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studiedag



Het Transgender Infopunt en het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek 
(UZ Gent) nodigen u van harte uit op deze studiedag waar zij het transgender 
zorgpad presenteren en de zorgkaart in Vlaanderen toelichten. Verschillende experts 
lichten vervolgens de ‘state of the art’ op hun domein toe.

DoelGroep
Alle professionals (eerstelijns hulpverleners uit CAW’s, CGGZ’s en CLB’s, psychologen, 
seksuologen, logopedisten, artsen en andere) die in contact komen met transgenderzorg.



onthaal

Welkomstwoord door Prof. Dr. G. T’Sjoen
Voorstelling zorgpad en transgender infopunt (B. Van hoorde/Dr. J. Motmans)
Diagnostiek en begeleiding in het transgender spectrum (Dr. G. Heylens/E. Elaut)
Koffiepauze

Genderdysforie bij kinderen en jongeren (H. Vanden Bossche)
Hormonale behandeling bij genderdysfore jongeren (Prof. Dr. M. Craen)
lunch

Het hormonale luik bij volwassenen: mogelijkheden en beperkingen  (Prof. Dr. G. T’Sjoen)
logopedische en chirurgische aanpak van de stem (M. Cosyns en Dr. K. Bonte)
Storende beharing: wat zijn de mogelijkheden? (Dr. E. Verhaeghe)
Koffiepauze

De chirurgische behandeling van transgender personen (Prof. Dr. S. Monstrey)
Juridische problemen van transgenders (Prof. G. Verschelden)
Slotwoord door Nancy Bleys, kabinetsmedewerkster van de Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin – aansluitend receptie
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proGramma

locatie

Auditorium E 
(gelegen in Blok B, ter hoogte van de parking)

Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent

Bereikbaarheid raadplegen via www.uzgent.be



contact
Meer informatie kan u bekomen bij:
transgender infopunt, elke donderdag & vrijdag tussen 9u-17u – 0800 96 316, contact@transgenderinfo.be 
centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek – 09 332 60 23

Het Transgender Infopunt wordt gesteund door de Vlaamse Overheid in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Het zorgpad en de studiedag zijn een realisatie van het Transgender 
Infopunt en kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

inScHriJVinG
De prijs voor deelname aan de studiedag bedraagt €75, voor studenten €45.

Inschrijven kan enkel via www.transgenderinfo.be/zorgpad

Inschrijven kan tot 14 maart.
Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.


