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Dankwoord 

Alvorens we u meenemen in de zoektocht naar een nieuwe stem bij transvrouwen, willen 
we graag enkele personen bedanken.  
  
Om te beginnen willen we onze promotor, Dr. Marjolein Verly, bedanken. Zonder haar was 
het niet mogelijk geweest om ons te verdiepen in dit interessante onderwerp. We willen 
haar bovendien bedanken voor de begeleiding en motiverende woorden. Bedankt om 
steeds in ons te geloven!  
 
Vervolgens willen we twee transvrouwen, mevrouw H. en mevrouw V., bedanken voor de 
gezellige en openhartige babbel. De ervaringen, gedachten en gevoelens die jullie met ons 
deelden, hielpen ons om de theoretische studie tastbaar en toegankelijk te maken voor de 
lezer. Het gesprek was enorm leerrijk en heeft ons nog meer gemotiveerd.  
 
Bovendien willen we graag onze ouders bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en hun 
luisterend oor. Door jullie oneindige geduld, vertrouwen en bemoedigende woorden 
konden we ertegenaan. Lauranne en Lucas willen we bovendien bedanken voor het 
nalezen van de thesis en de opbouwende feedback.  
 
We zouden ook graag onze vriendinnen bedanken. Jullie luisterden steeds naar onze, al 
dan niet gevraagde, uitleg over de thesis en toverden bij moeilijke momenten terug een 
lach op ons gezicht. De gezellige (online) thesismomentjes samen waren een enorme 
steun. Omwille van de coronacrisis hebben we elkaar lange tijd niet kunnen zien, maar we 
zijn er zeker van dat we dit snel weer inhalen! 
  
Tot slot willen we ook elkaar bedanken. We hebben twee jaar lang samengewerkt om tot 
een eindresultaat te komen waar we trots op zijn. We konden altijd rekenen op elkaars 
steun en een aangename samenwerking, zelfs doorheen de uitdagende COVID-19 
pandemie omstandigheden. We hopen dat onze thesis een bijdrage kan leveren in 
toekomstig onderzoek of voor logopedisten in het werkveld. 
  
  
Dankjewel!
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Samenvatting in het Engels 

In contrast to the voice sound of transmen, hormone therapy has no direct influence on the 

voice in transwomen. Therefore, speech therapy can be a crucial part of their transition 

process. It is important that speech therapists coach transwomen in a safe and professional 

way to a voice that is congruent with their identity. Knowledge of the voice and health of 

transwomen is therefore required. However, to date, a summary has not yet been made of 

the scientific literature that compiles the full spectrum of transwomen’s voice in transition.  

 

The aim of this work is to summarize the available scientific literature concerning the voice 

of transwomen. Speech therapists who want to study this in more depth and detail can 

elaborate on this work using it as a starting point. As several factors influence the voice in 

transition, it was decided to put together an evidence-based literature review of all relevant 

aspects. Additionally, quotes from two transwomen were added. These provide us with 

insights into the experiences, thoughts and feelings of transwomen and contribute to an 

accessible and valuable study. 

 

This literature review confirms the expectation that voice therapy can play an important role 

in the transition process. Especially since the voice does not always reflect the true gender 

identity in transwomen, which can have a negative psychosocial impact on the quality of 

life. Speech therapists can guide their clients to a voice that is authentic and congruent with 

their personal identity. However, the effectiveness of this speech therapy has only been 

established to a limited extent. Although further research is needed to provide a stronger 

evidence base, speech therapists can be reassured that the therapy is justified by existing 

literature. 

 

This work provides an overview of the available literature with valuable information and 

useful tools for speech therapists. It focuses on broader topics such as terminology, 

prevalence and etiology, as well as voice related topics. The anatomy and physiology of 

the voice, the voice mutation during male puberty and the vocal cues that contribute to the 

perception of a female voice are discussed. Furthermore, the voice transition of 

transwomen will be studied from two perspectives: the medical perspective (endocrinology 

and phonosurgery) and the paramedical/speech therapist perspective.  
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Samenvatting in het Nederlands 

Hormoontherapie heeft bij transvrouwen, in tegenstelling tot bij transmannen, geen directe 

invloed op de stem. Logopedische begeleiding kan dus een belangrijk onderdeel vormen 

van het transitieproces. Het is van belang dat logopedisten transvrouwen op een veilige en 

professionele manier kunnen coachen naar een stem die congruent is met hun identiteit. 

Kennis rond de stem en de gezondheid van transvrouwen is dus essentieel. Toch bestaat 

er tot op heden geen samenvatting van de wetenschappelijke literatuur die het volledige 

spectrum omtrent stem in transitie bij transvrouwen samenbundelt.  

Het doel van dit werk is om de beschikbare wetenschappelijke literatuur met betrekking tot 

de stem bij transvrouwen samen te vatten. Hiermee wordt een aanzet gegeven voor 

logopedisten in het werkveld die zich hier verder in willen verdiepen. Omdat een 

verscheidenheid aan factoren bijdraagt aan de stem in transitie, werd gekozen om een 

evidence-based totaalpakket samen te stellen. Dit werd ten slotte aangevuld met citaten 

van twee transvrouwen, welke inzicht geven in de ervaringen, gedachten en gevoelens van 

deze transvrouwen en bijdragen tot een toegankelijk en leerrijk geheel. 

Deze literatuurstudie bevestigt de verwachting dat stemtherapie een belangrijk aandeel 

kan hebben in het transitieproces. Bij transvrouwen weerspiegelt de stem immers niet altijd 

de ware genderidentiteit, wat een negatieve psychosociale impact kan hebben op de 

levenskwaliteit. Logopedisten kunnen de cliënt dan begeleiden naar een stem die 

authentiek is en congruent met hun persoonlijke identiteit. De effectiviteit van deze 

logopedische therapie is echter slechts in beperkte mate vastgesteld. Toch kunnen 

logopedisten erop vertrouwen dat de therapie gerechtvaardigd is. Verder onderzoek is 

echter nodig om een sterkere bewijsbasis beschikbaar te stellen.  

Dit werk geeft een overzicht van de beschikbare literatuur met waardevolle informatie en 

handvaten voor logopedisten in het werkveld. Het focust zowel op ruimere thema’s zoals 

terminologie, prevalentie en etiologie, als op stemgerelateerde onderwerpen. De anatomie 

en fysiologie van de stem, de stemmutatie tijdens de mannelijke puberteit en de vocale 

cues die bijdragen tot de perceptie van een vrouwelijke stem worden besproken. 

Bovendien wordt de stemtransitie bij transvrouwen bekeken vanuit twee perspectieven: het 

medisch perspectief (endocrinologie en fonochirurgie) en het paramedisch/logopedisch 

perspectief.  
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Lijst van afkortingen en symbolen 

ICD  International Classification of Diseases  

DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

WHO  Wereldgezondheidsorganisatie; World Health Organization  

MtF  Male-to-Female 

FtM  Female-to-Male 

GID  Gender Identity Disorder 

CAPI  Computer Assisted Personal Interviewing 

DTI  Diffusion Tensor Imaging  

MRI  Magnetic Resonance Imaging  

CEOAE  Click-evoked Otoacoustic Emissions  

CT  Computertomografie 

F1  Eerste formant  

ERP  Event-related Potential 

Pe  Error Positivity Component  

RCT  Randomised Controlled Trial 

TVQMtF   Transsexual Voice Questionnaire, Male to Female 

f0  Fundamentele frequentie  

NKO  Neus-Keel-Oor 

GRBASI Grade Roughness Breathiness Asthenic Strain Instability 

VHI  Voice Handicap Index 

VFE  Vocal Function Exercises 

ICF  International Classification of Functioning, Disability and Health 

vQOL  Voice-related Quality of Life 

FCSQ  Functional Communicative Satisfaction Questionnaire 
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TSEQ  Transgender Self-Evaluation Questionnaire  

WHO-ICF World Health Organization International Classification of Functioning, 

Disability and Health 

L-MRVT Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy 
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Inleiding 

Het transgender-thema krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Culturele en 

maatschappelijke veranderingen evolueren richting een algemene bewustwording van de 

genderdiversiteit, maar ook het onderzoeksgebied breidt de laatste jaren uit (1). Bovendien 

is er een toename aan Belgische aanmeldingen en wensen steeds meer trans*-cliënten 

logopedische begeleiding (2,3).  

Hormoontherapie heeft bij transvrouwen, in tegenstelling tot bij transmannen, geen directe 

invloed op de stem (4). Logopedische begeleiding kan dus een belangrijk onderdeel 

vormen van het transitieproces. Het is van belang dat logopedisten transvrouwen op een 

veilige en professionele manier kunnen coachen naar een stem die congruent is met hun 

identiteit. Kennis rond de stem en de gezondheid van transvrouwen is dus essentieel. Toch 

bestaat er tot op heden geen samenvatting van de wetenschappelijke literatuur die het 

volledige spectrum omtrent stem in transitie bij transvrouwen samenbundelt.  

Het doel van dit werk is om de beschikbare wetenschappelijke literatuur met betrekking tot 

de stem bij transvrouwen samen te vatten. Hiermee wordt een aanzet gegeven voor 

logopedisten in het werkveld die zich hier verder in willen verdiepen. Omdat er een 

verscheidenheid aan factoren bijdraagt aan de stem in transitie, werd gekozen om een 

evidence-based totaalpakket samen te stellen. 

In het eerste hoofdstuk, ‘Situering’, wordt de terminologie rond transgenderzorg 

verduidelijkt. Vervolgens wordt de prevalentie en etiologie van gender non-conformiteit 

beschreven.  

In het tweede hoofdstuk, ‘Stem’, wordt de nodige achtergrondkennis aangereikt om meer 

inzicht te krijgen in de stem bij transvrouwen. De anatomie en fysiologie van de stem, de 

stemmutatie tijdens de mannelijke puberteit en de vocale cues die bijdragen tot de 

perceptie van een vrouwelijke stem worden besproken.  

In het derde hoofdstuk, ‘Stem bij transvrouwen: de nieuwe stem’, wordt de zoektocht naar 

de nieuwe stem beschreven. Eerst wordt het belang van de stem voor transvrouwen 

toegelicht. Vervolgens wordt de stem in transitie bekeken vanuit twee perspectieven: het 

medisch en paramedisch/logopedisch perspectief. Fonochirurgie en endocrinologie maken 

deel uit van het medisch perspectief. Vanuit het logopedisch perspectief wordt de 

anamnese en stemonderzoek, de mindset die vereist is in stemtherapie, relevante 

leertheorieën, stemhygiëne, evidence-based handelen in de stempraktijk, de stemtherapie 

en beëindiging en behoud van de therapie besproken.  

De discussie focust op de implicaties voor de klinische praktijk, beperkingen in de literatuur, 

tekortkomingen van deze studie en andere kritische bedenkingen.  

De samenvatting van de wetenschappelijke literatuur wordt ten slotte aangevuld met 

citaten van twee transvrouwen. Deze citaten geven inzicht in de ervaringen, gedachten en 

gevoelens van deze transvrouwen en dragen bij tot een toegankelijk en leerrijk geheel. 
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1 Situering 

Ter situering van het onderwerp zal in dit hoofdstuk eerst de terminologie rond 

transgenderzorg verduidelijkt worden. Vaak is er nog onduidelijkheid over deze begrippen, 

wat tot misverstanden kan leiden. Vervolgens wordt de prevalentie van gender non-

conformiteit in België besproken. Dit is een uitdaging aangezien de te onderzoeken 

populatie een verscholen groep vormt. Ten slotte worden enkele onderzoekslijnen naar de 

etiologie van gender non-conformiteit uiteengezet. 

1.1 Terminologie  

Gender en sekse zijn essentieel te kennen termen aangaande transgenderzorg. Deze 

begrippen worden echter vaak onterecht door elkaar gebruikt. Sekse, ofwel biologisch 

geslacht, wordt bij de geboorte door artsen vastgesteld op basis van de uitwendige 

geslachtskenmerken van het kind (5,6). Het biologische geslacht omvat echter meer 

variatie dan de dichotomie man of vrouw. Het wordt bepaald door drie aspecten: het 

fenotypische geslacht, het gonadale geslacht en het genetische geslacht (6). Het 

fenotypische geslacht omvat de uitwendige geslachtskenmerken, terwijl het gonadale 

geslacht bepaald wordt op basis van de aanwezige gonaden (testes of ovarium) en het 

genetische geslacht op basis van de chromosomen (XX of XY) (6).  

Interseksualiteit is een voorbeeld van deze variatie op de biologische dichotomie. Men bezit 

dan in meer of mindere mate anatomische kenmerken van beide geslachten. Zo hebben 

personen met het compleet androgeenongevoeligheidssyndroom vrouwelijke externe 

genitalia, maar bezitten ze ook testes in de lieskanalen (7). De oorzaak van interseksualiteit 

kan liggen bij een verstoring van het functioneren van de geslachtschromosomen, genen 

of geslachtshormonen en hun receptoren tijdens de ontwikkeling van het embryo in-utero 

(6). Interseksualiteit en problemen met de genderidentiteit kunnen samen voorkomen, 

maar het is niet duidelijk of dit toevallig of oorzakelijk bepaald is (8).  

Gender heeft in tegenstelling tot sekse niets te maken met anatomie, maar wel met hoe 

men zichzelf ziet (5). Het is het innerlijke gevoel van een man, een vrouw, beiden of geen 

van beiden te zijn (6,9). De psychologische identificatie als man of vrouw impliceert een 

toegewezen sociale rol en is afhankelijk van sociale en culturele processen (8). Meestal 

komt het gender van een persoon overeen met het toegewezen geslacht bij de geboorte 

(sekse). Dit wordt cisgender genoemd. Het is echter ook mogelijk dat gender en sekse niet 

overeenstemmen, wat verder in dit hoofdstuk besproken zal worden.  

De genderidentiteit waarover men beschikt, is niet zichtbaar voor de buitenwereld (6). Door 

middel van genderexpressie kan genderidentiteit toonbaar gemaakt worden (6). Dit kan 

zich uiten via taal, lichaamstaal, gedrag, verdeling van rollen, kledij, enzovoort. Er bestaat 

echter geen typische man of vrouw. Het merendeel van de mensen zal dus zowel 

mannelijke- als vrouwelijke kenmerken hebben. Genderexpressie kan ook variëren 

naargelang de sociale context waarin de persoon zich bevindt. 
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Seksuele oriëntatie is ook een term die niet verward mag worden met genderidentiteit. Het 

zijn namelijk twee verschillende delen van de persoonlijke identiteit (6). Seksuele oriëntatie 

wordt bepaald door het gender van de persoon tot wie men zich aangetrokken voelt (5,10). 

Gender, sekse en seksuele oriëntatie kunnen in allerlei combinaties voorkomen, zoals 

beschreven door Chipkin en Kim (5). Op Figuur 1 staan de combinaties schematisch 

weergegeven. De grootte van de overlapzones is hierbij niet gelinkt aan het percentage 

van de bevolking dat zich in die zone bevindt. De overlapzone A bevat de populatie die 

voldoet aan de maatschappelijke verwachtingen. Gender en sekse komen overeen en de 

persoon is heteroseksueel, bijvoorbeeld een biologische man die zichzelf als man ziet en 

zich aangetrokken voelt tot vrouwen. In zone B overlappen gender en sekse wel, maar 

seksuele oriëntatie niet. De persoon is dan homoseksueel. Een voorbeeld hiervan is een 

biologische man die zichzelf als ziet man en zich aangetrokken voelt tot mannen. Zone C 

is een overlapzone tussen sekse en seksuele oriëntatie. De biologische sekse van de 

persoon en de seksuele oriëntatie sluiten dus bij elkaar aan, maar ze komen niet overeen 

met hoe de persoon zich voelt. De persoon is dus homoseksueel en transgender, 

bijvoorbeeld een biologische vrouw die zichzelf als man ziet en zich aangetrokken voelt tot 

mannen. In zone D overlappen gender en seksuele oriëntatie, maar is het niet congruent 

met de sekse. De persoon is dus heteroseksueel en transgender. Een voorbeeld hiervan 

is een biologische vrouw die zichzelf als man ziet en zich aangetrokken voelt tot vrouwen.  

 
Figuur 1 Gender-Sekse-Seksuele oriëntatie (Figuur aangepast van (5)) 

Deze onderverdeling en bijhorende combinaties geven een goed beeld, maar omvatten 

niet het volledige spectrum. Zo bestaat gender niet enkel uit de tweedeling man-vrouw, 

maar is er een grotere genderdiversiteit en kan er van een continuüm gesproken worden. 

Ook voor sekse geldt de dichotomie man-vrouw niet steeds, zoals eerder besproken bij 

interseksualiteit. In dit kader werd een onderscheid gemaakt tussen hetero- en 

homoseksualiteit, maar ook bijvoorbeeld biseksualiteit, panseksualiteit of aseksualiteit 

vormen een onderdeel van het spectrum.  

“Ik ben een beetje van de twee: 80% vrouw en 20% man. Ik blijf dat zo behouden want 
ik ben goed zoals ik ben.” – H. 

Wanneer de genderidentiteit, genderrol en/of genderexpressie van een persoon niet 

overeenstemt met de culturele normen die voor mensen van een bepaald geslacht binnen 

een bepaalde samenleving en tijdperk voorgeschreven zijn, spreekt men van gender non-

conformiteit (11). Deze personen hebben dan andere gedragingen, voorkeuren of innerlijke 

belevingen dan men algemeen verwacht van een man of vrouw (6,11–13).  

Als de gedragingen, voorkeuren of innerlijke belevingen zover gaan dat men zich niet meer 

enkel man of vrouw voelt of dat de gevoelens incongruent zijn met de sekse, dan spreekt 

men van transgenderisme (6). De genderbeleving is dus niet (volledig) congruent met de 

geboortesekse (5,6,8). Ze hebben een wens om te leven als een lid van het andere 

geslacht en ook zo geaccepteerd te worden (14). De term transseksualiteit wordt best 

vermeden omdat transgender-zijn inherent niets te maken heeft met seksualiteit en de term 
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dit wel impliceert (6). In veel academische literatuur worden de termen MtF (male-to-

female) en FtM (female-to-male) gebruikt. De voorkeur gaat echter uit naar transvrouw en 

transman, aangezien deze termen de identiteit van de persoon het meest respecteren en 

ook een actieve waardering geven aan het diversiteitsmodel (15). In dit werk zal transvrouw 

dus verwijzen naar een biologische man met een vrouwelijke genderidentiteit en een 

transman naar een biologische vrouw met een mannelijke genderidentiteit.  

Sommige mensen voelen zich thuis in beide geslachten tegelijk of in geen van beide. Het 

kan ook dat men zich identificeert met een ander geslacht op verschillende tijdstippen of 

dat men het binaire kader van man-vrouw verwerpt (16). Dit impliceert dan een non-binair 

concept van gender en wordt non-binair of genderqueer genoemd (17). Op vlak van 

genderexpressie gaan ze soms kenmerken van beide geslachten combineren of juist 

verwerpen (6).  

Trans* (met asterisk) is een overkoepelende term die gebruikt wordt om alle verschillende 

transgenderidentiteiten, niet alleen transvrouwen en transmannen, binnen het 

genderidentiteitsspectrum op te nemen (18). 

Genderdysforie verwijst naar het misnoegen en verdriet dat veroorzaakt wordt door de 

discrepantie tussen iemands geboortesekse en genderidentiteit (11). Niet alle gender non-

conforme personen krijgen te maken met genderdysforie (13). Bovendien is er veel variatie 

in genderidentiteiten, wat ervoor zorgt dat de begeleiding bij genderdysforie sterk 

geïndividualiseerd moet worden. Counseling is van groot belang om deze mensen te 

helpen hun genderidentiteit te verkennen en een genderrol en –expressie te vinden waar 

ze zich comfortabel bij voelen (19).  

De voorbije jaren heeft er een grote evolutie plaatsgevonden in de terminologie en 

diagnostisering rond transgenderisme en gender non-conformiteit. Dit wordt besproken op 

de website van het Transgender Infopunt (6), welke door het diensthoofd van het Centrum 

voor Seksuologie en Gender, prof. Dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het Transgender 

Infopunt, prof. Dr. Joz Motmans, werd opgestart. Vroeger werd genderdiversiteit 

beschouwd als een psychiatrische stoornis of een ziekte. Dit werd omschreven in de vorige 

versies van de classificatiesystemen International Classification of Diseases (ICD) en 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Tegenwoordig is de 

categorie genderidentiteitsstoornis vervangen door genderdysorie. Enkel het onbehagen 

omwille van de incongruentie tussen geboortesekse en genderidentiteit wordt dus 

opgenomen in het classificatiesysteem en kan gediagnosticeerd worden. Een diagnose is 

bijgevolg enkel nodig als personen lijden onder de incongruentie. In de ICD-11 werd 

bovendien een transgerelateerde categorie toegevoegd: “conditions related to sexual 

health’’. Dit in plaats van genderdysforie en genderincongruentie te classificeren onder 

mentale en gedragsmatige stoornissen. Transgender of gender non-conform zijn, betekent 

dus niet dat je aan een psychische stoornis lijdt. Toch pleit de 

wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervoor om een diagnose van genderdysforie of 

gender non-conformiteit in de classificatiesystemen te behouden, om zo de toegang en 

terugbetaling van de transgenderzorg te verzekeren (6). 
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1.2 Prevalentie 

De prevalentie van gender non-conformiteit in de algemene populatie is moeilijk te bepalen 

omdat de te onderzoeken groep zeer divers is en gender non-conforme personen vaak een 

verscholen groep vormen. De gemakkelijkste kwantificeerbare personen binnen het 

spectrum van de gender non-conforme populatie zijn de personen die zich wenden tot de 

gezondheidszorg. Om die reden hebben de meeste prevalentiecijfers betrekking tot 

genderdysforie of het aantal wettelijke geslachtsveranderingen (15). Daarentegen hebben 

niet alle gender non-conforme personen genderdysforie en willen medische en/of juridische 

stappen ondernemen richting geslachtsverandering (6). Uit de Schotse studie van Wilson, 

Sharp en Carr (20) blijkt dat meer dan 40% van de personen met genderdysforie die een 

huisarts raadpleegt uiteindelijk geen hormonale of chirurgische behandeling ondergaat. Uit 

een studie van Kuyper en Wijsen (21) blijkt bovendien dat slechts een minderheid van de 

gender non-conforme personen ontevreden is over hun lichaam.  

De beslissing om al dan niet een medische behandeling te ondergaan of juridische stappen 

te zetten, wordt niet enkel beïnvloed door de mate van geslachtsdysforie. Schaamte of 

angst voor sociale uitsluiting, verlies van familie, vrienden, of werk kunnen een rol spelen 

in de beslissing (11). Verder, wanneer men geen waarde hecht aan officiële documenten, 

geen behoefte heeft aan medische behandelingen of wanneer er sprake is van financiële 

moeilijkheden, is het mogelijk dat gender non-conforme personen minder vaak medische 

of juridische stappen ondernemen (11). Deze factoren dragen ertoe bij dat deze personen 

een verscholen groep vormen en prevalentiecijfers moeilijk te bepalen zijn.  

De Cuypere et al. (22) onderzocht de prevalentie van transgenders in België aan de hand 

van een vragenlijst. Alle 188 plastische chirurgen en de vier genderteams in België 

(Antwerpen, Brugge, Gent en Luik) vulden voor ieder van hun transgenderpatiënten een 

vragenlijst in. De resultaten tonen een algemene prevalentie in België van 1:12.900 

(0,00008%) voor transvrouwen en 1:33.800 (0,00003%) voor transmannen.  

In deze studie werden echter enkel personen opgenomen die zich tot de gezondheidzorg 

gewend hadden. Dit doet vermoeden dat de werkelijke prevalentie hoger ligt, wat ook 

bevestigd wordt in het onderzoek van Van Caenegem et al. (11). Naast 

transgenderpersonen werden ook non-binaire personen opgenomen in het onderzoek. De 

gebruikte data is afkomstig uit het grootschalig populatie-gebaseerde onderzoek ‘Seksuele 

gezondheid in Vlaanderen’ (23). De participanten werden tussen februari 2011 en januari 

2012 op een gerandomiseerde wijze gekozen uit het Belgisch Nationaal Register. De 

gegevens omtrent genderidentiteit en genderrol werden bekomen door middel van een 

face-to-face interview met CAPI-omgeving (Computer Assisted Personal Interviewing). Uit 

dit onderzoek bleek dat er in de algemene populatie bij 2,2% van de mannen en 1,9% van 

de vrouwen sprake is van genderambiguïteit en bij 0,7% van de mannen en 0,6% van de 

vrouwen van genderincongruentie (11,23). 

De waargenomen prevalentie in het onderzoek van Van Caenegem et al. (11) ligt 

beduidend hoger dan de prevalentie die het onderzoek van De Cuypere et al. (22) vaststelt. 

Dit bevestigt de hypothese dat populatiestudies die enkel gender non-conforme personen 

die medische hulp zoeken includeren, de werkelijke prevalentie onderschatten (11). Verder 

onderzoek met een groot populatie-gebaseerd design en een ruime definitie van gender 

non-conformiteit is aanbevolen. 
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T’Sjoen (2) vermeldt in een college van de Universiteit Vlaanderen dat er vooral sinds 2010 

een exponentiële toename is van Belgische aanmeldingen in het Gentse genderteam. 

Vermoedelijk impliceert dit geen toename in de werkelijke prevalentie, maar hebben 

andere factoren een invloed. Zo zou het kunnen dat het taboe meer doorbroken is. Een 

andere mogelijke factor volgens T’Sjoen is de verbeterde wetgeving en zorgaanbod. 

Daarenboven is het thema van gender non-conformiteit zeer actueel en krijgt het dus de 

nodige aandacht in sociale media en pers. Mogelijk vinden gender non-conforme personen 

op die manier meer lotgenoten en rolmodellen, wat zou kunnen zorgen voor meer steun 

en moed om op consultatie te gaan.  

1.3 Etiologie 

In het verleden lag de focus van het onderzoek naar de etiologie van gender non-

conformiteit en genderdysforie vooral op psychologische modellen (24). Tegenwoordig zijn 

er steeds meer studies die aangeven dat de ontwikkeling van transgenderisme gerelateerd 

is aan biologische mechanismen, zoals prenatale blootstelling aan androgenen en 

genetische factoren, eerder dan omgevingsfactoren (8). 

Verschillende auteurs stellen dat de hersenen tijdens de intra-uteriene periode in een 

mannelijke richting ontwikkelen in aanwezigheid van testosteron en in een vrouwelijke 

richting bij de afwezigheid hiervan (8,25,26). Deze periode is onder andere belangrijk voor 

de ontwikkeling van de genderidentiteit en de seksuele oriëntatie (25). De seksuele 

differentiatie van de geslachtsdelen vindt plaats in de eerste twee maanden van de 

zwangerschap, terwijl de seksuele differentiatie van de hersenen in de tweede helft van de 

zwangerschap begint (8,25). Aangezien deze twee processen op een ander tijdstip in de 

ontwikkeling plaatsvinden, kunnen ze ook onafhankelijk van elkaar worden beïnvloed 

(8,25). Dit zou vervolgens kunnen resulteren in gender non-conformiteit. Gender non-

conformiteit wordt dan verondersteld een gevolg te zijn van een discrepantie tussen de 

seksuele differentiatie van de hersenen en van de geslachtsdelen, veroorzaakt door 

genetische of hormonale afwijkingen (8,25).  

Er zijn slechts een beperkt aantal tweelingstudies met transgenderkinderen aangezien de 

prevalentie van transgenderisme laag is (8). Ondanks dat het bewijs voor de genetische 

invloeden schaars is, wijzen de beschikbare tweelingstudies op een mogelijke erfelijke 

component (8,22,27). Ook studies waarbij het samen voorkomen van een 

genderidentiteitsstoornis binnen een gezin onderzocht wordt, kunnen een bijdrage leveren 

in het onderzoek naar de aanwezigheid van een genetische factor. Gómez-Gil et al. (28) 

vonden in hun studie dat broers en zussen van transgender personen meer kans hebben 

om transgender te zijn dan de algemene bevolking. 

Verschillende studies tonen het belang aan van het niveau van androgeenblootstelling 

tijdens de intra-uteriene periode op de ontwikkeling van gender non-conformiteit. Zo 

suggereren inconsistente rapporten dat een verhoogde blootstelling aan androgeen in-

utero, als gevolg van congenitale bijnierhyperplasie, kan leiden tot een verhoogde 

prevalentie van genderdysforie in de volwassenheid (29,30). Andere auteurs bespreken de 

2D:4D verhouding als een androgeen-gerelateerde indicator voor de etiologie van 

transgenderisme (8,31). Dit is de verhouding van de lengte van de wijsvinger en ringvinger 

van het rechterhand (31). Uit de studie van Kraemer et al. (31) blijkt dat de 2D:4D 

verhouding bij transvrouwen significant hoger is dan bij de mannelijke controlegroep en 
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meer gelijkend aan de vrouwelijke controlegroep. Deze hogere verhouding correleert met 

een lagere prenatale blootstelling aan androgeen. Dit ondersteunt dus de hypothese dat 

prenatale androgeenblootstelling een etiologische factor is in de ontwikkeling van 

transgenderisme, althans voor transvrouwen. 

De CAG repeatlengte van het androgeenreceptorgen werd ook bestudeerd in het kader 

van het onderzoek naar de etiologie van transgenderisme. CAG is een trinucleotide, wat 

wil zeggen dat het een vaste sequentie van drie basen is (32). Deze CAG trinucleotide kan 

verschillende keren herhaald worden, wat de CAG repeatlengte wordt genoemd (32,33). 

Uit de studie van Hare et al. (33) blijkt dat transvrouwen een significant langere 

repeatlengte van het androgeenreceptorgen hebben in vergelijking met cisgender mannen. 

Deze variant wordt geassocieerd met een verminderde effectiviteit van het binden met 

testosteron, wat gelijkstaat aan een verminderde gevoeligheid aan androgeen. Deze studie 

doet dus vermoeden dat de ontwikkeling van gender non-conformiteit bij biologische 

mannen gedeeltelijk kan worden bemiddeld door de repeatlengte van het 

androgeenreceptorgen. 

Studies over de relatie tussen gender non-conformiteit en genen die betrokken zijn bij de 

synthese van androgenen zijn schaars en hun resultaten zijn inconsistent (8). Uit een case-

control studie blijkt dat het CYP17-gen, dat betrokken is bij de androgeensynthese, een 

invloed zou kunnen hebben in de ontwikkeling van transgenderisme bij biologische 

vrouwen (transmannen) (34). Replicatieonderzoek is echter aanbevolen. 

Ondanks dat de onderliggende mechanismen nog niet helemaal begrepen zijn, tonen 

beeldvormingsstudies verschillen aan in de hersenanatomie en -functie tussen 

transgender- en cisgender personen. Diffusion tensor imaging (DTI) studies en magnetic 

resonance imaging (MRI) studies tonen verschillen aan in de microstructuur van de witte 

stof, de subcorticale grijze stof van de rechter hemisfeer en de corticale dikte (24,35,36). 

Er zijn ook functionele verschillen tussen transgender- en cisgender personen terug te 

vinden in de literatuur. Een cross-sectionele studie onderzocht de functionele MRI respons 

tijdens een woordvloeiendheid taak bij cisgender- en transgender personen (37). Uit de 

studie bleek dat de groep transvrouwen significant meer woorden produceerde in de 

fonetische conditie in vergelijking met de cisgender jongens, cisgender meisjes en 

transmannen (37). Aangezien uit de literatuur algemeen blijkt dat woordvloeiendheid een 

taak is waarop vrouwen gemiddeld beter scoren, zijn deze resultaten consistent met de 

verwachting dat transvrouwen beter presteren op taken waarin vrouwen bevoordeeld zijn 

(37).  

Burke, Menks, Cohen-Kettenis, Klink en Bakker (38) onderzochten het verband tussen 

click-evoked otoaucoustic emissions (CEOAE) en genderidentiteitstoornis (GID) bij 

kinderen en volwassenen. CEOAE’s hebben meestal een hogere amplitude bij vrouwen 

ten opzichte van mannen, wat vermoedelijk te wijten is aan een verhoogd gehalte aan 

androgeen bij mannen tijdens de perinatale seksuele differentiatie (38). Uit dit onderzoek 

blijkt dat jongens met een GID een hogere amplitude en dus meer typisch vrouwelijke 

CEOAE’s produceren, terwijl meisjes met een GID een gelijke emissiesterkte hadden als 

de controle meisjes. Dit ondersteunt de hypothese dat jongens met een GID in-utero zijn 

blootgesteld aan lagere hoeveelheden androgenen dan de controle jongens (38). 

Hoe de missmatch tussen gender en sekse ontstaat, blijft nog onduidelijk. Vermoedelijk is 

de etiologie multifactorieel bepaald. 
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2 Stem 

Om transvrouwen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen begeleiden in hun stemtransitie, 

is het cruciaal dat logopedisten over de nodige achtergrondkennis beschikken. Deze 

kennis kan transvrouwen bovendien helpen om meer inzicht te krijgen in de stem. Dit 

hoofdstuk focust daarom eerst op de anatomie en fysiologie van de stem, vervolgens op 

de stemmutatie tijdens de mannelijke puberteit en ten slotte worden de vocale cues 

besproken die invloed kunnen hebben op de perceptie van een vrouwelijke stem. 

2.1 Anatomie en fysiologie van de stem  

Jo Estill was een Amerikaanse zangeres, zangstemspecialiste en stemonderzoekster en 

beschreef het kracht-bron-filtermodel (Figuur 2). Dit model benadrukt de complexiteit van 

de menselijke stem en geeft een goed kader waarin men de stem kan begrijpen. In wat 

volgt zal aan de hand van de drie parameters de anatomie en fysiologie van de stem 

besproken worden. 

  
Figuur 2 Kracht-bron-filtermodel (figuur aangepast van (39)) 

 

Over het belang van kennis rond de anatomie en fysiologie van de stem 
 

“Mijn logopediste illustreert vaak met tekeningen of video’s. Ik vind het belangrijk om te 
weten waarom ik een bepaalde oefening zou moeten doen, want op zich lijken het 

soms gekke oefeningen.” – V. 
- 

“De anatomie van je stem is niet enkel je stemplooien, zoals ik vroeger altijd dacht. Het 
is zoveel meer!” – H. 

2.1.1 Kracht 

De parameter ‘kracht’ verwijst naar het ademhalingssysteem en is de drijvende kracht 

achter het stemgeluid. De ademhaling omvat niet enkel de vitale functie van het uitwisselen 

van zuurstof en koolstofdioxide, maar is ook essentieel voor de stemgeving. Zonder 

ademhaling kunnen de stemplooien niet tot trilling worden gebracht. De ademhaling tijdens 

stemgeving en spraak verschilt van de ademhaling in rust (40). De luchtstroom wordt langer 

volgehouden en wordt bovendien gecoördineerd in relatie tot de lengte en complexiteit van 

de uiting (41). De longen, de ribben, het diafragma en de abdominale spieren spelen een 

belangrijke rol in dit proces (41).  
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De longen zijn gepaarde, sponsachtige, poreuze en zeer elastische organen die 

verantwoordelijk zijn voor de gasuitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide (40,41). De 

mens heeft 12 paar ribben, welke samen de thorax (borstkas) vormen. De ribben bieden 

een bescherming aan de organen gelegen in de thorax, maar spelen ook een rol in het 

ademhalingsproces. De intercostale spieren, gelegen tussen de ribben, verstevigen en 

stabiliseren de intercostale ruimtes (Figuur 3) (40). 

 
Figuur 3 Intercostale spieren en diafragma (figuur aangepast van (40)) 

Onderaan de ribben bevindt zich het diafragma (middenrif) (41). Het diafragma is een 

dunne, koepelvormige inademingsspier die de thorax van het abdomen (buikholte) scheidt 

(40). McFarland (40) beschrijft dat bij contractie van het diafragma, het diafragma naar 

beneden en de ribben meer anterolateraal bewegen. Bijgevolg verhoogt het thoraxvolume, 

waardoor er een negatieve druk ontstaat, welke leidt tot een inademing. Ten koste van de 

expansie van de thorax, wordt het abdomen gecomprimeerd en neemt de abdominale druk 

toe. Omwille van die reden beweegt het abdomen naar voren tijdens een inademing. Als 

het diafragma terug relaxeert, zal deze inademingsspier weer naar boven bewegen en de 

ribben opnieuw naar hun rustpositie terugkeren (40). De abdominale spieren moduleren 

en ondersteunen de luchtstroom van de longen naar de larynx tijdens de uitademing (41). 

Deze vorm van ademhaling wordt costo-abdominale ademhaling genoemd (42). 

Factoren als stress en emotie kunnen invloed hebben op de ademhaling (42). Als het 

abdomen als gevolg daarvan niet naar voren beweegt tijdens de inademing, moet het 

lichaam op een andere manier compenseren voor de expansie van de longen (41). De 

thorax gaat dan omhoog, eventueel samen met de schouders en sleutelbeenderen (42). 

Deze manier van ademhalen is ongunstig tijdens het stemgeven (42). De hoge ademhaling 

zorgt voor verhoogde spanning in de spieren van de bovenrug, schouders, nek en hals, 

wat op zijn beurt een nadelige invloed heeft op de werking van de spieren in en rond de 

larynx (41,42). Deze manier van ademhaling wordt claviculaire en/of thoracale ademhaling 

genoemd (43).  

2.1.2 Bron 

Wanneer de luchtstroom vanuit de longen doorheen de trachea de larynx bereikt, is de 

tweede parameter in het model van Jo Estill van belang. De ‘bron’ verwijst naar het 

fonatiesysteem en is dus de vibratie van de stemplooien die resulteert in de onset van de 

stemklank (41). De larynx speelt een cruciale rol in het stemgeven, maar dit is niet de 

primaire functie (40,44). De larynx heeft drie primair biologische functies: een 

sfincterfunctie, het stabiliseren van de borstkas tijdens een zware fysieke inspanning en 
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het garanderen van een adequate gasuitwisseling (40,44). Later in de evolutie ontstond 

fonatie als een nieuwe functie. Dit na een differentiatie van de larynxmusculatuur van een 

simpele kringspier tot een ingewikkelde structuur met een tal van verschillende spieren 

(44). In wat volgt zal achtereenvolgens de anatomie en fysiologie van de larynx besproken 

worden. 

2.1.2.1 Anatomie 

De larynx is ongeveer 5 cm lang en strekt zich uit van de derde of vierde halswervel tot de 

zesde halswervel (40). Het bevindt zich superieur van de trachea, inferieur van het hyoïd 

en anterieur van de farynx (40). Het larynxskelet bestaat voornamelijk uit één gepaard 

kraakbeenelement, met name de arytenoïden, en drie ongepaarde kraakbeenelementen, 

met name het thyroïd, het cricoïd en de epiglottis (Figuur 4) (40,44).  

 
Figuur 4 Larynxskelet (aangepast van (40))  

 

Het thyroïd (schildkraakbeen) bevindt zich superieur en gedeeltelijk rond het cricoïd en 

beschermt de interne laryngeale structuren (40,45). Het bestaat uit twee vierhoekige 

laminae (thyroïd laminae), welke een hoek vormen van ongeveer 94° bij vrouwen en 76° 

bij mannen (46). Door de scherpere hoek is de adamsappel prominenter zichtbaar bij 

mannen ten opzichte van vrouwen, wat bovendien langere en massievere stemplooien bij 

mannen weerspiegelt (40,44).  

Het cricoïd (ringkraakbeen) heeft de vorm van een zegelring, vormt de onderkant van de 

larynx en is verbonden met de trachea en het thyroïd (40,44). Op het dorsolaterale deel 

van het cricoïd bevinden zich de gepaarde arytenoïden (bekervormige kraakbeentjes), 

welke kleine piramidale kraakbeentjes zijn (40,44). De epiglottis (strotklepje) is een 

flexibele bladvormige structuur dat bestaat uit een blad en een steel (45). De steel van de 

epiglottis is verbonden met de achterkant van het thyroïd en de voorzijde van de epiglottis 

is verbonden met het hyoïd (45).  

Het hyoïd (tongbeen) maakt geen onderdeel uit van de larynx, maar is er sterk mee 

verbonden en ondersteunt de tong en de larynx (40,44). Het hyoïd is in tegenstelling tot 

het thyroïd, het cricoïd, de arytenoïden en de epiglottis geen kraakbeen, maar een bot (40). 

Bovendien heeft het niet direct contact met een ander bot, maar wordt het opgehangen 

Figuur 5 Morfologie stemplooien 
(aangepast van (40)) 
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door een complex systeem van spieren en ligamenten, wat het een zeer mobiele structuur 

maakt (40).  

De stemplooien bevinden zich tussen de binnenzijde van het anterieure thyroïd en de 

arytenoïden (40). Er zijn twee paar stemplooien die parallel en in een anteroposterieure 

oriëntatie staan: de ware en valse stemplooien (40). De valse stemplooien produceren 

doorgaans geen geluid, maar dragen wel bij aan de sfincterfunctie van de larynx (40,44). 

De ware stemplooien zijn 13 – 18 mm lang bij vrouwen en 17 – 25 mm lang bij mannen 

(40). De regio tussen de ware stemplooien wordt de glottis genoemd (40).  

De ware stemplooien bestaan uit drie grote lagen die verschillen op vlak van dikte en 

stijfheid: een cover, het ligamentum vocale en de body (40,44) (Figuur 5). De cover bestaat 

uit een plaveiselcel epitheel en is redelijk stijf (40). Via een basaal membraan is het epitheel 

verbonden met de lamina propria, welke uit drie delen bestaat (40). De oppervlakkige laag, 

ofwel ruimte van Reinke, bevat cellen die een gelatineachtige materie vormen. Deze laag 

is belangrijk voor de vibratie van de stemplooien (40). Samen met het epitheel vormt de 

oppervlakkige laag van de lamina propria de cover (44). Het ligamentum vocale wordt 

gevormd door de intermediaire en diepe laag van de lamina propria (44). De intermediaire 

laag bevat zeer elastische vezels. De diepe laag bestaat daarentegen vooral uit collagene 

vezels (40,44). De body wordt gevormd door de m. thyroarytenoideus, die de m. vocalis 

bevat (44). 

De larynx bevat twee gewrichten die belangrijk zijn voor de stemgeving: het crico-thyroidaal 

gewricht en het crico-arytenoidaal gewricht (40). Het crico-thyroidaal gewricht draagt bij tot 

de verandering in lengte en spanning van de stemplooien, terwijl het crico-arytenoidaal 

gewricht invloed heeft op het proces van adductie en abductie van de stemplooien (40). 

Adductie is hierbij het sluiten van de stemplooien en abductie het openen ervan (47). De 

intrinsieke en extrinsieke ligamenten en membranen verbinden de laryngeale 

kraakbeentjes met elkaar en met aangrenzende structuren (40).  

Ten slotte, bevat de larynx intrinsieke en extrinsieke spieren die bijdragen tot stemgeving. 

De intrinsieke larynxspieren hebben hun oorsprong in de larynx en hechten ook aan in de 

larynx (43). De activiteit van de vijf intrinsieke larynxspieren hebben invloed op de positie 

van de stemplooien (adductie of abductie) en de spanning en relaxatie van de stemplooien 

(40,43). De acht extrinsieke larynxspieren hebben één aanhechtingspunt binnen de larynx 

of op een structuur die de positie en beweging van de larynx beïnvloedt en minstens één 

aanhechtingspunt buiten de larynx (40). Ze zorgen voor de ondersteuning, beweging en 

ophanging van de larynx en beïnvloeden dus vooral de verticale hoogte van de larynx 

(40,43).  

2.1.2.2 Fysiologie 

Stemplooitrilling is een myoëlastisch-aerodynamisch mechanisme, waarbij de trilling 

passief is en de larynxspieren enkel nodig zijn om de stemplooien in adductie te brengen 

(43,44). Als de stemplooien onder invloed van de larynxspieren met de juiste sluitingsgraad 

en spanning in adductie staan, zijn de stemplooien gesloten en kan er dus geen 

luchtstroom door de glottis. De subglottisdruk bouwt vervolgens op, totdat de weerstand 

overwonnen wordt en de stemplooien openen (40). Bijgevolg kan er een luchtstroom gaan 

richting het aanzetstuk (40). Het Bernoulli-effect (40), als gevolg van de luchtstroom, zorgt 

ervoor dat de ruimte van Reinke naar binnen wordt gezogen. Door dit effect, in combinatie 

met de elasticiteit van het weefsel, sluiten de stemplooien opnieuw en herhaalt de cyclus 
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zich (40). Deze herhaalde trillingsbeweging wordt stemplooi-oscillatie genoemd (43). De 

aerodynamische energie wordt omgezet in akoestische energie, wat resulteert in de onset 

van de stemklank (41,44).  

Het trillingspatroon verloopt in verschillende dimensies, zoals beschreven volgens van der 

Laan en Vander Poorten (44). De beweging van de stemplooien bestaat niet enkel uit het 

openen en sluiten, maar er is ook een verticaal faseverschil. Deze mucosagolf ontstaat 

doordat de cover van de stemplooien een grotere beweeglijkheid heeft dan het ligamentum 

vocale en de body. De stemplooiranden bewegen niet in één geheel, maar de glottis opent 

eerst caudaal en sluit ook eerst caudaal, wat voor een faseverschil zorgt tussen het craniale 

en caudale deel van de stemplooirand (44). Dit verklaart waarom een goede conditie van 

de cover noodzakelijk is voor een efficiënte en stabiele trilling. 

De geluidsgolf die door de stemplooi-oscillatie wordt gevormd, bevat een fundamentele 

frequentie (f0) en een tal van boventonen (43). De f0 correleert met de trillingssnelheid van 

de stemplooien, namelijk het aantal cycli per seconde, en wordt waargenomen als 

toonhoogte (40). Dit variëren van f0 ontstaat aan de hand van een complexe wisselwerking 

tussen intrinsieke en extrinsieke larynxspieren (40). Deze interactie leidt tot veranderingen 

in de lengte en de spanning van de stemplooien (40). Wijzigingen in de subglottale druk 

hebben ook een invloed op de fundamentele frequentie (40). Bij een toename van de 

subglottale druk, zullen de stemplooien sneller gaan trillen en zal f0 dus stijgen (43). De 

intensiteit van het stemgeluid wordt waargenomen als luidheid. Intensiteitsstijging is 

gerelateerd aan een toename van de subglottale druk en een grotere mediale compressie 

door een verhoogde activiteit van de adductiespieren (40,43). Dit zal leiden tot een 

verhoogde akoestische energie.  

Het is opvallend dat er gelijkenissen zijn tussen de mechanismen die verantwoordelijk zijn 

voor het variëren van frequentie en van intensiteit. Spanning, compressie en subglottale 

druk hebben invloed op zowel de intensiteit als de frequentie van het stemgeluid (43). Dit 

is de reden waarom het voor sommige mensen moeilijk is om frequentie en intensiteit 

onafhankelijk van elkaar te variëren (43).  

2.1.3 Filter 

Het primaire stemgeluid, dat tot stand komt door de stemplooi-oscillatie, wordt gewijzigd in 

het supra-laryngeaal aanzetstuk. Dit is de laatste parameter van het model van Jo Estill, 

namelijk de ‘filter’, en verwijst naar het systeem van resonantie en versterking (41). Het 

brongeluid krijgt in de zogenaamde resonantieruimten een specifieke stemkwaliteit en 

klankkleur (43). De farynx, de mondholte en de neusholte worden gezien als de 

belangrijkste resonantieruimten waarbinnen de resonantie en versterking optreden. 

Aangezien personen verschillen in de vorm en grootte van hun resonantieholten en 

bijhorende spieren en botten, wordt hun brongeluid op een andere manier versterkt, wat 

leidt tot een unieke stemkleur (41). Een ander deel van de individualiteit van stemmen komt 

voort uit de vormgeving van het aanzetstuk (41). Sommige personen gebruiken 

bijvoorbeeld weinig neusresonans, terwijl andere personen juist veel neusresonans 

gebruiken door een andere positie van het zacht verhemelte (41). 

Spraakklanken kunnen gevormd worden door het versterken van bepaalde boventonen in 

de resonantieholten (44). De groepjes van versterkte boventonen worden formanten 

genoemd en iedere klinker wordt gekenmerkt door specifieke formanten (44). Deze 
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versterking van boventonen kan beïnvloed worden door manipulatie van de actieve 

articulatoren (tong, lippen, kaak en zacht verhemelte) die in wisselwerking staan met de 

passieve articulatoren (tanden, alveolaire richel en harde verhemelte) (41).  

Samenvattend is het uiteindelijke stemgeluid een resultante van het ademhalingssysteem 

(kracht), de stemplooitrilling (bron) en de resonantie en articulatie (filter) in het aanzetstuk.  

2.2 Stemmutatie tijdens mannelijke de puberteit 

De puberteit wordt, voornamelijk bij jongens, gekenmerkt door een opvallende 

stemmutatie. Er zijn interindividuele verschillen wanneer deze mutatie optreedt, maar het 

situeert zich meestal tussen de 11 en 16 jaar (43). In dit hoofdstuk zal bondig besproken 

worden welke anatomische veranderingen aan de basis liggen van de hoorbare 

stemverandering bij jongens in de puberteit. Kennis over dit onderwerp is zinvol voor 

logopedisten die met transvrouwen werken, aangezien het meer inzicht geeft in de 

verschillen tussen een mannen- en vrouwenstem. 

Op de leeftijd van 3 maanden tot 3 – 4 jaar, vindt er een primaire daling van de larynx 

plaats. Naast de primaire daling, is er een secundaire daling van de larynx bij jongens in 

de puberteit (48). Deze verticale daling wordt door meerdere auteurs besproken (46,48,49) 

en gaat samen met een vormverandering van het thyroïd van trechtervormig naar 

cilindrisch (46,50). 

De larynx wordt bovendien aanzienlijk groter tijdens de puberteit (46,48,49). Niet alleen de 

grootte, maar ook de proportie van de larynx verandert. In een studie van Glikson et al. 

(46) werd op basis van CT-scans (computertomografie) het thyroïd onderzocht bij mannen 

en vrouwen tussen de 8 en 20 jaar. Men concludeert dat de gemiddelde hoek tussen de 

twee laminae van het thyroïd tijdens de puberteit afneemt bij mannen, maar constant blijft 

bij vrouwen. Het grootste verschil in interlaminaire hoek werd gemeten in de leeftijdsgroep 

van 14 tot 15 jaar, wat overeenkomt met het moment van stemmutatie bij mannen. 

Concreet bleek uit het onderzoek dat de gemiddelde interlaminaire hoek van het thyroïd 

76,45°+-14,2 was bij mannen en 94,25°+-10,2 bij vrouwen. De hoek tussen de twee 

laminae bleek dus kleiner te zijn bij mannen, dan bij vrouwen. Dit blijkt ook uit het 

onderzoek van Sagiv et al. (51) (Figuur 6). Zij vinden een gemiddelde hoek van 63,5°+-

20,6 voor mannen en 93,3°+-16,6 voor vrouwen.  

 
Figuur 6 Interlaminaire hoek is kleiner bij mannen (A) dan bij vrouwen (B), gemeten op een axiale 
doorsnede (Figuur overgenomen van (51)) 

Tijdens de puberteit groeit het thyroïd bovendien significant meer anterieur bij jongens 

(46,51). De combinatie van deze anterieure projectie met de kleinere interlaminaire hoek 

van het thyroïd, leidt tot het typische uiterlijk van de adamsappel bij mannen (46,51).  
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De voorgaande wijzigingen van de larynx hebben ook een impact op de lengte van de 

stemplooien (43). De mannelijke puberteit gaat gepaard met een verlenging van de 

stemplooien, al is de lengte van de mannelijke- en vrouwelijke stemplooien niet consistent 

beschreven in de literatuur. Titze (52) stelt dat de stemplooien ongeveer 16 mm zijn bij 

volwassen mannen en 10 mm bij volwassen vrouwen. McFarland (40) beschrijft een 

gemiddelde lengte van 17-25 mm bij mannen en 13-18 mm bij vrouwen. Uit onderzoek 

blijkt wel steeds dat mannen gemiddeld langere stemplooien hebben dan vrouwen (48,49). 

Samen met de histologische veranderingen in de lamina propria (43), waardoor de 

stemplooien dikker worden, dragen deze anatomische veranderingen bij tot de typische 

mutatiestem.  

Deze seksueel dimorfe kenmerken die in de puberteit naar voren komen in het laryngeaal 

gebied, worden beïnvloed door geslachtshormonen zoals testosteron, maar ook door 

andere hormonen zoals het schildklierhormoon (46,48,53,54). Bovendien beïnvloeden 

geslachtshormonen ook na de puberteit de mannen- en vrouwenstem, bijvoorbeeld tijdens 

de zwangerschap of op hoge leeftijd wanneer presbyfonie voorkomt (54). 

2.3 Vocale cues die bijdragen tot perceptie vrouwelijke stem 

Wat zijn de perceptuele en akoestische verschillen tussen een mannen- en vrouwenstem? 

Het is een belangrijke vraag in de logopedische praktijk met betrekking tot de stem van 

transvrouwen. Maar nog veel belangrijker is de vraag welke targets bepalen of een stem 

als mannelijk of vrouwelijk wordt waargenomen. Met andere woorden, welke vocale cues 

dragen bij tot de perceptie van een vrouwenstem bij transvrouwen? 

De meeste luisteraars zullen zeggen dat toonhoogte de belangrijkste cue is om een 

mannenstem van een vrouwenstem te onderscheiden. Het is namelijk het meest intuïtieve 

en opvallende genderverschil op vocaal vlak (55). Verschillende studies bevestigen dat 

toonhoogte een belangrijke cue is in de perceptie van een vrouwenstem en dat de 

spreekfrequentie moet stijgen om een vrouwenstem waar te nemen bij een transvrouw 

(56–58). Zo blijkt uit het onderzoek van King, Brown, en McCrea (59) dat een gemiddelde 

spreekfrequentie boven 180 Hz en een spreekfrequentiebereik tussen 140 Hz en 300 Hz 

de sterkste akoestische marker is voor de perceptie van een vrouwenstem in een 

biologische man. Deze studie concludeert dat 170 Hz moet bereikt worden voor 

transvrouwen om nog als vrouw te worden waargenomen, al suggereren andere 

onderzoekers dat een spreekfrequentie van 155 Hz tot 160 Hz de ondergrens is (60,61). 

Bovendien is er een leeftijdsafhankelijke verandering in spreekfrequentie, waarbij er een 

verlaging van de spreekfrequentie optreedt bij cisgender vrouwen van de middelbare 

leeftijd (62,63). 

Meerdere studies zijn het eens over het bestaan van een gender-ambigue zone, een zone 

waarin het frequentiebereik van mannen en vrouwen overlappen (56,59,64,65). Als de 

gemiddelde spreekfrequentie van een spreker binnen dit bereik valt, zal het dus van andere 

cues afhangen of de persoon als mannelijk of vrouwelijk wordt waargenomen. Dit is een 

eerste indicatie dat f0 niet de enige cue is die bepalend is bij de perceptie van een 

vrouwenstem bij transvrouwen. Er is echter geen consensus over op welke frequenties dit 

bereik ligt en hoe breed dit bereik is. De gender-ambigue zone varieert in de literatuur 

voornamelijk tussen 128 Hz en 260 Hz (41,64,65). Onderzoek van Günzburger (66) toont 

aan dat sommige transvrouwen gepercipieerd worden als vrouw terwijl ze een f0 hebben 
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beneden de ondergrens van de gender-ambigue zones die beschreven zijn in de literatuur. 

Dit zou een tweede bewijs kunnen zijn dat f0 niet de enige cue is die bepalend is bij de 

perceptie van een vrouwenstem bij transvrouwen (55). 

Een tweede factor die een rol zou kunnen spelen is resonantie. Vrouwen hebben ongeveer 

20% hogere resonantiefrequenties (klinkerformanten) dan mannen omwille van hun korter 

aanzetstuk (67). Hoe korter het aanzetstuk, hoe hoger de resonantiefrequenties. De 

gemiddelde lengte van het aanzetstuk is 17,5 cm bij mannen en 14,7 cm bij vrouwen (59).  

Het aanzetstuk en de resonantiefrequenties kunnen beïnvloed worden door manipulatie 

van de articulatoren. Zo toont onderzoek aan dat de eerste formant (F1) correleert met de 

mondopening en stijgt als de mond opent en dus de tong verlaagt (68,69). Een anterieure 

positie van de tong zal leiden tot een hogere resonantiefrequentie voor F2. Baken (70) 

bevestigt dat bij constrictie van het posterieure gedeelte van de tong F2 kleiner wordt en 

bij constrictie van het anterieure gedeelte van de tong F2 groter wordt en F1 kleiner. F3 zal 

stijgen bij retractie van de mondhoeken zoals tijdens het glimlachen (66) en als het 

aanzetstuk wordt verlengd met behulp van lipronding, zullen alle resonantiefrequenties 

dalen (70). Volgens deze auteurs zal een anterieure positie van de tong en retractie van 

de mondhoeken dus leiden tot het verhogen van de F2- en F3-formanten, waardoor de 

waarneming van een vrouwelijke stem bij een transvrouw wordt versterkt. Het handhaven 

van een resonantie in het hoofdgebied (in het masker spreken), blijkt dan gunstig te zijn.  

Het onderzoek van King et al. (59) onderzocht welke factoren bijdragen tot de identificatie 

of misidentificatie van stemmen van transvrouwen en biologische vrouwen. Deze studie 

vond geen evidentie dat F2 en F3 formanten een significante impact hebben op de 

perceptie van een vrouwenstem. Dit resultaat is verenigbaar met het onderzoek van Gelfer 

en Schofield (71). Zij vonden geen significant verschil in resonantiefrequenties bij 

transvrouwen die als man en transvrouwen die als vrouw werden waargenomen. King et 

al. (59) benadrukken echter de anterieure tongpositie en retractie van de mondhoeken in 

combinatie met andere typisch vrouwelijke vocale cues een bijdrage zou kunnen leveren 

tot de perceptie van een vrouwelijke stem bij een transvrouw.  

Bijkomend onderzoek rond articulatie toont aan dat vrouwen correcter en preciezer 

articuleren dan mannen (72–74). Sekseverschillen in uitspraak werden ook in eerdere 

studies gerapporteerd (66,75). Toch bestaat er tot op heden slechts één onderzoek dat het 

effect van deze articulatorische wijzigingen op het gepercipieerde gender van 

transvrouwen bestudeert (74,76). Dit onderzoek rapporteert een positieve bijdrage van 

precieze articulatie aan de perceptie van een vrouwenstem bij transvrouwen (76). 

Desondanks de veelbelovende resultaten, controleerde de studie niet voor 

spreekfrequentie, waardoor de bevindingen slechts beschouwd kunnen worden als een 

mogelijke hypothese (74,76). Bovendien worden een vaste inzet en verlengde klinkerduur 

in de literatuur beschreven als mogelijke vocale cues voor de perceptie van een 

vrouwenstem (58,74). Een grotere mondopening en lipronding werden ook door enkele 

onderzoekers gerapporteerd (74,75). Aanvullend onderzoek is echter noodzakelijk. 

Suprasegmentele kenmerken zoals intonatie worden minder vaak gelinkt aan fysiologische 

verschillen tussen geslachten, maar worden meer bekeken in het kader van de 

sociolinguïstiek (55). Intonatie is de verandering in toonhoogte of melodiepatroon in de 

spraak (59). Vrouwelijke spraak lijkt meer variatie te bezitten in het intonatiepatroon en is 

dus minder monotoon (59). Daarnaast gebruiken mannen meer vallende intonatie terwijl 

vrouwen meer stijgende intonatie gebruiken (61). Uit onderzoek blijkt bovendien dat 
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transvrouwen die niet als vrouw worden waargenomen minder stijgende en meer vallende 

intonatie gebruiken dan vrouwen en transvrouwen die wel als vrouw worden waargenomen 

(77). Andrews en Schmidt (78) benadrukken de klinische relevantie van fluctuatie in 

intonatie voor de perceptie van een vrouwelijke stem. 

Het kleine aantal participanten in de studies maakt het echter moeilijk om de resultaten te 

generaliseren. Bovendien vinden andere studies geen significante correlatie tussen het 

intonatiepatroon en de waargenomen gender (59,71). Zimman (55) benadrukt dat de vraag 

of er werkelijk akoestische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, niet altijd even 

relevant is. Het feit dat een bepaalde cue geassocieerd wordt met vrouwelijkheid kan voor 

transvrouwen genoeg zijn om die cue te gebruiken (55).  

Een andere mogelijke cue die invloed kan hebben op de perceptie van een vrouwenstem 

bij een transvrouw is stemkwaliteit. Breathiness is een aspect van stemkwaliteit waarbij er 

hoorbare ruis is door incomplete sluiting van de stemplooien. Meerdere studies bevestigen 

dat er een genderverschil is in breathiness (79,80). Andrews en Schmidt (78) onderzochten 

het belang van breathiness op de perceptie van vrouwelijkheid (81). Uit deze studie bleek 

dat breathiness, samen met hoge frequentie en levendigheid, de factor was die het meest 

geassocieerd werd met vrouwelijkheid (78). In een onderzoek van Van Borsel et al. (81) 

werd de bijdrage van breathiness op de perceptie van vrouwelijkheid verder geëvalueerd 

en werd bepaald of eenzelfde stem als meer vrouwelijk wordt waargenomen als die 

persoon meer breathiness gebruikt. Resultaten uit het onderzoek tonen aan dat de 

geluidsfragmenten met een breathy stem als vrouwelijker werden gepercipieerd dan de 

habituele stem. Belangrijk hierbij is dat het ging om cisgender vrouwelijke sprekers en niet 

om transvrouwen. Men zou dit dus kunnen interpreteren als een transvrouw die reeds een 

vrouwelijke stem heeft verworven en waarbij onderzocht wordt of breathiness nog een 

meerwaarde kan geven aan de perceptie van vrouwelijkheid. Breathiness kan dus een 

bijdrage leveren in de perceptie van een vrouwenstem bij transvrouwen, maar 

voorzichtigheid en verder onderzoek met transvrouwen is aanbevolen.  

Luidheid is een bijkomende vocale cue die invloed zou kunnen hebben op de perceptie 

van een vrouwenstem bij transvrouwen. Mannen hebben vaak een hogere intensiteit dan 

vrouwen (82,83). Bovendien concluderen Holmberg, Oates, Dacakis en Grant (84) dat een 

lagere intensiteit een vrouwelijke identificatie van de stem bevordert bij transvrouwen. 

Studies die deze bevindingen bevestigen, blijven echter schaars (73,74).  

Ten slotte zijn er nog andere verbale en non-verbale karakteristieken die invloed kunnen 

hebben op de perceptie van een vrouwenstem. Gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, 

lichaamsbeweging, gebaren en vocalisaties kunnen bijdragen tot de passabiliteit van een 

transvrouw (59,85). Er zijn echter weinig onderzoeken die het belang ervan in 

communicatietherapie voor transvrouwen rapporteren (75,86). Bovendien is er weinig 

onderzoek dat aangeeft welke non-verbale aspecten het meeste invloed hebben op de 

genderperceptie (85). Verder onderzoek omtrent het belang van non-verbale communicatie 

bij transvrouwen is aangeraden. Voor meer informatie hieromtrent is het aangewezen King 

et al (59) en Hirsch en Boonin (85) te raadplegen. 
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3 Stem bij transvrouwen: de nieuwe stem 

De stem maakt deel uit van de identiteit van een persoon en kan dus impact hebben op de 

kwaliteit van het dagelijkse leven. In het eerste hoofdstuk wordt de zoektocht naar de 

nieuwe stem beschreven. Vervolgens wordt de stem in transitie bekeken vanuit twee 

perspectieven: het medisch en paramedisch/logopedisch perspectief. Fonochirurgie en 

endocrinologie maken deel uit van het medisch perspectief. In het hoofdstuk vanuit het 

logopedisch perspectief wordt de anamnese en stemonderzoek, de mindset die vereist is 

in stemtherapie, relevante leertheorieën, stemhygiëne, evidence-based handelen in de 

stempraktijk, de stemtherapie en beëindiging en behoud van de therapie besproken.  

3.1 Belang van stem bij transvrouwen 

In de huidige literatuur omtrent transgenderzorg wordt stemtherapie erkend als een 

belangrijk onderdeel in het transitieproces (87,88). Uit onderzoek blijkt dat transvrouwen 

stemtherapie beschouwen als zeer tot extreem belangrijk (88). In dit hoofdstuk wordt eerst 

de link tussen stem en identiteit besproken, alsook hoe transvrouwen hun vocale identiteit 

kunnen exploreren. Vervolgens wordt er ingezoomd op de impact van de stem op de 

levenskwaliteit en hoe dit kwantitatief in kaart gebracht kan worden. Ten slotte wordt het 

ICF-model besproken.  

3.1.1 Stem en identiteit 

De stem speelt een belangrijke rol in de identiteit van een persoon. Door middel van de 

stem krijgt de luisteraar immers inzicht in de identiteit, het gender en de 

communicatievaardigheden van de spreker (41). Bij transvrouwen weerspiegelt de stem 

echter niet altijd de ware genderidentiteit (87). Daarom kan het voor transvrouwen van 

belang zijn om, in samenwerking met een stemtherapeut, op zoek te gaan naar een stem 

die comfortabel aanvoelt en congruent is met hun persoonlijke identiteit (41). Mills en 

Stoneham (41) noemen dit in hun boek de ‘vocale identiteit’. In onderstaand deel wordt 

beschreven hoe de cliënt deze vocale identiteit kan exploreren.  

Mills en Stoneham (41) beschrijven in hun boek twee veelvoorkomende benaderingen die 

hiervoor gebruikt worden: de oplossingsgerichte therapie en de narratieve therapie. Deze 

benaderingen plaatsen de cliënt centraal en proberen de ware genderidentiteit en -

expressie te verduidelijken en te ondersteunen (41). Beide steunen op het stellen van 

vragen aan de cliënt, die de stemtherapie kunnen sturen en de cliënt kunnen stimuleren 

om nieuwe dingen te proberen. 

Het startpunt van de oplossingsgerichte therapie is wat de cliënt al kan en de focust ligt op 

wat de cliënt in de toekomst wil (41). Experimenteren, bewustzijn en reflecteren staan hier 

centraal. Dit zal verder besproken worden in hoofdstuk 1.1.1 ‘theoretische benaderingen’. 

De narratieve therapie werd ontwikkeld door White en Epston (89) en benadrukt het belang 

van het vertellen van levensverhalen, meer bepaald stemgerelateerde anekdotes, die 

misschien lange tijd genegeerd of vermeden werden (41). Het luidop vertellen van 
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dergelijke verhalen helpt de cliënt met het identificeren van de persoonlijke waarden, 

ideeën en overtuigingen omtrent de vocale identiteit, alsook de vaardigheden en kennis die 

daarmee gepaard gaan. 

3.1.2 Impact van de genderincongruente stem op het dagelijks leven 

De literatuur bevestigt dat transvrouwen met een genderincongruente stem een negatieve 

psychosociale impact ervaren in hun dagelijks functioneren (87,90–93). In onderstaand 

deel wordt de stemgerelateerde levenskwaliteit besproken en hoe de zelfperceptie en 

tevredenheid van de stem gemeten kunnen worden. 

 

“Mijn nieuwe stem heeft zeker bijgedragen aan mijn levenskwaliteit. Je gebruikt je stem 
namelijk heel vaak. Ik durf nu ook meer dan vroeger. Als mijn vrouw en ik vroeger 
iemand tegenkwamen op straat, durfde ik niets te zeggen in dat gesprek. Dat is nu 
voorbij. Nu doe ik zelfs comedyshows! Ik kan me niet inbeelden dat ik ooit op dat 

podium was gestapt als ik geen logopedie had gevolgd.” –V. 
- 

“Zolang ik mijn mond hield, was alles altijd in orde. Maar als ik mijn mond open deed, 
zag je die blikken van mensen. Ze keken alsof er iets niet klopte. Dit was vooral bij 

kinderen het geval. Een kind zegt gewoon wat hij ziet en hoort, maar bedoelt daar niets 
slecht mee. Juist daarom konden kinderen mij kraken. Nu zijn die negatieve 

commentaren en blikken weg. Kindjes doen nu ook normaal als ik met hen aan het 
babbelen ben. Ze noemen mij nu zelfs: ‘die leuke juf’.” –H. 

Een genderincongruente stem kan een negatieve impact hebben op het sociaal en 

emotioneel functioneren van een persoon omdat die het geslacht waarmee het individu 

geboren is kan verraden (88,91). Ook uit gelijkaardige studies van Hancock et al. (92) en 

Mc. Neil, Wilson, Clark en Deakin (94) blijkt dat de zelfperceptie van de stem bij 

transvrouwen een negatieve impact kan hebben op de levenskwaliteit (87). In de literatuur 

wordt dit specifieke gebied binnen de levenskwaliteit de voice-related quality of life (vQOL), 

ofwel de stemgerelateerde levenskwaliteit, genoemd (95).  

Het is belangrijk om de vQOL van de cliënt in kaart te brengen, aangezien de 

gerapporteerde tevredenheid met de stem niet altijd correleert met de perceptuele en 

akoestische veranderingen (86,96). McNeil et al. (94) bevestigen deze bevindingen. De 

onderzoekers vonden dat de f0 niet representatief was voor de mate van stemgerelateerde 

tevredenheid van de transvrouw. Deze publicatie van McNeill et al. (94) initieerde de 

ontwikkeling van enkele zelfrapportage vragenlijsten die in staat zijn de vQOL van 

transvrouwen valide en betrouwbaar te kwantificeren (87,96). Onderzoek van Pasricha et 

al. (93) vormde de basis voor de Functional Communication Satisfaction Questionnaire 

(FCSQ). Iets daarvoor werd de Transgender Self Evalutation of Voice Questionnaire 

(TSEQ) ontwikkeld door Davies en Goldberg (88). Deze vragenlijst is geïnspireerd op de 

Voice Handicap Index (VHI) (97), die de impact van stemstoornissen op het psychosociaal 

functioneren meet (96). Dacakis et al. (90) ontwikkelden de Transsexual Voice 

Questionnaire (TVQMtF). Deze vragenlijst wordt verder besproken in hoofdstuk 3.3.1 

‘logopedische assessment’.  

De World Health Organization’s International Classification of Functioning (WHO-ICF) (98) 

voorziet een kader waarin de impact van de stem op de levenskwaliteit en het dagelijks 

functioneren kan begrepen worden (95,96). Hancock (95) bestudeert vanuit dit WHO-ICF-

perspectief hoe verschillende factoren een impact hebben op de vQOL. De onderzoeker 
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concludeert, aan de hand van de resultaten uit zelfrapportage vragenlijsten, dat 

omgevingscontexten van transvrouwen en attitudes over hun stem resulteren in 

beperkingen in communicatieve activiteiten en participatie (95,96). Dit heeft bijgevolg een 

negatieve invloed op de levenskwaliteit. Logopedisten moeten dus zeker ook aandacht 

schenken aan de emotionele en psychologische impact van stem op het dagelijks 

functioneren (95). Gezien de potentiële psychosociale gevolgen voor transvrouwen met 

een genderincongruente stem, is er nood aan effectieve en efficiënte stemtherapie. In 

onderdeel 3.3.5, ‘evidence-based handelen in stemtherapie bij transvrouwen', wordt hier 

uitgebreid op ingegaan.  

Samenvattend blijkt uit onderzoek dat een genderincongruente stem een negatieve invloed 

kan hebben op de levenskwaliteit. De rol die de stem speelt bij transvrouwen is echter geen 

statisch fenomeen. Iedere cliënt heeft een unieke identiteit en persoonlijke doelen. Het is 

dus belangrijk dat logopedisten denken vanuit een ICF-kader, wat inzichten in de vQOL 

kan verduidelijken. De stemgerelateerde levenskwaliteit kan gemeten worden aan de hand 

van valide en betrouwbare zelfrapportage vragenlijsten, waarvan de TVQMtF de meest 

recent ontwikkelde is. 

3.2 Medisch perspectief  

Vanuit het medisch perspectief kunnen transvrouwen de keuze voor hormoontherapie of 

fonochirugie overwegen om een verandering in de stem te bekomen. Studies rapporteren 

dat hormoontherapie bij transvrouwen geen direct effect heeft op de toonhoogte (4). Toch 

zijn er interessante hormonale mogelijkheden voor de stem van transvrouwen, welke in dit 

deel besproken zullen worden. Sommige cliënten kiezen voor fonochirurgie om de stem te 

vervrouwelijken. De verschillende fonochirurgische technieken zullen beschreven worden, 

alsook hun effectiviteit en de klinische implicaties voor de logopedist.  

3.2.1 Endocrinologie 

Hormoontherapie is voor veel transvrouwen een belangrijke stap in de transitie (99). Het is 

een behandeling die de fysieke lichaamsbouw significant vervrouwelijkt (99). Studies 

hebben aangetoond dat hormoontherapie bij transmannen een toonhoogteverlaging 

veroorzaakt (88,100). Bij transvrouwen heeft hormoontherapie echter geen significant 

effect heeft op de stemkwaliteit en de toonhoogte (101). Het is echter wel mogelijk om het 

verlagen van de toonhoogte te remmen tijdens de puberteit door middel van 

puberteitsblokkers (102). In de literatuur wordt de hormonale therapie voor transvrouwen 

beschreven in twee fasen (102,103). In wat volgt worden deze twee fasen uiteengezet. 

3.2.1.1 Fase 1: Puberteitsblokkers (GnRH-agonist therapie) 

Het onderdrukken van de puberteit en de bijhorende geslachtskenmerken door middel van 

gonadotropin releasing hormone agonisten (GnRHa), ook wel puberteitsblokkers 

genoemd, is pas sinds enkele jaren algemeen aanvaard bij de behandeling van 

transgenders (102). Nadat studies aantoonden dat het psychologisch functioneren van 

transgenderjongeren verbeterde wanneer het behandelingsprotocol puberteitsblokkers 

bevatte, werd het door endocrinologen geïmplementeerd in de behandeling (102,104). De 

genderdysforie kan dus verlicht worden als de ontwikkeling van ongewenste secundaire 
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geslachtskenmerken wordt uitgesteld. Voor jongeren in de puberteit resulteert GnRH-

therapie in een afname van testosteronniveaus waardoor haargroei, acne en 

spierontwikkeling verminderen en de testes inkrimpen (102). Ook de verlaging in 

toonhoogte wordt geremd door middel van puberteitsblokkers (102). Adolescenten die al 

een gevorderd stadium van de puberteit bereikt hebben, kunnen er ook voordeel uit halen. 

Het zorgt in fase 2 van de hormonale therapie voor een betere onderdrukking van 

testosteron en preventie van erecties en stemverzwaring (102). Het leidt bovendien tot een 

groter effect van oestrogeen en maakt dus lagere dosissen mogelijk (102,103).  

3.2.1.2 Fase 2: Gender bevestigende hormoontherapie (GAH) 

Gender affirming hormone (GAH) therapie, oftewel gender bevestigende hormoontherapie, 

werd in het verleden ook wel cross-sex hormoon therapie genoemd (102) Het doel van de 

feminiserende therapie is het blokkeren van de testosteron-effecten (102). Het veroorzaakt 

fysieke veranderingen die het lichaam vrouwelijker maken zoals borstgroei, verminderde 

haargroei, verzachten van de huid, verminderde spermaproductie, verminderde erectiele 

functie, afname van de testikelomvang en vervrouwelijking van de lichaamsbouw door een 

herverdeling van de spieren en het lichaamsvet (102). Naast de fysieke veranderingen 

worden ook psychologische voordelen gerapporteerd, namelijk een significante daling in 

de geslachtsdysforie en een adequater mentaal functioneren (104).  

Een studie van Bultynck et al. (105) onderzocht het effect van GAH-therapie op de 

zelfperceptie van de stem bij transmannen en -vrouwen aan de hand van de resultaten op 

de TVQ (90). De scores bij de transvrouwen duidden op een verbeterde zelfperceptie van 

de stem na 12 maanden GAH-therapie. De verminderende testosteronniveaus door de 

GAH-therapie was echter geen lineaire predictor voor de veranderingen in perceptie van 

de stem bij transvrouwen. Vermoedelijk werd deze verbetering dus bekomen door andere 

invloeden dan de hormoontherapie, zoals meer gender-congruente gevoelens door de 

fysieke veranderingen (105).  

3.2.2 Fonochirurgie 

Stemtherapie kan een grote hulp zijn voor transvrouwen in de zoektocht naar de nieuwe 

stem (106). Toch biedt logopedische begeleiding niet voor elke transvrouw garantie op het 

bereiken van de gewenste stijging in toonhoogte. Bovendien kan het moeilijk en 

vermoeiend zijn om de nieuwe aangeleerde fundamentele frequentie (f0) voortdurend aan 

te houden (107). Zo formuleren Schwarz et al. (107) dat transvrouwen ondanks het volgen 

van logopedische therapie er vaak niet in slagen de toonhoogteverhoging te controleren 

tijdens geeuwen, lachen, hoesten en roepen. Fonochirurgie kan een bijdrage leveren aan 

de gewenste stemcapaciteiten van de cliënt. Daarentegen blijkt uit de een Transgender 

Survey (108) uit de United States dat slechts 1% van de transvrouwen opteert voor 

fonochirurgie (109). Tot nu toe zoomden weinig studies in op de effectiviteit van 

fonochirurgie bij transvrouwen (107). Studies met een adequate proefopzet die de 

doeltreffendheid van de verschillende chirurgische technieken evalueren, ontbreken in de 

literatuur. Dergelijke vergelijkende studies zijn essentieel zodat logopedisten en artsen 

weloverwogen adviezen kunnen geven aan transvrouwen omtrent mogelijkheden tot 

vervrouwelijking van de stem (109). 
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3.2.2.1 Chirurgische technieken  

Sinds Isshiki, Morita, Okamura en Hiramoto (110) in de jaren ’70 vier soorten thyroplastiek 

onderscheidden, werden in de literatuur steeds frequenter medische technieken 

beschreven die f0 chirurgisch verhogen. Enkele overzichtsartikelen zoals Song en Jiang 

(111) en Schwarz et al. (107) beoordelen de verschillende behandelingen en onderzoeken 

welke het meest effectief zijn. Song en Jiang (111) trachten de vaakst gebruikte technieken 

weer te geven in drie categorieën.  

 

De eerste categorie omvat ingrepen die gebaseerd zijn op spanningstoename in de 

stemplooien (111). Deze techniek wordt in de literatuur beschreven als cricothyropexie, 

cricoid approximation (112) of Isshiki Type IV thyroplasty (111,113,114). Een 

cricothyropexie houdt in dat het cricoïd en thyroïd door middel van een cervicale incisie 

dichter bij elkaar getrokken worden waardoor het thyroïd naar voor kantelt en de 

stemplooispanning verhoogt (113). Zo wordt een toonhoogteverhoging van gemiddeld 

44,97 Hz bereikt (111). Tot enkele jaren geleden was dit de meest gebruikte techniek, maar 

uit een studie van Neuman en Welzel (115) blijkt dat 22% van de cliënten een daling van 

f0 ervaart op lange termijn. 

 

De tweede categorie focust op het verkorten van de stemplooien (glottoplastie) (111) en 

bevat onder andere Wendler’s glottoplastie (116,117) en vocal fold shortening and 

retrodisplacement of the anterior commissure (VFSRAC) (41,111). Het verkorten van de 

stemplooien wordt vandaag beschouwd als de meest succesvolle en meest gebruikte 

methode (111,113). Er wordt chirurgisch een glottaal web gevormd, ook wel synechiae 

genoemd, door het aaneenhechten van het anterieure derde van de stemplooien 

(111,117,118). Dit levert een verkorting van de stemplooien op en bijgevolg een hogere f0 

(113). Ondanks de initiële grote stijging in f0 van gemiddeld 78,89 Hz (111), vooral bij 

jongere cliënten, observeert men bij 20% een geleidelijke daling van de toonhoogte op 

lange termijn (117). 

De derde categorie is het minst besproken in de literatuur en speelt in op het verminderen 

van de massa van de stemplooien (111). Zoals geformuleerd in een publicatie van Orloff, 

Mann, Damrose en Goldman (119) zorgt een koolstofdioxide laser voor de verdamping van 

stemplooifragmentjes. Samen met het bekomen littekenweefsel dat de stemplooien doet 

verstijven, draagt dit bij tot de stijging in f0 (119). Laser reducerende chirurgie wordt 

beschouwd als de minst effectieve techniek, aangezien het resulteert in de kleinste stijging 

van f0, namelijk gemiddeld 36,89 Hz (111). Studies die lange termijn resultaten 

onderzoeken van deze techniek ontbreken (111).  

3.2.2.2 Preoperatieve assessment 

Zoals bij elke chirurgische behandeling is het ook bij fonochirurgie van belang om 

voorafgaand aan de operatie alle essentiële informatie te verzamelen. Eerst en vooral is 

het belangrijk dat de clinicus de mogelijke risico’s overloopt met de cliënt (88). Dit betreft 

onder andere mogelijke gevaren gerelateerd aan de chirurgische ingreep, maar evengoed 

de verwachte stemresultaten van de operatie. Daarnaast moet de huidige anatomie en 

functie van de larynx in kaart gebracht worden, zowel objectief als subjectief. Davies en 

Goldberg (88) formuleren dat het bij sommige cliënten aangeraden is om eerst logopedie 

te volgen. Dit is zeker noodzakelijk wanneer de cliënt het stemgeluid onnatuurlijk en met 

overmatige spanning verhoogt. Tot slot moet benadrukt worden dat roken de kans op 

complicaties sterk verhoogt en de kwaliteit van de stem negatief beïnvloedt (88). 
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3.2.2.3 Post-operatieve zorg 

Het is de taak van de chirurg om de cliënt in te lichten over de specifieke zorg na de 

operatie, afhankelijk van de toegepaste chirurgische techniek (88). Meteen na de operatie 

kan de cliënt last ervaren van zwellingen, verminderde stemkwaliteit en een tijdelijke 

afname in toonhoogte (88). Het is dus essentieel om de stem te laten rusten na de operatie 

om een goede genezing te bevorderen (88). Meestal is het aangewezen om ongeveer één 

week niet te spreken (88). Bij de meer invasieve operaties is een langere rustperiode van 

ongeveer twee weken aangeraden (88,120). Ten slotte heeft de cliënt nood aan 

professionele begeleiding bij het wennen aan de nieuwe stem, deze te leren stabiliseren 

en op een correcte stemtechnische manier te gebruiken (88). Postoperatieve logopedie 

wordt daarom sterk aangeraden. Het draagt bij tot een betere controle van de stem, verdere 

stijging van f0 en een vrouwelijker timbre (109,115). In een recente studie van Nolan et al. 

(109) werden transvrouwen die na fonochirurgie geen logopedie volgden vergeleken met 

transvrouwen die na fonochirurgie wel logopedie volgden. De resultaten tonen aan dat de 

stijging in f0 groter was bij de transvrouwen die postoperatieve logopedie kregen. 

3.2.2.4 Afweging van de mogelijkheden  

Nolan et al. (109) concluderen dat stemmodificerende operaties de f0 significant kunnen 

verhogen. Dit draagt bij tot de tevredenheid van de cliënt en zorgt ervoor dat de omgeving 

het stemgeluid vrouwelijker beoordeelt (109). De grootste stijging in f0 wordt volgens Song 

en Jiang (111) bereikt met stemplooiverkortende technieken. Spanningstoename in de 

stemplooien leidt tot de tweede grootste stijging en massareductie brengt de kleinste 

stijging tot stand (111). Toch is het van belang dat de cliënt postoperatief logopedische 

begeleiding krijgt om de nieuwe stem te leren gebruiken (117). Bovendien zorgt chirurgie 

enkel voor een stijging in f0, wat vaak niet volstaat om als vrouw gepercipieerd te worden 

(121). Logopedische therapie met betrekking tot intonatie, luidheid, articulatie en/of 

resonantie kan dan een bijdrage leveren (121).  

 

Er zijn zowel voor chirurgische als voor logopedische interventies positieve resultaten terug 

te vinden in de literatuur (109). De keuze hangt niet alleen af van de gewenste verandering 

in f0, maar ook van andere factoren zoals kostprijs en potentiële complicaties (109). Het is 

dus noodzakelijk om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, aangezien er altijd risico’s 

aan operaties verbonden zijn en de professionele meningen verdeeld zijn wat betreft 

fonochirurgie (88). Frequent gerapporteerde complicaties van fonochirurgie zijn een 

gespannen stem, verminderde luidheid en beperkt frequentiebereik (117). Bovendien zijn 

sommige clinici ervan overtuigd dat stemvervrouwelijkende operaties geen garantie bieden 

op een stemgeluid met verhoogde f0, de resultaten erg variabel zijn en eventuele 

veranderingen in f0 op lange termijn niet altijd stand houden (88). Zij stellen dat 

transvrouwen beter eerst logopedische begeleiding krijgen. Als de transvrouw daarna nog 

niet tevreden is met de nieuwe stem, kan er geopteerd worden voor een chirurgische 

ingreep (88). Kelly, Hertegård, Eriksson, Nygren en Södersten (122) formuleren immers 

dat er na logopedische begeleiding slechts weinig transvrouwen nog een vraag hebben 

naar fonochirurgie. Daartegenover staan de clinici die positiever staan ten opzichte van 

stemoperaties. Zij stellen dat een operatie de stem kan beschermen tegen mogelijke 

stemoverbelasting door verhoogde spanning tijdens toonhoogteverhogende oefeningen 

(88). De beslissing om al dan niet te kiezen voor fonochirurgie moet grondig overwogen 

worden. Deze afweging van voor- en nadelen is verschillend voor elk individu en dient 

gemaakt te worden in samenspraak met chirurgen en logopedisten die ervaring hebben 

met het behandelen van de stem bij transvrouwen. 
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“Eigenlijk was ik niet echt tevreden van de stemoperatie. Ik heb spijt dat ik niet eerst 
logopedie heb gevolgd. Ik wist niet dat logopedie mij ook kon helpen en vind het erg 

dat mijn dokter dat niet duidelijk heeft gezegd. Ik lees nu regelmatig in 
Facebookgroepen dat mensen hun stem willen veranderen. Ik vraag dan altijd meteen 
of ze al naar een logopedist zijn geweest. Als dat niet zo is, zeg ik dat ze dat meteen 

moeten doen. Je moet altijd iedereen doorverwijzen, altijd!” –H. 
- 

“Ik heb nooit fonochirurgie overwogen. Het is de enige operatie waar ik schrik voor 
heb. Het is niet zo dat als je dat laat doen en vervolgens een maand zwijgt, dat het dan 

is opgelost. Er bestaan spectaculaire resultaten, maar ik zou het heel erg vinden om 
na de operatie niet meer te kunnen zingen.” –V. 

3.3 Paramedisch perspectief: logopedie 

Vanuit het paramedisch perspectief is logopedie een mogelijkheid in de begeleiding van 

transvrouwen naar een nieuwe stem. Het doel van stemtherapie bij transvrouwen is de 

cliënten helpen om hun stem aan te passen zodat deze veilig en authentiek aanvoelt (13). 

Authenticiteit houdt in dat de stem consistent is met hoe men zich voelt en dat het dus 

congruent is met de genderidentiteit. Het gaat tijdens de logopedische therapie bijgevolg 

niet om perfectie of het ‘juist’ doen, maar wel werken richting een stem waar de cliënt zich 

goed bij voelt (41). Het is voor de logopedist dus cruciaal om de genderidentiteit en de 

individuele voorkeuren van iedere cliënt te leren kennen om zo de cliënt optimaal te kunnen 

begeleiden richting de nieuwe stem. De context van de hele persoon moet hierbij in 

rekening worden genomen. Bovendien mogen cliënten nooit geadviseerd worden om een 

stemgedrag aan te nemen waarbij ze zich niet goed voelen of dat niet overeenkomt met 

hun genderidentiteit (41). 

Om dit uitgangspunt te volgen, is het belangrijk om de binaire stereotypen in de verbale en 

non-verbale communicatie soms los te laten. Genderspecifieke cues worden dan gezien 

als een verzameling signalen die op een eigen authentieke manier gebruikt kunnen worden 

om zich uit te drukken (41). Het is belangrijk dat de cliënt een keuze maakt waar die zich 

goed bij voelt en zich niet uitsluitend laat leiden door genderspecifieke stereotypen. In het 

hoofdstuk 3.3.6, ‘stemtherapie bij transvrouwen’, worden deze cues en de bijhorende 

therapie verder besproken. 

Het is bovendien belangrijk om de stem, zoals die nu is, te respecteren (41). Als cliënten 

zorg dragen voor hun eigen stem, kunnen ze genieten van nieuwe mogelijkheden die hun 

stem biedt (41). Door te behouden wat al werkt en te veranderen wat niet werkt, kan een 

zoektocht naar een nieuwe stem beginnen. Het inzetten van verschillende zintuigen in de 

stemtherapie kan ook zinvol zijn (41). Visuele ondersteuning (bv. anatomische modellen), 

werken met de sensaties in het lichaam (bv. trillingen voelen) en de aandacht richten op 

het auditieve aspect (bv. stem opnemen en herbeluisteren) kan voor meer bewustzijn 

zorgen.  

Over een authentieke stem 
“Mijn doel is om mijn eigen stem te behouden, maar wel een stem die niet meer als 

expliciet mannelijk gepercipieerd wordt. Ik heb nu nog steeds mijn eigen stem en dat 
vind ik het belangrijkste.” –V. 

- 
‘’Ze moeten mijn stem maar aanvaarden zoals die is. Ik ga niet hoger spreken omdat 

anderen mij dan beter zouden accepteren! Ik ga gewoon mezelf zijn.’’ –H. 
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Over de zoektocht 
“Ik had verwacht dat het meer afgelijnd ging zijn met vaste oefeningen, maar eigenlijk 
is het voor iedereen anders. Het is een zoeken en op een bepaald moment heb je iets 

gevonden waar je tevreden over bent.” –V. 
 

Over geluidsopnames 
“Mijn stem opnemen was voor mij een hele grote drempel. Het heeft heel lang geduurd 

voordat ik mijn stem durfde opnemen en ernaar luisteren.” –V. 
- 

“Ik vond geluidsopnames wel leuk want zo hoor je tenminste wat nog beter kan. De 
logopediste kan dan tips geven wat je nog kan doen en nadien hoor je dan het 

verschil. Dat is echt handig!” –H. 

3.3.1 Logopedische anamnese en stemonderzoek 

Voordat de cliënt kan starten met logopedische therapie, dient er een logopedisch 

onderzoek plaats te vinden (123). De therapeut maakt een grondige evaluatie van de stem 

en verkent de genderidentiteit en individuele voorkeuren van de cliënt (41,88). Het is dus 

van belang dat de logopedist een sfeer schept waarin de cliënt zich veilig, gerespecteerd 

en gemotiveerd voelt. In wat volgt worden de verschillende onderdelen van het logopedisch 

stemonderzoek bij transvrouwen overlopen (58). Een internationale standaardprocedure 

werd daarentegen tot op heden niet ontwikkeld (58). 

3.3.1.1 Anamnese  

De logopedische evaluatie start met de anamnese (58,64). Dit is een gesprek waarin de 

logopedist de hulpvraag van de cliënt bevraagt, alsook demografische gegevens, 

stemgerelateerde en transspecifieke gegevens, de medische geschiedenis en 

psychosociale kwesties. Dit draagt bij aan het inzicht in de therapeutische doeleinden. 

Uit onderzoek blijkt dat 28% van de transvrouwen een bijkomend stemprobleem heeft (57). 

Bijgevolg is het aangewezen dat logopedisten tijdens de anamnese vragen of de cliënt een 

stemprobleem ervaart (58). Traditionele stemtherapie en/of een doorverwijzing naar een 

neus-keel-oor(NKO)arts kan dan aangeraden zijn alvorens te starten met transspecifieke 

stemtherapie (88). Sommige transvrouwen doen een poging tot ‘zelftherapie’ vooraleer ze 

een logopedist raadplegen (124). Dit kan tot stemproblemen leiden, wat verder besproken 

wordt in hoofdstuk 3.3.4 ‘Stemhygiëne’. 

De medische geschiedenis is zoals bij elke stemcliënt een belangrijk onderdeel van de 

anamnese (58). Aandoeningen van de luchtwegen, laryngofaryngeale reflux, dysfunctie 

van de schildklier, maar ook medicijnen of feminiserende hormonen kunnen een effect 

hebben op de stem (58). Een multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld met een NKO-

arts, is essentieel om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden in de stemtransitie (58). De 

therapeut peilt idealiter ook naar levensgewoonten die een negatieve invloed op de stem 

kunnen hebben (58). Ten slotte moeten fonochirurgie en faciale feminiserende chirurgie 

bevraagd worden, aangezien ze het stemgeluid rechtstreeks kunnen beïnvloeden (58). 

Transspecifieke medische gegevens kunnen echter een gevoelig en persoonlijk onderwerp 

zijn. Aangezien elke vorm van chirurgie impact heeft op het gestructureerde 

oefenprogramma en het bijwonen van therapiesessies, is het toch aangewezen dat de 

logopedist op een respectvolle manier de geplande operaties bevraagt (58). Zo kan het 

therapieverloop ingeschat worden. 
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Ook psychosociale en persoonlijke factoren moeten bevraagd worden. Ze bieden inzicht 

in de motivatie voor verandering, persoonlijke doelen, voorkeuren, verwachtingen en de 

omgeving van de cliënt (125,126). Zo bestaat er een grote variatie in de mate waarin 

transvrouwen een stemverandering wensen. Sommige cliënten verlangen een maximale 

vervrouwelijking, terwijl anderen een androgyn stemgeluid verkiezen (87,88). Soms 

streven cliënten naar het beheersen van twee vocale patronen, welke ze afwisselend 

wensen te gebruiken vanwege een externe druk die het niet toelaat om fulltime door het 

leven te gaan als vrouw (87,88). Ten slotte is het belangrijk dat de logopedist vraagt met 

welke naam en welk voornaamwoord de cliënt wenst aangesproken te worden (125).  

3.3.1.2 Logopedisch stemonderzoek 

Een akoestische analyse levert een objectieve en nauwkeurige beoordeling van de stem 

op (43). De resultaten kunnen kwantitatief vergeleken worden met de normwaarden voor 

vrouwen van dezelfde leeftijd (126). Het spraakmateriaal dat verzameld wordt voor analyse 

omvat spraakstalen van aangehouden vocalen, het voorlezen van een standaardtekst en 

spontane spraak (43,58,64). De verschillende soorten spraakstalen maken een adequate 

representatie van de stemcapaciteiten van de cliënt mogelijk (58). Davies en Davies et al. 

(58,127) rapporteren enkele parameters die relevant zijn bij de akoestische analyse van 

transvrouwen: gemiddelde spreekfrequentie, spreekfrequentiebereik en -variabiliteit, 

formanten van de klinkers /a/, /i/ en /u/, maximale fonatietijd en gemiddelde intensiteit. Er 

zijn verschillende softwareprogramma’s beschikbaar die de parameters kunnen 

berekenen. Sommige programma’s zoals Praat en SFS/SWASP kunnen gratis 

gedownload worden, wat ze toegankelijk maakt voor de klinische praktijk (43,58). Ten 

slotte kan een audio- of video-opname een bijdrage leveren in de stemevaluatie (58). Het 

laat bovendien een vergelijking van de therapieresultaten t.o.v. een baseline toe en kan in 

de therapie gebruikt worden als auditieve feedback voor de cliënt.  

Zoals bij elke stembeoordeling, dienen instrumentele analyses aangevuld te worden met 

perceptuele beoordelingen (43,58). De logopedist luistert naar de stem en beoordeelt 

parameters zoals houding, ademhaling, toonhoogte, luidheid, intonatiepatroon, resonantie, 

articulatie, stemkwaliteit, stemgedrag, stemplaatsing en spreekstijl (127,128). De GRBASI-

schaal is een bekend en veel gebruikt instrument waarmee aan de hand van een 

subjectieve 4-puntschaal zes parameters beoordeeld worden (43,129,130). Voor meer 

informatie over de parameters grade (globale heesheid), roughness (ruwheid), breathiness 

(ontsnapte turbulente lucht), asthenia (stemzwakte), strain (spanning) en instability 

(instabiliteit) kunnen Yamouchi et al. (131) geraadpleegd worden.  

Naast de beoordeling van de therapeut, is ook de subjectieve beleving van de transvrouw 

belangrijk (58). De logopedist kan deze attitude zowel op een informele als formele manier 

bevragen (58). De Transsexual Voice Questionnaire for Male-to-Female transsexuals 

(TVQMtF) (58) werd ontwikkeld door Dacakis, Davies, Oates, Douglas en Johnston (90) 

nadat een studie van T’Sjoen et al. (123) uitwees dat er nood was aan een specifieke 

vragenlijst voor transvrouwen. De Voice Handicap Index (VHI) (15) bleek niet sensitief 

genoeg te zijn om de negatieve impact op het dagelijkse leven bij transvrouwen te 

identificeren (123). De TVQMtF bevat 30 stellingen met een 4-puntschaal die peilen naar de 

percepties rond de stem en eventuele gevolgen op het dagelijkse leven (132). De TVQMtF 

kan gebruikt worden bij de eerste stembeoordeling, maar is ook bruikbaar voor tussentijdse 

evaluaties (58).  
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Na het logopedisch stemonderzoek bespreekt de therapeut de resultaten met de cliënt. 

Audio- en video opnames kunnen hierbij helpen (58). Bevindingen worden gedeeld in een 

open gesprek waar ruimte is voor de opinie en voorkeuren van de cliënt. Zo ontstaat een 

samenwerkingsproces waarin therapiedoelen bepaald kunnen worden. De logopedist kan 

de cliënt bovendien informeren over welke zaken kunnen bijdragen tot een succesvol 

therapieresultaat (bv. tijd en ruimte om thuis te oefenen) (127), de anatomie en fysiologie 

van de stem, de perceptuele verschillen tussen een mannen- en vrouwenstem en 

stemhygiëne. 

3.3.2 Mindset 

Een positieve, nieuwsgierige en leergierige mindset draagt bij tot het leren van een nieuwe 

vaardigheid. Transvrouwen kunnen vastzitten in een fixed mindset, waarbij ze geloven dat 

ze geboren zijn met hun stem en deze niet meer kunnen veranderen. Daarom is het zinvol 

om hier in de therapie aandacht aan te besteden. In wat volgt zullen de principes van een 

growth mindset besproken worden.  

Professor Carol Dweck is een psychologe aan de Stanford-universiteit en verricht 

onderzoek naar leermotivatie en intelligentie (133,134). Ze onderzoekt hoe verschillende 

mindsets over vaardigheden en intelligentie invloed kunnen hebben op motivatie en succes 

(135). Mindset is een manier van denken en naar jezelf kijken. Dweck (136) onderscheidt 

twee soorten denkpatronen: de fixed mindset, ofwel de vaste mindset, en de growth 

mindset, ofwel de groeimindset. Mensen met een fixed mindset geloven dat verandering 

niet mogelijk is en zien inspanning als nutteloos (136). Fouten maken staat dan gelijk aan 

falen. Omdat ze schrik hebben om te falen, heeft deze mindset een negatieve invloed op 

het leren van een nieuwe vaardigheid (136). Bij transvrouwen kan deze mindset zich 

vertalen in de overtuiging dat iedereen met een bepaalde stem geboren wordt en dat er 

niets aan die stem veranderd kan worden. 

Personen met een growth mindset geloven dat iedereen door oefening zijn vaardigheden 

kan laten groeien (136). Dit wil echter niet zeggen dat iedereen zomaar alles kan bereiken 

dankzij het nodige doorzettingsvermogen, maar dat het potentieel van iemand niet in te 

schatten is en kan blijven groeien (136). Succes betekent hier niet moeiteloos een opdracht 

maken, maar er na hard werk in slagen. Fouten maken geeft een mogelijkheid om te leren. 

Deze mindset heeft een positieve invloed op het leren, aangezien het ertoe bijdraagt dat 

men uitdagingen aangaat, blijft doorzetten en de nodige inspanning levert (136).  

Onderzoek zoals verricht door Blackwell et al. duidt erop dat het mogelijk is om een fixed 

mindset om te zetten naar een growth mindset (135). Als logopedist is het relevant om te 

weten dat deze mindsets kunnen veranderen en een positieve invloed kunnen hebben op 

de prestaties van de cliënt. Maar hoe kan een therapeut de cliënt helpen met het 

ontwikkelen van een growth mindset?  

Ten eerste kan de manier waarop de therapeut de cliënt bekrachtigt een invloed hebben 

op de mindset van die cliënt. Dweck bespreekt dit belang en formuleert dat het beter is om 

te bekrachtigen voor het leerproces dan voor het resultaat (137). Het prijzen voor de 

strategie, de doorzetting of de vooruitgang draagt namelijk bij tot het denken vanuit een 

growth mindset (137). Bovendien is het essentieel om de cliënt een gevoel van vooruitgang 

te geven (137). Zo kan de therapeut een geluidsopname maken tijdens een bepaalde 

oefening en dit na enkele weken oefenen herhalen. Als de cliënt vervolgens merkt dat 
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bepaalde zaken beter gaan dan vroeger, geloven ze in de mogelijkheid tot verandering, 

wat denken vanuit een growth mindset stimuleert.  

Zoals beschreven volgens Blackwell et al., is het van belang dat de cliënt gelooft in het nut 

van inspanning (138). Als cliënten inspanning als nutteloos zien, denken ze vanuit een 

fixed mindset en gaan ze sneller opgeven. De therapeut kan hierbij helpen door het belang 

van een bepaalde oefening uit te leggen. Blackwell et al. voegt toe dat als de vaardigheid 

toch moeilijk blijft ondanks veel inspanning, de cliënt gemotiveerd moet worden om nieuwe 

strategieën te proberen (138). Bovendien kan de therapeut de principes van een fixed en 

growth mindset uitleggen om het bewustzijn te verhogen (136).  

Vorige studies hebben aangetoond dat ook kennis over de werking van de hersenen kan 

bijdragen tot het ontwikkelen van een growth mindset (138). Als de cliënt weet dat de 

hersenen nieuwe verbindingen maken tijdens het leren en ze daar zelf verantwoordelijk 

voor zijn, kan dit een growth mindset versterken. Lazeron en van Dinteren (139) verklaren 

dat mensen neurowetenschappelijke feiten snel accepteren en daarom hersenkennis kan 

ingezet worden bij het leren van een growth mindset.  

Niet alleen de cliënt moet geloven in de mogelijkheid tot groei en verandering, maar ook 

de therapeut moet dit geloven (140). Het kan erg moeilijk zijn voor een cliënt om te denken 

vanuit een growth mindset, als de therapeut zelf niet gelooft in vooruitgang. Net zoals de 

therapeut moet denken vanuit een growth mindset naar zijn cliënt toe, moet hij ook naar 

zichzelf kijken met een growth mindset (140). Als de therapeut niet gelooft in groei voor 

zichzelf, zullen de uitdagingen in de therapie een bedreiging vormen, wat ten koste gaat 

van een goede begeleiding van de cliënt.  

Ondanks dat verschillende studies het belang van een growth mindset hebben 

aangetoond, is het belangrijk enkele kanttekeningen te maken. Het merendeel van de 

onderzoeken rond growth en fixed mindset bevat een populatie van kinderen of 

adolescenten. Er is weinig onderzoek gedaan naar het belang van een growth mindset bij 

volwassen. Bovendien hebben de meeste onderzoeken betrekking tot de schoolse context. 

Toekomstig onderzoek met volwassenen in stemtherapie moet uitwijzen of deze 

bevindingen ook betrekking hebben tot de klinische context.  

Kortom, een growth mindset zorgt enerzijds voor de overtuiging dat iedereen kan blijven 

groeien en anderzijds voor een positieve invloed op het leren van een nieuwe vaardigheid 

(136). Aangezien ook transvrouwen kunnen vastzitten in een fixed mindset, kan het 

bevorderlijk zijn om hier in de therapie aandacht aan te besteden.  

 

Over mindset 
“Ik kon niet geloven dat stemtraining mijn stem zou kunnen veranderen.” –H. 

- 
“Je moet wel inspanningen doen in stemtherapie, want het heeft echt nut!” –V. 
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3.3.3 Theoretische benaderingen 

Stemtherapie kan vanuit verschillende denkkaders bekeken worden. In dit hoofdstuk zullen 

drie benaderingen besproken worden: de oplossingsgerichte therapie, de leerfasen van 

Maslow en de perceptueel-motorische leerprincipes.  

De oplossingsgerichte therapie werd in de jaren ‘70 ontwikkeld door De Shazer en Berg 

(141,142). Deze benadering staat haaks op probleemgericht denken, wat vaak te zien is in 

de medische wereld. Focussen op het probleem kan nefast zijn voor de sterke punten die 

er al zijn (41). De oplossingsgerichte therapie richt zich op de oplossing. Het is toekomst- 

en doelgericht (41). Het startpunt van deze benadering is wat de cliënt al kan en de focus 

ligt op wat de cliënt in de toekomst wilt bereiken (41). Experimenteren is dan noodzakelijk 

om te ontdekken wat wel en niet werkt. Bewustzijn van en reflecteren over de stem is een 

essentieel therapieonderdeel volgens deze benadering.  

Een tweede theorie zijn de leerfasen van Maslow. Maslow was een klinisch psycholoog die 

onderscheid maakte tussen vier fasen bij het leren van een vaardigheid (143). Deze vier 

fasen zijn beschreven door Maslow (143) en toegepast op stemtherapie door Meulenbroek 

(144). De eerste fase is onbewust onbekwaam. Dit is de fase waarin de cliënt niet tevreden 

is over haar stem, maar nog geen stappen onderneemt richting verandering. De tweede 

fase heet bewust onbekwaam. Dit kan een frustrerende fase zijn, aangezien de cliënt de 

stem wil veranderen maar hier nog geen effectieve strategie voor heeft. In therapie zijn de 

stemoefeningen dan nog moeilijk en vragen ze veel energie. In de derde fase, bewust 

bekwaam, gaan de stemoefeningen steeds beter en de stemvaardigheid ontwikkelt zich 

verder. Er is echter nog veel concentratie en aandacht nodig. De laatste fase, onbewust 

bekwaam, is de fase waarin automatisatie van de geleerde vaardigheid optreedt. De 

stemvaardigheid wordt in het dagelijkse leven gebruikt, zonder dat dit veel concentratie 

vraagt. Naargelang in welke fase de cliënt zich bevindt, zal de therapeut de behandeling 

aanpassen op vlak van inhoud en niveau van de oefeningen. 

Ten slotte kan begrip van de perceptueel-motorische leerprincipes bijdragen tot een 

kwaliteitsvolle logopedische therapie. De perceptueel-motorische principes omschrijven 

het proces van het aanleren van een nieuwe vaardigheid waarmee, met oefening en 

herhaling, de vaardigheid verfijnd en geautomatiseerd wordt (145). Er zijn drie fases in dat 

motorisch leerproces (146). In de eerste fase, of verbale/cognitieve fase, exploreert de 

cliënt sensorische cues over de betreffende motorische vaardigheid. Een langzamer tempo 

en weinig variatie is aangeraden in deze fase, aangezien de oefeningen veel aandacht en 

herhaling vereisen. In de volgende fase, de motorische leerfase, kan de cliënt de 

motorische vaardigheid consistenter en met meer efficiëntie produceren. Bovendien is de 

cliënt is nu in staat om zichzelf te controleren op eventuele ‘fouten’. In de laatste fase, de 

automatisatiefase, is de vaardigheid zo vaak ingeoefend dat het een automatisme is 

geworden. De cliënt merkt fouten zelf snel op en er moet weinig aandacht gegeven worden 

aan het uitvoeren van de motorische beweging. Merk op dat de fases van de perceptueel-

motorische leerprincipes gelijkenissen vertonen met de leerfasen van Maslow (143). 

Kennis over deze drie theoretische denkkaders kunnen een bijdrage leveren in de 

logopedische therapie. De oplossingsgerichte therapie denkt toekomst- en doelgericht en 

neemt de huidige vaardigheden als startpunt en focust op wat de cliënt in de toekomst wil 

bereiken (41). Dit denkkader kan toegepast worden op de stem in transitie. De leerfasen 

van Maslow en de perceptueel motorische principes zijn verdeeld in verschillende fasen 
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waarin de cliënt zich kan bevinden (143,146). Deze onderverdeling in fasen kan de 

logopedist helpen om de therapie op te bouwen. 

Over automatisatie 
“Toen ik nog maar net comedyshows deed, zakte ik altijd in toonhoogte gedurende de 

show. Dan was het grappig dat ik op mijn piano de toon terug zocht en mijn zin 
herhaalde op de juiste toonhoogte. Maar als ik nu optreed blijft mijn toonhoogte 

constant. Ik moet nu al een hogere toonhoogte kiezen op mijn piano om het toch nog 
grappig te maken.” – V. 

3.3.4 Stemhygiëne  

De menselijke stem is een mooi maar kwetsbaar instrument. Het is daarom belangrijk om 

de stem in optimale conditie te houden. Zeker voor transvrouwen die intensief met hun 

stem werken, kan een goede stemhygiëne belangrijk zijn. Uit een retrospectief onderzoek 

waarin gegevens van 25 transvrouwen verzameld werden, bleek dat zeven transvrouwen 

(28%) een bijkomend stemprobleem hadden (57). Een mogelijke verklaring is dat veel 

transvrouwen een poging tot ‘zelftherapie’ wagen vooraleer ze contact opnemen met een 

logopedist (124). Aan de hand van YouTube filmpjes of advies van leken proberen ze hun 

stem te veranderen. Aangezien deze methoden en adviezen vaak geen bewijskracht 

hebben en niet onder begeleiding van een therapeut worden uitgevoerd, kunnen ze nefast 

zijn voor de stem (124). Vanwege die reden kan het zinvol zijn om doelstellingen rond 

stemhygiëne op te nemen in behandelplannen voor transvrouwen.  

 

“Voordat ik naar de logopediste ging, heb ik filmpjes op YouTube gezocht. Ik was me 

er echter wel van bewust dat ik ook verkeerde oefeningen kon doen. Daarom vond ik 

het belangrijk om het niet alleen uit te zoeken en heb ik toch de stap naar een 

logopediste gezet.” – V. 

Stemhygiëne omvat maatregelen en tips om het bewustzijn rond stem te vergroten en het 

vocaal welzijn te bevorderen (147,148). Het heeft als doel stemklachten te voorkomen of 

te behandelen (147). Stemhygiëne richt zich op verschillende factoren die in vijf 

categorieën kunnen worden ingedeeld: stemtechniek, stemmisbruik, schadelijke 

leefgewoonten, lichamelijke factoren en omgevingsfactoren. Een uitgebreid 

stemhygiëneprogramma richt zich dus op zowel stem- als niet-stemfactoren (147). Het 

uitgangspunt is om de factoren die een negatieve invloed op de stemgeving kunnen 

hebben, te verminderen en de positieve factoren te versterken (149). 

Een foutieve stemtechniek kan een negatieve invloed hebben op de stem. Een goede 

stemtechniek omvat een eutone houding, maar ook ademhaling speelt een rol (42). Een 

costo-abdominaal ademtype, ademsteun en de adem-stemkoppeling kunnen bijdragen tot 

een efficiënte stemgeving (42). Voor meer informatie hieromtrent is het aangewezen 

Decoster en de Jong (42) te raadplegen.  

Stemmisbruik wijst op een langdurig habitueel patroon van stemgebruik dat een mogelijk 

schadelijk effect heeft op de stemplooien (150). Voorbeelden van stemmisbruik zijn 

langdurig roepen, geforceerd fluisteren, regelmatig kuchen, de keel schrapen en overmatig 

stemgebruik (147,150–153). Omdat de literatuur wijst op de mogelijke negatieve effecten 

van stemmisbruik op de stemplooien, omvat logopedische therapie idealiter het 

identificeren en elimineren van stemmisbruik (52,147,152). Ongezonde stemgewoonten 
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worden dan vervangen door beter stemgebruik (154). Zo kan luid spreken in een 

luidruchtige omgeving gecompenseerd worden door gebaren of non-vocale geluiden zoals 

klappen en fluiten (152). Kuchen of de keel schrapen kan vervangen worden door slikken 

of een slokje water nemen (152).  

Bovendien kunnen bepaalde leefgewoonten schadelijk zijn voor de stemplooien. 

Voorbeelden van schadelijke leefgewoonten zijn: roken (42,147,155,156) en het drinken 

van alcohol (42,147,157), cafeïne (42,147,158) en koolzuurhoudende dranken (42). Het is 

echter opvallend dat in de literatuur cafeïne vaak gerelateerd wordt aan uitdroging van de 

mucosa van de stemplooien en dus aan een negatief effect op de stem, terwijl hiervoor 

weinig bewijs terug te vinden is (159,160). Decoster en de Jong (42) concluderen dat de 

stem de voordelen deelt van een goede gezondheid, dus dat eventuele schadelijke 

leefgewoonten toch best vermeden worden.  

Lichamelijke factoren kunnen ook een invloed hebben op de stemhygiëne van een cliënt. 

Allergieën (161,162), gastro-oesofageale reflux (147,163,164), mondademhaling (161) en 

medicatie (147) kunnen leiden tot irritatie van de mucosa van de stemplooien. 

Psychosociale problemen (zoals depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, 

schuldgevoelens…) kunnen ook een rol spelen bij het veroorzaken van stemproblemen 

(124,153). Om een goede stemhygiëne te hebben en een optimale stem te behouden, 

kunnen therapeuten counseling voorzien en de factoren in de mate van het mogelijke 

helpen verminderen of elimineren. Een multidisciplinaire benadering is hierbij zeker 

aanbevolen. 

Ten slotte kunnen omgevingsfactoren bijdragen tot de stemhygiëne. De constante 

luchtstroom van airconditioning kan bijvoorbeeld leiden tot uitdroging van de stemplooien 

(42). Regelmatige luchtverversing of waterverdampers kunnen hiervoor een oplossing 

bieden (42,124). Als de hydratatie van de stemplooien optimaal is, zullen ze vloeiender 

trillen (42). Hydratatie wordt meestal opgedeeld in intracellulaire hydratatie, oppervlakte 

hydratatie en omgevingshydratatie (147). De relatieve bijdrage van elk type hydratatie is 

echter onduidelijk (147). Bovendien zijn er geen exacte richtlijnen over de hoeveelheid en 

frequentie water er moet opgenomen worden en zal een flesje water uiteraard niet 

compenseren voor een ongezonde levensstijl (42,147). Uit een onderzoek van Yiu en Chan 

(165) bleek echter dat hydratatie gecombineerd met korte periodes van vocale rust gunstig 

kan zijn in het verminderen van vocale vermoeidheid bij amateurzangers (147)(165).  

Omgevingslawaai kan ook een schadelijke omgevingsfactor zijn. Bij veel omgevingslawaai 

zullen personen vaak luider praten, wat kan leiden tot overmatig stemgebruik en 

stemmisbruik, zoals eerder besproken (147,166). Verder kunnen irritantia in de omgeving, 

zoals rook, stof en dampen, leiden tot stemklachten (166).  

Het is opvallend dat in veel artikels en leerboeken lijsten staan van te vermijden 

gedragingen en factoren, maar dat er vaak onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing 

is (147). Verder onderzoek naar het klinisch belang van de verschillende componenten van 

stemhygiëne is dus aangewezen. Stemhygiëneprogramma’s worden dus best enkel 

beschouwd als een onderdeel van een breder revalidatieprogramma gericht op stem, 

aangezien de rol van stemhygiëne als geïsoleerd programma nog onvoldoende bewezen 

is (147). De meerwaarde van het werken op stemhygiëne als preventief programma voor 

stemstoornissen is ook nog niet duidelijk. Bovendien zijn de gevolgen van een slechte 

stemhygiëne voor de ontwikkeling van stemproblemen nog niet voldoende onderzocht. Er 
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zal in de toekomst nog verder onderzoek verricht moeten worden naar de effectiviteit van 

stemhygiëneprogramma’s. 

Gedurende de begeleiding van een transvrouw in haar stemtransitie, kan de logopediste 

de cliënt bewust maken van de verschillende componenten van stemhygiëne. 

Stemtechniek, stemmisbruik, schadelijke leefgewoonten, lichamelijke factoren en 

omgevingsfactoren vormen de basis van een uitgebreid stemhygiëneprogramma. Omwille 

van het beperkte bewijs omtrent de effectiviteit van stemhygiëneprogramma’s als 

preventiemiddel of behandelingsmethode, is therapie rond stemhygiëne idealiter slechts 

een onderdeel van een breder therapieprogramma (147).  

3.3.5 Evidence-based handelen in stemtherapie bij transvrouwen 

De opzet van dit hoofdstuk is om de literatuur rond stemtherapie bij transvrouwen te 

verzamelen en te bekijken in de context van evidence-based handelen. Twee kritische 

vragen staan centraal in dit hoofdstuk (167): hoe sterk is het bewijs dat stremtraining voor 

transvrouwen effectief is en in hoeverre leiden doelen in stemtherapie voor deze 

cliëntengroep tot succesvolle resultaten?  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een kritische beoordeling van de 

gepubliceerde literatuur omtrent stemtherapie bij transvrouwen essentieel. Door middel 

van het structureren van kritische vragen, het doorzoeken van literatuur en het evalueren 

van de kracht van het bewijs, kunnen duidelijke richtlijnen gegeven worden voor het gebruik 

van het bewijs in de therapie (167). Dit wordt evidence-based handelen genoemd (167). 

Zoals te verwachten voor een gebied dat nog maar recent de nodige aandacht krijgt, is het 

bewijsmateriaal voor stemtherapie bij transvrouwen nog beperkt (87). Het aantal 

publicaties is klein en het bewijsniveau is redelijk laag (87). Oates en Dacakis (87) en Oates 

(167) maakten reeds een overzicht van de beschikbare literatuur omtrent stemtherapie bij 

transvrouwen. Dit werd als leidraad gebruikt in het huidige overzicht. Bovendien werden 

twee recente artikels toegevoegd die de laatstgenoemde auteurs niet hadden vermeld.  

De beschikbare literatuur over stemtherapie bij transvrouwen werd verzameld uit de 

databanken van Limo en Google Scolar en uit referentielijsten van artikels en tekstboeken. 

Artikels tussen 2000 en begin 2020 werden geïncludeerd. Vervolgens werden de artikels 

gecategoriseerd aan de hand van het niveau van het bewijs. In lijn met de aanpak van 

Oates (167), is deze categorisatie gebaseerd op de hiërarchie van het Joanna Briggs 

Institute (168). De hiërarchie plaatst experimentele designs bovenaan de hiërarchie op 

niveau 1. Op niveau 2 bevinden zich quasi-experimentele designs. Bevindingen van 

observationele studies met een analytisch design bevinden zich op niveau 3. 

Observationele studies met een beschrijvend design worden op niveau 4 van de hiërarchie 

geplaatst. Onderaan de hiërarchie, op niveau 5, bevinden zich expert opinies en expert 

consensus.  

In totaal werden tien artikels tussen 2000 en begin 2020 gevonden die stemtherapie bij 

transvrouwen onderzochten (Tabel 1). Net zoals Oates (167) reeds meldde, zijn er geen 

artikels beschikbaar op niveau 1 en niveau 3 van de hiërarchie. Op niveau 2 zijn vier artikels 

gevonden (54,169–171). Dit zijn vier quasi-experimentele prospectieve gecontroleerde 

studies. Op niveau 4 zijn zes artikels beschikbaar. Vier daarvan zijn case series 

(57,68,172,173) en de resterende twee zijn case studies (174,175). Artikels van het laagste 
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niveau werden niet toegevoegd aan de literatuurstudie. In wat volgt zullen de onderzoeken 

uit niveau 2 en 4 kritisch besproken worden.  

 

Tabel 1 Beschikbare evidentie rond stemtherapie bij transvrouwen, tussen 2000 en begin 2020. 

Weergegeven volgens de hiërarchie van het Joanna Briggs Institute (168). 

Niveau 2:  
Quasi-experimentele designs 

Quasi-experimentele prospectieve 
gecontroleerde studies: 

✓ Mészáros et al. (54) 
✓ Gelfer en Van Dong (169) 
✓ Gelfer en Tice (170) 
✓ Kawitzky en McAllister (171) 

Niveau 4: 
Observationele – beschrijvende studies 

Case series:  
✓ Dacakis (172) 
✓ Söderpalm et al. (173) 
✓ Carew et al. (68) 
✓ Hancock en Garabedian (57) 

Case studies: 
✓ Hancock en Helenius (175) 
✓ Quinn en Swain (174) 

De vier studies van niveau 2 zijn quasi-experimentele prospectieve gecontroleerde studies 

(54,168–171). Dit wil zeggen dat het studies zijn met een controlegroep, maar zonder een 

gerandomiseerde toewijzing van de participanten in de verschillende groepen. In 

prospectieve studies worden vergelijkbare individuen die verschillen met betrekking tot 

bepaalde factoren gevolgd, om vervolgens te onderzoeken hoe deze factoren een uitkomst 

kunnen beïnvloeden. De vier studies onderzoeken een kleine steekproef transvrouwen, 

namelijk drie transvrouwen in de studie van Gelfer en Van Dong (169) en Mészáros et al. 

(54), vier transvrouwen bij Gelfer en Tice (170) en twaalf transvrouwen bij Kawitzky en 

McAllister (171). Alle studies bevatten een controlegroep, hoewel de controlegroep bij 

Kawitzky en McAllister (171) transvrouwen zijn die geen steminterventie ondergingen en 

de controlegroep bij Gelfer en Tice (170) en Gelfer en Van Dong (169) lengte- en 

leeftijdsgematchte cisgender mannen en vrouwen zijn en bij Kawitzky en McAllister (171) 

willekeurige cisgender mannen en vrouwen.  

De duur van de stemtraining varieerde van één sessie (171), tot één sessie per week 

gedurende 8-19 maanden (54), tot 12 sessies gedurende 6 weken (169), tot 16 sessies 

gedurende 8 weken (170). Enkel Gelfer en Tice (170) onderzochten de effecten op lange 

termijn, namelijk 15 maanden na het beëindigen van de therapie.  

De studie van Kawitzky en McAllister (171) onderzocht het effect van visueel-akoestische 

biofeedback bij transvrouwen om een F2 (tweede formant) te bereiken die typisch is voor 

cisgender vrouwen. De interventies in de studies van Gelfer en Tice (170), Gelfer en Van 

Dong (169) en Mészáros et al. (54) waren gericht op het verhogen van de fundamentele 

frequentie. De stemtraining in Mészáros et al. (54) richtte zich bovendien op een correcte 

costo-abdominale ademhaling, verlenging van de maximale fonatietijd, vermindering van 

de spanning in de larynxspieren en op verbetering van de hoofdresonantie. Gelfer en Tice 

(170) richtten hun stemtherapie bovendien op resonantie, stemkwaliteit, intonatie en 

natuurlijkheid van de spraak. Gelfer en Van Dong (169) voegden Stemple’s Vocal Function 

Exercises (VFE’s) toe aan hun steminterventieprogramma, wat een fysiologische 

benadering van de behandeling van stemstoornissen is (176). In alle vier de studies werden 

meerdere stemmetingen uitgevoerd (auditief-perceptuele beoordelingen en objectieve 
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methoden), maar het onderzoek van Mészáros et al. (54) was de enige dat 

zelfbeoordelingen opnam in de analyse (87).  

De studies laten veelbelovende stemverbeteringen zien en lijken de effectiviteit van 

stemtherapie bij transvrouwen te ondersteunen. Het is echter moeilijk om conclusies te 

trekken uit de vier onderzoeken, aangezien er verschillen zijn in het design en er 

methodologische problemen zijn. Zo bedroeg de interventie bij Kawitzky en McAllister (171) 

één sessie en bij Mészáros et al. (54) één sessie per week gedurende 8-19 maanden. 

Effecten op lange termijn werden enkel onderzocht door Gelfer en Tice (170). De vier 

studies hadden bovendien slechts een klein aantal deelnemers. Er was een gebrek aan 

aandacht voor betrouwbaarheidsintervallen en de effectomvang en er werd geen 

gerandomiseerde toewijzing van de participanten toegepast in de interventiegroepen (167). 

Een andere kritische bedenking is dat Gelfer en Tice (170), Gelfer en Van Dong (169) en 

Kawitzky en McAllister (171) enkel cisgender personen als controle participanten 

opnamen. Er was dus geen vergelijking tussen transvrouwen die de stemtraining kregen 

en transvrouwen die geen of een andere interventie kregen (167). Ten slotte werden 

zelfbeoordelingen van de transvrouwen niet toegevoegd in de studies van Gelfer en Tice 

(170), Gelfer en Van Dong (169) en Kawitzky en McAllister (171). 

Op niveau 4 van de hiërarchie worden vier case series (57,68,172,173) en twee case 

studies (174,175) opgenomen. Een case studie is een beschrijving van één casus. Een 

case serie daarentegen, is een reeks casusbeschrijvingen van patiënten die een 

vergelijkbare interventie hebben gekregen (177). De vier case series en de twee case 

studies zullen achtereenvolgens kort kritisch worden besproken. 

In de studie van Dacakis (172) werd de f0 van tien transvrouwen bij de eerste consultatie, 

bij beëindiging van de therapie en bij follow-up vergeleken. De steminterventie richtte zich 

vooral op het verhogen van de f0. Uit het onderzoek blijkt dat het groepsgemiddelde van 

f0 significant is toegenomen tussen de eerste consultatie en beëindiging van de therapie 

en tussen de eerste consultatie en follow-up. De gemiddelde f0 is echter significant 

afgenomen tussen het beëindigen van de therapie en follow-up. Er was dus geen volledig 

behoud na het beëindigen van de therapie. Er werden bovendien zelfevaluaties over de 

tevredenheid van de stem en de toonhoogte verkregen van het moment van beëindiging 

van de therapie en bij follow-up. Maar omdat de gegevens bij de beëindiging van de 

therapie retrospectief werden bekomen, is vertekening mogelijk (167). Bovendien was er 

geen controlegroep, werd er slechts één instrumentele stemmeting (f0) vermeld, waren er 

geen auditief-perceptuele metingen en werden er geen betrouwbaarheidsintervallen en 

effectgroottes gerapporteerd (167,172). 

Carew et al. (68) onderzochten of resonantietherapie van vijf sessies over vijf weken kan 

leiden tot hogere formantfrequenties, een gemiddeld hogere f0 in lopende spraak en meer 

vrouwelijke auditief-perceptuele beoordelingen. Ook zelfbeoordelingen van de tien 

transvrouwen over de mate van vrouwelijke stem en tevredenheid van de stem werden 

opgenomen in het onderzoek. Ondanks dat de studie positieve resultaten laat zien, zijn er 

methodologische beperkingen. Zo was er geen controlegroep, werden er geen 

betrouwbaarheidsintervallen en effectgroottes gerapporteerd en waren er geen 

stemmetingen op lange termijn (68,167). 

Söderpalm et al. (173) verzamelden gegevens van 22 transvrouwen die tussen 1991 en 

2002 werden doorverwezen naar een ziekenhuis in Zweden. Ze onderzochten of 

stemtraining gericht op stemhygiëne en specifieke oefeningen rond toonhoogteverhoging 
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en voorwaartse projectie kunnen leiden tot positieve resultaten op vlak van f0 en 

zelfrapportages over de mannelijkheid/vrouwelijkheid van de stem. Het onderzoek wees 

uit dat de f0 aanzienlijk was toegenomen bij de transvrouwen en ze ook minder last hadden 

van vocale vermoeidheid, heesheid en keelpijn. Er waren geen grote veranderingen in de 

zelfrapportages van mannelijkheid/vrouwelijkheid van de stem. Oates (167) benadrukt dat 

er een grote hoeveelheid ontbrekende gegevens was, dat er geen controlegroep was en 

er grote variaties waren in de therapieduur en stemmetingen van de participanten. 

Bovendien werden er beperkte statistische analyses gerapporteerd en werden 

effectgroottes en betrouwbaarheidsintervallen niet vermeld (167).  

In de meest recente case serie, Hancock en Garabedian (57), werden retrospectief de 

gegevens verzameld van 25 transvrouwen die tussen 2006 en 2010 werden ontslagen uit 

een universitair ziekenhuis. De therapie was voornamelijk gericht op een hogere 

gemiddelde f0, resonantie, relaxatie en intonatie. Maar ook doelen als het verminderen van 

fonotraumatisch gedrag en het verbeteren van de ademhalingstechnieken werden bij 

ongeveer de helft van de participanten nagestreefd. De studie toont aan dat de gemiddelde 

f0 significant toenam tussen aanvang van de therapie en bij beëindiging van de therapie. 

Bovendien is de steekproefomvang van de transvrouwen groter dan bij de meeste studies 

in het onderzoeksgebied. Toch wordt de studie afgezwakt omdat het een retrospectief 

onderzoek is, er geen controlegroep is, er een grote variabiliteit in de geschiedenis van de 

transvrouwen en het aantal therapiesessies is en omdat er slechts een beperkt aantal en 

type stemmetingen werd uitgevoerd (167).  

Hancock en Helenius (175) en Quinn en Swain (174) zijn de enige twee case studies die 

teruggevonden zijn in de beschikbare literatuur tussen 2000 en begin 2020. Hancock en 

Helenius (175) beschrijven de onderbouwing, de therapie en de resultaten van de 

stemtherapie bij een jonge transvrouw van 15 jaar. De behandeling bedroeg 15 sessies 

over 7 maanden en was gericht op stemhygiëne, f0, ademsteun, intonatie, resonantie, 

stemkwaliteit, spreektempo, houding, relaxatie en laryngeale massage. Het onderzoek 

bevatte akoestische metingen gericht op verschillende stemcomponenten, verschillende 

zelfbeoordelingsschalen, een auditief-perceptuele beoordeling door twee therapeuten en 

de perceptie van luisteraars over de vrouwelijkheid en zachtheid van de stem. Er werden 

verschillende stemmetingen gerapporteerd: voorafgaand aan de stemtherapie, op 

meerdere tijdstippen tijdens de therapie, bij beëindiging van de therapie en bij een follow-

up na twee maanden. De gedetailleerde beschrijving van het therapieprogramma en de 

verschillende meetmomenten zijn een sterkte van deze studie. Bovendien bevestigen de 

positieve resultaten de effectiviteit van de behandeling voor deze jongere. Toch zijn er 

enkele kritische bedenkingen die het bewijs van deze studie afzwakken. Zo is het intra-

beoordelaar betrouwbaarheidscriterium redelijk breed en waren er onregelmatigheden in 

de aanwezigheid van de cliënt in de sessies. Eén van de belangrijkste beperkingen is 

inherent aan het design van de studie. Omdat het een single case studie is, kunnen de 

resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de bredere populatie van transvrouwen. 

Validatie en betrouwbaarheid moeten dus getest worden door middel van replicatie (175). 

Quinn en Swain (174) onderzochten het effect van stemtherapie gericht op f0 en resonantie 

bij een 17-jarige transvrouw binnen een jeugdrechtelijke instelling. Omdat de cliënt zich in 

een instelling bevond en omwille van persoonlijke en legale redenen, was een lange 

behandelperiode niet mogelijk. Daarom kreeg ze gedurende twee weken, twee keer 60 

minuten per dag therapie. Er vonden verschillende metingen plaats voor en na de 

behandeling: een akoestische analyse, een zelfbeoordeling en beoordeling door luisteraars 

omtrent de mate van vrouwelijkheid van de stem, zelfbeoordeling van de tevredenheid van 
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de stem, een gestructureerd interview en afname van de TVQMtF. Omwille van significante 

winsten, levert deze case studie voorlopig bewijs voor de effectiviteit van intensieve 

stemtherapie voor deze jonge transvrouw. De resultaten kunnen echter moeilijk 

gegeneraliseerd worden omwille van enkele beperkingen. Zo had de cliënt een complexe 

medische en sociale geschiedenis, was er een onvolledig verloop van de hormoontherapie, 

had ze comorbide psychologische en neurologische problemen en was de interventie zeer 

kort en intensief. Bovendien was er geen follow-up. Ook andere beperkingen, inherent aan 

het design van een case studie, verminderen de bewijskracht van deze studie. 

Uit deze kritische samenvatting van de literatuur omtrent stemtherapie voor transvrouwen, 

kan besloten worden dat de effectiviteit slechts in beperkte mate is vastgesteld. De 

bevindingen van deze studies leveren veelbelovend bewijs, maar hun conclusies moeten 

kritisch bekeken worden. Het hoogst beschikbare niveau van bewijs komt van quasi-

experimentele studies en bevat methodologische fouten (87). Ook de case series en case 

studies hebben beperkingen. Bovendien blijven belangrijke vragen onbeantwoord. Weinig 

studies onderzoeken de relatieve effectiviteit van specifieke interventiemethoden of het 

richten op bepaalde stemcomponenten (bv. resonantie, fundamentele frequentie, 

intensiteit…), de langetermijnresultaten van de stemtherapie of de prognostische factoren 

voor een succesvolle interventie (87,167).  

3.3.6 Stemtherapie bij transvrouwen 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk beschreven, is er slechts beperkte bewijskracht voor 

de effectiviteit van stemtherapie bij transvrouwen. Bovendien zijn er weinig studies die de 

effectiviteit van specifieke interventiemethoden, of het richten op bepaalde 

stemcomponenten, onderzoeken in deze populatie. In dit hoofdstuk zal daarom worden 

beschreven wat experten in het werkveld, professoren en onderzoekers voorstellen als 

mogelijk effectief behandelplan voor stemtherapie bij transvrouwen. Dit is echter geen 

aangereikt ‘stappenplan’ dat de logopedist blindelings kan volgen. De doelen zullen dus 

steeds aangepast moeten worden aan ieder individu. 

De stemcomponenten waar dit hoofdstuk op focust zijn enerzijds frequentie en intonatie en 

anderzijds resonantie, articulatie en intensiteit. In de praktijk wordt deze indeling echter 

vaak overschreden. Oefeningen waarbij de primaire focus op een bepaald stemaspect ligt, 

kunnen ook leermogelijkheden bieden voor andere stemaspecten (41). Als de cliënt het 

primaire doel van de oefening bereikt heeft, bijvoorbeeld resonantie, kan de cliënt werken 

naar een secundair doel, bijvoorbeeld intonatie. Ten slotte wordt ook de non-verbale 

communicatie besproken. 

3.3.6.1 Frequentie en intonatie 

Meestal komt een transvrouw naar de logopedist met als belangrijkste hulpvraag een 

verandering in toonhoogte. Gelfer, Pickering en Mordaunt (56) benadrukken echter dat een 

vrouwelijke stem niet louter een hogere mannenstem is. Het doel van de stemtherapie kan 

dus uiteindelijk anders zijn dan de transvrouw in het begin voor ogen heeft.  

Aan het begin van de stemtherapie wordt de startfrequentie vastgelegd, rekening houdend 

met de habituele- en fysiologische spreekfrequentie van de cliënt (56). De habituele 

spreekfrequentie is de meest gebruikte gemiddelde frequentie die de persoon in spraak 

gebruikt en kan gemeten worden aan de hand van akoestische analysesystemen (56,178). 
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Deze frequentie kan al dan niet verschillen van de fysiologische geschikte spreekfrequentie 

(56). Dit wordt meestal bereikt als de cliënt de keel schraapt en dit verlengt tot fonatie of 

als de cliënt ‘uh-uh’ zegt als antwoord op een vraag (56). Het vastleggen van doelen 

omtrent spreekfrequentie is een dynamisch proces, maar Gelfer et al. (56) stellen dat een 

geschikte startfrequentie 10 tot 15 Hz boven de fysiologische spreekfrequentie ligt. Ze 

voegen toe dat als deze toonhoogte na oefening zonder veel moeite en spanning kan 

worden geproduceerd, deze startfrequentie in stappen verhoogd kan worden.  

Gelfer et al. (56) en Mills en Stoneham (41) beschrijven een mogelijk therapieverloop voor 

de toonhoogte-verandering. Zij stellen dat de stemtherapie typisch start met de productie 

van /mmm/ op de startfrequentie, om vervolgens over te gaan tot syllabeniveau (/mmm/ + 

vocaal), woordniveau (beginnend met /m/), zinsniveau met aanvankelijk veel woorden met 

/m/ initiaal en met toenemende lengte, tekstniveau, een monoloog en een spontaan 

gesprek. Hancock en Garabedian (57) onderzochten retrospectief de gegevens van 25 

transvrouwen en rapporteerden een gelijkaardige opeenvolging van stappen. Mills en 

Stoneham (41) voegen toe dat ook het internaliseren van de /mmm/ op de startfrequentie 

zinvol kan zijn, zodat de cliënt vertrouwd geraakt met de toonhoogte. De cliënt produceert 

dan de /mmm/, neemt even pauze en luistert ernaar in haar hoofd en produceert de klank 

vervolgens opnieuw. De auteurs wijzen ook op het belang van denkgeluiden, zoals ‘umh’ 

of ‘euh’, om de toonhoogte in het begin van een zin te zoeken.  

Uiteraard is het geen realistisch doel dat de cliënt steeds op een specifieke gemiddelde 

spreekfrequentie moet spreken. Allerlei factoren, zoals allergieën, emoties, vermoeidheid 

en spreekcontext kunnen de gemiddelde spreekfrequentie beïnvloeden (56,179). Een of 

meer halve tonen boven of onder de vastgestelde spreekfrequentie zijn nodig om een 

aangenaam bereik van de gemiddelde spreekfrequenties te creëren. 

Gelfer et al. (56) wijzen op een tweede aandachtspunt bij de stembegeleiding van 

transvrouwen: klemtoon en intonatie. Naarmate cliënten zich steeds meer op een hogere 

toonhoogte gaan richten, verliezen ze vaak hun natuurlijke intonatie en klemtonen. Ze 

vinden het dan moeilijk om hun natuurlijke intonatie en klemtonen te behouden als hun 

toonhoogte en toonhoogtebereik zijn veranderd (56). Sommige transvrouwen proberen een 

vallende intonatie volledig te vermijden omdat ze vrezen voor de lagere frequenties en als 

mannelijk waargenomen te worden (56). Dit klinkt echter niet natuurlijk. Andere 

transvrouwen zijn zo hard gefocust op de hoge toonhoogte, dat hun stem monotoon, hoog 

en onnatuurlijk klinkt (56). Ten slotte gebruiken sommige transvrouwen een stijgende 

intonatie als middel om een gemiddelde hogere spreektoonhoogte te bekomen (56). Zij 

hebben dan de neiging om, vooral op het einde van zinnen, een onnatuurlijke stijgende 

intonatie te hanteren. 

Omwille van die reden is het zinvol om het comfortabel spreekfrequentiebereik in 

conversatie vast te leggen. Dit is het bereik dat gemakkelijk beschikbaar is voor een 

spreker tijdens een conversatie (56). Uit het onderzoek van Gelfer en Schofield (71) blijkt 

dat transvrouwen een variatie van ongeveer 12 halve tonen gebruiken tijdens het luidop 

lezen van een tekst. Gelfer et al. (56) besluiten dat dit bereik als richtlijn kan dienen voor 

het comfortabele spreekfrequentiebereik in conversatie voor deze populatie. 

Transvrouwen kunnen hun spreekfrequentiebereik verkennen en uitbreiden aan de hand 

van opwaartse en neerwaartse glijtonen of het gebruik van een opeenvolging van stappen 

op de toonladder (56). Als de cliënt op een correcte stemtechnische manier het bereik 

ongeveer 12 halve tonen heeft uitgebreid rond de vastgelegde spreekfrequentie, kan ze 

specifiek oefenen op klemtonen en intonatiepatronen.  
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Net zoals bij de therapie gericht op toonhoogte, bestaat er bij therapie voor een natuurlijke 

klemtoon en intonatie geen gestandaardiseerd protocol. Gelfer et al. (56) en Mills en 

Stoneham (41) bevelen oefeningen aan om het frequentiebereik te verkennen en een 

natuurlijk gesprekspatroon na te bootsen aan de hand van neuriën. Intonatiepatronen 

kunnen onder andere geoefend worden op de cijfers van 1 tot 10, bij het maken van een 

opsomming, het vertellen van een verhaal of het stellen van een vraag (41). Uit het 

onderzoek van Hancock en Garabedian (57) blijkt dat 68% van de transvrouwen 

doelstellingen omtrent intonatie nastreven. Dit is voornamelijk gericht op vocale variatie en 

stijgende intonatie. Mills en Stoneham (41) voegen toe dat klemtonen geoefend kunnen 

worden op klankniveau, eenlettergrepig woordniveau en op meerlettergrepig woordniveau.  

Het spreekt voor zich dat de veranderingen in de stemproductie steeds gepaard moeten 

gaan met een gezonde stemgeving. Gelfer et al. (56) benadrukken dat het van cruciaal 

belang is om waakzaam te zijn tijdens therapie gericht op toonhoogteverandering. Het is 

belangrijk dat logopedisten de transvrouwen bewust maken van de gevaren van 

overmatige spanning, wat reeds besproken is in het hoofdstuk over stemhygiëne. 

Steminterventies als laryngeale palpatie (180) of progressieve relaxatie (63) kunnen de 

cliënt helpen om spanning te reduceren.  

Frequentie- en intonatietherapie kunnen bevorderlijk zijn voor de perceptie van een 

vrouwenstem bij een transvrouw. Bij frequentietherapie worden de habituele- en 

fysiologische spreekfrequentie bepaald, om op basis daarvan de startfrequentie vast te 

leggen (56). Gedurende het therapieverloop kan de startfrequentie met kleine stappen 

verhoogd worden richting de uiteindelijke doelfrequentie. Uiteraard is het niet realistisch 

om te verwachten dat een cliënt steeds op een specifieke gemiddelde spreekfrequentie 

spreekt (56). Om die reden kan een bereik van gemiddelde spreekfrequenties vastgelegd 

worden. Sommige transvrouwen vinden het moeilijk om een natuurlijk intonatiepatroon en 

klemtonen te behouden als hun spreekfrequentie verandert (56). De logopedist kan het 

comfortabel spreekfrequentiebereik vastleggen, waarbinnen de cliënt kan variëren in 

toonhoogte, zodat het natuurlijk intonatie- en klemtoonpatroon hersteld wordt (56).  

 

“Na de stemoperatie was mijn stem vlakker. Dankzij logopedie kan ik nu meer variëren 
in toonhoogte en speel ik graag met mijn toonhoogte en intonatie.” –H. 

 

3.3.6.2 Resonantie, articulatie en intensiteit  

Bij de zojuist besproken stemcomponenten, frequentie en intonatie, wordt er vooral op het 

laryngeaal systeem gefocust (74). Nochtans zijn ook sekseverschillen op sub- en 

supralaryngeaal niveau van belang (zie hoofdstuk 2.3). Resonantie, articulatie en intensiteit 

kunnen ook bijdragen aan de perceptie van een vrouwenstem bij een transvrouw (73,74). 

In dit hoofdstuk zal een mogelijk therapieverloop met bijhorende uitdagingen en suggesties 

besproken worden.  

 

1) Resonantie 

Modificatie van de toonhoogte volstaat zelden voor transvrouwen om gepercipieerd te 

worden als vrouw (68,175). Verschillende onderzoekers stellen dat resonantie een 

belangrijke bijdrage kan leveren in de perceptie van een vrouwelijke stem bij een 

transvrouw, zoals reeds besproken in hoofdstuk 2.3. 
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Vooraleer de stemtherapeut de cliënt hierin begeleidt, is het belangrijk dat de therapeut 

zich bewust is van de uitdagingen die gepaard gaan met resonantietraining (74). Ten eerste 

is het aanleren en behouden van een nieuw resonantiepatroon niet gemakkelijk (74). Het 

leren luisteren naar de subtiele veranderingen in resonantie vereist veel oefening (74). 

Hetzelfde geldt voor het leren produceren van minimale resonantieverschillen, alsook het 

leren aanvoelen van de sensaties in de resonantieholtes (74,181). Bovendien is resonantie 

moeilijk te oefenen omdat er geen duidelijke standaard bestaat die de ‘perfecte’ vrouwelijke 

resonantie beschrijft (74). Een tweede uitdaging betreft het gebrek aan betrouwbare 

meetinstrumenten voor resonantie (74). De therapeut dient de resonantie daarom 

subjectief te beoordelen. Ondanks deze uitdagingen is resonantietraining toepasbaar in de 

praktijk (74). Een mogelijk therapieverloop wordt in onderstaand onderdeel besproken.  

 

Het doel van resonantietraining bij transvrouwen is het verleggen van de focus van de 

resonantie (74,181). Borstresonantie, welke typerend is voor een mannelijk stemgeluid, 

wordt geminimaliseerd en hoofdresonantie neemt toe (74,175,181). De stemtherapeut 

organiseert het therapieverloop idealiter hiërarchisch, startend met hoge, ongeronde 

voorklinkers zoals /i/ en /ɪ/ (68,74,181). Bij de articulatie van de /i/ is er namelijk lipspreiding 

(zoals tijdens het glimlachen) en een anterieure tongpositie (74,182,183). Zoals eerder 

besproken in hoofdstuk 2.3, leidt dit tot een korter spraakkanaal, hogere 

resonantiefrequenties en een meer vrouwelijke perceptie (66,68). Deze klinkers zijn 

daarom het gemakkelijkste te produceren met een vrouwelijke resonantiekleur en bieden 

een ideale context om te oefenen. De lage, geronde achterklinkers zoals /u/, /o/, /ɔ/, /ɒ/ zijn 

daarentegen moeilijker, aangezien het spreiden van de lippen en een anterieure positie 

van de tong hier uitdagender is (68,74). De methode baseert zich op wat Miller (184) 

beschreef als het front timbre effect en vandaag door clinici forward focus wordt genoemd 

(74). Het is de bedoeling dat de articulatorische /i/-configuratie toegepast wordt bij alle 

klinkerproducties (74,182,183). Laat de cliënt daarom woordenlijsten voorlezen al denkend 

aan de lip- en tongpositie van de klinker /i/. 

Semi-occluded vocal tract exercises (SOVTE) kunnen een bijdrage leveren in de 

resonantietherapie. SOVT-oefeningen bij transvrouwen worden gebruikt om de 

stemproductie in de hoge frequenties te vergemakkelijken, een efficiënte stemplooi-

oscillatie te stimuleren en een voorwaartse projectie van de stem te bevorderen (58). Er 

bestaan verschillende soorten SOVTE die ondanks een enigszins verschillende 

fysiologische werking (185) allemaal steunen op een vernauwing van het spraakkanaal en 

eventueel een verlenging (186,187). Enkele courante SOVTE zijn: foneren door een tube 

(onder andere LAX VOX; (194)) of glazen buis (189–191), foneren door een rietje 

(185,187,191–194), tongtrillen (185,195,196), liptrillen (185,196,197), nasale resonantie 

(bv. /mmm/) (185,197–199), stemhebbende fricatieven (bv. /zzz/, /vvv/) (189,200) en 

gesloten klinkers (bv. /u/, /i/) (58,187). 

De vernauwing van het spraakkanaal veroorzaakt een stijging in supraglottisdruk waardoor 

het verschil tussen de sub- en supraglottisdruk (transglottisdruk) afneemt (191). Dit 

bevordert een efficiënte stemgeving, wat betekent dat de stemplooitrilling resulteert in een 

maximale output met minimale inspanning (189,201). Bovendien wordt de glottale 

efficiëntie bereikt door een stijging van de akoestische impedantie (190). Impedantie is een 

maat voor weerstand en bestaat uit resistantie en reactantie. De resistantie bemoeilijkt de 

stemplooitrilling, terwijl de positieve component van de reactantie (inertieve reactantie of 

traagheid) bijdraagt aan de beweging van de stemplooien (202). Het is dus deze laatste 

component die gestimuleerd wordt door SOVTE en de stemplooitrilling faciliteert (202). 
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Enkele effecten van SOVTE zijn specifiek voor de stem bij transvrouwen waardevol (58). 

Zo worden de trillingen in het spraakkanaal versterkt waardoor de cliënt kan terugvallen op 

tactiele en kinesthetische feedback (58,203). Dit maakt een betere subjectieve waarneming 

van vibraties in het hoofd mogelijk en faciliteert de hoofdresonantie en voorwaartse 

projectie (58,203). Ook producties op een hogere toonhoogte worden gestimuleerd, 

aangezien de niet-habituele toonhoogte langere tijd kan aanhouden worden wanneer de 

stemplooien efficiënter trillen (58,88). Titze (187) vermeldt dat het produceren van glijtonen 

en zweltonen met de SOVT techniek aangewezen oefeningen zijn (58). Hoewel in de 

literatuur onmiddellijke positieve effecten van SOVTE gerapporteerd worden, ontbreken 

kwaliteitsvolle studies die resultaten onderzoeken op korte en lange termijn (204–206).  

De Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy (L-MRVT) (84,85) is een specifiek 

stemprogramma dat zich voornamelijk richt op resonantietherapie, maar ook 

ademhalingscontrole en een gezonde stemplooisluiting beoogt (74,208). Het programma 

is ontworpen als hiërarchisch trainingsprogramma dat de cliënt stapsgewijs uitdaagt om 

resonantievaardigheden op te bouwen en te onderhouden (74). De focus van de therapie 

ligt op een voorwaartse resonantie en fonatie zonder inspanning (209). Ook 

proprioceptieve feedback, via vibraties in de resonantieholtes van het gezicht, en auditieve 

feedback staan centraal (74,209,210). Zo leert de cliënt de verschillen in resonantie voelen 

en horen (74,209,210). Een systematische review van Yiu, Lo en Barret (210) rapporteert 

dat twee studies positieve effecten aantonen van het programma. Kwaliteitsvol bewijs bij 

transvrouwen ontbreekt echter. Stemtherapeuten die de L-MRVT wensen toe te passen, 

worden aangespoord de fundamenten van het programma uitgebreid te bestuderen in 

Verdolini's Lessac Madsen Resonant Voice Therapy Clinician Manual (208). 

 

De eerste fase van L-MRVT is de basic training gesture (74,208). De cliënt produceert dan 

/mmm/ op een comfortabele genderacceptabele toonhoogte (74,208). Bij een correcte 

uitvoering kosten de vocalisaties weinig tot geen moeite en neemt de cliënt anterieure 

vibraties waar. Deze fase loopt gradueel over in multisyllabisch gezang (74,208). Initieel 

worden de korte syllabereeksen op een constante toonhoogte geproduceerd (74,208). 

Naargelang de reeksen langer worden, wordt gedoeld op een normale spraakintonatie met 

aandacht voor licht contact van de articulatoren. Geleidelijk evolueren de 

syllabecombinaties in verbonden spraak en conversaties (74,208).  

Wanneer het L-MRVT programma of de SOVT-oefeningen gebruikt worden voor 

resonantietraining bij transvrouwen, is het aangewezen deze te combineren met andere 

benaderingen (74). Hirsch beschreef akoestische assumpties als een benadering die 

trans*-cliënten kunnen helpen om een individueel persoonlijk stemgeluid te vinden 

(74,182,211). Het is een theoretische opsomming van articulatorische manipulaties die tot 

vrouwelijke akoestische resultaten leiden (74). Een voorbeeld van een akoestische 

assumptie is “stemhebbende geluiden zijn donkerder dan stemloze”. De benadering bevat 

vervolgens tips waarmee de cliënt aan de slag kan: “articuleer stemhebbende klanken met 

een lichtere aanraking om een uitgesproken akoestische burst te vermijden” (74). De 

volledige lijst kan geraadpleegd worden in Hirsch et al. (74) box 11-A en 11-B.  

 

 

2) Articulatie  
 

Resonantie is niet het enige supralaryngeale aspect dat belangrijk kan zijn in de 

stemtransitie (74). Articulatorische modificaties kunnen ook bijdragen aan een vrouwelijke 

perceptie (58,73,74), zoals reeds besproken in hoofdstuk 2.3. Zoals weergegeven in 
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hoofdstuk 2.1 berusten zowel resonantie als articulatie op het filteren van het primaire 

stemgeluid. Hierdoor zullen enkele mechanismen die van toepassing zijn op 

resonantietraining, herhaald worden binnen deze sectie (41,74).  

 

Hoe kunnen transvrouwen in de praktijk aan de slag gaan met articulatie? Ten eerste kan 

de cliënt oefenen op de productie van klinkers (74). Davies, Papp en Antoni (58) 

beschrijven dat een vaste steminzet kan bijdragen aan de vervrouwelijking van de stem. 

Het is in therapie belangrijk dat de cliënt eerst het verschil leert horen tussen een harde en 

een vaste steminzet, weet dat het abrupt contact van de stemplooien vermeden moet 

worden en eventuele spierspanning in de nek, schouders en borst reduceert (74). Woorden 

met een initiale /h/ of /sh/ worden best eerst geoefend omdat deze woorden een volledige, 

abrupte adductie van de stemplooien vermijden (74). Geleidelijk komen woorden zonder 

initiale /h/ of /sh/ aan bod, waarbij de vaste steminzet behouden moet worden. Naast een 

vaste steminzet, hebben vrouwelijke sprekers de neiging om klinkers te verlengen (74). 

Oefeningen op toenemende klinkerduur kunnen daarom interessant zijn voor 

transvrouwen. 

 

Ten tweede kan de articulatie van consonanten een therapieonderdeel vormen. Zo is een 

nauwkeurige en precieze uitspraak een mogelijk doel (74). Het verminderen van een 

slordige of vervormde uitspraak kan bekomen worden door het verlagen van de 

spreeksnelheid en door het oefenen van tongtwisters en woordenreeksen met moeilijke 

consonantenclusters (74). Voor een algemene verbetering in articulatorische precisie, kan 

de therapie gestart worden op zinsniveau met geleidelijke uitbreiding naar tekst- en 

spontaan niveau (74). Wanneer er echter een specifiek articulatieprobleem is, is het 

aangewezen eerst te focussen op klank- en woordniveau. Daarnaast kan ook een ‘lichte 

articulatie’ van consonanten bijdragen tot een vrouwelijke spraakperceptie (74,181). De 

therapeut leert de cliënt om delicate aanrakingen van de articulatoren (lippen, tong en 

tanden) te maken tijdens het spreken (74).  

 

Een andere methode binnen de articulatietherapie, besproken door Hirsch et al. (74), is het 

aaneenrijgen van woorden. Dit om een vaste steminzet en een vloeiende spraak te 

faciliteren. Initieel oefent de cliënt met woordgroepen waarin een finale medeklinker 

voorafgaat aan een initiale klinker (bv. “een emmer’’) (74). Vervolgens kan ze oefenen op 

woordcombinaties waarbij twee klinkers op elkaar volgen. Een consonant zoals /h/ kan 

voorkomen dat de cliënt hierbij een harde steminzet produceert (bv. ‘’een (h)-emmer’’). Ten 

slotte oefent de cliënt met transities tussen finale en initiale consonanten (bv. ‘’een molen’’) 

(74). Een lichte articulatie, zoals eerder besproken, faciliteert een vloeiende overgang 

tussen consonanten (74).  

 

Oraal-motorische aspecten kwamen reeds aan bod binnen resonantietraining, maar vinden 

ook hun toepassing binnen de articulatietraining voor transvrouwen. De focus ligt op het 

gebruik van een grotere mondopening en lipronding, zoals door enkele onderzoekers 

geobserveerd bij vrouwelijke sprekers (74,75). Hirsch et al. (74) benadrukken echter dat 

een grotere mondopening moeilijk combineerbaar kan zijn met non-verbale doelen zoals 

een gepaste gezichtsuitdrukking. De lipronding is bovendien tegenstrijdig met de doelen 

van de resonantietherapie, waar men eerder pleit voor retractie van de mondhoeken zoals 

tijdens het glimlachen.  

 

Ten slotte kan een zachte steminzet gebruikt worden om de stem ‘zachter’ te laten klinken 

(74). Bij een zachte steminzet begint de fonatie vanuit abductie-stand en is er een hoorbare 
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/h/ bij de onset van de klank. Het is echter belangrijk dat deze breathiness geen apart 

therapiedoel wordt (74). Overmatige breathiness kan immers een ongunstige gespannen 

stemkwaliteit veroorzaken en interfereren met een correct ademhalingspatroon (74,212).  

 

3) Intensiteit 

In tegenstelling tot resonantie en articulatie, wordt intensiteit niet beïnvloed door het 

supralaryngaal systeem (74). Zoals reeds besproken in hoofdstuk 2.1, bevindt intensiteit 

zich op sublaryngaal en laryngaal niveau en wordt het beïnvloed door regulaties in 

subglottale druk en glottale weerstand (74).  

Therapiedoelen betreffende intensiteit zijn uiterst individueel (74). Voor veel transvrouwen 

zal het wijzigen van de luidheid geen primair doel zijn. Auditieve feedback, met bijvoorbeeld 

audio-opnames, kan ook voor dit therapieonderdeel waardevol zijn om bewustzijn te 

verhogen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan zelfmonitoring en –correctie (74). Hierbij 

worden oefenstimuli gebruikt die gradueel vorderen van gestructureerde naar minder 

gestructureerde situaties. 

Bovendien is het belangrijk op te merken dat frequentie en intensiteit sterk samenhangen 

(74). Het kan moeilijk zijn om de intensiteit te wijzigen en de toonhoogte constant te houden 

of om de toonhoogte te wijzigen en de intensiteit constant te houden. Daarom is het 

aangewezen om de cliënt bewust te maken van het feit dat intensiteit en frequentie 

onafhankelijk te controleren componenten zijn (74). Inzicht in de onderliggende fysiologie 

kan hierbij helpen (voor meer informatie zie hoofdstuk 2.1). Daarnaast zijn 

ademhalingsoefeningen die werken op ademsteun zinvol om een goede stemcontrole en 

stemtechniek te bevorderen (74). Bovendien kan, zeker voor transvrouwen die vaak voor 

een groep spreken, het aanleren van een projectiestem een zinvol therapieonderdeel 

vormen (74). Een projectiestem is een zuivere en draagkrachtige stem die moeiteloos 

geproduceerd wordt (213). Het is dus niet noodzakelijk een synoniem voor een luide stem. 

Myers en Finnegan beschrijven hoe een adequate projectie bereikt kan worden (213). De 

auteurs rapporteren in hun studie dat een duidelijke articulatie sterk positief correleert met 

de gepercipieerde luidheid en projectie. Als cliënten leren om duidelijk te articuleren, zullen 

ze dus luider klinken voor luisteraars (74).  

 

4) Conclusie  

In dit hoofdstuk werden achtereenvolgens resonantie-, articulatie- en intensiteitstherapie 

besproken. Samenvattend wordt in resonantietherapie vooral gefocust op stijging van de 

formantfrequenties door verkorting van het spraakkanaal en een voorwaartse projectie 

(74). SOVT-oefeningen kunnen hier een bijdrage in leveren. L-MRVT is ook een 

therapieprogramma dat gebruikt kan worden tijdens de resonantietraining. Op vlak van 

articulatie wordt een vaste steminzet, verlenging van de klinkers en een correcte en 

precieze uitspraak van de consonanten aanbevolen (74). Ook lichte articulatie, het 

aaneenrijgen van woorden en een grotere lipronding en mondopening kunnen een 

therapieonderdeel vormen. Ten slotte kan een intensiteitsverandering bijdragen tot een 

vrouwelijke stem bij transvrouwen (74). Belangrijk hierbij is de samenhang tussen 

frequentie en intensiteit en het belang van een projectiestem. Algemeen geldt dat het 

therapieverloop steeds hiërarchisch dient opgebouwd te worden, auditieve feedback aan 

de hand van opnames een meerwaarde kan bieden en dat doelstellingen steeds 

individueel bepaald moeten worden (74).  



56 

 

3.3.6.3 Non-verbale communicatie 

Tot nu toe werden enkel verbale aspecten besproken die van toepassing zijn op de spraak- 

en communicatietherapie bij transvrouwen. Communicatie omvat echter meer dan alleen 

het verbale aspect (85). Er worden ook verschillen in de non-verbale communicatie 

geobserveerd tussen mannen en vrouwen, wat het een interessant logopedisch 

therapieonderdeel maakt (85). Dit omvat een brede waaier aan componenten zoals 

lichaamsbeweging, lichaamstaal, gebaren, gezichtsuitdrukking, oogcontact, vocalisaties, 

uiterlijk, de afstand tussen personen… (85). Het wordt in de realiteit echter zelden 

opgenomen in therapie (85). Gezien de reikwijdte en focus van dit werk, werd gekozen om 

niet alle non-verbale therapieaspecten gedetailleerd te beschrijven. Voor meer informatie 

hieromtrent kan Hirsch en Boonin (85) geraadpleegd worden. In dit hoofdstuk zullen 

achtereenvolgens algemene richtlijnen voor de therapie, reflexmatig vocaal gedrag en 

implicaties voor het bepalen van therapiesucces besproken worden. 

Het uiteindelijke doel van non-verbale training bij transvrouwen is dat de verbale en non-

verbale communicatie congruent is en matcht met de genderidentiteit, eigenheid en 

levensstijl van de cliënt (85). Een nuttige oefening kan het observeren van het vrouwelijk 

gedrag van een andere persoon inhouden. Dit kan het bewustzijn van grove en 

fijnmotorische bewegingen vergroten (85). Het is echter niet de bedoeling dat de therapeut 

de cliënt specifiek non-verbaal gedrag gaat opdringen, wel om ze te begeleiden in het 

verkennen van de non-verbale communicatiemogelijkheden (85). Transvrouwen kunnen 

dan zelf de vaardigheden selecteren die ze wensen toe te passen, afhankelijk van de 

voorkeuren en context.  

Reflexmatige vocalisaties, zoals tijdens het lachen, niezen en hoesten, verdienen speciale 

aandacht aangezien het door transvrouwen vaak als hinderlijk beschouwd wordt (41). Het 

zijn reflexmatige gedragen met een functie, waardoor het aangewezen is om ze 

ongehinderd te laten plaatsvinden. Mills en Stoneham (41) beschrijven echter enkele 

adviezen voor transvrouwen die hier toch aan willen werken. Zo kan lachen op een hogere 

toonhoogte geoefend worden en zorgt een brede glimlach voor een helder geluid. Tijdens 

het hoesten is het volgens de auteurs aangewezen het lichaam natuurlijk te laten reageren. 

Zeker in het geval van een productieve hoest waarbij slijmen of andere stoffen verwijderd 

worden als beschermingsmechanisme. Bij een droge hoest daarentegen, kan de 

toonhoogte wel veilig gewijzigd worden. Dit kan geoefend worden door /mmm/ te 

produceren op een hogere toonhoogte en vervolgens een kuch te initiëren op dezelfde 

toonhoogte. Mills en Stoneham (41) raden aan om dit niet meer dan drie keer te herhalen 

om irritaties te vermijden. Het niezen ten slotte, kan gereduceerd worden tot een zachter 

geluid door eliminatie van het stemhebbende gedeelte (41). De transvrouw kan oefenen 

om enkel de finale ‘ch’ te produceren in plaats van de volledige stemhebbende ‘aaa-chew’. 

Tot slot is het belangrijk op te merken dat het meten van therapieresultaten van non-verbale 

training moeilijk is. Zo is er weinig onderzoek beschikbaar, zijn er geen gestandaardiseerde 

tests voorhanden en hebben meerdere factoren invloed op het non-verbale gedrag (85). 

Video-opnames en een notitieboek kunnen helpen om voortgang vast te leggen. Het 

therapiesucces van de non-verbale training wordt echter voornamelijk bepaald op basis 

van de persoonlijke feedback van de transvrouwen (85).  

Kortom, non-verbale communicatietraining kan een waardevolle bijdrage leveren aan de 

spraak- en communicatietherapie bij transvrouwen. Verder onderzoek hieromtrent is echter 

nodig. Het doel van non-verbale training bij transvrouwen is dat de verbale en non-verbale 



57 

 

communicatie congruent is en matcht met de genderidentiteit, eigenheid en levensstijl van 

de cliënt (85). Wat betreft niezen, hoesten en lachen, kunnen er enkele suggesties gegeven 

worden om het geluid te vrouwelijker te maken (41). Toch wordt aanbevolen om 

lichamelijke reflexen natuurlijk te laten plaatsvinden (41). Tot slot is vooral feedback van 

de transvrouw belangrijk bij de bepaling van het therapiesucces (85). 

3.3.7 Beëindiging van de therapie en behoud  

Net zoals voor therapie-inhoud, bestaat er voor de beëindiging van de therapie geen 

standaardprotocol. De criteria waaraan een cliënt moet voldoen om de therapie te 

beëindigen, zijn niet vastgelegd. Een mogelijke verklaring is dat therapiesucces niet 

makkelijk geobjectiveerd kan worden, aangezien het afhangt van een combinatie van 

factoren (214). De perceptie van de logopedist, de perceptie van de cliënt, objectieve 

resultaten en individuele persoonlijke factoren van de cliënt kunnen de keuze om de 

therapie al dan niet te beëindigingen, beïnvloeden.  

Gillespie en Gartner-Schmidt (214) onderzochten welke factoren logopedisten het 

belangrijkste vinden bij het stopzetten van de stemtherapie. De belangrijkste vijf criteria 

waren dat de cliënt zelfstandig in staat moet zijn om een betere stem te gebruiken, die stem 

kan gebruiken in dagdagelijkse activiteiten, onderscheid kan maken tussen de goede en 

slechte stem, verantwoordelijkheid neemt voor de stem en beter klinkt dan bij de start van 

de therapie. Een zelfstandige transfer van de geleerde vaardigheden naar het dagelijkse 

leven blijkt dus een belangrijk criterium. Deze studie beschrijft de criteria bij stemtherapie 

in het algemeen en niet bij stemtherapie bij transvrouwen. Toch beargumenteren Helou en 

Hirsch (215) dat deze criteria ook bij transvrouwen belangrijk kunnen zijn.  

Onderzoek heeft aangetoond dat transfer, of het spontaan toepassen van de 

stemtechnieken in het dagelijkse leven, een van de meest waardevolle aspecten is van de 

behandeling (216). Bovendien kan het vroegtijdig implementeren van transfergerichte 

oefeningen in de therapie bijdragen tot de tevredenheid en het succes van de behandeling 

(216). Groepstherapie (217), rollenspelen (41) en oefenen met verschillende 

gesprekspartners en situaties (41) kunnen bijdragen tot een betere transfer naar het 

dagelijkse leven. Ook het identificeren en oefenen van vaak gebruikte functionele zinnen 

(bv. ‘’hoe gaat het?’’ en ‘’tot morgen!’’…), kan zinvol zijn (41,215). Vooraf gekozen cues in 

het dagelijkse leven, zoals een bepaald juweel of een alarm op de telefoon, kunnen de 

aandacht trekken van de transvrouw en haar bewust maken over haar eigen stem en de 

mogelijkheid om bepaalde stemtechnieken toe te passen (215).  

Het is opvallend dat er geen consensus bestaat tussen logopedisten over het belang van 

de verbetering op akoestische en aerodynamische resultaten bij het bepalen of de cliënt 

klaar is voor stopzetting van de therapie (214). Sommige logopedisten vinden de objectieve 

methoden zeer waardevol, terwijl anderen ze niet nuttig vinden (214). Helou en Hirsch 

(215) wijzen op het belang van de vergelijking van akoestische maten tussen de start van 

de therapie en de beëindiging van de therapie, voor het bepalen van therapiesucces. Voor 

transvrouwen lijkt het echter vooral belangrijk dat de cliënt de vaardigheden bezit om de 

aangeleerde stemtechnieken in het dagelijkse leven toe te passen, ongeacht of er 

akoestische of aerodynamische veranderingen zijn (215). Therapie kan dus, in 

samenspraak met de cliënt, al beëindigd worden als de lange termijndoelen nog niet bereikt 

zijn (215). Als de therapeut en de cliënt beamen dat de cliënt de vaardigheden bezit om 

uiteindelijk het doel te bereiken, kan de beëindiging gerechtvaardigd zijn. De TVQMTF, 
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waarmee de stemgerelateerde kwaliteit van leven wordt onderzocht, kan ook een mogelijke 

belangrijke uitkomstmaat zijn (90,215).  

Soms beëindigen transvrouwen op eigen initiatief vroegtijdig de therapie. Helou en Hirsch 

(215) beschrijven dat transvrouwen vroegtijdig de therapie kunnen stopzetten als ze het 

gevoel hebben dat er niet aan hun behoeften wordt voldaan, als ze tevreden zijn over hun 

stem ondanks dat de gestelde doelen nog niet bereikt zijn of als ze vinden dat de vereiste 

mentale inspanning niet de moeite waard is. Stopzetting van therapie kan echter ook 

plaatsvinden omwille van logistieke, financiële of persoonlijke redenen (215). Logopedisten 

kunnen hier met hun cliënten over praten, maar het is belangrijk om dit steeds vanuit een 

patiëntgerichte houding te doen.  

Volgens clinici in het werkveld duurt de therapie bij transvrouwen tussen de twee en negen 

maanden, met een frequentie van één keer per week, om de gewenste resultaten te 

behalen (215). Effectiviteitsstudies wijzen echter op een grotere variatie in therapieduur –

en frequentie (57,68,69,169,170,173–175). De therapieduur is namelijk afhankelijk van de 

cliënt en haar specifieke vaardigheden, doelen, motivatie en situatie, het expertiseniveau 

van de logopedist en de unieke interactie tussen beiden (215). 

Het kan frustrerend en ontmoedigend zijn voor transvrouwen als ze hun doelstem niet 

kunnen behouden. Helou en Hirsch (215) beschrijven dat er geoefend moet worden op het 

snel, eenvoudig en zelfstandig terugkeren naar de doelstem. Deze werkwijze houdt 

impliciet in dat transvrouwen hun doelstem soms niet kunnen behouden en geeft hen de 

vaardigheden om terug naar de doelstem te werken. Dit perspectief kan zorgen voor 

minder frustratie en kan zowel op korte termijn (binnen een gesprek) als op lange termijn 

(behoud na beëindiging van de therapie) toepasbaar zijn (215).  

Samenvattend, er is geen standaardprotocol die de criteria voor beëindiging van de 

therapie en de therapieduur vastlegt. De literatuur wijst op de zelfstandige transfer van de 

geleerde vaardigheden naar het dagdagelijkse leven als een belangrijk criterium (214,215). 

Er heerst echter geen consensus over het belang van het verbeteren op akoestische en/of 

aerodynamische resultaten om het therapiesucces te bepalen (214,215). Ten slotte 

benadrukken Helou en Hirsch (215) dat het aanleren van vaardigheden om snel, eenvoudig 

en zelfstandig toegang te hebben tot de doelstem waardevol zijn. 

 

Over transfer naar het dagelijkse leven 
“Twee weken geleden had ik een telefoongesprek. Ik had mij niet voorbereid of 

voorgesteld, maar toch spraken ze mij de hele tijd aan als ‘mevrouw’. Dat was echt 
een mijlpaal voor mij.” –V. 
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4 Discussie 

Het doel van dit werk is om de beschikbare wetenschappelijke literatuur omtrent het 

volledige spectrum van de stem bij transvrouwen samen te vatten. Hiermee willen we een 

aanzet geven voor logopedisten in het werkveld die zich verder willen verdiepen in 

stemtherapie bij transvrouwen. Door de grote verscheidenheid aan factoren die bijdragen 

aan de stem in transitie, werd gekozen om een evidence-based totaalpakket op te stellen.  

De Standards of Care (SOC) (13) stellen enkele richtlijnen op voor de kennis en 

vaardigheden waarover logopedisten moeten beschikken om transvrouwen te begeleiden. 

Ten eerste moet de logopedist gespecialiseerde training volgen en deskundig zijn in de 

stembeoordeling en begeleiding van transvrouwen (13). Deze training kan kaderen binnen 

de opleiding of met behulp van bijscholingen. Ten tweede moet de logopedist gedurende 

de loopbaan door middel van bijscholingen en blijvende interesse op de hoogte blijven van 

de meest recente ontwikkelingen binnen de stemtherapie voor transvrouwen (13). 

Aangezien het domein sterk in ontwikkeling is, is het cruciaal dat logopedisten blijvend 

bijleren. 

Ondanks drukbezette curricula van de huidige logopedische opleidingen, lijkt het ons 

waardevol om lessen en/of practica rond stemtraining bij trans*-personen te includeren in 

het onderwijsprogramma. Ten eerste geven logopedisten aan dat ze zich na hun opleiding 

niet bekwaam voelen om therapie te geven aan trans*-cliënten (1). Ten tweede is er een 

tekort aan gespecialiseerde logopedisten. Dit neemt bovendien toe aangezien er een 

stijging is in het aantal cliënten dat stemtherapie wenst (3). Ten slotte is aangetoond dat 

een gender-incongruente stem een negatieve impact kan hebben op de levenskwaliteit en 

wijzen recente studies op de effectiviteit van stemtherapie bij transvrouwen (3,58,87). 

Daarenboven rapporteert een onderzoek van Oates en Dacakis (3) positieve ervaringen bij 

studenten logopedie wanneer trans*-specifieke stemtraining een onderdeel vormt van het 

curriculum van de opleiding. Toekomstig onderzoek naar de capaciteiten en het vertrouwen 

waarover deze studenten beschikken is waardevol, alsook onderzoek naar de effectiviteit 

van deze training en de mogelijke toepassing hiervan in de logopedische opleidingen in 

België (3).  

De SOC stelt bovendien dat kennis rond de stem en de gezondheid van trans*-personen 

essentieel is voor logopedisten (13). Daarom hebben we deze kennis gebundeld tot een 

evidence-based samenvatting. Bovendien zijn er enkele belangrijke implicaties voor de 

klinische praktijk het vermelden waard. Kennis over de anatomie en fysiologie van de stem 

zorgt voor inzicht in de werking van de stem, wat waardevol kan zijn voor zowel de 

therapeut als de cliënt. De stemmutatie tijdens de mannelijke puberteit en een overzicht 

van de vocale cues die bijdragen tot een vrouwelijke stem bij transvrouwen kunnen inzicht 

geven in het verschil tussen een mannen- en vrouwenstem. Therapeuten kunnen dit 

gebruiken als aanknopingspunt in de therapie. Kennis over het belang van de stem bij 

transvrouwen kan ook belangrijk zijn voor therapeuten. De stemtherapeut kan dan samen 

met de transvrouw op zoek gaan naar een stem die comfortabel aanvoelt en congruent is 

met de persoonlijke identiteit (41).  

Ondanks dat er tot op heden geen standaardprocedure werd ontwikkeld voor de anamnese 

en het stemonderzoek bij transvrouwen, krijgen therapeuten aan de hand van dit werk een 

overzicht van de belangrijke elementen voor een kwaliteitsvolle stembeoordeling. Het 
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hoofdstuk over mindset verduidelijkt welke mentaliteit het leren bevordert en hoe dit 

geïmplementeerd kan worden in de therapie. Dit is klinisch relevant omdat transvrouwen 

kunnen vastzitten in een fixed mindset, wat het leren van een nieuwe vaardigheid 

belemmert. De eerder beschreven theoretische benaderingen kunnen logopedisten helpen 

hun therapie stapsgewijs op te bouwen. Ook doelstellingen rond stemhygiëne dienen 

opgenomen te worden in behandelplannen voor transvrouwen. Zoals in dit werk toegelicht, 

ervaren immers veel transvrouwen bijkomende stemproblemen. Daarnaast wordt in dit 

werk de literatuur over de effectiviteit van stemtherapie bij transvrouwen samengevat, wat 

ook implicaties heeft voor de klinische praktijk. Het beschreven therapieverloop omvat 

echter geen vast ‘stappenplan’ dat de logopedist blindelings kan volgen. Doelen zullen dus, 

zoals bij iedere logopedische therapie, steeds individueel bepaald moeten worden. Toch 

kan dit hoofdstuk duidelijkheid scheppen over hoe op bepaalde stemcomponenten gewerkt 

kan worden. Bovendien worden de criteria voor de beëindiging van de therapie besproken, 

welke therapeuten kunnen helpen beslissen om de therapie al dan niet stop te zetten. 

Vanuit het medisch perspectief worden endocrinologie en fonochirurgie besproken. Deze 

kennis is essentieel voor de logopedist om adviezen te kunnen geven aan de cliënt, zodat 

deze geïnformeerde beslissingen kan nemen. 

Ten slotte wordt de logopedist verwacht zich respectvol op te stellen en bewust te zijn van 

de diversiteit in genderidentiteit en -expressie. Kennis over de terminologie en aandacht 

voor psychosociale en emotionele factoren lijkt ons hier noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt 

namelijk dat trans*-personen zich het meest comfortabel voelen bij zorgverleners die 

gevoelig zijn voor genderdiversiteit en op de hoogte zijn van de moeilijkheden waarmee 

deze populatie te maken kan hebben (1,218). Vooraleer de stemtherapeut de cliënt kan 

begeleiden naar een nieuwe stem die veilig en authentiek aanvoelt, is het cruciaal de 

genderidentiteit en individuele voorkeuren van de cliënt te leren kennen (13). Bovendien 

dragen een goede cliënt-therapeutrelatie, een holistisch perspectief en een 

multidisciplinaire benadering bij tot een optimale zorg. 

Hoewel er recent meer aandacht is voor de stem bij transvrouwen, zijn er toch nog veel 

tekorten en inconsistenties in de literatuur. Zo wordt de terminologie inconsistent gebruikt. 

Gender non-conformiteit, transgenderisme, transseksualiteit en genderdysforie worden 

door elkaar gebruikt en niet goed gedefinieerd in studies. Dit maakt het moeilijk om studies 

te vergelijken en conclusies te trekken. Vermoedelijk komt dit doordat het thema nog maar 

recent aandacht krijgt in de literatuur en er dus nog geen uniforme duidelijkheid bestaat 

omtrent de terminologie. De prevalentie en etiologie van gender non-conformiteit in België 

moeten ook verder onderzocht worden. Deze zijn moeilijk te bepalen, aangezien de te 

onderzoeken groep een kleine, verscholen en zeer diverse groep vormt. 

Onderzoek naar de vocale cues die bijdragen tot de perceptie van een vrouwelijke stem 

vertonen inconsistenties. Auteurs zijn het erover eens dat toonhoogte de belangrijkste cue 

is om een mannenstem van een vrouwenstem te onderscheiden (57,58,212). Er bestaat 

echter geen consensus over welke toonhoogte bereikt moet worden om als vrouw 

waargenomen te worden en waar de gender-ambigue zone zich situeert. Bovendien is de 

exacte rol van resonantie en intonatie onduidelijk. Sommige studies wijzen op een verschil 

in resonantie en intonatie bij mannen en vrouwen, terwijl andere studies dit verschil niet 

vinden. Daarnaast blijkt uit onderzoek omtrent articulatie dat lipronding geobserveerd wordt 

bij vrouwelijke sprekers en dus gebruikt kan worden om de perceptie van een vrouwelijke 

stem te bevorderen (74,75). Dit is tegenstrijdig met resonantieonderzoek waar men wijst 

op het belang van retractie van de mondhoeken, zoals tijdens het glimlachen. Dit zou de 

resonantiefrequenties verhogen en een vrouwelijke perceptie bevorderen (66,70). Deze 
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oraal-motorische aspecten zijn onverenigbaar, vermits ze respectievelijk gepaard gaan met 

een verlenging en een verkorting van het spraakkanaal (74). Daarnaast zijn articulatie, 

breathiness en luidheid onvoldoende onderzocht en rapporteren weinig studies over het 

belang van non-verbale cues. Een mogelijke reden voor de inconsistentie in de literatuur 

is dat de studies vaak grote verschillen vertonen qua participanten. In sommige studies zijn 

het dezelfde participanten in beide groepen, maar variëren deze participanten op een 

bepaalde stemcomponent. Zo spreken ze dan in de eerste conditie met hun habituele stem 

en in de tweede conditie met meer breathiness. In andere studies worden wel verschillende 

participantengroepen met elkaar vergeleken. Deze participanten variëren dan weer over 

de verschillende studies. Soms zijn dit cismannen en/of cisvrouwen, terwijl het in andere 

studies transmannen en/of transvrouwen zijn. Bovendien verschillen de studies in welke 

uitkomstmaten ze gebruiken, in het studiedesign en in de kwaliteit. 

Een ander tekort in de literatuur betreft de logopedische anamnese en stemonderzoek bij 

transvrouwen. Een uitgebreide anamnese, de subjectieve beleving van de cliënt en een 

kwantitatief en kwalitatief stemonderzoek vormen de basis van een goed stemonderzoek. 

Een internationale standaardprocedure werd daarentegen nog niet ontwikkeld (58). Dit is 

echter niet verwonderlijk, aangezien iedere cliënt anders is en andere aspecten meer of 

minder van belang zullen zijn in het stemonderzoek. De boodschap is om het ICF-kader 

(98) in het achterhoofd te houden en de cliënt individueel en in zijn geheel bekijken. We 

stelden ons bovendien reeds de vraag wat het belang en effectiviteit is van 

stemhygiëneprogramma’s voor transvrouwen. Toekomstig onderzoek zal dit moeten 

uitwijzen. Logopedisten kunnen deze programma’s dus best steeds combineren met 

andere therapiemethodes.  

We merken ook op dat er slechts een beperkt aantal studies zijn die de effectiviteit van 

stemtherapie bij transvrouwen onderzoeken. Het niveau van het bewijs is ook niet hoog en 

de studies bevatten methodologische fouten (87). De effectiviteit is dus slechts in beperkte 

mate vastgesteld. Bovendien is er onvoldoende onderzoek verricht naar de effectiviteit van 

specifieke interventieprogramma’s bij transvrouwen of de effectiviteit van het richten op 

bepaalde stemcomponenten. Ook de langetermijnresultaten van stemtherapie en de 

prognostische factoren voor een succesvolle interventie vragen meer onderzoek.  

De reden voor dit tekort aan effectiviteit zou opnieuw te wijten kunnen zijn aan het feit dat 

het om een verscholen en kleine groep gaat die pas recentelijk meer aandacht krijgt in de 

literatuur. Het genderspectrum is ook zeer divers en transvrouwen kunnen verschillen in 

de plaats in de transitie en welke medische behandelingen ze hebben ondergaan. Cliënten 

hebben ook verschillende verwachtingen, mogelijkheden en doelen met betrekking tot de 

therapie. Omdat de therapie-inhoud aangepast wordt aan iedere individuele cliënt en dus 

kan verschillen van de therapie bij andere transvrouwen, kan het moeilijk zijn om resultaten 

te vergelijken. Daarnaast kan er een discrepantie zijn tussen transvrouwen in de mate dat 

ze thuis kunnen oefenen. Dit is afhankelijk van de beschikbare tijd, ruimte, motivatie en het 

sociaal netwerk.  

Betekent dit dat logopedisten best wachten op kwalitatief beter onderzoek voordat ze 

transvrouwen begeleiden? Oates (167) benadrukt dat evidence-based handelen niet altijd 

alle antwoorden biedt voor de klinische praktijk. Dit is zeker het geval voor kleine populaties 

met weinig beschikbare literatuur. Bovendien moeten doelen van een steminterventie niet 

enkel gekozen worden op basis van de literatuur, maar er moet ook rekening gehouden 

worden met de expertise van de clinicus, de persoonlijke doelen van de transvrouw, 

omgevingsfactoren en persoonlijke factoren (87,167). Daarnaast wijst de huidige literatuur 
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op veelbelovende resultaten en een hoge mate van tevredenheid bij de cliënten. De relatief 

sterke consensus onder deskundigen over de aanbevolen benaderingen pleit ook voor de 

stemtherapie bij transvrouwen (167). Dus hoewel het bewijs voor de effectiviteit van 

stemtherapie bij transvrouwen nog zwak is, kunnen logopedisten erop vertrouwen dat deze 

therapie gerechtvaardigd is (87,167). Terwijl verder onderzoek nodig is voor een sterkere 

bewijsbasis, zien we dat het aantal recente studies toeneemt.  

Omdat stemtherapie bij transvrouwen nog niet duidelijk beschreven is, moeten therapeuten 

zich baseren op wat experten in het werkveld, professoren en onderzoekers voorstellen 

als mogelijk behandelplan voor stemtherapie bij transvrouwen. We hebben ernaar 

gestreefd dit overzichtelijk samen te vatten, zodat therapeuten over aanknopingspunten 

beschikken bij het opstellen van de therapie. De therapie zal echter steeds aangepast en 

gestuurd worden door iedere individuele cliënt. Verder werden therapieduur en criteria voor 

het beëindigen van de therapie niet vastgelegd in de literatuur. Hier zijn verschillende 

verklaringen mogelijk, zoals eerder besproken in dit werk. De therapeut moet dus zelf over 

de vaardigheid beschikken om in samenspraak met de cliënt de therapie op een gepast 

moment stop te zetten. 

Ten slotte werd in dit werk ook vanuit een medisch perspectief gekeken naar de stem van 

transvrouwen. Zowel voor logopedie als voor fonochirurgie vinden we positieve resultaten 

terug in de literatuur, maar onderzoek rond de effectiviteit van beide interventiemethoden 

blijft schaars. Vergelijkende studies zijn echter essentieel zodat logopedisten en artsen 

adviezen kunnen geven en transvrouwen weloverwogen beslissingen kunnen nemen 

(109). Zowel logopedisten als artsen moeten dus over basiskennis van de andere 

disclipline beschikken om de cliënt correcte informatie te geven. Auteurs lijken het erover 

eens te zijn dat postoperatieve logopedie sterk aangewezen is, aangezien het bijdraagt tot 

een betere controle van de stem, verdere stijging van f0 en een vrouwelijker timbre 

(109,115). Bovendien leidt chirurgie enkel tot een stijging in f0 (121). In de logopedische 

therapie kan dan gewerkt worden op andere stemcomponenten om de perceptie van een 

vrouwenstem te verhogen. Preoperatieve logopedie vormt een groter discussiepunt in de 

literatuur. Wij pleiten echter voor preoperatieve logopedie omdat de cliënt dan op een 

correcte stemtechnische manier haar nieuwe stem kan ontdekken en er risico’s verbonden 

zijn aan fonochirurgie (117). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat weinig transvrouwen nog 

een vraag hebben naar fonochirurgie na logopedische begeleiding (122). Als de cliënt na 

de logopedie toch nog ontevreden is over haar stem, kan fonochirurgie overwogen worden.  

De inconsistenties en tekorten in de literatuur werden zojuist besproken. Maar waarom is 

het zo belangrijk dat logopedisten over evidence-based informatie beschikken om 

transvrouwen te begeleiden in hun transitie? Uiteraard is het voor elke cliëntengroep 

belangrijk dat er effectieve en efficiënte interventies ter beschikking zijn. Voor transvrouwen 

lijkt het ons echter zeker belangrijk, gegeven de potentiële psychosociale gevolgen van 

een gender-incongruente stem.  

Uit een citaat in dit werk blijkt dat medici transvrouwen niet altijd doorverwijzen naar een 

logopedist, alvorens fonochirurgie uit te voeren. Ook uit onderzoek van Sawyer (1) in de 

United States blijkt dat geen van de 88 trans*-cliënten werd doorverwezen naar een 

logopedist of geïnformeerd werd dat een logopedist kon helpen in de stemtransitie. Medici 

moeten aangemoedigd worden om de logopedische mogelijkheden te overlopen met de 

cliënt. Meer bewustzijn bij medici en transvrouwen over de rol van logopedie kan immers 

leiden tot meer doorverwijzingen en tevredenheid (1,173). Verschillende transvrouwen uit 

het onderzoek gaven aan dat ze verrast waren dat logopedisten hen in de stemtransitie 



63 

 

konden helpen (1). Deze onwetendheid kan een oorzaak en gevolg zijn van het feit dat de 

publieke conversatie over stemtherapie bij transvrouwen beperkt blijft (219). Open 

communicatie is echter belangrijk. Het creëert een veilige ruimte om ervaringen te delen 

en vergemakkelijkt toegang tot informatie omtrent de zorgmogelijkheden met betrekking 

tot stem. Culturele en maatschappelijke veranderingen die de laatste jaren snel evolueren 

richting de bewustwording van genderdiversiteit, stimuleren zo’n open conversatie (1).  

Naast de tekortkomingen in de literatuur, zijn er ook beperkingen aan dit werk verbonden. 

Gezien de grote verscheidenheid aan factoren die bijdragen aan de stem in transitie, werd 

er geen vaste zoekstrategie vastgelegd waarop de selectie van artikels is gebaseerd. De 

stem in transitie werd breed bekeken en verschillende onderzoekspaden werden 

besproken. Artikels werden voornamelijk gezocht in de databases van PubMed, Limo, 

Google Scholar en in referentielijsten van gebruikte bronnen. Bovendien werd een 

beperkte selectie van relevante boeken doorzocht. Deze onderzoeksmethode heeft zeker 

zijn beperkingen. Zo kon dit werk niet alle publicaties omvatten en is replicatie van de 

zoekstrategie niet mogelijk. Een tweede beperking betreft de universaliteit van dit werk. 

Gegeven dat de definitie van gender non-conformiteit en de vorming van een vocale 

identiteit afhankelijk kunnen zijn van culturele normen en waarden, is voorzichtigheid 

geboden bij het generaliseren van onderzoeksresultaten. Verder onderzoek moet uitwijzen 

of er verschillen bestaan tussen culturen en of resultaten veralgemeend kunnen worden. 

Ten slotte wordt er vooral gefocust op transvrouwen en worden transmannen en non-

binaire personen buiten beschouwing gelaten. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat 

voornamelijk transvrouwen zich aanmelden voor logopedische begeleiding. Deze 

afbakening kan echter als een tekortkoming van dit werk gezien worden.  

Waar kunnen transvrouwen met een gender-incongruente stem terecht voor medische 

begeleiding? Multidisciplinaire transgenderzorg in België is vooral geconcentreerd in het 

Centrum voor Seksuologie en Gender te UZ Gent (220). De expertise van het genderteam 

heeft voor veel internationale bekendheid gezorgd. Hierdoor staan nu veel Belgen (624 

personen in februari 2020) op de wachtlijst voor een zorgtraject (220). Verder is er ook in 

Antwerpen, Brugge en Luik een genderteam en verlenen verschillende zorgverleners, 

onder andere endocrinologen en plastische chirurgen, zorg voor transgenders (221). Het 

blijft echter opvallend dat in Wallonië minder zorg voor transgenders beschikbaar is dan in 

Vlaanderen (221).  

Niet alleen de wachtlijsten voor genderteams lopen op, maar ook logopedisten die 

transvrouwen begeleiden zijn schaars. We kunnen ons afvragen hoe dit komt. Botsen er 

persoonlijke, morele of religieuze redenen met het verlenen van zorg aan trans*-personen? 

Vinden therapeuten dat ze over onvoldoende kennis en expertise beschikken? Worden ze 

afgeschrikt door het psychologische en emotionele aspect van de therapie? Volgens een 

Amerikaans onderzoek geeft een groot deel van de logopedisten aan dat ze zich niet 

bekwaam voelen om een stemonderzoek uit te voeren bij trans*-personen en hen te 

begeleiden in de stemtransitie (1). Verder onderzoek naar de onderliggende factoren van 

deze houding lijkt waardevol, alsook het toetsen of er ook in België een teruggetrokken 

houding heerst onder logopedisten. Dergelijke kwalitatieve studies kunnen implementatie 

van stemtherapie bij trans*-personen in het curriculum van logopedische opleidingen 

rechtvaardigen. 

Samenvattend biedt dit werk, ondanks de beperkingen in de literatuur en de 

tekortkomingen inherent aan dit werk, een overzicht van de beschikbare literatuur en 

waardevolle kennis en handvaten voor logopedisten in het werkveld. 
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Besluit 

Transvrouwen kunnen een gevoel van genderdysforie ervaren. Dit verwijst naar het 

onbehagen en verdriet dat veroorzaakt wordt door de discrepantie tussen de 

geboortesekse en genderidentiteit van het individu (11). Counseling is dan van groot 

belang om deze personen te begeleiden in het verkennen van hun genderidentiteit en bij 

het vinden van een genderrol en -expressie waar ze zich comfortabel bij voelen (19). De 

literatuurstudie bevestigt de verwachting dat stemtherapie een belangrijk aandeel kan 

hebben in het transitieproces. Bij transvrouwen weerspiegelt de stem immers niet altijd de 

ware genderidentiteit. Deze gender-incongruente stem kan een negatieve psychosociale 

impact hebben op de levenskwaliteit (87,90–93).  

Logopedisten kunnen transvrouwen begeleiden in de zoektocht naar hun vocale identiteit. 

Dit is een stem die authentiek is en congruent met hun persoonlijke identiteit (41). Recente 

studies wijzen op de effectiviteit van stemtherapie bij transvrouwen. We besluiten echter 

dat deze effectiviteit slechts in beperkte mate is vastgesteld. De onderzoeken zijn schaars, 

zijn vaak van een laag bewijsniveau en bevatten methodologische fouten. Bovendien 

onderzoeken weinig studies de langetermijnresultaten, prognostische factoren voor een 

succesvolle interventie en de relatieve effectiviteit van specifieke interventiemethoden of 

het richten op bepaalde stemcomponenten (87,167). Ondanks dat het bewijs voor de 

effectiviteit van stemtherapie voor transvrouwen nog beperkt is, kunnen logopedisten erop 

vertrouwen dat deze therapie gerechtvaardigd is (87,167). Verder onderzoek is echter 

nodig om een sterkere bewijsbasis beschikbaar te stellen. We zien een exponentiële groei 

in onderzoek naar stemtherapie bij transvrouwen, wat doet vermoeden dat de literatuur de 

komende jaren verder zal uitbreiden. Therapeuten moeten zich dus voorlopig baseren op 

wat experten in het werkveld en onderzoekers voorstellen als mogelijk behandelplan.  

Ondanks de verschillende inconsistenties en tekorten in de literatuur, geeft dit werk een 

overzicht van de beschikbare literatuur met waardevolle informatie en handvaten voor 

logopedisten in het werkveld. Het focust zowel op ruimere thema’s zoals terminologie, 

prevalentie en etiologie, als op stemgerelateerde onderwerpen. De anatomie en fysiologie 

van de stem, de stemmutatie tijdens de mannelijke puberteit en de vocale cues die 

bijdragen tot de perceptie van een vrouwelijke stem worden besproken. Bovendien wordt 

de stemtransitie bij transvrouwen bekeken vanuit twee perspectieven: het medisch 

perspectief (endocrinologie en fonochirurgie) en het paramedisch/logopedisch perspectief.  

In het logopedisch perspectief staat centraal dat therapiedoelen steeds individueel bepaald 

moeten worden na een grondige evaluatie van de stem en verkenning van de 

genderidentiteit en voorkeuren van de cliënt. Het scheppen van een motiverende, 

groeigerichte, veilige en respectvolle sfeer is hiervoor van belang. Vervolgens kan de 

therapie-inhoud hiërarchisch opgebouwd worden aan de hand van theoretische 

benaderingen en door toespitsing op één of meerdere stemcomponenten: frequentie, 

intonatie, resonantie, articulatie, intensiteit en non-verbale communicatie.  

Kortom biedt dit werk een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur 

omtrent de stem bij transvrouwen. Het kan een aanknopingspunt zijn voor toekomstig 

onderzoek en informatie geven aan logopedisten die zich hier verder in willen verdiepen. 
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