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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Genderdiversiteit bij jongeren is een actueel onderwerp waarin veel 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In het afgelopen decennium 
hebben gender diverse jongeren niet alleen nieuwe manieren ontwikkeld 
om hun genderidentiteit uit te drukken, ze hebben ook een eigen invulling 
gegeven aan welke medische zorg ze nastreven. De culturele, sociale en 
klinische trends die in dit proefschrift worden beschreven, illustreren dat 
gender diverse jongeren een heterogene groep vormt die zorgvuldige 
aandacht en ondersteuning behoeft.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de opkomende trends van het 
afgelopen decennium in het werkveld van genderdiversiteit bij jongeren. 
Er wordt gereflecteerd op de wijze waarop het concept genderdiversiteit 
door de jaren heen is veranderd en welke impact deze veranderingen 
hebben gehad op de klinische zorg van gender diverse jongeren die zich 
momenteel aanmelden bij een kliniek. 
 Omgevingsfactoren, zoals de toenemende aandacht die 
genderdiversiteit heeft gekregen vanuit de medische wereld en het 
publieke domein, hebben ongetwijfeld een invloed uitgeoefend op de 
veranderingen die we hebben kunnen observeren in het afgelopen 
decennium. In deze periode hebben zich de volgende ontwikkelingen 
voorgedaan: Een toename van het aantal verwijzingen van jongeren naar 
klinieken die genderzorg aanbieden; veranderingen in de sekse ratio van 
de verwijzingen door een grote toename van het aantal geboren meisjes; 
de verbreding van concepten zoals genderidentiteit en genderexpressie en; 
veranderingen in klinische kenmerken van jongeren die werden aangemeld 
bij de klinieken, zoals de toegenomen complexiteit van psychische 
problematiek waar jongeren mee te maken hebben en het eerder starten 
met een sociale transitie. Vanwege de grote verschillen binnen deze groep 
gender diverse jongeren, is het aanbieden van een eenduidig zorgmodel niet 
wenselijk. Niet alle gender diverse jongeren hebben medische interventies 
nodig. Het is daarom aan te bevelen om de huidige zorgpaden te blijven 
evalueren, waardoor gender diverse jongeren de mogelijkheid behouden 
om verschillende behandelroutes en interventies te kunnen kiezen. Naast 
specialistische (psychologische en/of medische) zorg kunnen regionale 
steungroepen ook een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van 
gender diverse jongeren evenals hun ouders of verzorgers.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de kenmerken van kinderen en adolescenten die 
tussen 2009 en 2016 waren verwezen naar de Gender Identity Development 
Service (GIDS) in het Verenigd Koninkrijk. In deze studie werd onder andere 
gekeken naar het geboortegeslacht en de leeftijd van de jongere bij de 
verwijzing en het psychisch functioneren, gemeten door de Child Behaviour 
Checklist. 
 Van de 719 kinderen (jonger dan 12 jaar) en 3783 adolescenten 
(tussen de 12 tot 18 jaar) die waren verwezen, werden er gemiddeld genomen 
meer geboren jongens in de kindertijd verwezen (M:V, 1,3:1), terwijl er bij de 
adolescenten meer geboren meisjes werden verwezen (M:V, 1:2.1). Echter, 
wanneer er naar de gemiddelde stijging werd gekeken, bleek dat zowel bij 
de kinderen als bij de adolescenten meer geboren meisjes werden verwezen 
gedurende de afgelopen zeven jaar. Bij de kinderen werden de geboren 
jongens gemiddeld op jongere leeftijd verwezen, terwijl bij de adolescenten 
de geboren meisjes jonger waren. Er werden geen significante verschillen 
gevonden over de jaren heen. Met betrekking tot psychisch functioneren 
rapporteerde een aanzienlijk groter percentage adolescenten psychische 
problemen in vergelijking met kinderen. Bij de adolescenten vertoonden 
de geboren meisjes meer internaliserende problemen, terwijl een groter 
percentage geboren jongens externaliserende problemen rapporteerde. 
Onze bevindingen bevestigden dat de toename van het aantal verwijzingen 
vooral te wijten was aan de toename van geboren meisjes, zowel bij de 
kinderen als bij de adolescenten. Aangezien de leeftijd bij verwijzing in beide 
leeftijdsgroepen niet veranderde over de jaren heen, leek het onwaarschijnlijk 
dat de puberteit het stijgende aantal verwijzingen van geboren meisje 
volledig kon verklaren. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het voor 
geboren meisjes makkelijker is om openlijk voor hun transgender identiteit 
uit te komen. Er wordt geadviseerd om de ontwikkelingen van de jongeren 
die zich aanmelden bij klinieken voor genderzorg, met name de geboren 
meisjes, te volgen, om zo de veranderende klinische presentaties bij 
gender diverse kinderen en adolescenten beter te kunnen begrijpen en om 
te onderzoeken welke invloed sociale en culturele factoren hierop kunnen 
hebben.

In Hoofdstuk 4 wordt een retrospectieve studie beschreven naar de 
etniciteit van 995 gender diverse jongeren die tussen 2009 en 2015 waren 
verwezen naar de Gender Identity Development Service (GIDS) in het 
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Verenigd Koninkrijk. De etniciteit van de gender diverse jongeren werd 
vervolgens vergeleken met jongeren uit de algemene bevolking van het 
Verenigd Koninkrijk, evenals met een klinische jongerenpopulatie. 
 Er werd geconstateerd dat het overgrote deel van de jongeren die 
naar GIDS waren verwezen van blanke etnische afkomst waren (90,1%). In 
vergelijking met zowel de algemene bevolking als de klinische populatie 
waren etnische minderheidsgroepen ondervertegenwoordigd. Er werden 
geen significante verschillen gevonden tussen de etnische groepen met 
betrekking tot het geboortegeslacht of de leeftijd bij de verwijzing naar 
GIDS. Waarom jongeren van etnische minderheidsgroepen grotendeels 
ondervertegenwoordigd waren kan verschillende oorzaken hebben. 
Ten eerste is het aannemelijk dat genderdiversiteit op verschillende 
manieren kan worden opgevat in verschillende culturen. Iemands sociale 
en culturele omgeving zijn per definitie erg belangrijk gedurende de 
identiteitsontwikkeling van jongeren. Het hebben van een accepterende 
en steunende omgeving, of juist het gebrek aan ondersteuning, kan een 
enorme   impact op de jongere hebben in het onderzoeken van zijn of haar 
gender diverse gevoelens of in het durven uiten van deze gevoelens naar 
zijn of haar omgeving. Daarnaast is het mogelijk dat jongeren van etnische 
minderheidsgroepen meer belemmeringen kunnen ervaren om tot goede 
zorg te komen, vanwege taalbarrières of onbekendheid met de diensten of 
klinieken die beschikbaar zijn omtrent genderzorg. Daarom is het van belang 
dat professionals zich bewust worden van de mogelijke belemmeringen 
die etnische minderheden ervaren, zodat de toegang tot en gebruik van 
genderzorg kan worden verbeterd voor deze groep.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de jongeren die zich tussen 2010 en 
2017 hadden aangemeld bij een kliniek voor genderzorg in Denemarken, 
Finland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
 In alle landen werd er een grote toename gevonden van het aantal 
geboren meisjes die zich hadden aangemeld. Voornamelijk in Finland werd 
er een uitzonderlijke V:M ratio gevonden (7:1). De toename in geboren meisjes 
werd voornamelijk gevonden in de adolescentenpopulatie, tussen de 13 en 
17 jaar. Bij de kinderen werd er in de meeste landen een gelijke verdeling 
van verwezen geboren jongens en geboren meisjes gevonden, behalve 
in Finland en het Verenigd Koninkrijk. Daar werden relatief meer geboren 
jongens verwezen in de kindertijd in vergelijking met geboren meisjes.  
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Naast de toename van het aantal verwijzingen naar de genderklinieken, leek 
de prevalentie van gender diverse jongeren onder de algemene bevolking 
ook te zijn toegenomen. Dit kan betekenen dat genderdiversiteit meer 
zichtbaar wordt en mogelijk meer geaccepteerd wordt in de algemene 
bevolking. Ook kunnen factoren zoals verminderd stigma en verbeterde 
sociale inclusie hebben bijgedragen aan het maatschappelijk bewustzijn 
rondom genderdiversiteit, wat kan hebben geleid tot een toename in 
jongeren die verwezen werden naar genderklinieken. De enorme toename 
van geboren meisjes in adolescentie was al geobserveerd in eerdere 
studies afkomstig uit Europa en Noord-Amerika. Tot op heden is er nog 
geen duidelijke verklaring gevonden waarom we een plotselinge toename 
van geboren meisjes zien. Over het algemeen scoren de Scandinavische 
landen hoog in gendergelijkheid, waardoor men zou kunnen speculeren 
dat geboren meisjes meer ruimte voelen om hun gender diverse identiteit 
te uiten.

Hoofdstuk 6 beschrijft een retrospectieve cohortstudie waarin werd 
onderzocht of er een associatie was tussen de toename in klinische 
verwijzingen van gender diverse jongeren en de toename in gender 
identiteit-gerelateerde media aandacht. Bij deze studie werd er gekeken 
naar het aantal verwijzingen van kinderen en adolescenten van de Gender 
Identity Development Service (GIDS) in het Verenigd Koninkrijk (n=4684) en 
de Royal Children's Hospital Gender Service, Melbourne, Australië (n=558), 
over een studieperiode van 8 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2016. 
 Er werd een correlatie gevonden tussen het aantal wekelijkse 
verwijzingen naar beide klinieken en het aantal media items over gender-
gerelateerde onderwerpen die 1 tot 2 weken van tevoren in de lokale 
media waren verschenen. Lokale media items die betrekking hadden op 
transgender- en genderdiversiteitsproblematiek vertoonden significante 
associaties met een toename van het aantal wekelijkse verwijzingen, zowel 
in Australië als in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien waren media items 
die specifiek de GIDS uit het Verenigd Koninkrijk vermeldden geassocieerd 
met een toename van het aantal verwijzingen naar de GIDS in week 1 of 
week 2 na het verschijnen van het desbetreffende media item. Hoewel er 
aan onze bevindingen geen causale verbanden kunnen worden ontleend, 
waren de resultaten wel consistent met onze klinische ervaringen, waarin 
gender diverse jongeren vaak naar de media refereren als hulp-/ of 
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informatief middel bij het zoeken naar klinische hulp. Het is aannemelijk dat 
de media een bijdrage hebben geleverd aan de toename van het aantal 
verwijzingen naar klinieken voor genderzorg, doordat zij de zichtbaarheid 
en daarmee mogelijk ook erkenning en acceptatie van genderdiversiteit in 
de huidige samenleving hebben vergroot. Daarnaast kunnen de media ook 
hebben gediend als een belangrijk middel voor jongeren bij het verkennen, 
herkennen en begrijpen van hun genderidentiteit. 

In Hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling van een nieuw klinisch 
onderzoeksinstrument beschreven, genaamd de Gender Diversity 
Questionnaire (GDQ). Deze had tot doel om de verschillende 
genderidentiteiten en uitingen daarvan bij jongeren te meten. De eerste 
pilotstudie met de GDQ omvatte 251 adolescenten die waren verwezen naar 
de Gender Identity Development Service (GIDS) in het Verenigd Koninkrijk. 
 Onze bevindingen toonden aan dat 57% van de adolescenten 
die zich hadden aangemeld bij de genderkliniek zich identificeerden met 
een transgender identiteit (in het definiëren van hun identiteit maakten zij 
allemaal gebruik van het woord 'trans', zoals 'transgender', 'transjongen' of 
'transmeisje'); 30% identificeerde zich met een binaire identiteit (degenen 
die het woord 'trans' expliciet weglieten en alleen binaire termen gebruikten 
zoals ‘jongen’ of  'meisje'); 11% van de adolescenten gaven aan een non-
binaire identiteit te hebben (zij gebruikten termen zoals ‘genderfluid’ of 
‘genderqueer’) en 1,2% gaf aan ‘agender’ te zijn (degenen die zich distantiëren 
van het hebben van een genderidentiteit, oftewel genderloos zijn). Er werden 
geen verschillen gevonden tussen geboren jongens en geboren meisjes 
wat betreft genderidentificatie. Ook werden er geen verschillen gevonden 
tussen leeftijdscategorieën in de genderidentificatie van de jongeren. 
Adolescenten gaven aan dat 1) het kiezen en gebruiken van een nieuwe 
naam; 2) het aangesproken worden met de gewenste voornaamwoorden, 
en; 3) het veranderen van hun uiterlijke verschijning door middel van 
kleding, de drie belangrijkste factoren waren die de jongeren hielpen om 
hun ervaren genderidentiteit te kunnen uiten. Om hun gendergevoelens 
beter te begrijpen gaven de jongeren verschillende factoren aan die 
hun hierin hebben geholpen, zoals: Sociale media; Tv-programma’s; het 
ontmoeten van andere transgenders; het ervaren van steun van familie en 
vrienden, en; het ervaren van ongemakken met hun eigen lichaam. Deze 
studie was de eerste die genderidentiteit bij jongeren over het gehele 

Nastasja_de_Graaf_Proefschrift_Totaal.indd   210Nastasja_de_Graaf_Proefschrift_Totaal.indd   210 31-07-2020   08:2331-07-2020   08:23



Nederlandse Samenvatting

211

genderspectrum onderzocht. Omdat er geen verschillen waren gevonden 
tussen geboortegeslacht of leeftijdscategorie, waren er geen aanwijzingen 
gevonden voor de hypotheses dat meer geboren meisjes zich als non-binair 
zouden identificeren of dat non-binaire identificatie vaker voor zou komen bij 
oudere adolescenten. Toekomstig onderzoek met behulp van de GDQ zal 
verder kunnen uitwijzen of de genderidentiteiten van de jongeren tijdens en 
na de adolescentie stabiel blijven, of dat hun genderidentiteiten zich in de 
loop van de tijd verder zullen ontwikkelen en zij hun genderidentiteit anders 
zullen gaan ervaren en/of uiten. De GDQ bleek een nuttig instrument te 
zijn dat jongeren de ruimte bood om hun genderidentiteit zelf te kunnen 
definiëren.

Hoofdstuk 8 beschrijft twee studies die onderzochten of het hebben van een 
non-binaire genderidentiteit gerelateerd was aan het ervaren van psychische 
problematiek. De eerste studie omvatte gender diverse adolescenten in 
de leeftijd van 12 tot 18 jaar die waren verwezen naar de Gender Identity 
Development Service (GIDS) in het Verenigd Koninkrijk. De tweede studie 
onderzocht psychisch functioneren en non-binaire genderidentiteit bij 
volwassenen die zich hadden aangemeld bij het Kennis- en Zorgcentrum 
voor Genderdysphorie in het Amsterdam UMC in Nederland. 
 De bevindingen toonden aan dat, bij adolescenten, het ervaren 
van psychische problemen gepaard ging met het hebben van een non-
binaire genderidentiteit, met name bij geboren meisjes. Bij de volwassenen 
was het ervaren van psychische problemen significant gerelateerd aan 
het hebben van een non-binaire identiteit en het hebben van een jongere 
leeftijd. In beiden studies werd er eenzelfde patroon gevonden: Hoe 
sterker de non-binaire genderidentiteit, hoe meer psychische problemen 
werden gerapporteerd. Deze resultaten kwamen overeen met eerdere 
studies waaruit bleek dat personen die zich identificeerden als non-binair 
meer psychische problemen ondervonden dan personen met een binaire 
(cis- of trans-) genderidentiteit. Het ervaren van psychische problematiek 
onder non-binaire individuen, zou te maken kunnen hebben met het feit 
dat non-binaire mensen meer risico lopen op het ervaren van stigma 
en discriminatie dan (binaire) transgender mensen. Bovendien kunnen 
non-binaire individuen, vanwege het gebrek aan erkenning van hun 
gewenste genderidentiteit door de algemene samenleving, worstelen 
met het uiten van hun genderidentiteit, wat zou kunnen bijdragen aan het 
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ervaren van gevoelens van sociale uitsluiting en stigma. Professionals die 
werken met non-binaire individuen dienen zich ervan bewust te zijn dat 
omgevingsfactoren zoals sociale uitsluiting en discriminatie belangrijke 
factoren zijn die kunnen leiden tot psychische problematiek bij non-binaire 
individuen.

In Hoofdstuk 9 wordt er in een Europese vergelijkingsstudie gekeken 
naar het psychisch functioneren van gender diverse adolescenten en 
de problemen die zij ervaren met leeftijdgenoten. In totaal waren 959 
adolescenten tussen januari 2009 en december 2013 naar een van de vier 
verschillende Europese klinieken verwezen; Nederland (n=275), België (n=71), 
Zwitserland (n=26) en het Verenigd Koninkrijk (n=610). De adolescenten en 
hun ouders hadden bij aanmelding de Child Behaviour Checklist en/of de 
Youth Self Report ingevuld; deze vragenlijsten werden gebruikt om zowel 
het psychisch functioneren als problemen met leeftijdsgenoten te meten. 
 Uit de bevindingen kwam naar voren dat, bij alle vier de klinieken, 
het merendeel van de verwezen adolescenten uit geboren meisjes bestond. 
Geboren meisjes bleken over het algemeen meer psychische problemen, 
met name en externaliserende problemen, te rapporteren, terwijl geboren 
jongens meer internaliserende problemen rapporteerden. Tussen de 
klinieken varieerde het niveau van psychisch functioneren en het ervaren 
van problemen met leeftijdsgenoten. De meeste psychische problemen en 
problemen met leeftijdsgenoten werden gerapporteerd door adolescenten 
uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Zwitserland en België. De minste 
psychische problemen en problemen met leeftijdsgenoten werden 
gerapporteerd door adolescenten uit Nederland. Het verschil tussen geboren 
meisjes en geboren jongens in het ervaren van psychische problemen kon 
worden verklaard doordat de resultaten een weerspiegeling vormden van de 
algemene bevolking, waarin psychische problematiek meer voorkwam bij 
geboren meisjes. Behalve psychische problemen kwamen problemen met 
leeftijdsgenoten vaker voor bij adolescenten uit het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland; dezelfde genderklinieken die ook meer psychische problemen 
rapporteerden. Deze bevindingen bevestigen dat psychisch functioneren 
en het hebben van goede relaties met leeftijdsgenoten een belangrijke 
invloed op elkaar uitoefenen. De verschillen in de mate van psychische 
problemen die tussen de vier landen werden gevonden, zijn mogelijk te 
wijten aan verschillen in culturen wat betreft tolerantie of acceptatie met 
betrekking tot gendervariatie.
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