KOMT EEN MENS BIJ DE DOKTER
Elke dag zit de wachtkamer van de dokter vol met mensen: mannen, vrouwen, homo’s,
lesbiennes, hetero’s, bi’s, trans personen, intersekse personen, aseksuelen…
Allemaal hebben ze recht op zorg die bij hen past, maar door onwetendheid, schaamte
en verkeerde aannames krijgen ze die niet altijd.
Welke verschillen zijn er in gezondheid tussen mensen, wat zijn veelgebruikte begrippen
en hoe kun je in gesprek met je dokter? Je leest er hier alles over.

WIST JE DAT...
• Er zijn in Nederland 17 miljoen mensen, waarvan 8,6 miljoen geregistreerd als vrouw,
en 8,4 miljoen geregistreerd als man.
• 92% van de mannen en 88% van de vrouwen voelt zich alleen aangetrokken
tot personen van het andere geslacht.
• Naar schatting is 4 tot 6% van de Nederlanders lesbisch, homo of biseksueel.
• Ongeveer 390.000 personen zijn transgender.
• 1 op de 200 mensen heeft een vorm van intersekse.
Kijk voor meer feiten en uitleg op komteenmensbijdedokter.nl.
BRONNEN: CBS, SEKSUELE GEZONDHEID IN NEDERLAND (2017), LHBT-MONITOR 2016, TRANSGENDER INFO, VAN LISDONK (2014)

VERSCHILLEN
IN GEZONDHEID

Depressies worden bij mannen

vaker gemist

dan bij vrouwen.

10%

van alle vrouwen heeft
endometriose. Hierbij komt
weefsel, dat lijkt op
baarmoederslijmvlies, buiten
de baarmoeder voor en dit kan
leiden tot chronische bekkenpijn,
pijnlijke menstruaties
en onvruchtbaarheid.

“

Toen ik mijn huisarts vroeg om een verwijzing naar
het VUmc omdat ik trans ben, schrok hij niet zichtbaar,
maar gaf toe dat hij er weinig over wist. Hij heeft
zichzelf vervolgens zo goed mogelijk geïnformeerd
en mij zonder nadere vragen doorverwezen.

”

Tweederde
van de trans personen
voelt zich eenzaam, en een kwart
zelfs zeer eenzaam.

Vrouwen die alleen seks
hebben met vrouwen
lopen een verhoogd risico
op kanker in de eierstokken
en baarmoeder(hals).

Biseksuele mensen hebben
een verhoogde kans op

psychische problemen .

Er wordt geschat dat ADHD
bij meisjes in

33 tot 50%
van de gevallen
niet wordt herkend.

BRONNEN: NOORDENBOS (2008), BRUCHMÜLLER, MARGRAF & SCHNEIDER (2012),
HANDBOEK VROUWSPECIFIEKE GENEESKUNDE (2013), KUYPER (2015), LHBT-MONITOR (2018),
COCHRAN ET AL. (2001), BUENTING (1993), TILBURG (2007)

VERSCHILLENDE
ERVARINGEN

22%

“

Mijn huisarts is eigenlijk geweldig.
Accepteert mij als homo en alles op
seksgebied is gewoon bespreekbaar alsof
het de normaalste zaak van de wereld is,
ondanks dat mijn huisarts zelf hetero is.

LHBTI personen ervaren vaker

discriminatie
en vooroordelen

bij eerstelijns zorgverleners dan
hetero cis personen. 40% van
de trans personen ervaart
vooroordelen bij de psycholoog
of maatschappelijk werker, 13%
van hen ervaart discriminatie.

BRON: IPSOS (2019)

”

van de vrouwen heeft het idee
dat er een verkeerde diagnose is
vastgesteld of gemist door
de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak
als bij mannen.

24%

van de Nederlanders vraagt
niet altijd om de zorg of
ondersteuning die zij nodig
hebben uit schaamte, angst of
vanwege gebrek aan vertrouwen
in de zorgverlening.

LHBTI personen voelen zich

minder goed begrepen
door de huisarts
en eerder ongemakkelijk tijdens
lichamelijke onderzoeken of
behandelingen. Hierdoor wordt
soms contact met de huisarts
vermeden.

WAT KAN JIJ DOEN?
Om jou goed te kunnen helpen heeft je zorgverlener informatie
van jou nodig. Het kan zijn dat je dokter naar dingen vraagt die
je moeilijk vindt om te vertellen, maar die wel belangrijk zijn
voor een goede diagnose en behandeling. Deze tips kunnen je
helpen bij het voeren van een open gesprek:

Denk van tevoren na over
wat je wilt bespreken en schrijf je
vragen op. Bedenk of jouw
specifieke situatie van invloed
zou kunnen zijn op de klacht(en)
die je ervaart.

Probeer je zo helder en concreet
mogelijk uit te drukken:
zeg waar het op staat.

Meer weten?
Kijk op
komteenmensbijdedokter.nl/tips

Maak duidelijk hoe jij graag
benaderd of behandeld wilt
worden.

Ga open het gesprek in
en wees je bewust van je eigen
overtuigingen en aannames.

Neem iemand mee naar de
afspraak voor een extra paar
oren en ogen en de nodige steun.
Maak eventueel ook
aantekeningen van het gesprek.
Je kunt er dan thuis nog verder
over nadenken of napraten.

Stel ter afsluiting duidelijke
vragen aan de dokter en vraag
bijvoorbeeld om een samenvatting van de (mogelijke)
diagnose en behandeling.

VEELGEBRUIKTE WOORDEN
Biseksueel - Een algemene term voor de seksuele oriëntatie gericht op meer dan één sekse of gender.
Heteroseksueel - Term voor de seksuele oriëntatie van mannen en vrouwen gericht op partners

van de andere sekse of gender.
Homoseksueel - Term voor de seksuele oriëntatie van mannen en vrouwen gericht op partners
van dezelfde sekse of gender. Meestal slaat deze term alleen op mannen.
Personen met intersekse - De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren
zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de
maatschappij die hanteert.
Lesbisch - Term voor een vrouw van wie de seksuele oriëntatie gericht is op partners van dezelfde
sekse of gender.
LHBTI - Parapluterm voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender
personen en personen met intersekse.
Transgender persoon - Iemand bij wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht
dat bij de geboorte is geregistreerd.
Eerstelijns zorgprofessional/zorgverlener - Huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners
somatiek en GGZ, jeugdprofessionals (o.a. JGZ, Sense, jeugdhulp en -zorg) en eerstelijnspsychologen.
Dokter - Met dokter bedoelen we alle zorgprofessionals zoals omschreven bij ‘eerstelijns zorgprofessional’.
Meer begrippen leren kennen? Kijk op komteenmensbijdedokter.nl/begrippenlijst

