geen operatie

wat

◢◢ Geen voorwaarden

voorwaarden

metadoioplastie

falloplastie

◢◢ Kleine penis gevormd door het losmaken
en strekken van de clitoris die soms gegroeid is door testosteron
◢◢ Balzak gevormd uit de grote schaamlippen

◢◢ Penis gevormd uit de huid van de voorarm
of het dijbeen/lies
◢◢ Balzak gevormd uit de grote schaamlippen

◢◢
◢◢
◢◢
◢◢
◢◢

+ 18 jaar
Goede gezondheid: o.a. niet roken, BMI tussen 18 – 30 kg/m², plasfunctie in orde
Minimum 12 maanden hormoonbehandeling
Baarmoederverwijdering en verwijdering van vagina worden geadviseerd om medische redenen
Bij falloplastie: epilatie van de arm/been > 4 weken op voorhand wordt aangeraden

◢◢ Geen litteken

◢◢ Geen opvallend litteken

◢◢ Groot zichtbaar litteken op de voorarm of
het dijbeen
◢◢ Soms ervaring van stigma door het litteken

◢◢ Seksueel gevoel blijft 100% behouden
◢◢ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
◢◢ Penetratie van partner mogelijk met externe
hulpmiddelen
◢◢ Mogelijkheid om vaginaal gepenetreerd te
worden

◢◢ Door gebruik van het eigen genitaal weefsel,
blijft het erotisch gevoel behouden
◢◢ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
◢◢ Natuurlijke erectie bij seksuele opwinding
◢◢ De lengte is heel variabel, wel te klein om te
penetreren
◢◢ Vaginaal gepenetreerd worden niet meer
mogelijk

◢◢ Clitoris bevindt zich onderhuids wat kan
leiden tot verschil in gevoeligheid
◢◢ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
◢◢ Geen penetratie mogelijk zonder erectieprothese of hulpmiddelen
◢◢ De penis heeft een meer realistische
grootte en uiterlijk
◢◢ Vaginaal gepenetreerd worden niet meer
mogelijk

◢◢ Zittend plassen of staand met een hulpmiddel (zoals plastuit)

◢◢ Staand plassen meestal niet mogelijk zonder
hulpmiddelen

◢◢ Staand plassen zonder hulpmiddelen

litteken

seksualiteit

plassen

geen operatie

complicaties

◢◢ Geen risico op complicaties

metadoioplastie
◢◢ Kans op complicaties tijdens de operatie
tot 40%
◢◢ Bijkomende operatie nodig bij 50% van de
personen

opnameduur
en
nazorg

◢◢ Kans op complicaties tijdens operatie tot
40%
◢◢ Bijkomende complicaties mogelijk op de
penis en op de donorplaats (arm/been)
◢◢ Bijkomende operatie nodig bij 50% van de
personen

MEEST VOORKOMEND:
–– Problemen aan de plasbuis: nadruppelen en
straal problemen (fistel, vernauwing)

MEEST VOORKOMEND:
–– Problemen aan de plasbuis: nadruppelen
en straal problemen (fistel, vernauwing)

MINDER VOORKOMEND:
–– Wondproblemen, nabloedingen en infecties

MINDER VOORKOMEND:
–– Wondproblemen, infecties... ter hoogte van
de plaats waar de huidflap werd weggenomen
–– Nabloedingen en infecties

ZELDEN (<5%):
–– Bij verwijdering van de vagina, risico op
het beschadigen van de darmwand en de
blaaswand

kostprijs

falloplastie

ZELDEN (<5%):
–– Het verlies van de huidflap
–– Kans op gedeeltelijk of geheel afsterven
van de penis
–– Bij verwijdering van de vagina, risico op
het beschadigen van de darmwand en de
blaaswand

◢◢ Gratis, behalve eventuele hulpstukken
zoals penis prothesen die variëren tussen
30 – 250 euro

◢◢ Eigen bijdrage ongeveer 1000 euro

◢◢ Epilatie voorarm/been: 80 tot 250 euro
per sessie
◢◢ Eigen bijdrage minstens 3500 euro
◢◢ Eventueel erectieprothese die varieert
tussen 1700 en 6000 euro

◢◢ Geen ziekenhuisopname

◢◢ Gemiddeld 7 dagen opname in het ziekenhuis
◢◢ Nazorg/herstelperiode: 6 weken
◢◢ Werkonbekwaamheid voor zwaarder
fysiek werk tot 1 maand

◢◢ Gemiddeld 2,5 weken opname in het
ziekenhuis
◢◢ Nazorg/herstelperiode: 6 tot 8 weken
◢◢ Werkonbekwaamheid voor zwaarder
fysiek werk tot 3 maanden

Deze factsheet maakt deel uit van de website TRANSGENDERZORG.BE,
een project van Transgender Infopunt. Met steun van de Vlaamse Overheid.

