


