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Betreft: Oproep beleidswijziging zelfmedicatie

Geachte heer Den Heijer,
Middels dit schrijven komen wij graag bij u terug op een punt dat besproken is tijdens
het overleg van 13 oktober j.l. In dit overleg is gesproken over uw beleid ten aanzien van
zelfmedicatie van (anti-)hormonen, al dan niet onder toezicht van een arts. In dit
verband gaf u aan dat er mogelijkheden zijn voor de endocrinoloog om in "ernstige
gevallen" bijzondere maatregelen te treffen.
Deze kwestie is in ons bestuur besproken en wij leggen u graag onze zienswijze voor
omtrent zelfmedicatie en het door ons gewenste beleid.
Als patiëntenorganisatie keuren wij zelfmedicatie af. Wij raden patiënten aan weg te
blijven van medicatie van het internet en wijzen op de mogelijke gevolgen. Tegelijk is er
geen enkele reden op voorhand aan te nemen dat patiënten lichtvoetig omgaan met de
beslissing om te starten met hormonen. Er zijn tal van overwegingen die hierin de
doorslag kunnen geven zoals passabiliteitsproblemen, angst en wantrouwen richting de
hulpverleners (Rotondi, Nooshin Khobzi, 2013), het stoppen van ongewenste
vermannelijking/vervrouwelijking gedurende het lange (intake) traject bij de
genderteams, etc. Uiteindelijk is het aan de patiënt te beslissen wel of niet te starten
met een hormoonbehandeling. De situatie kan zich voordoen dat deze beslissing al
genomen is op het moment dat mensen zich bij ons of uw genderteam melden.
Uw diagnostische traject is dusdanig ingericht dat patiënten pas op z'n vroegst na een
jaar wachten en gesprekken kunnen rekenen op endocrinologische hulp. Dit is
onvoldoende voor patiënten die al gestart zijn met de hormonen op het moment dat ze
zich aanmelden. Wij maken ons ernstige zorgen om de fysieke en geestelijke gezondheid
van deze groep.
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De transitie, sociaal en medisch is de meest kwetsbare en risicovolle tijd voor trans
personen, samenhangend met een verhoogd risico op suïcide. Transitioneren zonder de
noodzakelijke medische, persoonlijke en psychische hulp vergroot deze risico's
aanzienlijk. Canadees onderzoek (Bauer, Scheim, et al., 2015) wees uit dat 35% van de
trans personen een zelfmoordpoging overwoog in het voorgaande jaar en 11%
daadwerkelijk een poging ondernomen heeft.
Zelfmedicatie kan ernstige gevolgen hebben voor de fysieke gezondheid. Onder meer
1
aan de orde zijn botontkalking, trombose, hypertensie, diabetes type II, hartklachten.
Helaas blijven wij geluiden horen van patiënten die tussen wal en schip vallen. Zij zijn
bereid risico's van de medicatie voor lief te nemen. Of in sommige gevallen zelfs al
vreselijke gevolgen te ondervinden van de zelfmedicatie, zoals onherstelbare schade
aan de gezondheid.
De prevalentie van zelfmedicatie in Nederland is ons vooralsnog onbekend. U heeft deze
cijfers wel, gezien het feit dat dit schriftelijk wordt gevraagd en vastgelegd bij de intake.
Kijken we naar het buitenland dan wordt in het Verenigd Koninkrijk een cijfer
gerapporteerd van 32% (m-v) en 6% (v-m), Hiervan betrekt 70% van de m-v
transseksuelen haar hormonen via het internet tegen 33% van de mannen (Mepham,
Nick, 2014).
De patiënten die aan zelfmedicatie doen worden niet geholpen door uw kliniek. Recent
heeft een van uw psychologen een patiënt teruggestuurd naar de huisarts voor
bloedonderzoeken. Van huisartsen horen we op hun beurt geluiden dat ze niet op
ondersteuning van het genderteam kunnen rekenen bij deze bloedonderzoeken en de
uitleg daarvan.
Wij doen een dringend beroep aan u om kennis te nemen van de relevante passages in
de internationale Standards of Care, versie 7 van de WPATH (World Professional
Association for Transgender Health) rond dit onderwerp. Zij maken een duidelijk
onderscheid tussen de diverse risico-categorieën. De risicocategorie bepaalt de mate
van terughoudendheid van de specialist om hormonen te verstreken. Van laag naar
hoog:
-

2

Bridging : het verstrekken van hormonen vóór de diagnostische periode:
"Whether prescribed by another clinician or obtained through other means (e.g.,
purchased over the Internet), patients may present for care already on hormone
therapy. Clinicians can provide a limited (1–6 month) prescription for hormones
while helping patients find a provider who can prescribe long-term hormone

1
2

Standards of Care, p. 40
Standards of Care, p. 43 e.v.
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therapy. Providers should assess a patient’s current regimen for safety and drug
interactions and substitute safer medications or doses when indicated (Dahl et
al., 2006; Feldman & Safer, 2009)."
-

Voorzien in medicatie na de verwijdering van de gonaden.
Voorzien in onderhoudsdoseringen na de maximale masculinisatie/feminisatie.
Initieel starten van een hormoonbehandeling.

De Standards of Care voorzien aldus in een viertal categorieën van
hormoonverstrekking. Wij roepen u dringend op dit onderscheid ook door te voeren in
uw protocol. In uw Protocol voor volwassenen geeft u aan de Standards of Care te
adopteren in uw richtlijnen.
Wij zien hierin dan ook geen beperking over te gaan tot het verlenen van primaire zorg
aan patiënten die zich bij u aanmelden en aan zelfmedicatie doen. Opdat zij gedurende
de, tamelijk lange, periode van diagnostiek in ieder geval gezond worden gehouden.
Terugkomend op uw uitspraak te zullen voorzien in hulp bij "ernstige gevallen". Dat
achten wij in dat licht onvoldoende. Problemen dienen zoveel mogelijk te worden
voorkomen, in alle gevallen.
Patiëntenorganisatie Transvisie is van mening dat zodra u patiënten aanneemt in uw
traject, d.w.z. na doorverwijzing, u verantwoordelijk bent voor de gezondheid van deze
patiënten. Wij roepen u op om in gevallen van zelfmedicatie op zijn minst direct
onderzoek te doen naar de gevolgen hiervan en ervoor te zorgen dat deze mensen de
hormonen krijgen die ze nodig hebben. Het stopzetten van deze zelfmedicatie achten
wij ongewenst en onrealistisch.
Graag vernemen wij van u dat het beleid op dit punt aangepast wordt in het belang van
de gezondheid van uw patiënten.

Hoogachtend,
Het bestuur van Patiëntenorganisatie Transvisie,
Namens deze,

Mw. drs. E.M. van den Boom
Voorzitter
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