DE IMPACT VAN COVID-19 OP TRANSGENDERZORG IN NEDERLANDSTALIGE LANDEN
RESULTATEN VAN DE TRANSCARECOVID-19 STUDIE (www.transcareCovid-19.com)

Participanten

41.8 % (trans) man

N = 355
Ø = 34,09 jaar

34.9 % (trans) vrouw
20.2 % non-binair
1.4 % cross-dresser
1.7 % Ik weet het niet/ geen
voorkeur

135 (38%)
Nederland
220 (62%)
België

persoon van kleur (POC)

39.4 %
is bang dat COVID-19
de toegang tot
hormonen in de
toekomst zal
beperken

5.4 %
6.8 %

sekswerker

3.4 %

Ook intersekse

1.1 %

53.8 % alleenstaand
38.2 % hoogopgeleid

12.7 %
afspraak voor
chirurgie
afgezegd

Drempels naar zorg
Toegang tot hormonen beperkt?

JA 7.4%

1.7 % Ik ben bang om naar een arts of ziekenhuis te gaan

•

0.6 % Afspraak afgezegd

1.1 % Afspraak uitgesteld
2.2 % Ik kan geen voorschrift krijgen
Toegang tot

beperkt?

Medisch materiaal belangrijk na chirurgie, bv
dilatators

1.2 %

Binders of packers

12 %

Niet-medisch materiaal, bv pruiken, scheermateriaal

•
•

11.4 %

Resultaten kunnen nog wijzigen aangezien de dataverzameling nog loopt.

29.9% Rugproblemen
16.6% Knieproblemen
7.3% Cardiovasculaire ziekte

7.9 %
Nazorg na
recente
ingreep wordt
beïnvloed

Meer dan 50% van de participanten heeft
risicofactoren voor een zwaar verloop van
een COVID-infectie
• 20% hoger dan de algemene
populatie in de meeste OVSE
landen
Participanten vermijden testen en zorg uit
angst om gediscrimineerd of slecht
behandeld te worden
Toegang tot transgenderzorg werd door
de COVID-19 pandemie beperkt voor
68.5% van de participanten
BEDANKT AAN IEDEREEN
DIE DEELNAM AAN DE STUDIE!

Gezondheidsproblemen

13.8 %
rookt

7.3%

Aandoening aan de
bovenste luchtwegen

5.6% Astma
3.1% Endocriene aandoening
3.4% Osteoporose
2.8% Rheumatoïde artritis

Impact van COVID-19 op
gezondheidszorg wereldwijd

3.4 % Ik kan geen afspraak krijgen bij de
hulpverlener die mijn hormonen voorschrijft
0.6 % Hormonen zijn niet voorradig

66.8 %

12.7 %
verwacht dat een
afspraak voor
chirurgie zal
worden afgezegd

persoon met een beperking 30.4 %
Religieuze minderheden

Chronische
conditie

1.7% Neurologische aandoening

0.8 %
Neemt
momenteel
immunosuppressieve
medicijnen

1.4% Kanker
0.3% Longziekte
0.3% COPD
0.3% Bloed afwijking

COVID-19: Ervaringen en zorgen
3.7 % had contact met een person die gediagonsticeerd
werd met COVID-19
10.4 % zou een COVID-test of verzorging vermijden uit angst
voor discriminatie, zelfs als men symptomen vertoont
3.7 % Heeft een COVID-test of verzorging vermeden uit angst
voor discriminatie
0.8 % werd gediagnosticeerd met COVID-19
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