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Achtergrond
Er zijn veel verschillende manieren om het besluitvormingsproces voor hormoongebruik of
operaties uit te voeren. In deze workshop willen we het huidige en/of het informed consent model
van alle kanten onderzoeken.
Doel(en)
Om opnieuw na te denken over het huidige model en om transgenders zoveel mogelijk vrijheid te
geven om hun eigen keuzes te maken.
Methoden
We willen opnieuw het huidige model en het informed consent model van alle kanten bekijken door
onszelf de volgende vragen te stellen:
* Waarom willen (sommige, niet alle) transgenders af van de poortwachter-psycholoog?
* Waarom doen veel huisartsen de besluitvorming zelf zonder een psycholoog nodig te hebben?
* Waarom denken veel endocrinologen en artsen dat ze brieven van psychologen nodig hebben?
Wat verwachten ze dat de psycholoog controleert (of doet)? Wat controleren (of doen)
psychologen en is dit hetzelfde?
* Waarom denken psychologen dat ze toegevoegde waarde leveren door transgenders te verplichten
gebruik van hen te maken?
* Wat zijn de problemen die patiënten ervaren in besluitvormingsmodellen van genderteams die
gebaseerd zijn op consensus?
Belangrijkste uitkomsten
Na deze workshop zouden huisartsen, endocrinologen en artsen meer zelfvertrouwen kunnen
hebben waardoor de besluitvorming door henzelf gebeurt in plaats dat ze psychologen of op
consensus gebaseerde structuren nodig hebben.
Psychologen zouden kunnen weigeren om nog poortwachter te zijn en zouden huisartsen,
endocrinologen, artsen kunnen overtuigen om opnieuw over het huidige model na te denken en om
zelf de besluitvorming te doen.
Wij zouden als workshop aanbevelingen aan de WPATH kunnen doen over de volgende Standards
of Care?
Resultaten
Betere besluitvormingsprocessen, minder lange doorlooptijd van besluitvormingsprocessen. Meer
verantwoordelijkheid voor individuele patiënten. Minder stress voor patiënten gedurende
poortwachters activiteiten.
Na deze workshop zullen we de website www.StopGatekeeping.nl lanceren met de presentatie en
een samenvatting van de workshop.

Conclusie
Wij zijn, als de “verkeerde aannames” (*) facebook group, veel problemen in het huidige model
tegengekomen. We denken dat poortwachtende psychologen en consensus gebaseerde
besluitvorming in genderteams grote nadelen hebben.
We hebben psychologen nodig die hun hulp aanbieden op basis van “vrijheid om de hulp te
aanvaarden, maar ook vrijheid om de diensten niet af te nemen”. We hebben geen hulp nodig van
mensen die denken dat ze zo fantastisch zijn dat transgenders niet zonder hen kunnen, zelfs niet als
transgenders dat wel zouden willen. We zouden in staat moeten zijn om deze psychologen hun
verkeerde denkwijze aan te tonen!
(*) onder de naam “better assumptions facebookgroup” hebben we ook de posterpresentatie in Gent
gedaan, zie www.betterassumptions.nl .
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