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Transgenderwet 
is riskant voor 
jongere meisjes

Marianne Driessen
Opinie

H
et zal de nodige le-
zers zijn ontgaan, 
maar er komt een 
wet aan die riskant is 
voor de gezondheid 

van jonge meiden. Zij vormen 
sinds een aantal jaren de over-
grote meerderheid op de wacht-
lijsten van genderklinieken. In 
Groot-Brittannië bestonden al 
langer zorgen over de enorm stij-
gende toestroom van jongeren 
naar de nationale genderkliniek 
Tavistock-GIDS in Londen. 
Werkdruk en de overtuiging dat 
er juist bij pubers snel gehandeld 
moet worden, leidden daar tot 
medische transities die vaak al na 
een of twee gesprekken plaats-
vonden. 

Genderkliniek
Recent is men terugkomen op 
deze weg. Na een vernietigend 
rapport  [Het zogenaamde 
CAS-rapport. Zie Interim report – 
Cass Review] besloot de regering 
in oktober deze genderkliniek 
voor jongeren te sluiten. Vanaf 
2023 leggen de Britten de focus op 
een benadering waarbij psycho-
therapie de hoofdrol speelt. Eerst 
en vooral moet er aandacht zijn 

voor de onderliggende problema-
tiek. De nieuwe Transgenderwet 
geeft juist veel te ruim baan aan 
medische ingrepen.

Wat zijn de beoogde wijzigin-
gen waarover de Tweede Kamer 
begin december opnieuw 
spreekt, die van invloed zijn op 
meiden die worstelen met hun 
veranderende lichaam? In de hui-
dige wet moet een arts of psycho-
loog beoordelen of een jongere 
haar geslacht mag wijzigen. Ook 
is er een verplichte minimum-
leeftijd van 16 jaar. In het nieuwe 
wetsvoorstel vervallen deze beide 
eisen. Dan kunnen jongeren 
vanaf 16 jaar helemaal zelf beslui-
ten om hun geslachtsregistratie te 
wijzigen (‘zelfidentificatie’), zon-
der tussenkomst van een arts en 
zonder instemming van de ou-
ders. Zijn kinderen jonger dan 16 
jaar, dan is ook het oordeel van 
een rechter nodig. Maar deze kan 

eventuele bezwaren van ouders 
aan de kant schuiven omdat het 
zelfbeschikkingsrecht van een 
kind vóór gaat. Hiermee wordt 
voor nóg jongere meisjes de weg 
vrijgemaakt voor het afdwingen 
van een medische transitie en 
worden ouders buitenspel gezet. 
Een genderkliniek kan een derge-
lijke eis dan niet meer bevragen 
of weigeren. Het nieuwe geslacht 
is immers een juridisch feit. Er 
resten dan slechts de ‘gender-be-
vestigende’ hormoonbehandelin-
gen en operaties.

Levenslang afhankelijk
Maar kunnen kinderen zo’n be-
langrijke beslissing overzien, ter-
wijl hun hersenen nog niet zijn 
volgroeid? We weten uit de psy-
chologie dat de rijping van het 
brein, vooral van dat gedeelte dat 
de langetermijneffecten kan 
overzien, pas volgroeid is rond 
het 25ste levensjaar. Om die rede-
nen vinden we het logisch dat 
jongeren onder de 18 nog geen al-
cohol mogen drinken, niet mo-
gen roken of een auto besturen. 
Waarom zouden we ze dan wel 
toestaan om hun lichaam te laten 
verminken en levenslang afhan-
kelijk te worden van hormonen 
en operaties?

We zouden ons ook kunnen af-

Als de nieuwe Transgenderwet wordt aangenomen kunnen jongeren 
vanaf 16 jaar helemaal zelf besluiten hun geslachtsregistratie te 
wijzigen, zonder tussenkomst van een arts en zonder instemming van 
de ouders. Maar praten en psychotherapie zijn gezonder dan 
medicijnen slikken en snijden in een gezond lichaam.

l 
Kunnen kinderen 
zo’n beslissing 
overzien, terwijl hun 
hersenen nog niet 
zijn volgroeid?

INGEZONDEN

Gelijke monniken....
Wat een afknapper te moeten le-
zen dat onze burgemeester een 
uitzondering maakt qua trouwlo-
catie voor Guus Meeuwis [BD 3, 4 
november; ‘Waarom mag Guus 
hier wél trouwen en ik niet?’]! Wát 
zijn dan wel die geweldige ver-
diensten van Meeuwis voor Til-
burg? Op de foto laat hij in elk ge-
val zijn aanstaande echtgenote 
heel ‘galant’ achter zich aan lopen. 
Wat een ‘heer’! Ik begrijp de te-
leurstelling van Kim volledig, dit 
is discriminatie en dat valt mij van 
meneer Weterings zwaar tegen! 
Een (burger)vader hoort al zijn 
kinderen hetzelfde te behandelen. 
Gelijke monniken, gelijke kappen!
A.M. Nefs-Lampe 
Tilburg

 e Manon Meijers en Guus Meeuwis.  
FOTO BRUNOPRESS, HEUKERS MEDIA

 e ‘Qua sfeer vullen de drie dorpen Boxtel (zie foto), Best en  
Oirschot elkaar goed aan.’ FOTO MARC BOLSIUS

Boxtel, Best en 
Oirschot als   
Groene Woud
Gerard Vinke
Opinie

Boxtel, Best en Oirschot liggen zo 
mooi in een driehoek dat ze samen 
een sterke gemeente zouden kun-
nen vormen, als tegenhanger van 
Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.

Gedwongen samenvoeging 
hangt al jaren als een zwaard van 
Damocles boven kleine gemeen-
ten als Oirschot. Om die te voor-
komen zijn allerlei activiteiten 
ontplooid om zelf aan het stuur te 
blijven, maar tot op heden zonder 
resultaat. Toch zijn er allerlei  
signalen die een toekomst als zelf-
standige gemeente ter discussie 
stellen. 

Mogelijke fusie
Een belangrijk signaal is met name 
dat het kleine gemeenten lastig 
lukt om voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers aan zich te 
binden. Oplossingen middels in-
tergemeentelijke samenwerkings-
verbanden missen vaak een krach-
tige democratische controle en 
zijn voor inwoners vaak zeer af-
standelijk. Alternatieven voor een 
mogelijke fusie werden tot heden 
uitsluitend binnen de veiligheids-
regio Eindhoven gezocht. 

Nu komt er vanuit de Boxtelse 
gemeenteraad een nieuw geluid 
[BD 8 oktober; ‘Boxtel bij Best of 
Oirschot, of misschien toch alleen 
verder?’]. Ontevredenheid met de 
gemeentelijke samenwerking met 

Sint-Michielsgestel bracht de inte-
ressante gedachte naar voren van 
een fusie tussen Boxtel, Best en 
Oirschot. Het gaat hier wel om 
twee verschillende veiligheidsre-
gio’s, maar zeker met een aantal 
aantrekkelijke aspecten. Met een 
inwoneraantal van 80.000 kan er 
sprake zijn van een robuuste ge-
meente die alle taken op een kwa-
litatief goede manier kan vervul-
len. Die ook in staat geacht mag 
worden goede medewerkers uit te 
dagen. De dorpen liggen prachtig 
in een driehoek tegen elkaar aan. 
Ze omvatten alle drie aanzienlijke 
agrarische activiteiten, waar deze 
nieuwe gemeente, in tegenstelling 
tot de drie grote omliggende ge-
meenten, gespecialiseerde ambte-
naren voor kan aantrekken.

Krachtige tegenstroom
Deze nieuwe gemeente kan een 
krachtige tegenstroom bieden  
tegen de ongebreidelde drang tot 
groter groeien van Eindhoven, Til-
burg en Den Bosch. Qua sfeer vul-
len de drie dorpen elkaar goed aan. 
Hele generaties scholieren zijn in 
de buurdorpen naar school ge-
gaan. Veel inwoners hebben er 
kennissen en hebben organisatori-
sche verbanden met elkaar. Wel-
licht is het goed dat onze bestuur-
ders dit signaal oppakken en daar-
mee aan het stuur blijven, voordat 
anderen dat stuur pakken.

 a Gerard Vinke woont in oirschot.
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vragen waarom tegenwoordig 
steeds meer jonge meiden een af-
keer voelen van hun veranderende 
lichaam. Waarom willen ineens 

honderden pubermeisjes van ge-
slacht veranderen? We weten dat 
er vaak meerdere onderliggende 
psychische problemen spelen. 
Deze meiden worstelen bijvoor-
beeld met romantische/seksuele 
gevoelens naar andere meisjes 
maar durven daar niet voor uit te 
komen, of ze worden gepest en 
horen nergens bij. Ze zijn autis-
tisch, hebben een depressie of 
ADHD. Nog ernstiger is dat een 
deel van deze groep meisjes een 
trauma heeft opgelopen door sek-
sueel geweld of een lastig verleden 

heeft in de pleegzorg. Dan lijkt 
#transboy worden de oplossing. 
Op internet vinden ze prachtige 
voorbeelden.

Online wordt het slikken van 
zware puberteitsremmers, testos-
teron en borstamputaties voorge-
spiegeld als uitweg uit hun proble-
men. Maar onderzoek wijst uit dat 
het bij tieners zonder medisch in-
grijpen meestal vanzelf goedkomt 
en zij uiteindelijk hun vrouwenli-
chaam en, bij een groot deel van 
hen, ook hun lesbische geaardheid 
accepteren.

Natuurlijk moeten deze meiden 
steun krijgen bij hun twijfels. 
Maar praten en psychotherapie 
zijn gezonder dan medicijnen slik-
ken en snijden in een gezond li-
chaam. Bovendien zien we dat er 
steeds meer jonge vrouwen terug-
komen van hun transitie. Maar die 
lage stem en de littekens op hun 

l 
Een hele generatie 
meiden gaat hier 
de kwalijke 
gevolgen van 
ondervinden

 e ‘Waarom willen ineens honder-
den pubermeisjes van geslacht 
veranderen? Natuurlijk moeten 
deze meiden steun krijgen bij 
hun twijfels.’ FOTO SHUTTERSTOCK

Qatar en de hypocrisie
Een kleine reactie op alle commo-
tie van de deelname van Neder-
land aan het WK voetbal in Qatar. 
Wat toch een hypocriete reactie 
van media en politiek in Neder-
land op de deelname van Neder-
land aan dit toernooi. Ja, de FIFA 
voetbalbond heeft boter op het 
hoofd en Qatar hoort bij de drie 
grootste LNG (vloeibaar gas) ex-
porteurs van de wereld. En ja, in 
het Midden-Oosten gaat men an-
ders om met arbeiders. Dat is sterk 
cultuurgebonden. Het heeft ook 
met religie te maken. Zo gaat het 
daar al honderden jaren. Met in 
mijn achterhoofd de gedachte dat 
er  tweehonderd jaar geleden nog 
slaven rondliepen op de plantages 
in Suriname, stop ik deze opsom-

ming van feiten. Wat me het 
meeste ergert is dat er volgens be-
paalde organen duizenden slacht-
offers gevallen zijn tijdens de 
bouw van voetbalstadions in Qatar 
maar dat dit door niemand bewe-
zen is. Laat men zich druk maken 
over de tienduizenden echte 
slachtoffers van de oorlog in de 
Oekraïne. Dat alle energie van de 
schreeuwers over Qatar naar Rus-
land en de Oekraïne gaat om hen 
te bewegen te stoppen met deze 
zinloze slachtpartij. Ook al wijst 
de meeste schuld van de ellende 
richting Rusland.
Ben Kuilman
Boxtel

Kerken lopen leeg
Het beste nieuws kwam onlangs 

van de bisschoppen: minder dan 
100.000 Nederlandse katholieken 
bezoeken in het weekeinde nog de 
mis [BD 29 oktober; ‘Katholieke 
kerk loopt leeg: corona versnelt 
uittocht’]. 
Het allerbeste nieuws staat in het-
zelfde bericht: zelfs 60 jaar na het 
begin van de leegloop steken de 
verantwoordelijken nog steeds de 
hand niet in eigen boezem. 
Gerda Coppens
Zaltbommel

Schandalige winsten
Alle prijzen rijzen sky high. Het ge-
wone volk zit diep in de ellende.
Oorzaak: de olie- en gasprijzen 
schieten omhoog. Dan ook nog de 
hypotheekrente omhoog! Nóg 
meer lastendruk! 

Maar wacht eens even... De olie-
prijs per vat is helemaal niet hoger 
dan een paar jaar terug! Dat bete-
kent dat alleen de oliemaatschap-
pijen schandalige winsten maken! 
Dat is pure oorlogswoekerwinst. 
Daar past mijns inziens alleen 
maar een keiharde aanpak bij. 
President Joe Biden is al bezig: 
hoge belasting voor de oliemaat-
schappijen. 
Ik denk dat nationalisatie nog  
beter op zijn plaats is!
Don Elsman
Heerewaarden

Geen reactie van Jumbo
Nee, ik wil het niet over de perike-
len rond de heer Van Eerd hebben 
[BD 3 november; ‘Tonnen cash ge-
vonden in huis Van Eerd’] maar 

over de supermarktketen Jumbo 
en hun sponsoring. Jumbo spon-
sort de Formule I (Max Verstap-
pen), een hele schaats- en wieler-
ploeg. Hierin gaan toch ook mil-
joenen om. 
Maar als je dan een brief schrijft 
naar het hoofdkantoor van Jumbo 
in Veghel met de vraag of ze wat 
(levensmiddelen)prijzen voor een 
bingo ter beschikking willen stel-
len voor een afdeling van de Zon-
nebloem, nemen ze nog niet eens 
de moeite om te reageren. Een 
briefje met ja of nee is toch niet te 
veel gevraagd?
Dat is nu de service van Jumbo. Ik 
zal ook nooit meer in een Jumbo-
winkel boodschappen doen.
Henk Schollen
Tilburg

borst zijn blijvend. Wie neemt 
straks de verantwoordelijkheid 
voor deze medische missers?

In Groot-Brittannië gaat de me-
dische wereld nu een enorme 
draai maken. De richtlijnen voor 
de behandeling van genderdysp-
horie bij jongeren gaan op de 
schop. Het model van zo vroeg 
mogelijke ‘sociale transitie’ en 
daarna puberteitsremmers en hor-
monen van het andere geslacht 
slikken, wordt verlaten. De focus 
komt te liggen op een holistische 
benadering waarbij psychothera-
pie de voorkeur verdient. Eerst en 
vooral moet er aandacht zijn voor 
de onderliggende problematiek.

Waarom blijft het over deze ra-
dicale trendbreuk in de transzorg 
voor jongeren zo stil in Nederland? 
Kritiek of zelfs vragen stellen 
wordt al snel weggezet als ‘trans-
haat’. Door deze censuur zijn er 
amper medici of psychologen die 
zich duidelijk durven uitspreken. 
Huisartsen, apothekers, chirurgen 
en psychiaters horen terughou-
dend te zijn met zware, levens-
lange medicatie bij minderjarigen 
en het verminken van tienerlicha-
men.

Onder de 16 jaar
Er is een sterke politieke lobby die 
ervoor heeft gezorgd dat de meeste 
politieke partijen, met D66 
voorop, vooralsnog het nieuwe 
wetsvoorstel steunen voor ‘zelf- 
identificatie van geslacht’ en het 
verlagen van de leeftijdgrens. Maar 
waarom zouden we in Nederland 
nog een wet aannemen die juist 
voor jonge meiden (en ook jon-
gens) de weg verder openzet naar 
trajecten waar andere landen (ook 
Zweden en Finland) al op zijn te-
ruggekomen? Een hele generatie 
meiden gaat hier de kwalijke ge-
volgen van ondervinden. Zelfs de 
huidige leeftijdgrens van 16 jaar is 
discutabel. Het argument ‘we heb-
ben het niet geweten’ kan niet 
meer worden gebruikt. Een wet 
die kinderen niet meer beschermt 
is een slechte wet.

 a Marianne Driessen uit nijmegen 
is taalkundige en onderwijskundig 
adviseur, voormalig pleegouder en 
docent zelfverdediging voor vrou-
wen en meisjes.


