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Radboudumc Expertisecentrum 
geslacht en gender

• Wie zijn wij?

• Hoe kijken we aan tegen geslacht en gender?
• Wat zijn onze uitgangspunten?
• Hoe organiseren wij onze zorg?

• Wat zijn jullie vragen, wensen, suggesties…….?
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Radboud DSD centrum

Pagina 3

Wie zijn wij?



Pagina 4

Wie zijn wij?

Radboud DSD centrumRadboudumc expertisecentrum geslacht & gender
Expertisecentrum voor variaties van geslacht & genderidentiteit



Biologisch geslacht

• Chromosomen

• Hormonen

• Geslachtsklieren

• Uiterlijke geslachtskenmerken

• Gender meten????

Hoe kijken we aan tegen Geslacht & Gender?



Gender en geslacht: gender unicorn

Gender unicorn
benadrukt 
bestaan van 
andere vorm van 
mannelijk of 
vrouwelijk.
De Gender 
unicorn beschrijft 
ook de dimensie 
aangetrokken 
voelen tot, zowel 
in emotionele als 
in fysieke vorm
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Uitgangspunten

Wat zijn onze uitgangspunten?



De 5 waarden van Kindergeneeskunde

• De 3 kernwaarden uit De Radboud manier van werken

• Plus daaraan toegevoegd:

• Onderscheidend: Je zet je in om samen met je collega’s méér te doen dan 
“genoeg” en méér te bereiken dan “gemiddeld”. Je onderscheidt je als 
individu en als groep door beter te zijn dan “goed”.

• Respect: Je houdt rekening met de kwaliteiten, vaardigheden en prestaties 
van mensen en laat anderen in hun waarde.
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Persoonsgerichte zorg

• Jij bepaalt zelf in welke mate je je jongen, meisje of iets anders voelt

• Jij kunt ook alleen maar zelf aangegeven hoe je je daar bij voelt

• Het behandelteam weet welke behandelingen er allemaal mogelijk zijn en 
welke speciaal voor jou van toepassing kunnen zijn

• Samen, jij, je ouders en het behandelteam, onderzoeken we of en zo ja 
welke behandeling het beste past bij jouw vraag en jouw behoefte
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Meten is -niet altijd- weten
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Samenwerking in dedicated team
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✓ Eerste aanspreekpartner

✓ Zorg op maat

✓ Begeleiding in zorgpaden

✓ Contact met eerste lijn

Persoonsgerichte zorg: case manager

Wat zijn onze uitgangspunten?
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• Kennismaking, verwachtingenIntake, screening 

alle leeftijden

• Psychologische behandeling, Ouderbegeleiding , Real life
experience, Aanvullende screening, Zn psychiatrische evaluatie

Diagnose fase I 

< 10 jaar = prepuberaal

• Idem + PuberteitsremmingDiagnose Fase II 

> 10 - 16  jaar = puberaal

• Idem + Cross hormonenBehandeling I deels irreversibel 

> 16 jaar

• Idem + Chirurgie

Behandeling II irreversibel

Persoonsgerichte zorg - zorgpaden
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Zorg op maat aan kind én gezin

Puberteitsremmers

Counseling

Psychologische interventie

Onderzoeken

Bloedafnames

Cross hormonen

Operatie

Hoe organiseren we onze zorg?
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Doelmatigheid

✓ Doelmatig inrichten van spreekuren in zorgpaden – EPIC!

✓ Mijn Radboud

✓ Zorg op maat: „persoonsgerichte zorg“
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✓ Binnen het Radboudumc

✓ Binnen Radboud Universiteit

✓ Netwerkpartners regionale ziekenhuizen

✓ Landelijke gender centra

Netwerk

Hoe organiseren we onze zorg?
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Afspraken over terminologie

• Genderincongruentie

• Genderdysphorie

• Geslachtsaanpassende behandeling

• Geslachtsbevestigende behandeling (voorkeur)

Eén centrum, één benadering
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Suggesties/vragen?
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