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Mijn zoontje (3) wil elastiekjes in zijn haar 
en nagellak. Behalve de pedagogische vragen 
die het oproept, stemt het mij tot nadenken: 
wat betekent het om man of vrouw te zijn? 
In onze maatschappij hebben we beelden 
bij wat ‘mannelijk’ en wat ‘vrouwelijk’ is. 
Jongens voetballen en meiden zitten op 
ballet. Motorrijders zijn mannen. Een Mini 
is een vrouwenauto. In de bedrijfstop zitten 
mannen en parttime werken is voor vrouwen. 
Orthopeden zijn mannen en jeugdartsen zijn 
vrouwen. In de maatschappij laait de discussie 
over gender en identiteit soms flink op.

Ik kan mij niet herinneren dat het thema 
genderdysforie besproken is binnen CMF. Vanwege de 

maatschappelijke relevantie vonden we het als redactie 
belangrijk erover na te denken. We hebben geprobeerd 
in de artikelen een diversiteit aan standpunten aan bod te 
laten komen. U vindt een interview met een transman, 
een artikel van Marc ten Brink, predikant en begeleider 
van een zelfhulpgroep van (christelijke) transgenders en 
tenslotte een overviewartikel van Martin ten Brakel, arts 
werkzaam in de psychiatrie. We hopen dat deze artikelen 
leiden tot verder nadenken. Zoals u begrijpt is het niet 
ons doel om een verenigingsstandpunt weer te geven. 

Aan het einde van dit jaar maak ik van de gelegenheid 
gebruik een aantal mensen te bedanken. Mirjam van 
der Vegt schreef 4 columns voor ons blad en vroeg 
daarin aandacht voor onszelf: wees eens stil en neem 
tijd voor bezinning. U vindt verder in dit nummer de 
laatste euthanasierubriek, waarin Bart en Barend Willem 
stilstonden bij de hedendaagse discussies rondom dit 
thema. Hartelijk dank! Tenslotte nemen wij binnen 
de redactie afscheid van Frans Mast. Na twee jaar van 
constructief meedenken en zelf ook meerdere thema-
artikelen schrijven, zullen wij hem missen!

Op de vernieuwde vormgeving kregen we meerdere 
reacties, zowel positief als kritisch. Hartelijk dank 
daarvoor, we gaan er als redactie mee aan de slag en 
hopen dat IDDG er mooi en leesbaar uitziet. Ons 
uiteindelijke doel is om met elkaar te streven naar 
bezinning en verdieping om toegerust te worden voor 
ons prachtige vak. 
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Thema

Gender heeft de aandacht. Nieuwsitems over 
genderneutrale toiletten, aanspreekvormen 

en kinderkleding komen voorbij. Maar gender gaat over meer 
dan items; het gaat over mensen. Over ‘transpersonen’ – mensen 
die, geboren als man, ervan overtuigd zijn dat ze vrouw zijn, of 
andersom, of die ervan overtuigd zijn tot geen van beide geslachten 
te behoren (genderdysforie). Zij komen in beeld en vertellen hun 
levensverhalen. Die verhalen leiden tot een diversiteit aan reacties, 
variërend van veel begrip tot volledige afwijzing. Gewaarschuwd 
wordt er ook. Tegen de ‘gender-ideologie’, die zich aan ons opdringt 
en tegen de door God geschapen orde ingaat.

ONVEILIG

Maar wat nu wanneer je als transpersoon allerlei 
aandacht krijgt waarop je helemaal niet zit te 

wachten, en waar je ook zelf niet om hebt gevraagd? Wat 
als je de gender-ideologie helemaal niet onderschrijft, 
omdat je Genesis 1 en ook de rest van de Bijbel gelovig 
wilt aanvaarden? Wat als jij je in de kerk, ondanks alle 
mooie woorden, voortdurend onveilig voelt?

Er is gelukkig echte en oprechte aandacht. Tegelijk is er 
veel onkunde en onbegrip. Het ontbreekt vaak nog aan 
echte doordenking van de vragen waarvoor de transperso-
nen allereerst zichzélf geplaatst zien. In sommige kerken 
en geloofsgemeenschappen staat een sterk normatief 
denken een open en onbevangen bezinning in de weg.

Genderdysforie wordt gezien als zondig gedrag, dat 
vraagt om bekering. Of genderdysforie wordt gezien als 
een psychische stoornis, waarvoor passende hulp ge-
vonden moet worden. Ook wordt genderdysforie door 
sommige christenen wel geduid als een vorm van beze-
tenheid, waartegen gebed het beste wapen is.

Het mag opvallend heten hoe stellig mensen hierover 
kunnen zijn, terwijl zelfs de medische wetenschap ons 
eerlijk vertelt nog lang niet alles over genderdysforie 
te weten. Wat we wel weten, is dit: genderdysforie is 
het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als 

geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. 
Voor de persoon zelf is het geen keuze, maar een on-
weerlegbare overtuiging.

Duidelijk is ook dat genderdysforie geen psychische 
stoornis is. Onderzoeken wijzen uit dat zeer waarschijn-
lijk biologische factoren een rol spelen bij het ontstaan 
ervan. Genderdysforie openbaart zich daarom al op 
jonge leeftijd.

Ook als mensen later ontdekken wat er met hen aan de 
hand is, vertellen ze vaak dat ze van kind af aan wisten 
dat er iets met hen was. Zo heb ik diverse transpersonen 
ontmoet die mij vertelden dat ze als kind van vier of 
vijf jaar voor het slapen gaan tot God hebben gebeden, 
of ze ’s morgens niet als meisje, maar als jongen wakker 
mochten worden, of andersom. Omdat genderdysforie 
zo diep gaat, brengt het vaak ook allerlei andere proble-
men mee, die te maken hebben met angst, schaamte en 
schuldgevoelens.

Gevoelens worden vaak verdrongen en transpersonen 
krijgen niet zelden te maken met depressies. Onder hen 
is het aantal mensen met suïcidale gedachten erg hoog. 
Goede hulp is niet altijd gemakkelijk te vinden. Dat 
geldt zeker ook voor goede christelijke hulpverlening. 
Hoe dan ook gaat het bij genderdysforie om een com-
plexe werkelijkheid.

Ds. Marc ten Brink 
is predikant van de 
Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) in `t Harde 
en als vrijwilliger betrokken 
bij de zelfhulpgroep 
Transgender & Geloof  van 
de patiëntenorganisatie 
Transvisie.

MARC TEN BRINK

Genderdysforie
vanuit christelijk perspectief
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Die uitdaging ligt er en vraagt om open 
harten, open armen, open gesprekken 
en open gemeenschappen
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VEEL VRAGEN
Voor gelovige transpersonen komen in deze complexiteit 
ook allerlei vragen mee over God, geloof en kerk. Daarom 
is het voor hen en hun directe naasten van groot belang 
dat hier aandacht voor kan zijn in een veilige omgeving 
waar alle ruimte is voor een ieders verhaal. Want ook dat 
is belangrijk om te weten: geen verhaal is gelijk en er be-
staat een grote diversiteit als het gaat om genderdysforie. 

Al iets meer dan vijf jaar mag ik als vrijwilliger betrok-
ken zijn bij de zelfhulpgroep Transgender & Geloof van 
de patiëntenorganisatie Transvisie. Door deze groep ben 
ik steeds meer gaan ervaren hoe complex genderdysfo-
rie is en welke vragen er voor de transpersonen zelf en 
hun naasten in meekomen. Vooral ook als ze daarover 
nadenken vanuit hun eigen geloofsovertuiging en hun 
(eventuele) kerkelijke achtergrond. Er leven veel vragen. 
Teveel om allemaal te benoemen. Vragen zijn vaak ook 
heel persoonlijk. Tegelijk zijn er vragen die vaak gesteld 

worden en veel terugkomen. Voor de beeldvorming van 
waar transgenders mee worstelen wil ik een heel aantal 
vragen noemen. Ik doe dat in vier clusters.

1 Vragen met betrekking tot God en de eigen 
identiteit.

 Dan kun je denken aan vragen als: hoe heeft God 
mij bedoeld? Wie ben ik in zijn ogen? Hoe moet 
ik het in mijn leven plaatsen als ik in de Bijbel lees 
dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft 
geschapen? Wat is de bestemming van mijn leven 
als ik niet in dit `ideale plaatje’ pas? Mag ik er dan 
eigenlijk wel zijn? Ben ik een foutje of een verras-
sing van de Schepper? Waarom heb ik een lichaam 
gekregen waarin ik me niet thuis voel? Waarom laat 
God zoveel lijden in mijn leven toe? Wat betekenen 
gebrokenheid en heelheid in mijn leven en wat be-
tekenen verlossing door God en beloften van herstel 
van het leven voor mij? Hoe zal ik ooit bij God 
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leven na dit leven, als man of als vrouw of doet dat 
er niet toe? Heeft God de mens misschien androgyn 
geschapen en is dat ook het einddoel? 

2 Vragen met betrekking tot de verwachting van 
anderen.

 Hier gaat het over de te verwachten reacties van 
familie, vrienden, buren, mensen in de supermarkt, 
de medegelovigen uit de eigen kerkelijke gemeente. 
Hoe zullen ze reageren? Kan ik me veilig weten bij 
hen? Hoe kan ik het ze vertellen? Wie kan ik in 
vertrouwen nemen? Wat als er niet zo gereageerd 
wordt als ik gehoopt had? Deze vragen geven veel 
gevoelens van angst, schaamte en onzekerheid. Die 
gevoelens spelen regelmatig zelfs een rol in contac-
ten en gesprekken met zorg- en hulpverleners.

Men vraagt zich af: word ik wel serieus genomen? 
Welke begeleiding is goed voor mij? Waar vind ik 
adequate hulp? Hoe wordt rekening gehouden met 
mijn levensovertuiging? Enzovoort.

3 Vragen met betrekking tot de mogelijkheden van 
geslachtsverandering.

 Bij dit cluster kun je denken aan vragen als: mag ik 
eigenlijk wel in transitie gaan? Vindt God het goed 
als ik me laat behandelen of zelfs laat opereren? Is 
het naar God en anderen toe verantwoord om deze 
verandering te willen en ervoor te gaan? Mag ik 
mijn gezonde lichaam dat ik van God gekregen heb 
wel laten veranderen of moet ik dit lichaam toch 
leren aanvaarden als een geschenk van God? 

 Hoe ver mag ik gaan met laten ingrijpen? Kan ik 
alle ingrepen toestaan, ook de ingrepen die ervoor 
zorgen dat ik onvruchtbaar word? En mag ik, als 
ik een kinderwens heb, gebruik maken van moge-
lijkheden om, zoals dat wel heet, eigen materiaal te 
bewaren om op die manier de kans op het krijgen 
van eigen kinderen open te houden?

 Of moet ik heel deze weg maar vergeten en maar 
veel bidden, zoals sommigen zeggen, omdat het 
misschien toch gaat om psychische nood of een 
geestelijke strijd waarin ik juist gebed en gesprekken 
nodig heb om te genezen? En stel dat ik geen 
operaties doe, maar me wel naar mijn gewenste 
geslacht wil laten registreren en ook zo wil leven, 
mag dat dan van God?

4 Vragen met betrekking tot relaties en seksualiteit.

 Mag ik van God wel een relatie aangaan? Kan ik als 
transman een relatie aangaan met een vrouw? Kan 

ik als transvrouw een rela-
tie aangaan met een man? 
Als ik mijn relatie als een 
heterorelatie begonnen 
ben kan ik dan wel in die 
relatie blijven als ik in 
transitie wil en ga? Of zijn 
dat eigenlijk homofiele 
relaties die in de ogen van 
God niet geoorloofd zijn?

 Hoe leg ik het uit aan 
onze kinderen? En kan ik 
het voor hen verantwoor-
den om in transitie te gaan? Mag ik veranderen of 
moet ik mijn huidige rol in het gezin accepteren 
als een door God gegeven rol waarin ik dienstbaar 
moet zijn aan Hem en aan mijn vrouw/man en 
kinderen? Maar wat als ik daar zelf aan ten onder 
dreig te gaan? 

 Hoe ga ik om met intimiteit, met knuffelen en 
vrijen, als ik daarin niet mezelf kan zijn, maar de 
ander niet wil teleurstellen? Moet ik me dan aan de 
ander geven om zo toch samen één te zijn of kan 
het ook anders? En hoe is dat na een transitie? Moet 
ik me schuldig voelen als ik er niet van kan genieten 
en de ander misschien niet kan geven wat hij of zij 
verlangt? Hoe kunnen we hier samen mee om leren 
gaan? Welke weg wijst de Bijbel hierin?

ZELFHULPGROEP
Binnen de zelfhulpgroep Transgender & Geloof is 
er de ruimte om deze vragen met elkaar te delen en 
samen op zoek te gaan naar een weg om te gaan. 
Belangrijk daarbij is het onderlinge gesprek. Voor 
de groepsdeelnemers is het contact met lotgenoten 
van wezenlijk belang. Alleen al het feit dat je in een 
veilige omgeving je verhaal kwijt kunt bij anderen 
die je haarfijn aanvoelen en uit eigen ervaring je 
vragen en worstelingen herkennen, is voor velen 
een verademing en een grote steun in de rug. Ook 
als er vragen overblijven. En dat gebeurt natuurlijk, 
want niet op alle vragen is altijd een antwoord te 
vinden. Wat we wel merken is dat gesprekken in 
de groep kunnen helpen om nieuwe perspectieven 
te ontdekken. Maar daarin is de groep een schakel 
in een veel groter geheel. Er spelen allerlei factoren 
een rol, zoals gesprekken met geestelijk verzorgers, 
de gesprekken met medegelovigen in een gemeente 
(indien mogelijk), de gesprekken met een 

Geen verhaal 
is gelijk en er 
bestaat een 
grote diversiteit 
als het gaat om 
genderdysforie

>>
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psycholoog en/of andere hulpverleners, het eventuele 
medische traject (met welke ingrepen wel of niet?), de 
begeleiding vanuit het ziekenhuis en contacten met 
een huisarts.

Bijzonder om te merken is dat de contacten in de 
groep soms ook uitgroeien tot blijvende contacten en 
vriendschappelijke relaties. Het sociale leven krijgt zo 
een opleving en er ontstaan netwerken waarbinnen 
mensen elkaar steunen door gesprekken en praktische 
hulp op allerlei gebied.

Soms nodigen we voor de groep ook een spreker uit die 
vanuit een specifieke deskundigheid of vanuit eigen er-
varingen ons over een bepaald thema meer kan vertellen. 

Naast de gesprekken in de groep, zijn er deelnemers die 
wel eens met een vrijwilliger één op één willen spreken. 
Ook in die behoefte wordt voorzien. Waar nodig en 
op verzoek proberen we zo goed mogelijk door te ver-
wijzen naar anderen (predikanten en kerkelijk werkers, 
hulpverleners of instanties die op een andere wijze hulp 
kunnen bieden).

Via mijn eigen website (zie onderaan de eerstgenoem-
de website) kunnen ook mensen buiten de groep om 
bij mij terecht en kunnen naasten van transgenders en 
voorgangers/kerken contact opnemen voor voorlichting, 
gesprek en begeleiding.

Het blijkt dat de zelfhulp-
groep in een grote behoefte 
voorziet voor een heel diverse 
groep. We ontmoeten trans-
vrouwen en transmannen 
en mensen die daar in hun 
beleving tussenin zitten. Maar 
ook komen partners mee naar 
de groep of ontvangen we 
ouders van genderkinderen en 
genderjongeren. Soms komen 
mensen maar één keer langs, 
soms trekken ze een tijdje 
met ons op en sommigen 
draaien al van aanvang mee 

in de groep. De leeftijden van de deelnemers variëren 
van ongeveer 18 jaar tot en met 70 plus. De kerkelijke/
gelovige achtergronden zijn ook heel verschillend. 

In principe is iedereen die bij ons komt van harte 
welkom. Ook wie niet gelooft of moeite heeft gekregen 
met God, geloof en kerk. We willen graag een open 
groep zijn, waar mensen zich thuis kunnen voelen bij 

een open benadering waarmee we de liefde van God 
willen uitstralen naar iedereen die met de groep wil 
meedoen en aan de gesprekken wil deelnemen.

OPEN BENADERING
De ontmoetingen en gesprekken met transpersonen en 
hun naasten hebben mijn leven verrijkt. Tegelijk ben ik 
er diep van doordrongen geraakt hoe belangrijk het is 
dat er vanuit een open houding bezinning kan plaatsvin-
den op genderdysforie vanuit een christelijk perspectief. 
Dit zal niet alleen voor kerken, predikanten en andere 
kerkelijke werkers van belang zijn, maar ook voor artsen, 
psychologen en andere hulpverleners.

De kern van de bezinning zal alles te maken moeten 
hebben met het antwoord op de vraag: hoe is het grote 
verhaal van God, die erop uit is mensen te redden, ook 
het verhaal voor en van transpersonen? En dan wel het 
héle verhaal, het volle evangelie. Want nu blijven verha-
len vaak nog steken in een eenzijdige benadering, waar-
bij transpersonen geen recht wordt gedaan. 

Zo kan de invalshoek van de scheppingsorde zeker leer-
zaam zijn. Maar niet als die wordt gebruikt om transper-
sonen te veroordelen als verstoorders van die orde. Ook 
kan de insteek genomen worden bij de gebrokenheid 
van ons bestaan. Dit kan zeker helpen als het positief 
gebruikt wordt om transpersonen te benaderen in liefde 
en met empathie. Maar je kunt vanuit deze benadering 
ook transpersonen stigmatiseren als mensen met een 
beperking. Van de weeromstuit zijn er christenen die 
diversiteit als invalshoek nemen: die wordt gevierd, en 
alle vragen en gedachten eromheen worden vooral gere-
lativeerd. Maar de vraag is of deze benadering voldoende 
ruimte biedt aan transpersonen die hierbij verlegenheid 
ervaren en nog veel geloofsvragen hebben.

Wil er een christelijk perspectief geboden worden, dan zal 
dit alleen kunnen door de sterke kanten van de verschil-
lende invalshoeken te combineren. Alleen op die manier 
zal recht gedaan kunnen worden aan gelovige transperso-
nen als mensen die met hun genderdysforie hun diepste 
identiteit mogen vinden in Christus en in God, en die 
zich met hun eigen levensverhaal opgenomen mogen 
weten in het grote verhaal van Gods verlossing. Die uitda-
ging ligt er en vraagt om open harten, open armen, open 
gesprekken en open gemeenschappen.

Meer informatie:
www.christengenderdysforie.nl
www.transvisie.nl

Wat als jij je in
de kerk, 

ondanks alle 
mooie woorden, 

voortdurend 
onveilig voelt?
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Op adem bij de treuressen
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Je mocht hier je verdriet om wat niet lukte of misging bij elkaar kwijt. De zusters hadden het 
vaak te druk, maar hier was er even rust. De wind speelt zachtjes met wat jonge loten en er 
komen emoties los. Want er is haast geen tijd meer om even met elkaar neer te zitten. Geen 
ruimte voor adem, want de volgende patiënt staat alweer te wachten. Deze bomen nodigen uit: 
zak hier maar even neer. Laat het bezinken, dan kun je straks ook weer verder. 

Het is noodzakelijk om de stilte af en toe te laten vallen, wil je verder kunnen. Dit blijkt 
bijvoorbeeld in slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten. Uit onderzoek in opdracht 
van de kankerbestrijding blijkt dat slechtnieuwsgesprekken beter worden onthouden en 
beleefd wanneer er af en toe een stilte valt en emoties de ruimte krijgen (proefschrift 
Leonie Visser, 2017). De aanbevelingen moedigen aan tot betere communicatie met de 
patiënt, maar waarom zouden we dit alleen toepassen in de gesprekskamer? De treuressen 
in Tilburg nodigen ook jou uit om die ruimte te nemen zodat je alles beter verwerkt, 
onthoudt en verfrist verder kunt. 

Heb jij iemand bij wie je op adem kunt komen en even kunt neerzitten? Pas dan de volgende 
aanbevelingen uit het onderzoek van Leonie Visser ook op jezelf toe:

• Geef erkenning aan je emoties en toon empathie voor je eigen emoties en die van de ander. 
Tijdens je werk is er misschien geen ruimte of tijd voor emoties, maar nu even wel. 

• Laat een stilte vallen bij getoonde of gevoelde emoties. Neem de ruimte om jezelf weer te 
herpakken.  

Samen met een groep zorgmedewerkers 
lopen we in de prachtige kloostertuin bij de 

Zusters van Liefde in Tilburg. In een hoek van de tuin staat een aantal oude 
treuressen die wordt gestut door een stalen constructie. De bomen blijken 
een monument: aan het eind van de dag kwamen de nonnen hier altijd 
samen om hun ervaringen te delen en op adem te komen.

MIRJAM VAN DER VEGT

Mirjam van der Vegt 
is auteur en stiltetrainer. Ze 
verzorgt regelmatig trainingen 
voor zorgmedewerkers. Vrijwel 
alle zorg in Nederland ontstond 
vanuit kloostercongregaties. De 
komende vier edities deelt Mirjam 
lessen vanuit het klooster en 
haar eigen leven. Meer over de 
stiltetrainingen in de zorg: 
www.mirjamvandervegt.nl 
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10 | IDDG December 2018

Hij is een man van mid-30, heeft een hbo-
opleiding afgerond en woont in de randstad: 

Rick. Pas enkele maanden nadat ik hem leerde kennen, vertelde hij dat hij 
geboren was als meisje. Ik sprak hem uitgebreid over het ingewikkelde en 
diepgaande proces dat al begonnen is in zijn vroege jeugd. Enkele jaren 
geleden leidde dit tot transitie van vrouw naar man.1

Interview

JEUGD

“Als ik terugdenk aan vroeger, zie ik de momenten 
dat ik drie of vier jaar oud was. Ik dacht echt dat 

ik een jongetje was. Toch was ik me wel bewust dat mijn 
lichaam niet klopte… Ik herinner me dat ik ’s avonds lag te 
bidden: of ik de volgende morgen wakker mocht worden 
als jongetje.” Rick is geboren in een dorp op de Biblebelt en 
realiseerde zich in het begin niet dat hij anders dan anderen 
was. “Ik vond het vreselijk om meisje te zijn, maar dacht 
dat iedereen dat had, dat het inherent aan de zondeval was. 
Dat alle vrouwen het vreselijk vinden om vrouw te zijn.” 
Hij besprak dit nooit met familie of vriendjes. Later in zijn 
jeugd viel zijn jongensachtige gedrag wel op: “Voetballen 
op straat, altijd met gereedschap in de weer, knutselen op 
de hobbyzolder, dat soort dingen. Opmerkingen als ‘loop 
toch eens normaal, doe toch niet zo lomp, gedraag je toch 
eens normaal’, zijn een rode draad in mijn jeugd.” Hij 
vond het ellendig om een rok te moeten dragen en was 
dan ook zoveel mogelijk op rolschaatsen buiten – want dan 
mocht hij een broek aan. “Een rok was iets dat hoorde, dat 

God van je vraagt, en als je dat niet wil, ga je in tegen wat 
God vraagt. En ja, wie was ik dan om te zeggen dat ik dat 
niet wilde? Ik voelde toen ik iets ouder was, dat ik anders 
was en was ervan overtuigd dat anderen mij erom zouden 
afwijzen en dat het ook in Gods ogen slecht was. Daarom 
heb ik het ook nooit besproken.”

“Op school had ik wel een vriendin, maar niet zo close. 
In groep 7 werd ik me meer bewust van het verschil: 
ik werd raar en vreemd gevonden. Ik werd ook gepest 
op school. Ik was me bewust van het feit dat ik afweek, 
wilde bij de jongens horen, waar ik niet welkom was. En 
bij de meisjes voelde ik me niet passen. Maar ik dacht: 
als ik het negeer, is het er ook niet. Ik heb veel weg-
gestopt en zocht afleiding: lezen, computerspelletjes, ...”

“Dat mensen het niet gezien hebben, komt ook omdat 
ik altijd rationeel was. Niet nadenken over wat je voelt 
en goed je best doen op school. Ik wilde voldoen aan de 
verwachting van God. Ik heb nooit echt iemand gehad 
bij wie ik mijn hart kon luchten, mijn verhaal kon doen. 

WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS
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Ik heb altijd een masker gehad. Ik kon me niet echt 
identificeren met iemand, als ik iemand al een voorbeeld 
vond, dan waren het altijd mannen of jongens.”

In zijn omgeving was er dan ook niemand die in de 
gaten had wat er speelde. Pas achteraf vertelde de Ricks 
vader dat hij ooit gelezen had over transgenders en zich 
bezorgd had afgevraagd of Rick ook zo was. 

COMING OUT
Pas vlak voor zijn 30e verjaardag werd het duidelijk: “Ik 
was daarvoor al uit de kast gekomen als lesbienne. Op een 
gegeven moment merkte ik dat ik mijn 30e een mijlpaal 
vond. Ik zag het niet zitten om zo nog 30 jaar door te gaan. 
Een vriendin prikte er doorheen en zag dat het niet goed 
ging. En toen hoorde ik mezelf zeggen: ‘Ik haat het gewoon 
om vrouw te zijn, dat ben ik niet, en dat wil ik ook niet 
meer.’ Dat floepte eruit en toen viel alles op z’n plek.”

Het werd duidelijk dat er echt iets aan de hand was. 
Hij was werkzaam in de psychische hulpverlening en 
wist dat het niet te vatten was in een depressie of andere 
psychische aandoening. 

“Toen ging het heel snel. Ik kwam terecht bij Transvisie 
Zorg2 en wilde naar een zoekersgroep3. Bij het tweede 
gesprek zei de maatschappelijk werker dat hij zo vrij was 
geweest me van de wachtlijst voor de zoekersgroep naar 
de startersgroep4 te verplaatsen, want hij dacht: volgens 
mij weet jij het wel. 

De wachttijd daarvoor was korter. Ik wist inderdaad dat 
ik er echt mee aan de slag wilde. Ik had twee opties: of 
ik maak een einde aan mijn leven, of ik ga de transitie 
in. Dat proces is heel snel gegaan, in een paar weken 
tijd. Het stond voor mij als een paal boven water: ik wil 
niet zo verder. Dat maakt me ook boos wanneer mensen 
zeggen: ‘Joh, waar doe je moeilijk over, het maakt toch 
niet meer uit tegenwoordig, het gaat erom hoe jij je 
voelt.’ Maar zo eenvoudig is het niet. 95% van de trans-
genders die ik gesproken heb, staat er ook zo in als ik.”

STEUN
Het sociale netwerk van Rick was beperkt. Wel had hij veel 
contact met collega’s en vond het dan ook erg belangrijk 
hoe er onder hen gereageerd zou worden op zijn transgen-
der-zijn. Hij stuurde een mailtje vlak voor zijn vakantie en 
kreeg bijna 100 positieve mails terug. “Sommige mensen 
durfden nu te zeggen dat ze eerder aan collega’s moesten 
vragen of ik man of vrouw was, omdat ze dat niet konden 
zien. Dat was voor mij een bevestiging. Aan mijn collega’s 
heb ik veel steun gehad.” Rick had heel graag gewild dat 

zijn familie ook positief zou 
reageren, want uiteindelijk is 
die erkenning en acceptatie het 
belangrijkst. “Omdat deze steun 
vanuit mijn gezin uitbleef, werd 
die steun vanuit mijn werk zo 
belangrijk.”

Wat professionele steun be-
treft heeft Rick vooral veel 
gehad aan een haptothera-
peut. “We hadden goede ge-
sprekken. Zij heeft mij ook geleerd mijn lijf te accepte-
ren en te leren voelen. Ik negeerde het eerder compleet 
en voelde me vaak een hoofd op voeten.”

TRANSITIE
Rick besloot dus om het transitieproces aan te gaan. 
Hoe is dat verlopen? En wat houdt zo’n transitieproces 
eigenlijk in? Na een primaire screening is er een wachtlijst 
voor een diagnostische screening. Deze bestaat uit een 
standaardpakket met psychologische testen en een aantal 
gesprekken met een psycholoog. Daarna wordt besloten 
of iemand groen licht krijgt voor het starten van (hormo-
nale) behandeling. Rick meldde zich bij het VUmc en de 
wachttijd voor hem bleek tien maanden te zijn.

“Het eindeloze 
wachten op de lijst 
voelde als geen door-
komen aan. Ik heb 
momenten gehad 
dat ik op mijn bed 
zat en echt niet naar 
buiten wilde. En 
dan had ik nog het 
geluk dat ik geen cup 
D had. Ik kon mijn 
vrouwelijkheid nog 
aardig verbergen. 
Bovendien had ik 
nog elke maand ‘het 
grote ongemak’; op 
een gegeven moment 
heb ik een vorm van de pil voorgeschreven gekregen, 
waardoor ik niet meer ongesteld werd. Dat gaf rust. Want 
dat voelde echt als het ultieme verraad van je lichaam.”

Inmiddels enige jaren geleden onderging Rick een mas-
tectomie en een uterusextirpatie. Het proces is nog niet 
ten einde. “Ik ben nooit en zal fysiek nooit volledig man 
zijn. Het wordt nooit compleet. >>

Ik bad of ik 
de volgende 
morgen wakker 
mocht worden 
als jongetje’

Willemien Smelt-Westerhuis is 
huisarts en hoofdredacteur van IDDG



En dat is best confronterend. Mijn hele leven lang zal 
ik hormonen moeten blijven gebruiken. Daarnaast 
zou ik bijvoorbeeld best een relatie willen, maar dat is 
moeilijk. Veel vrouwen haken hier toch wel op af. Het 
is een proces van aanvaarding.”

IDENTITEIT
Voordat Rick de transitie inging, werd hij al vaak als 
man aangesproken. Zijn bouw, lage stem en man-
nelijke kledingstijl hielpen daarbij. Hij verborg zijn 
vrouwelijke lichaamskenmerken zo goed mogelijk. “Pas 
toen ik herenkleding ging dragen, kon ik mezelf in de 
spiegel aankijken. Daarvóór kon dat niet, ik deed m’n 
haar goed en verder keek ik niet. Maar met heren-
kleding klopt het wél. Ook als ik door een onbekende 
als man werd aangesproken, klopte het. Sinds drie jaar 
zijn mijn officiële gegevens veranderd en sta ik als man 
in alle systemen.” 

“Eigenlijk zijn alle veranderingen voor mij alleen maar 
winst. Ik wil nooit meer terug naar vroeger.” Voor de 
familie zit er echter ook een verliesaspect in. “Mijn 
moeder heeft gezegd dat ze een dochter is kwijtgeraakt. 
Ik heb met mijn ouders vooraf besproken dat ik dit 
allemaal ging doen, met of zonder hen. Die stelligheid 
heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ze zich erbij 
hebben neergelegd. Zo diep zit het wel. Je zou door 
een transitie alles kwijt kunnen raken, je familie, werk 
en kerk. Maar ik heb het ervoor over gehad. Het was 
geen bevlieging. Ik heb geen seconde getwijfeld en 
geen seconde spijt gehad.”

“Een transitie maakt je heel erg bewust van jezelf: 
waarom vind je van jezelf dat je man of vrouw bent? 

Het hele proces heeft mij krachtiger gemaakt, hoewel 
ik mijn kwetsbaarheid wel houd. Het kleine jochie 
mocht vroeger nooit naar buiten komen. Ik ben sterk 
gesocialiseerd als meisje en heb daardoor het proces 
van socialisatie als jongen gemist. Nu ben ik bezig 
met ervaringen opbouwen die me helpen om te groei-
en. Ik leid nu een eigen, onafhankelijk leven en kan 
nu echt mezelf zijn.”

KERK
Rick bezoekt een kerkelijke gemeente in de randstad. 
“De meeste mensen in mijn kerk weten het niet. Er 
blijft ook nog steeds een stemmetje in mijn hoofd: 
‘Wat als…?’ Ik maak de keuze om het te vertellen als 
het echt relevant wordt. Richting God heb ik geen 
twijfel. Helemaal aan het begin vroeg ik me wel af 
wat God ervan zou vinden, maar al vrij snel kwam ik 
erachter: God wil dat je als mens tot je recht komt. En 
daar hoort voor mij een transitie zeker bij. Bij iedere 
stap denk ik na of het echt nodig is om mezelf te 
kunnen zijn. Ik heb ook gevraagd aan God of het de 
goede weg was en ik heb alleen bevestiging gehad. Dat 
heeft me kracht gegeven!”  

1.  Rick is een pseudoniem. Echte naam bij de redactie 
bekend.

2.  Transvisie Zorg: psychische zorgverlening, onderdeel 
van PsyQ

3.  Zoekersgroep: voor mensen met v ragen over hun 
genderidentiteit

4.  Startersgroep: voor mensen die starten met de 
medische transitie

5.  Transvisie: een patiëntenorganisatie

 Zie de mens in die ander

Geen transgender is hetzelfde, ieder verhaal is anders en 
ieders wensen zijn anders. Sommige onderwerpen kun-
nen zo beladen zijn dat patiënten er niet over beginnen. 
Begin er dan zelf over. (Bijvoorbeeld suïcidaliteit, zelfzorg, 
automutilatie, lichamelijke klachten)

 Denk aan genderdysforie als oorzaak van klachten

Moeite hebben met het eigen lichaam, eetstoornissen, 
automutilatie en depressiviteit zouden een reden kunnen 
zijn om aan genderdysforie te denken. De existentiële pijn 
kan de patiënt namelijk gaan uitleven op zichzelf omdat 
het lichaam wordt gehaat. 

 Weet hoe iemand aangesproken wil worden

Het maakt uit hoe je iemand uit de wachtkamer haalt. Als 
iemand mij als ‘mevrouw’ uit de wachtkamer haalt, denk 
je dan dat ik daarna mijn hart bij diegene uitstort? Nee! 
Let ook op de adressering op brieven.

 Raad lotgenotencontact aan

Dit kan via de zelfhulpgroepen van Transvisie4. Daar-
naast is het ook belangrijk dat iemand psychologische 
ondersteuning krijgt, zeker naast het VU-traject. Er komt 
enorm veel op je af, je maakt keuzes die diep ingrijpen op 
de essentie van je bestaan.

Do’s en don’ts:
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Een transitie maakt je 
heel erg bewust van jezelf: 
waarom vind je van jezelf 
dat je man of vrouw bent? 
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Van de bestuurstafel

Op 28 september hebben we een verlate ledenvergadering gehouden. Het was 
een goede bijeenkomst, na een maaltijd en ontmoetingsmoment hebben we 

met elkaar het reilen en zeilen van de vereniging besproken. Een verslag van deze vergadering vindt u 
binnenkort in de nieuwsbrief. De dag erna was er een bestuursbijeenkomst in Lunteren. De focus lag 
op het bespreken van de kerntaken Fellowship en Toerusting binnen CMF Nederland. We hebben deze 
begrippen voor onszelf verhelderd en gedefinieerd en zijn daarna nagegaan waar de sterke en zwakke 
punten, de mogelijkheden en bedreigingen liggen voor onze vereniging middels de bekende SWOT 
analyse. Vervolgens zijn we tot een paar speerpunten gekomen voor de komende periode.

CORALIEN VINK

FELLOWSHIP

Het woord fellowship staat oorspronkelijk voor reisgezelschap, meer specifiek 
een gezelschap dat hetzelfde reisdoel heeft en elkaar onderweg helpt 

om het doel te halen. Dat vertaalt zich heel praktisch in het onderhouden 
en bevorderen van de netwerkfunctie van onze vereniging, maar ook in het 
gemeenschapsgevoel dat we ervaren tijdens conferenties, verbondenheid en 
het delen van ervaringen wat centraal staat op de verschillende kringen. Daarbij 
houden we het reisdoel in het oog; we zijn niet alleen bezig met het hier en 
nu maar we zijn op weg naar het komende Koninkrijk en we zijn geroepen om 
daarvan al een gestalte te laten zien door ons werk heen. Wanneer we dat doel 
uit het oog verliezen lopen we het risico te verworden tot een businessclub 
enerzijds of een theekransje anderzijds. Concreet denken we de fellowship 
van CMF te kunnen versterken door in te zetten op meer kringen en een beter 
ledenplatform op internet. Bijvoorbeeld om het zoeken naar een christelijke 
collega in de regio of een geïnteresseerde in de vacature in uw praktijk te 
vergemakkelijken. We willen ook inzetten op continuïteit: het afgelasten van 
activiteiten willen we zo min mogelijk laten vóórkomen. En woont u in de regio 
Utrecht of Amersfoort, dan kunt u binnenkort een e-mailtje verwachten met 
de vraag of u deel wil uitmaken van een nieuwe kring. Woont u niet in die 
regio’s maar ziet u een nieuwe kring wel zitten, stuur dan een mailtje naar ons 
secretariaat en we gaan ons best doen een kring in uw regio te realiseren.

TOERUSTING
Bij toerusting gaat het vooral om Bijbels inhoudelijke, medisch ethische en 
intellectuele kennisoverdracht, die een christelijke werkhouding in de praktijk 
van alledag ondersteunt. Dat kan door onze inhoudsvolle conferenties, door ons 
mooie blad IDDG, of de succesvolle cursus medische ethiek (alle genoemd als 
sterke punten in de SWOT). De komende tijd willen we vooral de arts-assistenten 
beter toerusten. We gaan kijken of het mogelijk is om een langlopende cursus aan 
te bieden voor arts-assistenten en laatstejaars studenten, waarbij bijvoorbeeld 
gedurende een jaar met regelmaat een bijeenkomst gehouden wordt voor dezelfde 
groep rond verschillende (medisch) ethische thema’s. Ook willen we beter inzicht 
proberen te krijgen in de behoefte aan toerusting van onze leden. Komt een peiling 
hiervoor u niet vroeg genoeg en hebt u een idee? We horen het graag!

GEBED
We sloten af met een gezamenlijk gebed voor het werk van CMF. We mogen 
dankbaar zijn voor onze vereniging. We zijn vreemdelingen op aarde, op 
weg naar het eeuwige Koninkrijk van de Heer en tegelijk al werkzaam in dat 
koninkrijk. Samen. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn met een luisterend 
oor, wijze raad en inhoudelijke expertise.  

14 | IDDG December 2018



PhD-column

Het leren relativeren is niet iets wat ik verwacht te 
bereiken in een stoomcursus van drie uur inclusief 

een gestempeld certificaat. Nee, dat is iets waar ik 
verwacht mijn hele leven voor nodig te hebben. Nu valt 
dit natuurlijk te relativeren, want wanneer heeft men 
de drempelwaarde van het voldoende leren relativeren 
bereikt? Dit zal voor iedereen anders zijn, al is de 
correlatie van piekeren en perfectionisme hoger dan men 
op basis van toeval mag verwachten.

Na mijn turbulente coschappen voelde de eerste 
maanden als PhD-student als een oase van rust. 
Geen patiënten waarover gepiekerd hoeft te worden, 
geen rampscenario’s met scheurende hechtingen 
en schreeuwende beoordelaars. Deze start van mijn 
promotietraject zorgde ervoor dat mijn piekerzeef 
dichtslibde, er bleef steeds minder filtraat over om 
wakker van te liggen.

Tot ik weer met de neus op de feiten gedrukt werd met 
betrekking tot mijn voortgang in het relativeringsproces. 
Mijn supervisor vond dat de tijd rijp was voor het 
begeleiden van studenten tijdens hun onderzoeksstage. 
Nu had ik wel ervaring met het begeleiden van 
studenten, maar dit waren nooit studenten die fulltime 
onder mijn verantwoordelijkheid vielen.

Ter voorbereiding op deze nieuwe fase wilde ik mij 
verdiepen in alle documenten die aanwezig waren 
omtrent het begeleiden van onderzoeksstudenten. Hier 
was ik snel mee klaar, want die bleken er niet te zijn. 
Wat zoeken op het internet leverde wel wat op, maar 
toch was de eerste dag van de eerste student misschien 
nog wel spannender voor mij dan voor haar. Doe ik 

het wel goed? Voelt ze zich wel op haar gemak? Durft 
ze wel verduidelijking te vragen? Geef ik niet te veel 
informatie in deze eerste week?

Ik voelde me zeer verantwoordelijk voor het wel en wee van 
de persoon die aan mij was toevertrouwd. De piekerzeef 
was gescheurd en het relativeringsventiel kon de druk 
niet aan. Ik deelde mijn zorgen over de toebedeelde 
verantwoordelijkheid met collega’s, welke aangaven dat ik 
niet te zwaar moest tillen aan het begeleiden. 

Mijn partner had echter door dat de nood tot 
relativeren hoog was. Ze hield mij haar relativeringszeef 
voor. Alles waar ik mij zorgen om maakte moest erin. Ik 
schreef deze zaken op. Hierna gingen we ze stuk voor 
stuk langs met de vraag: “Kan je er iets aan doen?” Op 
alles waar ik nee op antwoordde kwam het hele simpele 
antwoord: “Dan hoef je er ook niets aan te doen!” Het 
is simpel te zeggen om je geen zorgen te maken om 
alles wat buiten de invloedssfeer zit. Toch hielp het 
opschrijven en het benoemen mij om te relativeren. 
Alles wat niet weg gezeefd werd, ging door de tweede 
laag van de relativeringszeef. Mijn partner wees de 
overgebleven items op mijn lijst aan: “Dit zijn de zaken 
waar je iets aan kan doen. Misschien niet nu direct, 
maar uiteindelijk zal dit dus ook achterblijven in de 
relativeringszeef. Blijf je zorgen zeven, en als het je zelf 
niet lukt mag je altijd mijn zeef gebruiken.”  

De relativeringszeef

IDDG December 2018 | 15

Ik sta bekend als een 
piekeraar. Als er geen 

leeuwen of beren te vinden zijn, vind ik altijd 
wel een malariamug of een tseetseevlieg. 
Met het ouder worden merk ik gelukkig 
dat het formaat van de gevaarlijke dieren 
op mijn weg afneemt. Maar juist voor het 
laatste beetje rampdenken is het leren 
relativeren van groot belang.

Drs.  D.  Raaf  geeft elk 
kwartaal een inkijkje  in  het  
turbulente  –  maar  soms  ook  
zeer  gezapige  – leven  van  
een  PhD-student.  Hij  schrijft 
onder een  pseudoniem,  omdat  
hij  zich  niet  belemmerd  wil  
voelen  door  de  eventuele  
uitwerkingen  van  zijn  
schrijfsels.  Steeds weer neemt hij  
ons  mee  in  zijn  enerverende  
belevenissen  en  gedachtespinsels  
als  wetenschapper.

DRS. D. RAAF
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Meer normvorming
voor de euthanasiepraktijk 

Euthanasierubriek

Wanneer een euthanasiezaak niet volgens de zorgvuldigheidseisen 
verloopt, krijgt deze zaak van de Regionale Toetsingscommissie (RTE) het 

etiket ‘niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’. De RTE is door het afgeven van 
dit oordeel verplicht om het te sturen naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College 
van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is dan 
aan zet omdat artsen ervan kunnen worden verdacht dat ze artikel 293 van het Wetboek van 
Strafrecht hebben overtreden: ‘Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk 
en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

BAREND WILLEM FLORIJN 
& BART KOOPMAN

Het lijkt 
er dus op dat 

het OM zich de 
komende tijd actief 
zal gaan bemoeien 

met de normen van
de euthanasiepraktijk
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Op 8 maart van dit jaar maakte het College 
van procureurs-generaal bekend dat naar vier 

euthanasiegevallen met zo’n onzorgvuldigheidsoordeel 
een onderzoek wordt ingesteld. Eén van deze 
onderzoeken betreft de euthanasie casus van de ernstig 
dementerende wilsonbekwame vrouw, ook wel bekend 
als de casus 2016-85 waarvan we in eerdere afleveringen 
uitvoerig de feiten hebben besproken. 

Prominent lid van het College van procureurs-generaal 
is hoogleraar Rinus Otte, verantwoordelijk voor de 
medische portefeuille van het OM. Otte beschreef 
de onderzoeksprocedure van het OM na het oordeel 
‘onzorgvuldig’ van de RTE in Medisch Contact als volgt: 
‘Dit onderzoek is een uitgebreide variant op wat de 
toetsingscommissie doet. Die beoordeelt de melding op basis 
van documenten en hoort soms de arts. Maar dat is geen 
juridische weging en geen complete feitenvaststelling. Wij 
willen dieper zicht krijgen op wat er in zo’n zaak is gebeurd 
en starten daarom een opsporingsonderzoek, of zoals het 
vroeger heette: een gerechtelijk vooronderzoek. (..)” In zo’n 
gerechtelijk vooronderzoek wordt dus heel nauwkeurig 
de tijdlijn vastgesteld van de euthanasieprocedure. Heel 
concreet wordt gekeken of de regels van het strafrecht 
die gelden voor een zorgvuldige procedure ook inderdaad 
zijn toegepast in het concrete geval van de euthanasie-
uitvoering. Verderop in het interview stelt Otte dat een 
motief voor de inzet van het strafrecht bij de toetsing van 
levenseindehulp vooral is om “de norm te bevestigen en om 
te tonen dat het recht boven alles gaat.”

Dat euthanasie casus 2016-85 door het OM wordt 
onderzocht is uitzonderlijk. Sinds de invoering van 
de Euthanasiewet in 2002 is toetsing van hulp bij het 
levenseinde door een arts nog niet eerder onderzocht. 
Levenseindehulp door een niet-arts (de casus waarin 
Albert Heringa zijn stiefmoeder hielp sterven) is wel 
uitgebreid, en tot in cassatie door de strafrechter 
beoordeeld. Vóór de invoering van de euthanasiewet 
oordeelde de strafrechter wel in verschillende sleutel-
arresten over de manier waarop euthanasie kan worden 
toegepast. Door deze arresten ontstonden de zogenaamde 
zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet waar 
artsen voor een zorgvuldige euthanasie-uitvoering aan 
moesten voldoen. Rechterlijke uitspraken definieerden zo 
bijvoorbeeld ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. 

Over het effect van de vroege, rechterlijke uitspraken van 
de Hoge Raad is Otte in hetzelfde interview in Medisch 
Contact kritisch: “De uitspraken van de Hoge Raad eerst 
over lichamelijk en later bij Chabot over psychisch lijden 
hebben het debat doen luwen. Na de uitspraak van de 
Hoge Raad is euthanasie bij lichamelijk lijden nooit meer 
ter discussie gekomen.” Otte doet met deze uitspraak 

de suggestie dat een rechtsgang moet leiden tot meer 
discussie over euthanasie. Nu de praktijk van euthanasie 
bij somatisch lijden is opgeschoven naar euthanasie bij 
ernstige dementie en mogelijk bij voltooid leven is er 
behoefte aan duidelijkheid over de manier waarop deze 
euthanasieverzoeken worden uitgevoerd. Een rechtsgang 
waarin het handelen van individuele artsen wordt 
getoetst, zou hierbij kunnen helpen. 

Ook tijdens het symposium Euthanasie als behandeloptie 
bij psychisch lijden van de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) benadrukt Otte in 
een lezing dat de beroepsgroep van artsen het moet 
aandurven om contact te zoeken met het recht. Een 
onzorgvuldigheidsoordeel van een euthanasiezaak als 
2016-85 kan daardoor tot meer duidelijkheid leiden voor 
artsen. Hierin is volgens Otte dan ook een belangrijke 
taak voor het OM weggelegd. Te lang heeft in zijn ogen 
het OM werkloos toegekeken langs de zijlijn van de zich 
ontwikkelende euthanasiepraktijk in Nederland. En nu 
deze praktijk is aangekomen bij de moeilijke gevallen 
van euthanasie en voltooid leven, is een noodzakelijke 
normvorming nodig die hopelijk duidelijkheid schept over 
wat kan in de praktijk van euthanasie. Artsen zouden 
dit moeten inzien, zoals blijkt uit de woorden van Otte 
in het eerder geciteerde interview: “Mij intrigeert de 
vraag waarom die beroepsgroepen het recht ervaren als 
bedreiging en ze niet zien dat ze via de rechter ingang 
hebben tot een hogere gevalideerde state of art dan 
wanneer ze het alleen maar zelf verzinnen?”

Het lijkt er dus op dat het OM zich de komende tijd actief zal 
gaan bemoeien met de normen van de euthanasiepraktijk 
in Nederland. Wanneer een uitvoering van euthanasie niet 
zorgvuldig verloopt, zal de uitvoerende arts daarom mogelijk 
eerder strafrechtelijk vervolgd worden. Maar het is de vraag 
of door dit actieve optreden van het OM en de normvorming 
van de rechtelijke macht, de zorgvuldigheidseisen in de 
toekomst ook nauwer begrensd zullen worden.   

Barend Florijn is arts en 
doet momenteel promotie-
onderzoek naar de moleculaire 
oorzaken van hartziekten 
aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum.

Bart Koopman is arts, heeft 
promotieonderzoek gedaan 
naar veroudering aan het 
Leids Universitair Medisch 
Centrum en is momenteel aios 
interne geneeskunde.
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Man en vrouw
schiep Hij hen?
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Genderidentiteit en genderdysforie

Hij heet Jim*. Een jonge 
man bekend met een 

autisme spectrum stoornis, PTSS bij seksueel 
misbruik op jonge leeftijd, schizotypisch en 
borderline persoonlijkheidsstoornis, op mijn 
afdeling opgenomen wegens suïcidaliteit. 
Nou ja, hij… man… Jim is transgender, of 
beter gezegd transseksueel. Geboren als 
een vrouw, maar voelt zich zo lang als zij 
zich kan herinneren eigenlijk al man (een 
transman). Jim vertoonde op vroege leeftijd al 
jongensachtige interesses, knipte haar haar kort en droeg jongenskleding. Zij probeert zich zoveel 
mogelijk als man te identificeren, wenst ook als man aangesproken te worden. Jim wil graag 
geslachtsveranderende behandeling ondergaan, en volgt hiertoe een traject bij het Kennis- en 
Zorgcentrum voor Genderdysforie bij de VU.

TERMINOLOGIE
Genderidentiteit en genderdysforie zijn opkomende 
thema’s in het politieke, sociale, culturele en medische 
landschap. Thema’s die raken aan hoe wij als mens ge-
schapen zijn, en thema’s waar wij als christelijke medisch 
professionals mee kunnen worstelen. In dit artikel wil ik 
mij voornamelijk beperken tot een bespreking van gen-
derdysforie. Daar ik zelf de indruk heb dat er nogal wat 
verwarring heerst qua terminologie, wil ik dit eerst ver-
duidelijken alvorens verder in te gaan op genderdysforie 
en hoe we hiermee om zouden kunnen gaan.

Geslacht is het biologische geslacht zoals vastgelegd in 
de chromosomen (XX of XY) en primaire en secundai-
re geslachtskenmerken. Gender daarentegen betreft de 
rollen en het gedrag die door de maatschappij worden 
toegedicht aan het mannelijk of het vrouwelijk geslacht; 
de sociale status als man of vrouw1,2,3,4. Een nieuwe intro-
ductie is de term genderidentiteit, ofwel de gender waar 
een individu zich mee identificeert (ervaren gender). Dit 
staat tegenover de gender die hoort bij het biologisch 
geslacht (toegewezen gender). Tegenwoordig worden 
naast de traditionele mannelijke en vrouwelijke genders 
ook andere genders en het agender zijn (zich niet met een 
specifiek gender identificeren) onderscheiden. In dit kader 
is er sprake van de opkomst van het concept van een 
gendercontinuüm, waarop aspecten van de traditionele 
genders in verschillende combinaties voorkomen1,3,4.

Daar waar de genderidentiteit niet overeenkomt met het 
geslacht, wordt van transgender gesproken. Hiertoe be-
hoort transseksualiteit: de overtuiging transgender te zijn 
waarbij er sprake is van de overtuiging een lichaam van 
het verkeerde geslacht te bezitten en de persoon in kwestie 
het lichaam van de andere geslacht aan wil nemen. Gen-
derdysforie tenslotte verwijst naar de lijdensdruk die kan 
ontstaan als er sprake is van incongruentie tussen gender- 
identiteit en geslacht of toegewezen gender1,3,4.

GESCHIEDENIS
Transgenderisme is overigens niet nieuw. Bepaalde 
groepen zijn al eeuwenlang bekend met mensen die zich 
identificeren met en/of presenteren als een ander gender, 
zoals de Hijra in het Indiase subcontinent4. In de tijd 
van Mozes waren praktijken van het zich presenteren als 
ander gender blijkbaar ook al bekend (Deut. 22:5)1.

De opkomst van deze thema’s in de Westerse cultuur 
heeft in de vorige eeuw een vlucht genomen. De 
eerste beschreven gender reassignment surgery (GRS), 
waarbij een transseksueel de primaire en/of secundaire 
geslachtskenmerken van het gewenste geslacht krijgt, 
vond plaats in 1930. Rond dezelfde tijd zijn ook de eerste 
behandelingen met cross-sex hormonen beschreven4.

Transgenderisme werd geïntroduceerd in de psychia-
trie in 1980, met de diagnose ‘transseksualisme’ in het 
hoofdstuk Seksuele Disfuncties in de DSM-III. 

* Jim is een gefingeerde naam.

MARTIN VAN BRAKEL
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De kernsymptomen waren genderdysforie, transseksu-
alisme en zich als de andere gender presenteren. In de 
DSM-IIIR werd de diagnose verschoven naar het hoofd-
stuk ‘Stoornissen met begin in kindertijd of adolescentie’. 
Met het verschijnen van de DSM-IV in 1994 verhuisde 
het concept terug naar de seksuele en genderidentiteits-
stoornissen, en kreeg het de naam Gender Identiteits-
stoornis (GIS; gender identity disorder (GID))3. 

In 2013 verscheen de DSM-V, waarin GIS vervangen is 
door Genderdysforie. Deze verandering weerspiegelt een 
verschuiving in de politieke en culturele visie op trans-
genderisme. Het feit dat iemand zich identificeert met een 
ander gender dan die passend bij het biologisch geslacht, 
en het feit dat iemand meent dat hij of zij in een lichaam 
van het verkeerde geslacht zit, wordt niet meer als een 
stoornis gezien, maar als natuurlijke variatie. Het probleem 
is niet het feit dat iemand een incongruentie ervaart tussen 
de genderidentiteit en geslacht of toegewezen gender; het 
probleem is de lijdenslast die daaruit kan voortkomen1,3,5.

OORZAKEN
Een argument dat veel gebruikt wordt om de visie op 
transgenderisme als een natuurlijke variatie te ondersteu-
nen, is dat transgenderisme biologisch bepaald is. On-
derzoek zou hebben uitgewezen dat transgenderisme ten 
minste deels genetisch bepaald is en dat bepaalde hersen-
structuren bij transgender personen meer overeenkomen 
met die van het andere geslacht1,4,5,6. Deze onderzoeken 
leveren echter weinig tot geen bewijs voor causaliteit en 
er is een hoog risico op confounding. Het is bijvoorbeeld 
bekend dat de structuur van de hersenen in bepaalde 
mate kan veranderen gedurende het leven (neuroplastici-

teit). Hormonen zijn een be-
langrijke beïnvloedende factor, 
maar ook door gedrag kunnen 
bepaalde gebieden in volume 
toe- of afnemen1,4,5,6,7. Het 
biologisch model biedt verder 

geen verklaring voor het feit dat genderdysforie in 70%-
98% van de genderdysfore jongens en 50%-88% van de 
genderdysfore meiden tijdens de puberteit verbleekt1,3,4,8.

Aan de andere kant is er ook weinig sterk bewijs voor 
een nurture etiologie, waarin factoren in de psychoso-
ciale omgeving als oorzaak van transgendergevoelens 
worden gezien. Deze studies leveren voor het merendeel 
alleen correlaties en geen bewijs voor causaliteit1,2,5. 
Uiteindelijk zullen waarschijnlijk zowel biologische als 
psychologische en sociale factoren bijdragen aan het 
ontstaan van transgendergevoelens1.

VISIES OP TRANSGENDERISME
Transgenderisme als natuurlijk variatie past binnen het 
heersende diversiteitsmodel, waarin dit gezien wordt 
als iets wat gevierd moet worden. Een andere visie is 
het handicap-model, waarin transgenderisme gezien 
werd als een psychische stoornis1. Persoonlijk herken 
ik ook wel een element van psychische stoornissen in 
transgenderisme: er is sprake van een vaste overtuiging 
(betreffende genderidentiteit) die niet strookt met de 
realiteit (van het geboortegeslacht). Ik ben wel van 
mening dat transgenderisme niet onnodig gepsychiatri-
seerd moet worden. De kern van de psychiatrie is dat er 
sprake moet zijn van een lijdenslast – in die zin kan ik 
me wel vinden in de beweging richting genderdysforie 
als psychiatrische classificatie. Hiermee komt de focus, 
zoals hierboven aangegeven, op de lijdenslast te liggen. 
Een ander punt dat uit het handicap-model naar voren 
komt, is dat transgenderisme iets is wat iemand over-
komt1; iemand kan er niet verantwoordelijk voor gehou-
den worden dat hij of zij transgendergevoelens heeft.

Wat zegt de Bijbel over de relatie tussen gender en ge-
slacht? Helemaal aan het begin lees ik al: ‘En God schiep 
de mens naar Zijn beeld ... man en vrouw schiep Hij 
hen’ (Gen. 1:27). In het volgende hoofdstuk lees ik dat 
het niet goed was, dat de man alleen was; God schiep 
daarom de vrouw als hulp die bij hem past (Gen. 2:18-
24). Ik maak hieruit op dat de oorspronkelijke bedoe-
ling is dat man en vrouw twee afzonderlijke geslachten 
met een afzonderlijke identiteit zijn, en dat zij elkaar 
aanvullen. In Psalm 139:13-16 lees ik dat God toeziet 
op onze ontwikkeling in de baarmoeder en daarbij een 
doel voor ogen had. Het geslacht waarmee wij geboren 
worden is geen vergissing2,9.

Ik wil een aangepaste versie van de door Thomas 
en Saunders1 aangehaalde integrated framework 
(geïntegreerd raamwerk) van Yarhouse presenteren als 
mogelijke visie op transgenderisme en genderdysforie. 
In de basis hoort de genderidentiteit in lijn te zijn 
met het geboortegeslacht, waarbij man en vrouw 
complementair zijn. Wij leven echter in een gebroken 
wereld, waarin ook verstoring van de eigen identiteit 
op kan treden. Dit is iets wat iemand overkomt; de 
transgender persoon is niet schuldig aan zijn of haar 
gevoelens. De genderdysfore patiënt dienen wij met 
compassie en empathie te benaderen, erkennend dat 
zij oprecht een dissonantie ervaren in hun identiteit 
en oprecht significant lijdensdruk ervaren hierdoor. 
Het is in de eerste plaats onze taak om een veilige, 
verwelkomende omgeving en gemeenschap te 

Transgenderisme 
is niet nieuw

>>
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biedenwaarin de genderdysfore patiënt kan worstelen 
met zijn of haar identiteit.

IN DE SPREEKKAMER
Er lijkt sprake te zijn van een toenemende prevalentie 
van genderdysforie, waarbij de cijfers in Nederland mo-
menteel geschat worden op 1 op de 1500 mannen en 1 
op de 3000 vrouwen3,5. Dit betekent dat wij als chris-
tenartsen vaker te maken zullen krijgen met patiënten 
die transgender zijn, van wie een groot deel genderdys-
forie ervaart. Hierbij is er sprake van aanzienlijk psy-
chisch lijden met een groot suïciderisico2,5. Hoe treden 
wij hen tegemoet, zeker als zij met de hulpvraag komen: 
‘Ik wil mijn geslacht laten veranderen’?

De heersende opvatting lijkt steeds meer te zijn dat de 
juiste behandeling voor genderdysforie het meegaan 
in de wensen van de patiënt is, tot aan hormonale en 
chirurgische verandering van het geslacht toe (transi-
tie)3,4,5. Over het algemeen worden positieve effecten 
beschreven, hoewel het suïciderisico ook na chirurgische 
transitie zeer hoog blijft1,3. Net als elke andere behande-
ling kent transitie ook risico’s op bijwerkingen en com-
plicaties; de behandeling zelf is potentieel schadelijk2. Ik 
denk niet dat je te snel naar zo’n ingrijpende behande-
ling moet grijpen. Overigens blijft het oorspronkelijke 
XX of XY-karyotype behouden; je kan je dan afvragen of 
er geen sprake is van een element van misleiding2. 

Behandeling gericht op resolutie van genderdysforie in 
lijn met het geboortegeslacht wordt afgedaan als niet-ef-
fectief, hoewel Hengeveld erkent dat er weinig onder-
zoek is gedaan1,2,3,5. Ik vraag het me af. Ik kan inderdaad 
zeer weinig relevant onderzoek vinden, en ik vermoed 
mogelijke bias in het licht van de sinds 1979 bestaande 
richtlijnen van de World Professional Association for 
Transgender Health3. 

BEHANDELING
Persoonlijk denk ik dat behandeling van een genderdysfo-
re patiënt moet beginnen met een nauwkeurige en uitge-
breide exploratie van het beloop en de mogelijke oorzake-
lijke factoren van de ervaren dissonantie, de wensen van 
de patiënt en de verwachtingen van het effect van behan-
deling. Er moet aandacht zijn voor mogelijke psychia-
trische co-morbiditeit. In dit kader vind ik een evaluatie 
door een psychiater aangewezen. Daarnaast denk ik dat 
het belangrijk is om een tijdselement in te bouwen, met 
het oog op in welke mate de dysforie persisteert. Zeker bij 
pre- en mid-puberale patiënten is dit van belang, gezien 
de hoge mate van resolutie in deze groep1,3,4,8.

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een persisterende 

genderdysforie, zouden empathie en compassie de basis 

van onze benadering moeten vormen, samen met een 

erkenning van de in principe vaststaande relatie van 

genderidentiteit met het geboortegeslacht. Ik denk dat 

onze rol in de ondersteuning van iemand die worstelt 

met zijn of haar genderidentiteit in de eerste plaats is 

om hem of haar te helpen zich te verzoenen met zijn of 

haar geboortegeslacht. Als dit niet lukt of niet moge-

lijk is, denk ik dat onze rol moet zijn om de patiënt zo 

goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar ervaren 

dissonantie, met de boodschap dat Jezus Christus troost 

geeft en heel maakt. En de patiënt met lijdensdruk die 

blijft aandringen op een geslachtsverandering? Niet elke 

collega zal mee willen gaan in zo’n vraag, op basis van 

overwegingen zoals hierboven beschreven. Wellicht zijn 

er collega’s die er wel in meegaan, bijvoorbeeld vanuit 

een sterk verlangen om het lijden te verlichten. Zelf vind 

ik geslachtsverandering, een ingrijpende en vrij perma-

nente behandeling, bezwaarlijk.

Ik geloof dat wij geroepen zijn om lijden te verlichten, 

maar niet door tegen het door God gegeven ontwerp in 

te gaan. Ik geloof evenzeer dat wij geroepen zijn om het 

voorbeeld van Jezus te volgen, die juist begaan was met 

de tollenaars, de prostituees, de mensen die aan huidvraat 

leden – mensen die door de maatschappij verstoten en 

gemarginaliseerd werden. Dit betekent dat wij voor trans-

gender patiënten nog steeds dezelfde kwaliteit van zorg 

bieden, ongeacht de uitkomst van hun worsteling1,2,9.   
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Meditatief

Aan het einde van de 18e eeuw had de Engelse arts 
Edward Jenner ontdekt dat je met koepokken kon ‘vac-
cineren’ om de gevreesde pokken (veroorzaakt door het 
variolavirus) te voorkomen. Het verhaal gaat dat Jenner 
op dit idee kwam omdat melkmeisjes zo’n mooie huid 
hadden. Dit in tegenstelling tot de meeste andere mensen 
die lelijke littekens overhielden als ze de pokken hadden 
overleefd2. Door het melken van koeien kwamen deze 
meisjes in contact met het virus dat koepokken veroor-
zaakte bij koeien. Blijkbaar beschermde het doormaken 
van koepokken tegen het krijgen van pokken.

In een interview op Radio 1 vertelt de Hersteld Hervormde 
predikant Reinier van Kooten (die overigens zelf niet tegen 
vaccineren is) over de geschiedenis van het niet-vaccine-
ren in de Nederlandse Biblebelt3. Volgens hem werd de 
Engelse arts Jenner na zijn dood bijna vergoddelijkt. We 
zouden God niet meer nodig hebben, want Jenner had de 
oplossing tegen alle gevaren. In de loop van de 19e eeuw 
besloten steeds meer regeringen een verplichte vaccinatie 
in te voeren voor hun bevolking. Toen hier ook in Neder-
land sprake van was, verzette Groen van Prinsterer zich 

1 Oftewel ‘Bijbelgordel’ (ook wel ‘Refoband’). Dit is een relatief jonge term waarmee een vrij brede strook op de 
Nederlandse kaart, die van Zeeland door Zuid-Holland en de Gelderse Vallei en via de Veluwe naar Overijssel loopt, wordt 
aangeduid waar relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen. De term is waarschijnlijk afgeleid van de Amerikaanse 
Bible Belt waarmee een groot gebied in het zuidoosten van de VS wordt aangeduid.

2 Hiervan stamt ook de term ‘pokdalig’. Pokken was een gevreesde ziekte met een zeer hoge mortaliteit. Volgens de WHO 
wel 30%! http://www.who.int/biologicals/vaccines/smallpox/en/

3 Vermoedelijk naar aanleiding van de door de NPV uitgebrachte brochure over vaccineren waar ik later op inga. 
https://cip.nl/36553-vaccineren-ik-wil-god-niet-in-diskrediet-brengen

4 Mattheüs 9:12, Nieuwe Bijbelvertaling. Of zoals in de Statenvertaling: “Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet 
van node, maar die ziek zijn.”

5 Een ander bekend voorbeeld waarmee het belang van context vaker wordt geïllustreerd is de tekst: “Dit alles zal ik u 
geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.” Dit lijkt misschien een inspirerende Bijbeltekst, totdat je ontdekt van wie 
dit citaat is… (Mattheüs 4:9).

hiertegen. De overheid is niet de eigenaar van het menselijk 
lichaam, vond hij. Hij was dus niet zozeer tegen het vacci-
neren, maar hij vond dat bij verplichte vaccinatie “de over-
heid wilde heersen over de gewetens van haar onderdanen”. 
Waar Groen van Prinsterer dus eigenlijk voor keuzevrijheid 
pleitte, is dit toch vooral geïnterpreteerd door orthodoxe 
protestanten als een keuze tegen vaccineren. Vaccinatie 
kwam zo voor gelovigen gelijk te staan aan gedwongen 
worden tegen het geweten in te handelen en tegen God te 
kiezen. Later is men er Bijbelteksten bij gaan zoeken. “Dan 
kun je Jezus’ woorden uit z’n verband halen”, aldus Van 
Kooten. Ik vermoed dat hij hier denkt aan de wel eens ge-
bruikte Bijbeltekst “Gezonde mensen hebben geen dokter 
nodig, maar zieken wel.”4 Een typisch voorbeeld5 van een 
tekst die uit zijn verband iets heel anders lijkt te zeggen dan 
wat Jezus werkelijk gezegd heeft. 

Laten we eens wat beter naar deze tekst kijken. Het woord 
dat hier in het Grieks voor ‘dokter’ wordt gebruikt kennen 
we allemaal: ‘ἰατροῦ’. Dat kennen we van iatro-geen. Het 
woord dat vertaald wordt met ‘gezond’ is ook interessant: 
‘ἰσχύοντες’, dat sterk/krachtig zijn betekent. Uit zijn context 

Ik heb me laten vertellen 
dat we het typische feit dat 
christenen zich vrijwel overal ter wereld gewoon 

laten vaccineren behalve in de Nederlandse 
Biblebelt1  vooral aan de christelijke politicus Groen 

van Prinsterer (1801-1876) te danken hebben. 
Guillaume Groen van Prinsterer wordt gezien als de 
grondlegger van de protestants-christelijke politiek 

en was tijdgenoot en tegenspeler van Thorbecke.
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genomen lijkt deze tekst van Jezus te zeggen dat Hij vindt 
dat gezonde mensen niet naar de dokter moeten gaan. 
Maar bij nader inzien is dat helemaal niet zo. De zieken in 
deze tekst zijn namelijk de mensen met wie Jezus omgaat, 
terwijl de gezonde mensen de (hypocriete) farizeeën zijn. 
Jezus gebruikt het voorbeeld met de dokter om dit te illus-
treren. De farizeeën denken dat ze Jezus niet nodig hebben, 
zoals een gezond iemand denkt geen dokter nodig te 
hebben. Een dergelijke tekst gebruiken om het niet vacci-
neren te verdedigen is dus behoorlijk naïef. Je plaatst jezelf 
dan in dezelfde categorie als de farizeeën…

Zonder de tekst veel geweld aan te doen zou je het 
zomaar om kunnen draaien. Deze tekst pleit dan niet 
tegen vaccinatie, maar juist ervóór! De arts in dit ver-
haal is namelijk Jezus, en het geneesmiddel waarmee 
Hij zieken behandelt is Zijn bloed. Zoals Zijn bloed 
beschermt tegen (de gevolgen van) de zonde, beschermt 
een vaccin tegen (de gevolgen van) de ziekte.

Overigens waren volgens Van Kooten veel oudvaders die 
veel gelezen worden, in orthodoxe kring gewoon gevacci-
neerd. Andere argumenten die door orthodoxe christenen 
kunnen worden aangedragen, hebben met vertrouwen en 
voorzienigheid te maken. Zoals sommige gelovigen ervoor 
kiezen om zich niet te verzekeren, omdat ze vertrouwen 
dat het leven komt zoals het komt uit Gods vaderlijke 
hand. Vaccinatie wordt dan ook gezien als een soort ver-
zekering. Het wordt dan ervaren als een motie van wan-
trouwen in de richting van God: in plaats van op God te 
vertrouwen, worden financiële risico’s en risico’s op ziekte 
afgedekt met verzekeringen en vaccinaties.

Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse Patiënten 
Vereniging in samenwerking met AMPHI en ZonMw 
een degelijke folder uitgebracht “Vaccinatie: voorzienig-
heid, vertrouwen en verantwoordelijkheid”6, waarin op 
zeer respectvolle wijze met dit onderwerp wordt omge-
gaan. Deze brochure is ontstaan naar aanleiding van het 
onderzoek van Helma Ruijs7. Hierin komen verschil-
lende reformatorische predikanten (waaronder de eerder 
genoemde Van Kooten) aan het woord en wordt het 
onderwerp van verschillende kanten belicht.

Inmiddels woedt er weer een mazelenepidemie door 
Europa en is de verwachting dat we ook in Nederland 
hiermee te maken zullen krijgen. Overigens is de afne-

6 https://npvzorg.nl/wp-content/uploads/2016/05/Brochure-ouders_spreads.compressed.pdf (Er is ook een brochure 
uitgebracht voor medische professionals die eveneens te downloaden is.)

7 https://academischewerkplaatsamphi.nl/team/helma-ruijs/
8 Zie bijvoorbeeld ook de hashtag #ikvaccineer op Twitter.

mende vaccinatiegraad niet alleen beperkt tot de Ne-
derlandse Biblebelt. Ook daarbuiten neemt het aantal 
kinderen toe dat niet gevaccineerd is. De afgelopen 
maanden zijn zowel in de reguliere media, als op sociale 
media, daarom weer oproepen gedaan om kinderen 
te laten vaccineren8. Een peiling onder Nederlandse 
kinderartsen liet zien dat bijna de helft vóór verplichte 
vaccinatie is en dat vrijwel alle kinderartsen vinden dat 
kinderdagverblijven kinderen moeten kunnen weigeren 
als ze niet gevaccineerd zijn.

Ik wil graag besluiten met een stukje uit het Brabants 
Dagblad van de hand van ds. Otto Grevink:

Want als je gelooft dat het leven komt zoals het komt uit 
Gods Vaderlijke hand (volgens de Heidelbergse Catechis-
mus), dan betekent dat niet dat je lijdzaam hoeft toe 
te zien hoe een ziekte jouw kind treft. Dan mag je je 
verantwoordelijkheid nemen voor het kind, dat God jou 
heeft toevertrouwd en mag je besluiten al of niet in te en-
ten in het belang van het kind. Inenting is een middel en 
geen doel in zichzelf, dat God ons in handen geeft. Ook 
met een keuze voor inenting hoeven gelovigen niet los te 
laten dat ze in hun leven afhankelijk zijn van God, die 
het leven geeft en neemt (Job 1:21). God liefhebben kan 
dan gewoon weer samengaan met je naaste liefhebben 
als jezelf, en dus andere kleine en ongeboren kinderen 
beschermen, zoals Jezus dat bedoeld heeft.   

Guillaume
Groen van Prinsterer





IDDG December 2018 | 27

In het relaxte en 
zonnige Zuid-

Europa zit ik te mijmeren over 
allerhande bezigheden in het leven. 
Weg van alle verplichtingen komen 
vaak de mooiste herinneringen 
en levenslessen naar boven. Zo 
kwam ik bij de vraag hoe ik 
CMF eigenlijk heb ontdekt en 
wat het zo waardevol maakt.

TIRZA DORST-WISSE

Vanuit het studentenbestuur

Nu zou je deze vragen aan iedere CMF-congres-
bezoeker kunnen stellen. De antwoorden op het 

eerste lopen wijd uiteen, van een tip van je oma tot aan 
een poster in je studentenhuis. Gelukkig kent CMF deze 
diversiteit en zijn er zoveel verschillende wegen die naar 
CMF leiden! Mijn verhaal begon met een zoektocht op 
internet. Nadat ik was ingeloot voor geneeskunde wees 
iemand mij op de ethische vraagstukken die bij dit vak 
horen. Hierop vroeg ik me af of er iets zou bestaan wat 
mij kon helpen om hierin als christen geïnformeerd en 
toegerust te worden. Destijds vond ik de website van 
CMF, maar daarna bleef het nog even stil. 

Enkele jaren later zag ik een uitnodiging voor een lezing 
in Leiden voorbijkomen. Ik ging erheen, waarbij me opviel 
dat er maar vijf mensen aanwezig waren. Inclusief de 
spreker en organisatoren. Toen dacht ik: dit kan anders! 
En ja, het is zeker anders geworden. Van CMF-Leiden tot 
de landelijke congrescommissie en uiteindelijk voorzitter 
van het studentenbestuur, het is me allemaal overkomen. 
Door de tijd heen heb ik met andere CMF’ers met veel 
liefde en plezier momenten georganiseerd ter bezinning, 
inspiratie en toerusting van de CMF-studenten. Momen-
ten waarop we ervaringen uit kunnen wisselen en van el-
kaar kunnen horen hoe het is om als christen in deze tijd 
arts te worden (en straks te zijn). Hopend op een bemoe-
diging voor iedere dokter in spé; voor jou dus! Immers: 
een christelijke dokter ben je al aan het worden vanaf je 

eerste college-uurtje! Met vallen en opstaan hopen we zo 
met elkaar iets van Gods liefde te laten doorschijnen in 
onze medische loopbaan. Daarbij mogen we beseffen dat 
we absoluut niet de enige zijn, maar dat er om ons heen 
vele anderen zijn die met dezelfde uitdagingen en vragen 
te maken krijgen. Dit is wat mij betreft het antwoord op 
de tweede vraag. 

CMF biedt je de meerwaarde van toerusting en ‘fellowship’, 
niet alleen voor nu, maar voor je hele carrière als medi-
cus. Denk bijvoorbeeld aan de CMF-artsenkringen of de 
jaarlijkse cursus medische ethiek. Daarbij proberen we als 
studentenbestuur bij te dragen aan opbouwende activi-
teiten en het vergroten van de bekendheid van CMF zowel 
in christelijke als niet-christelijke kringen. Om weer terug 
te keren naar mijn eigen stekkie: inmiddels worden er in 
Leiden lezingen, co-kringen en artsenkringen gehouden. 
Het bezoekersaantal was nu vijfentwintig enthousiaste 
medici in spé! Het is leuk dat om een schakeltje te mogen 
zijn in dit geheel. Vanuit het studentenbestuur hopen we 
van harte dat jij ook de waarde van CMF mag ontdekken 
en enthousiast mag worden voor wat CMF doet. ‘’Bemoe-
dig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u 
trouwens al doet.’’ (1 Thessalonicenzen 5:11). Amen!  

Tirza Dorst-Wisse is Coassistent en Voorzitter CMF-
studentenbestuur.
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Boekrecensies

Een goede dood
Euthanasie gewikt en gewogen

AART VAN WOLFSWINKEL

DE SCHRIJVER
Ton Vink is schrijver en filosoof en stu-
deerde filosofie, psychologie, gods-
dienstwetenschappen en geschiede-
nis. Hij werkt als counselor samen met 
Stichting de Einder. Deze stichting heeft 
als motto: steun bij een humane dood 
in eigen regie. Ton Vink ziet zichzelf niet 
als iemand die de ander helpt met zelf-
doding. Wel om die ander te helpen “de 
zeggenschap en regie over zijn levens-
einde in eigen hand te krijgen”.

DE THEMATIEK
Centraal in het boek staat de goede 
dood, eu thanatos. Kernvraag is wat een 
goede dood tot een goede dood maakt. 
Daarbij staat voor hem niet het resul-
taat voorop, maar het proces of de weg 
erheen. Ton Vink onderscheidt meerde-
re mogelijkheden. De goede dood als: 
met leven ophouden, wegglijden in de 
‘eeuwige slaap’, artseneuthanasie en 
zelfeuthanasie. Zelfbeschikking en au-
tonomie zijn belangrijke uitgangspun-
ten bij deze zoektocht. Het boek begint 

ermee. Kritisch doorlicht de auteur de 
recente geschiedenis van het eutha-
nasiedebat. Hij verkent de grenzen van 
de euthanasiewet en legt de vinger bij 
opmerkelijke maatschappelijke ontwik-
kelingen op dit vlak. De thematiek is 
hem op het lijf geschreven. Vanuit zijn 
betrokkenheid als counselor maakt hij 
beladen thema’s als levensbeëindiging 
bij dementie, psychiatrische ziekte en 
voltooid leven bespreekbaar. Min of 
meer voorzichtig breekt hij een lans 
voor zelfeuthanasie, met oog voor de 
cry for help van de betrokkene en reke-
ning houdend met de impact ervan op 
de nabestaanden.     

MEEST OPVALLENDE PASSAGE
De auteur ziet meer ruimte voor 
zelfeuthanasie in de praktijk dan het hui-
dig juridisch kader ervoor biedt. Daarom 
steeds weer de vraag of zelfeuthanasie 
– hoewel niet legaal – wel legitiem is. 
“Deze weg is misschien niet legaal, maar 
wel degelijk legitiem: Het ‘mag’ mis-
schien niet, maar het deugt wel degelijk.” 
Daarmee plaveit hij de weg naar verdere 
acceptatie van zelfeuthanasie. 

REDEN OM WEL OF NIET 
TE LEZEN
Het is een lezenswaardig boek. De in-
houd staat echter op gespannen voet 
met het bijbels getuigenis over leven 
en dood, over de goede dood. Mooi 
is dat Ton Vink zelf het voorbehoud 
maakt. “Ook wanneer je kunt zeggen 
dat iemand een goede dood stierf, wil 
dat niet zeggen dat het goed is dat hij 
dood is. Dat laatste oordeel zou ik het 
liefst aan de betrokkene zelf overlaten; 
met de aantekening dat we er derhalve 
nooit met zekerheid achter zullen ko-
men. Hij is namelijk dood.” Daar zit voor 
mij een belangrijke inconsistentie in het 
debat en de praktijk rondom levensbe-
eindiging. We weten niet wat het op-
levert, zo’n zelfgekozen dood. Wat het 
resultaat is. Terwijl juist het resultaat 
telt! Het is of de ernst van de eeuwige 
verlatenheid, of de werkelijkheid van 
het eeuwige leven, dankzij Jezus’ kruis-

dood. De weg daarheen is de weg van 
een discipel van Jezus. Zelfeuthanasie 
past niet bij Zijn way of life. 

Dit doet even pijn

ANNET BOS

DE SCHRIJVER
Adam Kay (1980) is een Britse arts die 
na zijn medische opleiding zes jaar als 
arts-assistent heeft gewerkt in diverse 
NHS-ziekenhuizen, voornamelijk op de 
afdeling gynaecologie/verloskunde. In 
2010 stopte hij met zijn werk als arts en 
werd cabaretier en schrijver.

DE THEMATIEK
“Dit doet even pijn” is gebaseerd op de 
dagboeken die Adam Kay bijhield in de 

Een goede dood
Euthanasie gewikt en gewogen
Ton Vink

Uitgeverij Klement, 2017
200 pagina’s
ISBN 9789086872244
€ 19,99
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jaren dat hij als arts-assistent werkte. 
Directe aanleiding om deze dagboek-
fragmenten te bundelen, waren de 
nieuwe contracten die artsen in oplei-
ding bij de NHS in 2015 kregen, waar-
door volgens Kay de toch al hoge werk-
druk voor jonge artsen nog verder zou 
toenemen – ten koste van de patiënt-
veiligheid. Hij vond het hartverscheu-
rend dat de nieuwe contracten ondanks 
protesten werden ingevoerd. Hij wilde 
iets terugdoen door zijn eigen ervarin-
gen als arts – met de nodige humor – te 
beschrijven, zodat de verantwoordelij-
ke minister een idee heeft wat hij van 
jonge artsen vraagt. De spoedgevallen, 
de mondige patiënten, de wissel die het 
harde werken op priverelaties kan trek-
ken, het omgaan met medische missers 
en meer, is terug te lezen in dit boek.

MEEST OPVALLENDE PASSAGE
‘Wat we ook ontberen aan vrije tijd wordt 
meer dan goed gemaakt met verhalen 
over de patiënten.’ En, na een overlijden 
bij een gemiste placenta praevia: ‘Als je 
in dit vak wilt overleven, moet je jezelf 
ervan overtuigen dat deze verschrikkin-
gen slechts deel uitmaken van je werk.’

REDENEN OM WEL TE LEZEN
Het boek is zeer onderhouden en humo-
ristisch geschreven. Veel situaties zullen 
de meeste artsen en co-assistenten er-
gens bekend voorkomen. Het kan, hoewel 
de situatie in Engeland zeker niet één op 
één met die in Nederland te vergelijken is, 
ook handig zijn om middels dit boek fa-
milieleden of vrienden een idee te geven 
hoe het leven als arts in opleiding eruit 
kan zien. Het kan leiden tot het begrip dat 
een dokter uiteindelijk ook gewoon een 
mens is, die last kan hebben van uitput-
ting, verdriet, et cetera.

REDENEN OM NIET TE LEZEN
Voor medici die na een lange dag met prak-
tijkervaringen niet zitten te wachten op de 
talloze anekdotes uit de praktijk is dit zeker 
geen geschikt boek. Ook zal niet iedereen 
het waarderen dat de humor soms ten 
koste van de anoniem opgevoerde patiënt 

of collega gaat en dat het taalgebruik hier 
en daar behoorlijk plastisch is en doorspekt 
met termen als ‘helse nachtdienst’. 

Knijpen in de ziel

ROBERT VAN KLEEF

DE SCHRIJVER
Schrijver Frans Zitman is met recht een 
autoriteit in de Nederlandse psychiatrie. 
Hij was onder andere hoogleraar en af-
delingshoofd in het Leids academisch 
ziekenhuis, hoogleraar biologische psy-
chiatrie in Nijmegen en directeur van 
GGZ-instelling Rivierduinen. 

DE THEMATIEK
Het hoofdthema van dit boek is een een-
voudige vraag: wat is een psychiatrische 
ziekte? Al snel komen we erachter dat we 

deze vraag niet kunnen afdoen met een 
antwoord dat voor de hand ligt: psychia-
trische ziekten zijn aandoeningen van de 
geest. Want als we hier de natuurweten-
schappelijke onderzoeken vanuit de ge-
neeskunde op loslaten, lopen we gran-
dioos vast. Het boek gaat over de relatie 
tussen enerzijds de geest, de psyche, de 
ziel of het subjectieve en anderzijds de 
hersenen, het lichaam, het stoffelijke. 
Zitman schetst ook hoe er vanuit allerlei 
kanten wordt getwijfeld aan de werk-
zaamheid van psychofarmaca.

MEEST OPVALLENDE PASSAGE
“Voor filosofen is het een interessant, 
maar abstract onderwerp. Discussies er-
over hebben grotendeels een vrijblijvend 
karakter. Na afloop keren ze naar huis 
terug en gaan rustig slapen. Voor de be-
handeling van psychiatrische patiënten 
is het daarentegen een levensgroot pro-
bleem: tenslotte zijn zij het die worstelen 
met problemen op dat grensvlak en die 
daaronder ernstig lijden. Het onderwerp 
is in de psychiatrie dus niet vrijblijvend. 
Het is niet voor niks dat het vak ondanks 
zijn bloei toch al vanaf het begin in een 
crisis verkeert.”

REDENEN OM NIET TE LEZEN
‘Knijpen in de ziel’ wordt boeiend op het 
moment dat de schrijver zijn ervaringen 
vanuit de praktijk probeert te spiegelen 
aan de lopende discussie in de weten-
schap. Helaas gebeurt dit veel te weinig. 
Als Zitman de kans ziet om uit te wij-
den, maakt hij hier ruimschoots gebruik 
van. Al lezende vraag je jezelf vaak af 
waar de beschreven discussie past in 
het overkoepelende thema. Omdat Zit-
man nauwelijks pauzes neemt om te re-
cupereren ontgaat de structuur van het 
boek de lezer vaak.

REDENEN OM WEL TE LEZEN
Zitman geeft blijk van een ruime prak-
tijkervaring en bovenal van een grote 
belezenheid. Hierdoor krijgen we wel-
haast een alomvattend beeld van de 
geschiedenis van de psychiatrie. Na een 
nieuwsgierig makend eerste hoofdstuk 

Dit doet even pijn
Adam Kay

Uitgeverij Prometheus, 2018
269 pagina’s
ISBN 9789044636727
€ 18,99
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belandt de lezer desondanks in een 
doolhof waarin de psychiatrie de grote 
gemene deler is. 

La Devinière

DIANNE VAN DAM-NOLEN

DE THEMATIEK
In België woont een groep mensen sa-
men. Deze leefgemeenschap, La Deviniè-
re, bestaat al jaren. De meesten van hen 
zijn uitbehandeld binnen de reguliere 
psychiatrie. Psycholoog Michel Hock 
bracht deze mensen bij elkaar en richt-
te La Devinière in de zeventigerjaren op. 
Voor het maken van dit gelijknamige boek 
volgde fotografe Pia van Spaendonck de 
groep drie jaar lang en legde hun leven en 
uitzonderlijk expressieve gezichten vast.

DE BOODSCHAP
Het is het motto van het boek, een gedach-
te van Hock: ‘Hopeloze gevallen bestaan 
niet. Hopeloos kan alleen de manier zijn 
waarop wij met deze mensen omgaan.’

DE FOTOGRAAF
Uit de voortreffelijke foto’s die Van 
Spaendonck maakte, blijkt een doorleving 
van het bovenstaande citaat. In de jaren dat 
ze de groep volgde, maakte ze contact met 
de bewoners. In de foto’s zijn de bewoners 
niet gevangen, maar weerspiegelt Van 
Spaendonck menselijkheid en hoop. Haar 
beelden getuigen van groot respect. En 
dát raakt. Je voelt je dankbaar dat je dit 
inkijkje krijgt in het leven van de bewoners. 
Je geniet met ze mee, je voelt met ze mee 
en lijdt met ze mee. Halverwege het boek 
staat ‘Het is niet de ziekte die onze zorg 
verdient, maar de ziel.’ Daarmee valt de 
beleving op z’n plaats: je ziet de bewoners 
niet langer als patiënten, maar wordt 
ontroerd door hun rijke gevoelsleven.

REDENEN OM NIET TE LEZEN
Allereerst: lezen kun je dit fotoboek niet. 
Hoewel, naar elke foto kun je minstens 
zo lang kijken als naar een pagina ge-
vuld met woorden. Elke foto roept een 
verhaal op. Ze vangen je blik en zetten je 
aan het nadenken. 

REDENEN OM WEL TE LEZEN
Stuk voor stuk zijn de foto’s treffend 
en confronterend. Het is een boek om 

regelmatig open te slaan en bij een foto 
stil te staan. De pagina’s vragen om je 
aandacht. Er gaat een wereld open van 
situaties en gevoelens. Terwijl je de 
pagina’s omslaat, kijken de bewoners 
je aan en raak je automatisch bij hun 
verhaal betrokken. Het is verbazend 
hoe Van Spaendonck én het alledaagse 
én het abnormale kan vangen met de 
camera. De menselijkheid spat er vanaf.  

De oprichters in 1976 wilden een alter-
natief bieden voor de psychiatrie destijds, 
een plek waar ze zichzelf konden zijn. La 
Devinière blijkt dus ook hoogst actueel. 
De woongemeenschap richt onze blik 
op mogelijkheden en de foto’s scheppen 
daar een appellerend beeld bij. Om deze 
redenen verdient dit boek een plek op een 
tafel in onze huizen en is ze een prachtig 
geschenk om cadeau te doen.

Knijpen in de ziel
Frans Zitman

Amsterdam, 2018
218 pagina’s
ISBN 9789024419241
€ 24,95

La Devinière
Pia van Spaendonck

Uitgeverij KOMMA, 2018
112 pagina’s
ISBN 9789491525742
€ 49,95

Als redactie zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. 
Lijkt het u leuk om mee te denken over de thema’s en inhoud 

van ons blad, of juist over de vormgeving? 

Voor meer informatie of (vrijblijvend) bijwonen van een vergadering, 
neem contact op met onze hoofdredacteur (willemiensmelt@gmail.com).

Nieuwe redactieleden gezocht
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Agenda

29-31 maart 2019
CMF Studentencongres
Thema: volgt
Locatie: Utrecht
Informatie: www.cmf-nederland.nl

3 april 2019
NPV Zorg Symposium
Thema: Bitter en Zoet: over de rol van de pastor 
in het gesprek over het levenseinde
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl

Voor meer informatie of activiteiten in Nederland, 
zie: www.cmf-nederland.nl

Voor overige internationale conferenties, 
zie: www.icmda.net



Voor meer informatie: plieverse@cmf-nederland.nl.
Reacties graag voor 20 januari 2019 naar: info@cmf-nederland.nl.

Vacatures CMF
CMF zoekt:

BESTUURSVOORZITTER 
Op vrijwillige basis

Vind je het belangrijk om ontmoeting te hebben 
met andere christelijke artsen? Heb je behoefte aan 
een christelijk geluid in de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg en ondersteuning bij hoe zaken met 
betrekking tot geloof en jouw werk aan te vliegen? 
CMF Nederland wil een plek zijn waar deze vragen 
samenkomen en beantwoord worden. Dit ontstaat 
niet vanzelf; het bestuur van CMF Nederland werkt 
om dit te realiseren.

In verband met pensionering van de huidige voorzit-
ter zoeken wij een opvolger.

Je bent belijdend christen, praktiserend arts met 
ruime ervaring, rustig en stressbestendig, je hebt het 
belang van de vereniging voor ogen en hebt affiniteit 
met media.

Je wordt het gezicht van de vereniging richting 
media en politiek en bewaakt de voortgang van het 
reilen en zeilen van de vereniging. Je geeft (waar 
nodig) leiding aan een jong en enthousiast bestuur.

STAFWERKER STUDENTENWERK 
0,2 FTE 

‘De jeugd heeft de toekomst,’ zo luidt het gezegde. 
Binnen CMF Nederland vinden wij het belangrijk 
om christelijke medische studenten toe te rusten 
om straks een antwoord te bieden op de vragen die 
komen bij het zijn van een christen medische profes-
sional. Het CMF Nederland studentenbestuur werkt 
hard om ontmoeting en toerusting van christelijke 
medische studenten te faciliteren. Wij zoeken on-
dersteuning voor hen, met name om een continue 
factor te bieden.

Je hebt affiniteit met studenten, bent zelfstandig 
werkend en organisatorisch sterk, goed in netwerken 
en bij voorkeur arts.

Je werkt samen met het studentenbestuur en met de 
stedengroepen en ondersteunt bij het opzetten en or-
ganiseren van landelijk en plaatselijk studentenwerk, 
zowel inhoudelijk als procesmatig.

Salaris conform de arts-assistentenschaal in de CAO 
perifere ziekenhuizen.


