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Transseksualiteit of genderdysforie krijgt steeds meer aan-
dacht in de media, door bekende transgenders (Valentijn de 
Hingh, Loiza Lamers en Caitlyn Jenner), programma’s als 
Hij is een zij (figuur 1) en films als The Danish girl. Ook ko-
men er steeds meer mensen die niet binair denken en zich 
niet in een hokje willen laten plaatsen, en zich niet man 
of vrouw willen noemen, de zogenoemde genderbenders, 
‘gender fluids’, ‘gender non-conforms’, genderneutrale en 
gendervariant personen, zoals Conchita Wurst (songfestival) 
(figuur 2), Andrej Pejic (Hema billboard) en de tweeling Lisa 
en Anne Bosveld (Volkskrant magazine). Vooral de laatste 
groep is in opmars, mogelijk ook doordat je tegenwoordig je 
geslacht kunt laten wijzigen zonder geopereerd te worden. 
Eerder kon dit alleen als je niet meer fertiel was, dit beteken-
de voor mannen dat ze een orchidectomie moesten hebben 
ondergaan en voor vrouwen een hysterectomie en ovariëcto-
mie. Nu is er een expertverklaring nodig dat er sprake is van 
genderdysforie.

Het symposium volgde na twee ‘pre-conferences’, namelijk 
de ’Surgeons only’ en de ‘State of the Art’.
Hierna volgt een verslag van de ’Surgeons only pre-conferen-
ce’, de opening, de extra activiteiten en het symposium zelf.

sUrgeons only pre-ConferenCe

Deze conferentie werd bijgewoond door een internationaal 
gezelschap van genderchirurgen. Een klein aantal van hen is 
zelf transgender. Het multidisciplinaire karakter wordt dui-
delijk door het verschil in aanpak van de diverse problema-

tiek. Plastisch chirurgen, urologen, gynaecologen, algemeen 
chirurgen en kaakchirurgen kunnen een kort kijkje nemen 
in elkaars keuken en verschil van aanpak zien. 
Maar ook culturele en sociaal-demografische verschillen 
worden belicht waardoor bijvoorbeeld de selectiecriteria of 
operatietechnieken kunnen verschillen. Zo komen patiënten 
in Nederland alleen in aanmerking voor een genitale opera-
tie bij een BMI onder de 30. In de VS is dat niet haalbaar, 
zij opereren patiënten met een BMI van 35 of zelfs 40. Ook 
zijn er bijvoorbeeld technieken ontwikkeld aangepast aan 
het budget van de patiënt, omdat het niet overal verzekerde 
zorg betreft.
Het VUmc was goed vertegenwoordigd onder de sprekers. 
In volgorde van spreken:

Heleen Sluijmer 
(onderzoekster)

The prevalence of vulvar necrosis as a 
complication of MtF sex reasignment 
surgery: a retrospective study

Müjde Özer (plastisch 
chirurg)

The vascularisation of the prepuce in re-
lation to MtF sex reasignment surgery.

Mark Bram Bouman 
(plastisch chirurg)

Film: Surgical technique of total lapa-
roscopic vaginoplasty.

WPATh symposium, Amsterdam
M. Özer, T.M.T. Tempelman 

M. Özer, plastisch chirurg, Plastische Chirurgie, VU medisch centrum, Amsterdam 

T.M.T. Tempelman, plastisch chirurg, Plastische Chirurgie, Universitair Medisch 

Centrum Groningen

Het WPATH (‘World Professional Association for Transgender Health’) 
is: ‘A professional organization devoted to the understanding and treat-
ment of gender identity disorders’. Met als missie het bevorderen van 
evidencebased zorg, opleiding, wetenschap, pleidooi, publiek beleid en 
respect in transgendergezondheid. 
Het WPATH symposium is een tweejaarlijks symposium dat dit jaar 
van 18-21 juni gehouden is in Amsterdam en is georganiseerd door het 
kenniscentrum Genderdysforie van het VUmc en Transvisie Zorg. Het 
thema was: “Growing: Empowerment, Expertise, Evidence”. Wat deze 
organisatie zo bijzonder maakt is dat het een organisatie is voor en door 
transgenders.
Tijdens het symposium zijn er dus niet alleen medisch specialisten, 
maar ook psychologen, juristen, maatschappelijk werkers, counselors, 
psychotherapeuten, sociologen, antropologen, seksuologen, bekken-
bodemtherapeuten, logopedisten en vooral leden van de doelgroep: de 
transgenders zelf!

Figuur 1. Door een program
ma als ‘Hij is een zij’ krijgt 
transseksualiteit steeds meer 
aandacht in de media.

Figuur 2. Steeds meer mensen laten zich niet in een hokje plaat
sen, zoals de songfestivalwinnaar/winnares van 2015 Conchita 
Wurst.
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combineerd met de gynaecoloog (hysterectomie en ovariëc-
tomie) geopereerd en wordt testosteron niet gestopt.

falloplastiek en metaiDoioplastiek

Het doen van een colpectomie voor het construeren van een 
mannelijk genitaal heeft het percentage urethrafistels ver-
minderd, wel worden er nog stricturen van de urethra ge-
zien en niet alleen op de naden van de urethraverlenging. 
De verschillende vormen van urtheraverlenging zoals de 
RFF (‘radial forearm flap’) als het prelamineren en het buc-
caal slijmvlies. Duidelijk wordt dat het plaatsen van tissue-
expanders om het donorplaatslitteken te verkleinen geen 
toegevoegde waarde heeft en zelf leidt tot meer complicaties. 
Tevens komt het plaatsen van een erectieprothese aan bod, 
wat multidisciplinair wordt besproken. Ook het gebruik van 
een siliconen penisprothese die op botankers in het os pubis 
geklikt kan worden komt aan bod.

faCiale feminiserenDe ChirUrgie

Prachtige resultaten van ossale en wekedelencorrecties, 
haartransplantaties, verlagen van de haargrens en neuscor-
rectie met als doel het gelaat aan te passen aan het vrouwelijk 
geslacht.

hystereCtomie

Laparoscopie versus robot, waarbij het voordeel van de robot-
chirurgie is dat hierbij tegelijk een colpectomie gedaan kan 
worden zonder veel bloedverlies.

Deze dag werd afgesloten met cocktails en een zeer geslaagd 
diner in restaurant het Rijks.

het Wpath sympsiUm (figUUr 3) 
De opening werd verricht door niemand minder dan Hare 
Majesteit koningin Maxima! Een kleine rol maar een grote 
eer, wereldwijd werd er besproken hoe gesteund de trans-
gendergemeenschap zich voelt door ons Koningshuis.

In haar aanwezigheid heeft Alex Bakker historicus en docu-
mentairemaker (I’m a women now en Transit Havana met 
niemand minder dan Marlon Buncamper!) een prachtig ver-
haal gehouden over de geschiedenis van de transseksuelen 
in Nederland.

Het was een gevarieerd programma met ethiek, een inzage 
in de problemen van transgenders in andere landen, eigen 
ervaringen, een klein opstandje door een actiegroep, maar 
ook prof. van Zuijlen was van de partij met zijn voordracht: 
‘Challenges en mythes in 3D bioprinting’ (figuur 4). Hij ver-
wacht dat bio-engenering een rol zal spelen in de toekomst, 
maar zover is het helaas nog niet, er zijn nu nog te veel uit-
dagingen.

In de avond was de documentaire Transit Havana te zien in 
de Balie (figuur 5). 
Eén keer per jaar vliegen een Nederlandse (dr. Buncamper) 
en een Vlaamse (prof. Monstrey) plastisch chirurg naar Ha-
vana om vijf Cubaanse transgenders te opereren. Ze doen dit 

Winky Sandberg 
(psycholoog)

Sexual experience after vaginoplasty

Wouter van der Sluijs 
(plastisch chirurg i.o.)

Revision vaginoplasty, a comparison 
of laparoscopic intestinal versus FTG 
vaginoplasty

Erman Akpinar 
(onderzoeker)

Clinical characteristics and manage-
ment of neovaginal fistulas after 
vaginaplasty.

Tim van der Grift 
(promovendus)

Introduction: Transmen’s body image 
and the effects of Mastectomy

Lian Elfering (Physician 
Assistant)

Donor-site tissue expansion in phallo-
plasty: expander-related complications 
and effect on donor-site scar quality

Dries Twijnstra 
(gynaecoloog)

Robot assisted laparoscopic colectomy 
in FtM transgender patients: technique 
and outcomes of a prospective study.

 
onDerWerpen Die aan boD zijn gekomen

vaginaplastiek

Waar plaats je een neovagina en hoe creëer je een holte ter 
hoogte van de fascie van Denonvillier? Het prepareren kan 
stomp met de vinger of een depper, scherp met de schaar of 
met diathermie, dit is duidelijk de voorkeur van de operateur. 
Een uroloog uit Engeland gaat door de prostaat, wat hij een 
makkelijke en snelle route vindt, gebaseerd op een prostatec-
tomie. Hij ziet hierbij weinig bloedingen, maar noemt die 
dan ook oedeem en geen bloeding. Een plastisch chirurg uit 
de VS gaat bij voorkeur voor de fascie van Denonvillier langs 
omdat hij ervan overtuigd is dat er daar achter meer bloed-
vaten en zenuwen lopen en dat het seksuele gevoel postope-
ratief beter is en de kans op rectumperforatie minder groot.
De diverse vormen van bekleding van de neovagina komen 
aan bod, zoals huid-door-penisinversie, volledige dikte huid-
transplantaten uit de liezen, buik of scrotum, een gecom-
bineerde penoscrotale lap, een M-vormige pudendoscrotale 
lap, een ‘pudendal thigh/lotus petal’-flap gesteeld of als ei-
landlap en de darmvagina. 
Complicaties worden besproken zoals een recidiverende 
prolaps, perforaties en fistels (rectum of blaas), vulvaire 
necrose: die men elders weinig of niet heeft door het niet 
maken van bijvoorbeeld labia minora of dit in een tweede 
stadium maken of doordat het vlak van dissectie dieper ligt 
door meenemen van de tunica albuginea.
Technieken worden verder geïllustreerd door middel van vi-
deo’s door verschillende operateurs.
Ook wordt er gevraagd om samenwerking, om samen tot 
een richtlijn te komen voor de behandeling van fistels om 
zo door middel van de delphimethode een richtlijn samen 
te stellen op basis van de ervaring van de experts in de gen-
derchirurgie.

borstChirUrgie

Donutprocedure versus dubbele incisie/horizontaal litteken. 
Wordt bij een dubbele incisie de tepel gesteeld gelaten of als 
huidtransplantaat teruggeplaatst? Wat zijn de gevolgen van 
de verschillende technieken op de esthetiek? En hoe zien de 
transmannen dat zelf? In de meeste klinieken wordt er ge-



145

verslag 2016|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

nale zelfmedicatie, maar ook hoe de zorg voor transgender-
veteranen uit het Amerikaanse leger verbeterd kan worden. 
Toch is het bijzonder dat iedereen bezig is met het veran-
deren van de sekse, maar dat er zo weinig bekend is over 
transgenders en seks, zoals dr. Bouman in zijn proefschrift 
al schrijft, zou hier veel meer onderzoek naar gedaan moe-
ten worden.

Ondanks dat iedereen hard bezig is de zorg te verbeteren, 
blijkt aan de hand van de briefjes die je kon achterlaten in 
een van de ruimtes, dat niet alle patiënten even tevreden zijn.

Het symposium is een smeltkroes van culturen, achtergron-
den en identiteiten waar kennis en ervaring worden uitge-
wisseld om de zorg rond transgenderpatiënten te verbeteren. 
Het is een hele belevenis, die ik iedereen kan aanraden.

CorresponDentieaDres

Müjde Özer

E-mail: o.mujde@gmail.com

op uitnodiging van de dochter van de president, Mariela Cas-
tro, die een seksuele revolutie leidt binnen de socialistische 
heilstaat met de officiële leus ‘homofobia no, socialismo sì!’. 
De staat geeft transgenders gratis hormonen, operaties en 
een nieuwe identiteit, maar lukt het Cubaanse transgenders 
hun geluk te vinden te midden van intolerantie, armoede en 
prostitutie?
In de documentaire Transit Havana worden drie transgen-
ders in hun dagelijkse leven gevolgd, in afwachting van hun 
verlossende operatie. Daarbij maken we de historische dag 
mee waarop Raúl Castro en Barack Obama onverwacht de 
betrekkingen tussen beide landen herzien en daarmee grote 
verwachtingen losmaken, ook bij de hoofdpersonen. Transit 
Havana – Nieuwe helden van de Cubaanse Revolutie biedt een 
unieke blik op de paradoxen van Cuba en toont een verrassen-
de kant van dit bijzondere eiland dat zelf ook in transitie is.

Het gala van het symposium vond plaats in Paradiso, een 
geweldige locatie. 
Er was ruimschoots gelegenheid om in een andere setting 
met collega’s en de andere bezoekers van het congres te 
spreken. Maar het was vooral ook een zeer feestelijke avond 
waar werd gedanst op de muziek van de live band Hot Town, 
die aardig wat uurtjes hebben volgespeeld. 

Tijdens het symposium, dat plaatsvond in de Tolhuistuin in 
Amsterdam Noord, kwamen diverse invalshoeken van de be-
handeling van transgenders aan de orde.
Genderidentiteit en non-binaire genderidentiteit, en het los-
laten van het hokjesdenken, de veiligheid en effectiviteit van 
puberteitsremming, stem en stemtherapie.
Om je passabiliteit als transvrouw te vergroten kun je be-
halve hormonale therapie en genitale chirurgie ook denken 
aan stemtherapie, laserontharing, gelaats- en lichaamsfemi-
nisatie.
Maar er zijn ook keerzijden zo was er een minisymposium 
over suïcidaliteit onder transgenders. Bij een onderzoek on-
der 950 transgenders met een gemiddelde leeftijd van 17 
jaar, blijkt 80% over zelfmoord te hebben gedacht en 36% 
een poging tot suïcide te hebben gedaan, hierbij was bij > 
75% genderdysforie de reden van de suïcidepoging.
Er werd gesproken over TransPride, de gevaren van hormo-

Figuur 4. 
Prof. van 
Zuijlen houdt 
zijn lezing.

Figuur 5. De documentaire 
‘Transit Havana’ werd vertoond.

Figuur 3. De zaal tijdens het symposium.




