
Analyse verslagen in de zaak Maya Posch
2009/07/10

Overzicht
De afgelopen 4,5 jaar heeft Maya Posch gepoogd om duidelijkheid te vinden over de bouw van haar 
lichaam, als zij en anderen in haar omgeving het vermoeden van intersexualiteit hadden. Officieel is 
ze geregistreerd als zijnde man, maar haar lichaam vertoond vele vrouwelijke lichamelijke 
kenmerken in de volkomen afwezigheid van typisch mannelijke kenmerken. Ze heeft onvolgroeide 
mannelijke geslachtsorganen en er is het vermoeden van gedeeltelijke vrouwelijke 
geslachtsorganen.

Door gebrek aan medewerking van artsen en andere specialisten, ook onderling, heeft Maya een 
verzameling verslagen, over MRI beelden en meer, die elkaar allemaal tegenspreken, organen 
verzinnen en mogelijk ook organen negeren. Dit document legt alle bijzonderheden vast in een 
tijdslijn.

Analyse Verslagen

2008/01/14 – MRI verslag MRI.de
Op 2007/12/21 was een MRI scan gemaakt bij het MRI, een privékliniek in Duitsland. Na de scan 
zijn de MRI beelden al doorgenomen met Maya, dit is het uiteindelijke verslag opgesteld door de 
hoofdarts.

Het verslag meldt de aanwezigheid van een blinde vagina die doorloopt tot aan de bovenrand van de 
blaas. Het meldt de afwezigheid, of niet afgrensbaarheid, van een prostaat, baarmoeder en 
eierleiders. De afwezigheid van een prostaat is normaal daar Maya op dit moment al bijna een jaar 
vrouwelijke hormonen heeft gebruikt, waardoor de prostaat gekrompen en op scans vrijwel 
doorzichtig is geworden. Dit is een algemeen bekend verschijnsel. Op een echo gemaakt in 
omstreeks 2005, voor het begin van de hormoontherapie was de prostaat wel zichtbaar.

2008/02/21 – MRI verslag VUMC
Na het resultaat van het Duitse onderzoek is Maya naar het VUMC in Amsterdam gegaan waar ze al 
eerder was geweest bij het Gender Team, maar waar toen geen onderzoeken waren uitgevoerd en 
waar ze hevig gefrustreerd weg was gegaan na het volhouden van de psychologen aldaar dat ze wel 
transsexueel zou moeten zijn. Tot haar verbijstering bleek dat men in het VUMC volkomen andere 
dingen zag op de MRI beelden dan in Duitsland.

Dit eerste verslag van het VUMC, aangemaakt door Dr. J.H.T.M. van Waesberghe, meldt dat er een 
prostaat zichtbaar is van normaal formaat (aspect) en er geen aanwijzingen zijn voor de 
aanwezigheid van een vagina of andere vrouwelijke geslachtsorganen.

Hierna heeft Maya in Duitsland bij een tweede Duitse privékliniek een second opinion van de MRI 
beelden uit laten voeren. Deze privékliniek kwam tot precies dezelfde conclusie als de eerste.



20008/04/28 – MRI verslag Erasmus MC
Via de moeder van een vriendin is Maya bij het Erasmus MC terechtgekomen, waar ook een 
analyse van de MRI beelden is gemaakt, ditmaal door een Drs. M.J.G. Thomeer, een radioloog.

Het verslag vermeldt normale mannelijke geslachtsorganen, met een normale aanleg van de testis. 
Dit terwijl op de MRI beelden slechts 1 van de twee testis zichtbaar is vanwege het onvolledig 
indalen van deze. Hier wordt geen melding van gemaakt.

Ook wordt de aanwezigheid van een prostaat met normaal aspect gemeldt. Er zouden geen 
argumenten zijn voor een blind eindigende vagina. 

Het genotype van Maya wordt gemeld als zijnde XY, wat het resultaat was van een 
chromosomentest op het bloed van Maya bij het Prisma ziekenhuis in Enschede, eind 2007.

Op 2008/09/11 is er een tweede MRI scan gemaakt in het Erasmus MC, maar de aanvragende arts 
ontkende deze te hebben aangevraagd en er zou sprake zijn van een 'ongelukje'. Er zou niets te zien 
zijn op deze beelden dat anders was dan op de eerste MRI scan.

2008/09/02 – Tweede MRI verslag VUMC
Naar aanleiding van een klachtenprocedure die Maya begonnen was begin 2008 bij het VUMC is er 
een tweede MRI analyse uitgevoerd, deze ook door Dr. J.H.T.M. van Waesberghe, radioloog.

Het verslag vermeldt de klinische diagnose als zijnde man/vrouw transsexueel. Het zegt weer geen 
aanwijzingen te zien voor vrouwelijke geslachtsorganen. De laatste zin is “De vermeende vagina 
lijkt mijns inziens te berusten op een prostaat.”. Deze laatste zin is zeer merkwaardig, daar de 
prostaat onder de blaas ligt, op een totaal andere lokatie dan een vagina en ook ver buiten het 
aangegeven gebied. Ook werd de vagina aangegeven als lopende tot aan de bovenrand van de blaas 
toe. Ook zou een prostaat absoluut niet zichtbaar (kunnen) zijn op de beelden. Zeer merkwaardig.

De klacht van Maya was uiteindelijk afgewezen naar aanleiding van dit MRI verslag.

2008/12/22 – Verslag Lichamelijk onderzoek en gesprek AMC
Na een gesprek met mevrouw Salvatore van het AMC te Amsterdam alsmede een fysiek onderzoek 
door haar en een verder niet geïdentificeerde urologe is door de eerste een verslag opgesteld.

Dit verslag beschrijft het volgende: “stem een alt, mamma cup A, mammae geen klierschijf maar 
wel een cup A. Testes beiderzeids 3 x 1,5 cm in het scrotum. [..] Bij rectaal toucher een prostaat 
welke vrijwel niet palpabel is.”. Het belangrijkste gegeven hiervan is dat er wel een prostaat 
aanwezig is, maar dat deze erg klein is, precies zoals te verwachten valt na hormoontherapie.

Het vreemde aan dit verslag is de conclusie, namelijk dat Maya aan autoparagynaecophilie zou 
lijden, wat volgens mevrouw Salvatore een erg zeldzame term binnen de sexuologie zou zijn. 
Pogingen om dit te verifiëren hebben op niets uitgelopen, als deze term in geen medisch 
naslagwerk, ook op Internet, niet te vinden valt. Volgens Salvatore zou het betekenen dat Maya haar 
lichaam als vrouwelijk ziet, ook al is het dat niet. Ze was ervan overtuigd dat er geen sprake is van 
transsexualiteit. Zij negeert echter bij de conclusie dat het lichaam als vrouwelijk zien het eerst 
gedaan werd door de omgeving van Maya, daarna pas door haarzelf, wat deze conclusie meteen 
onderuithaald.



Conclusie
Bij bestudering van al deze verslagen valt het al snel op dat het Duitse verslag technisch klopt. Er is 
geen prostaat zichtbaar ook al is deze aanwezig door het veranderen van het formaat en weefsel 
ervan door de hormoontherapie (verminderd testosterongehalte). De aanwezigheid van een blind 
eindigende vagina lijkt te worden ondersteund door de MRI beelden. Zie het verslag 
'Onregelmatigheden in de zaak Maya Posch' voor meer informatie en ondersteunend beeldmateriaal 
hiervoor.

De verslagen uit de Nederlandse ziekenhuizen bevatten zeer ernstige onregelmatigheden, zoals het 
vermelden van twee testikelen, terwijl er maar 1 zichtbaar is en er geen melding wordt gemaakt van 
het teruggetrokken zijn van een testikel. De suggestie dat de prostaat iets te doen kan hebben met 
het zien van een vagina is gewoonweg lachwekkend, daar het volkomen andere gebieden zijn, en de 
prostaat ook niet zichtbaar was op de MRI beelden. Verder is de conclusie van 
autoparagynaecophilie uitermate merkwaardig, daar het vele dingen negeert, zeker het fysieke 
aspect.

Er is verder ook geen communicatie geweest tussen de Duitse en Nederlandse radiologen of artsen. 
Verzoeken om een mozaïektest (aanwezigheid van zowel XY als XX chromosomen) zijn meerdere 
malen afgewezen als zijnde onnodig. Volgens Maya en haar moeder die bij dit gesprek allebei 
aanwezig waren, beweerde Dr. De Ronde, endocrinoloog, zelfs dat deze enkele chromosomentest al 
aanwijzingen zou kunnen geven over het wel of niet zijn van een mozaïek, wat onwaar is.

Er zijn geen aanwijzingen voor een reden waarom de Nederlandse ziekenhuizen moedwillig 
informatie zouden hebben achtergehouden en vervalst.
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