
Fase 3 - Afsluiting

Fase 2.2 - Chirurgie
(variabele tijd)

Fase 2.1 - Hormoonbehandeling (HRT)
(gem. 1-1,5 jaar)

Fase 1.2 - Diagnostiek
(gem. 6 mnd.)

Fase 1.1 - Behandelplan 
(gem. 1-3 mnd)

Fase 0 - Aanmelding

Verwerking aanmelding
SE kent een patiëntnummer toe, 

checkt legitimatie en COV, vraagt de 
verwijsbrief van de HA op en verstuurt 

de wachtlijstdocumentatie 

Aanmelding cliënt
CL meldt zich aan en deelt 

de volgende gegevens:
·       Gegevens persoon
·       Gegevens huisarts

Wachtlijst ondersteuning
Bijvoorbeeld in de vorm van 
E-health, periodieke thema 

avonden, psychosociaal 
contact, lotgenotengroepen

Nieuwsbrief
Eens per 2-3 maanden ontvangen 
wachtenden een nieuwsbrief met 

stand van zaken, positie op wachtlijst 
en een globale inschatting van de 

wachttijd

Telefonische screening (extern)
Het kort in kaart brengen van de 

motivatie, zorgzwaarte, noodzaak, 
zelfredzaamheid, inschatting 

suïciderisico en algehele globale 
verhaal

Check screening 
Deze verslagen worden kort bekeken 
om urgente personen er tussenuit te 

halen en te verwijzen naar de HA
Uitnodiging intake

CL krijgt een uitnodiging voor de 
intake, met tijd, locatie en naam 
van de BP. Ook verzoek om twee 

voorbereidende vragenlijsten in te 
vullen

Eerste intake (BP)
Voorstellen, bespreken van fasen 1, 2 

en 3, vragenlijsten bespreken, 
hulpvraag achterhalen

BP bereidt tijdens deze sessie de CL 
alvast voor op het schrijven van diens 

levensverhaal, heteroanamnese en 
het bespreken van de kinderwens

Tweede intake (BP + RB) 
Dieper ingaan op eerdere 

behandelingen, eerdere rapportages, 
medicijnen en het afnemen van de 

Honos+

RB schrijft een beschrijvende 
diagnose en kiest eventueel een 

bijbehorende DSM-5 classificatie 

MDO (team + CL)
Bespreken zorgvraagtypering, aan- of 

afwezigheid van factoren die 
draagkracht beinvloeden, 

behandelindicatie, WMO en 
overige zorg bespreken

Extra lus (KP/RB)
Bij het vermoeden van comorbi-

diteit of omgevingsfactoren die de 
draagkracht of wilsbekwaamheid van 
de CL kunnen beinvloeden willen we 
de tijd gunnen om hier samen naar

te kijken
 

Indicatiestelling Indicatiestelling 0
Zorgpad B

Indicatiestelling 1 t/m 4:
Zorgpad Genderdysforie

vervolgen

Transitie-behandelplan opstellen (BP)
CL en BP stellen samen het transitie-

behandelplan op. Daarin worden 
onder andere de afspraken 

opgenomen en eventueel een 
crisisplan opgesteld. Ook wordt de 
behandelovereenkomst getekend

Samen overeengekomen 
transitie behandelplan

Beschrijven en verdiepen van 
het levensverhaal (BP)

CL schrijft voorafgaand diens eigen 
levensverhaal. Doel: een vrije 

opdracht die zelfreflectie stimuleert

Heteroanamnese (BP + RB)
Duurzaamheid van de wens 

bespreken, ontwikkeling/
bijzonderheden CL bespreken, 

steunnetwerk ontdekken, 
onderzoeken of er vanuit het netwerk 

vragen bestaan

Psychodiagnostiek (BP)
Het afnemen van verschilende 

vragenlijsten 

Uitdiepen, verbreden en 
onderzoeken van de GD (BP)

Bespreken van eventuele angsten, 
twijfels, gedachten, etc., mogelijk tot 
het doen van een seksuele anamnese 
en het stimuleren en ondersteunen 

naar de gewenste genderrol

Psycho-educatie hormonen (BP)
De CL en BP bespreken samen hun 

kennis en verwachtingen van de
HRT (hormoonbehandeling)

Overdrachtsverslag 
Second Opinion (BP)

Wordt samen met CL geschreven, 
bevat informatie uit de cursus, 

intakeverslag, psychodiagnostiek, 
levensverhaal, kinderwens

Samen overeengekomen 
overdrachtsverslag

Afspraak voor 'second opinion'
CL heeft een afspraak voor het krijgen 

van een 'second opinion'. Dit is een 
afspraak bij een psychiater of klinisch 

psycholoog

Groen of rood 
licht voor HRT

Rood licht:
Vervolg bij 

Genderhealthcare 
bespreken

Zorgpad B

Einde traject

Groen licht:
Verwijzing naar de endocrinoloog 

en op diens wachtlijst

Deze stappen worden met de 
BP doorlopen en kunnen door

elkaar lopen 

Start met HRT (EC)
CL gaat starten met de hormoon 

behandeling onder begeleiding van de 
endocrinoloog

Overbrugging
Gedurende de tijd op de wachtlijst bij 
de endocrinoloog kan er een of twee 
keer per maand een gesprek gepland 

worden met de BP of MW ter 
overbrugging van de tijd

Onderzoeken chirurgiewens (BP)
Tijdens de HRT wordt er samen 

onderzocht of er daarnaast ook nog 
behoefte is aan chirurgische ingrepen. 
Als die wens bestaat; vervolg van dit 

traject. Als geen chirurgie-wens: 
afronden traject bij Genderhealthcare.

Groen of rood 
licht voor chirurgie

Rood licht:
Vervolg bij 

Genderhealthcare 
bespreken

Fase 3

Einde traject

Groen licht:
SE verstuurt verwijzing naar de 

betreffende chirurg

Voorbereiden kennismaking
CL kiest bij welke chirurg de ingreep 

gaat plaatsvinden, BP kan hierbij 
helpen en bereidt samen met de CL de 

kennismaking bij de chirurg voor

Informatief consult chirurg
De CL maakt kennis met de chirurg, de 

BP of MW kan desgewenst mee ter 
ondersteuning

Terugkoppeling HA
HA wordt op de hoogte gebracht van 

de vervolgstap(pen) in het traject

MDO (team + CL + chirurg)
Tijdens dit overleg wordt door alle 
betrokken personen gesproken ter 

voorbereiding van de ingreep

De chirurgische ingreep 
vindt plaats

Ondersteuning bij herstel (BP/MW)
 Er zijn verschillende vormen van 

ondersteuning die we kunnen 
bieden, bijvoorbeeld in de vorm 

van gesprekken met de BP of meer 
praktische hulp met de MW

Vervolg chirurgie
Het besluit voor 
nog een ingreep

Herhaling
fase 2.2

Geen vervolg chirurgie
Fase 2.2 wordt afgesloten en de 
afronding van het traject begint

Overleg vervolg sessies (BP/MW)
In overleg tussen CL en BP of MW 

wordt besproken wat de frequentie 
van sessies wordt in deze fase van het 
traject. Dit zou bijvoorbeeld  op den 
duur verlaagd kunnen worden naar 

naar twee sessies per jaar

Eindevaluatie (BP + RB)
De BP, de RB en de CL schrijven een 
eindevaluatie waarmee het traject 

wordt afgerond

Terugkomen (BP/RB)
Als de CL er behoefte aan heeft mag 

die altijd weer terugkomen op 
gesprek. Hiervoor kan de CL direct 

terecht, en hoeft dus niet op de 
wachtlijst

Endocrinoloog blijft in beeld
Omdat het gebruik van hormonen 

levenslang doorloopt zal de 
endocrinoloog als begeleider hierbij

 in beeld blijven

Denk bij ondersteuning bijv. aan troost 
en hoop bieden, hulp bij complicaties, 
ondersteuning voor terugtreding in de 

maatschappij,  praktische hulp op 
kritieke sociale, emotionele of fysieke 

momenten

Legenda functies

BP = Basispsycholoog
CL = Cliënt
EC = Endocrinoloog
HA = Huisarts
MW = Maatschappelijk werker
RB = Regiebehandelaar
SE = Secretariaat
WC = Wachtlijst coördinator

Legenda overig

ASS = Autisme spectrum stoornis
AV = Autobiografische vragenlijst
HRT = Hormone Replacement Therapy
MDO = Multidisciplinair overleg
WMO = Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning
Zorgpad B = Zorgpad Genderexploratie
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Afspraak voor 'second opinion'
CL heeft een afspraak voor het krijgen 

van een 'second opinion'. Dit is een 
afspraak bij een psychiater of klinisch 

psycholoog

Ondersteuning
Tijdens de HRT kan er één of twee 

keer per maand een gesprek gepland 
worden met de BP of MW ter 

ondersteuning van de 
hormoonbehandeling 

Overdrachtsverslag 
Second Opinion (BP)

Wordt samen met CL geschreven, 
bevat informatie uit de cursus, 

intakeverslag, psychodiagnostiek, 
levensverhaal, kinderwens

Samen overeengekomen 
overdrachtsverslag
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