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VOORWOORD
“Is het een meisje of een jongen?” Vanaf de geboorte 
denken we in roze of blauw. Van in de wieg word 
je ingedeeld in één van twee hokjes: man of vrouw. 
Waarna de samenleving haar verwachtingen hierop 
afstemt, ook verderop in je leven. Jongens huilen niet, 
mannen zijn stoer. Meisjes zijn flauw, vrouwen zijn 
zorgzaam.

Alleen is het leven uiteraard complexer dan dit. Er zijn 
meer schakeringen dan zwart of wit, andere kleuren 
dan roze of blauw. Wie je bent, je identiteit, is een 
samenspel van je biologisch geslacht, genderidentiteit 
en -expressie, seksuele voorkeur en nog een heleboel 
andere zaken. Iedereen is anders, iedereen is uniek. En 
dus past ook niet iedereen in de strikt binaire opdeling 
man-vrouw.

Voor transgenderpersonen is dat het geval. Zij voelen 
zich niet thuis in het biologisch geslacht dat bij hun 
geboorte werd vastgesteld. Maar opnieuw stopt ook 
hier het verhaal niet. Transgenderpersonen zijn na-
melijk ook op hun beurt onderling weer ongelooflijk 
divers. Sommigen kleden zich anders, anderen voelen 
zich niet thuis in hun mannen- of vrouwenlichaam en 
nog anderen voelen zich de ene moment mannelijk 
en de volgende vrouwelijk. Ook hier geldt: iedereen is 
anders, iedereen is uniek. 

In één ding herkent echter elke transgenderpersoon 
zichzelf: het dagdagelijks botsen op de obstakels die 
het binaire denken opwerpt. Het niet afvinken van één 

beide hokjes. Het ten prooi vallen aan vooroordelen, 
discriminatie en in het ergste geval zelfs geweld. Maar 
liefst drie op de tien kreeg al te maken met seksueel 
geweld, meer dan een vierde met fysiek geweld. Een-
voudigweg omdat m’n er niet in slaagt te voldoen aan 
een verwachtingspatroon zonder grijstinten. 

Met deze brochure willen we het binaire denken in 
taboes en clichés doorbreken. Door correcte en ge-
nuanceerde informatie aan te reiken die ons wegwijs 
helpt in het brede spectrum van ‘mannelijkheid’ en 
‘vrouwelijkheid’. Waarbij in alle openheid de diversiteit 
in kaart gebracht wordt die bestaat wanneer we het 
hebben over de begrippen gender en transgender. Om 
zo bij te dragen tot een samenleving waar er plaats is 
voor iedereen. Ongeacht wie je bent. Ongeacht hoe je 
je voelt. Ongeacht hoe je je uitdrukt.
Een samenleving waarin niet enkel iedereen anders en 
uniek is, maar een samenleving waarin iedereen ook 
anders en uniek kan zijn. 

Bart Somers
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
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Hatsjepsoet is een van de weinige vrouwelijke farao’s, die ongeveer 22 jaar regeerde. 
Ze liet zich niet enkel als vrouw afbeelden, maar ook als man, met een baard.

1479-
1458 v.Chr
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VERWACHTINGEN 

In onze cultuur wekt sekse nogal wat verwachtingen. 
Als je als meisje geboren wordt, wordt verwacht dat 
je je ook zo zult voelen, dat je je kleren, je gedrag, je 
houding, zelfs je taal daaraan zult aanpassen, en dat 
je een jongen als partner zult kiezen. Zelfs mensen die 
we niet kennen, delen we bliksemsnel in bij ‘vrouw’ of 
‘man’, terwijl we hun verschijning, gedrag en gevoelens 
gaan voorspellen of beoordelen op basis van hoe we 
ze indelen.
De realiteit is echter een stuk complexer. Hoe vrouwelijk 
of mannelijk je je voelt of eruitziet, hoe vrouwelijk of 
mannelijk je je uit, en welke partner(s) je verkiest, staan 
niet altijd op één lijn met elkaar. Bovendien zijn er ook 
mensen die zich niet definiëren aan de hand van de 
binaire of tweeledige opdeling tussen man en vrouw. 
Die noemen we non-binair.

Van gender...

TRANSGENDER ONDER DE LOEP
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De binaire gendernorm wordt steeds meer in vraag ge-
steld en gender steeds vaker gezien als een spectrum.

Genderrol • De sociale rollen die vanuit de omgeving 
aan je genderidentiteit worden opgelegd, op basis van 
je sekse. Zo wordt bij meisjes traditioneel verwacht dat 
ze vaker een zorgende rol opnemen, het huishouden 
voor hun rekening nemen, voor kinderen zorgen, 
socialere beroepen kiezen. Terwijl van jongens dan 
weer meer ‘haantjesgedrag’, zin voor competitie en 
geldingsdrang wordt verwacht.

Genderidentiteit • Je innerlijke gevoel. Voel je je 
jongen, meisje, beide of geen van beide? Bij de meeste 
mensen valt dit samen met hun sekse.

Genderexpressie • De manier waarop je je presenteert 
aan de buitenwereld. Het gaat dan om kledijkeuze 
(jurk, hoodie...), taalgebruik, gebaren, make-up, 
haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties 
en andere uitingen. Genderexpressie wortelt dus in een 
culturele context. Wat in één cultuur of context als man-
nelijk wordt beschouwd, kan in een andere net heel 
vrouwelijk lijken. Slechts weinig mensen drukken zich 
louter vrouwelijk of mannelijk uit.

Seksuele oriëntatie of voorkeur • Op wie je valt, 
verliefd wordt, met wie je vrijt. We spreken vooral over 
hetero (voorkeur voor andere sekse), homo of lesbisch 
(voorkeur voor eigen sekse) of bi (voorkeur voor man-
nen en vrouwen). Dit gaat vooral uit van een binaire 

DIVERSE ASPECTEN 

Genderbeleving en seksuele identiteit kunnen zich op 
veel verschillende manieren uiten. Er worden dan ook 
heel veel verschillende begrippen gebruikt en niet ieder-
een hanteert dezelfde definities. Dat kan soms verwar-
rend zijn. In deze brochure definiëren we de woorden zo:

Sekse of geslacht • Lichamelijke aspecten zoals de 
inwendige en uitwendige geslachtsorganen, chromoso-
men en hormoonhuishouding. De meest voorkomende 
combinaties zijn vrouw (XX-chromosomen, vagina, 
baarmoeder…) en man (XY-chromosomen, penis, 
teelballen…). Er zijn echter ook een heel aantal andere 
combinaties mogelijk. Wanneer een lichaam niet dui-
delijk tot de categorieën man of vrouw behoort spreken 
we van intersekse. 
Meer info over intersekse vind je op www.ideminfo.be 

Gender • Het begrip gender verwijst naar het geheel 
van (al dan niet impliciete) sociale verwachtingen over 
vrouwelijkheid en mannelijkheid. Wat betekent het 
om man of vrouw te zijn in de maatschappij, welke 
eigenschappen of mogelijkheden kennen we mannen 
en vrouwen toe? Is een vrouw per definitie zorgend en 
een man altijd en overal competitief? Dergelijke ver-
wachtingen zijn afhankelijk van tijd, plaats en context 
en kunnen dus evolueren. Gender als ordeningsme-
chanisme zit ingebakken in allerlei maatschappelijke 
structuren en instituten en wordt erdoor bekrachtigd. 
Het moment van inzicht in de werking van gender en 
de invloed die gender heeft in het dagelijkse leven, 
wordt de genderklik genoemd. Zie www.genderklik.be. 

Marcus Aurelius Antoninus, ook bekend als Elagabalus, was zo goed als zeker travestiet. 
Maar volgens sommigen zou Antoninus ook een geslachtsoperatie hebben gehad en zo de 
enige Romeinse keizerin zijn geweest.

204-222
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Felicity Huffman als Sabrina ‘Bree’ Osbourne’in ‘Transamerica’ (2005)

Jeanne d’Arc speelde een beslissende rol in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland 
en Frankrijk en werd tot de brandstapel veroordeeld. Ze droeg mannenkleren, 
vermoedelijk om de sociale hiërarchie te doorbreken.

1412-1431

opdeling in mannen en vrouwen. Dat kan ook anders. 
Panseksueel wil bijvoorbeeld zeggen dat je voorkeur 
niet beperkt wordt door sekse of genderidentiteit.
Sowieso is seksuele oriëntatie niet zo eenduidig. Wat 
je verlangt, wat je opwindt, wat je doet en hoe je jezelf 
benoemt, kan sterk verschillen. Je kunt jezelf bijvoor-
beeld hetero noemen en toch fantaseren over homo-
seks.

Gendernormen • De verwachtingen die een cultuur 
verbindt aan je sekse. De gendernormen spiegelen je 
een andere gewenste genderidentiteit, genderexpres-
sie, genderrol en partnerkeuze voor, al naargelang je 

als vrouw of als man wordt gezien. Mensen proberen 
hier - al dan niet bewust - aan te voldoen, wat tot in-
nerlijke conflicten kan leiden wanneer je je toch anders 
voelt, of wil uiten.

TWEE KEUZES? 

We vertrekken in onze cultuur traditioneel van twee 
mogelijkheden: vrouw of man. Dit noemen we een 
binair of tweeledig mensbeeld. Niet iedereen herkent 
zich hier in. Sommigen definiëren zich los van de man-
vrouwopdeling en noemen zich non-binair.

7
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WAT IS TRANSGENDER? 

Wanneer de genderidentiteit of genderexpressie afwijkt 
van de verwachtingen die aan iemands sekse worden 
verbonden, spreken we van trans of transgender. Het 
is een koepelterm voor verschillende vormen van gen-
dervariantie (zie p. 10 en verder). Het betekent niet dat 
iemand een probleem of een stoornis heeft.
Ligt de genderidentiteit wel in de lijn van het geboorte-
geslacht, dan spreken we van cisgender: dan voel je je 
bijvoorbeeld man in je mannenlichaam.

VEEL MATEN EN VORMEN

De groep transgender personen is dus een heel brede 
groep. Het kan gaan om mensen die zich anders 
kleden dan de maatschappij verwacht of om mensen 
die zich mannelijk voelen in een vrouwenlichaam, of 

... tot transgender

Koningin Christina van Zweden was meer dan waarschijnlijk biseksueel en ook transgender. 
Na de troonsafstand kleedde Christina zich steevast in mannenkleren en liet zich ‘graaf Dohna’ 
noemen. De graaf werd in 1933 vertolkt door Greta Garbo in de film ‘Queen Christina’.

1551-1589

andersom, of die zich nu eens mannelijk en dan weer 
vrouwelijk voelen, of die zich niet in de binaire opde-
ling herkennen. Sommigen willen hun lichaam aanpas-
sen, anderen willen toestemming zich anders te kleden 
en nog anderen willen zich als derde genderidentiteit 
erkend weten.

LABELS EN HOKJES 

Doordat de groep transgender personen zo breed is, 
zijn er ook heel veel verschillende woorden die mensen 
gebruiken om zichzelf te benoemen. Bepaalde woor-
den worden door sommigen als beledigend ervaren 
en door anderen dan weer niet. Belangrijk is dat je je 
comfortabel voelt als je jezelf benoemt. Als je het over 
iemand anders hebt, duw je die persoon beter niet 
ongevraagd in een bepaald hokje. Als het echt nodig is 
om te weten hoe iemand zichzelf benoemt, dan kan je 
dat gewoon vragen.

8
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Agender: Een genderidentiteit die meestal onder de 
non-binaire paraplu valt (zie: non-binair). Agender 
personen hebben geen beleving van gender, of erva-
ren een afwezigheid van gender. Men noemt dit ook 
wel genderloos of nongender.

Cisgender: Een term die beschrijft dat het geslacht dat 
je toegewezen kreeg bij de geboorte overeenkomt met 
je genderidentiteit. Als je bij de geboorte het vrouwelijk 
geslacht kreeg toegewezen en je voelt je ook vrouw, 
dan noemt men dit cisgender. Als dit niet overeenkomt 
dan noemt men dit transgender.

Demigender: Als je een gedeeltelijke connectie hebt 
met een bepaalde genderidentiteit, dan kan je jezelf 
demigender noemen. Bijvoorbeeld: een demi-jongen 
voelt zich dan gedeeltelijk jongen, een demivrouw voelt 
zich voor een deel vrouw.

Drag: Wanneer mensen een andere genderexpressie 
aannemen in het kader van een show of een optreden. 
Dit noemt men ook wel ‘showtravestie’. Een dragqueen 
is doorgaans een man die optreedt met een vrouwe-
lijke expressie, een dragking is doorgaans een vrouw 
die optreedt met een mannelijke expressie. Het gaat 
dus niet enkel over kleren en make-up, maar ook over 
handgebaren, houding of manier van wandelen.

Genderfluïde: Als je genderidentiteit verandert door-
heen de tijd, dan kan je jezelf genderfluïde noemen. 
Mensen voelen zich de ene keer meer man, de andere 
keer meer vrouw en dan weer een variatie van de twee 
of geen van beide. De genderidentiteit lijkt vrij rond te 
‘vloeien’.

Genderqueer: Als je je niet thuisvoelt binnen de 
binaire gendernormen en genderrollen (mannelijk 
en vrouwelijk), en je ziet jezelf niet passen in een vast 
genderhokje, dan kan je kiezen je te identificeren als 
genderqueer. Genderqueer mensen zien hun genderi-
dentiteit als iets dat niet vast hoeft te staan, iets dat kan 
en mag veranderen.

Non-binair: De term non-binair wordt gebruikt 
als term voor mensen die zich niet herkennen in de  
binaire genderopdeling (man tegenover vrouw). Het 
is tegelijk ook een parapluterm, er zitten dus nog 
verschillende manieren van genderbeleving onder de 
non-binaire paraplu, zoals bijvoorbeeld demigender, 
genderfluïde of polygender.

Polygender: Dit is een manier om je genderidenti-
teit te omschrijven. Als je merkt dat je verschillende 
genderidentiteiten ervaart die tegelijk aanwezig zijn 
of fluctueren, dan kan je jezelf polygender noemen. 
Polygender valt meestal onder de non-binaire paraplu 
(zie: non-binair).

Queer: Het woord queer heeft verschillende betekenis-
sen. Het is onder andere een manier om je gende-
ridentiteit en/of seksualiteit te benoemen. Het wordt 
vaak gebruikt voor mensen die nog zoekende zijn naar 
waar ze zich precies bevinden binnen het LGBTIQ+-
spectrum, als koepelterm of door mensen die een 
duidelijk statement tegen de cisgender- en de hetero-
norm willen maken.
Het is ook een politiek activistische stroming die vertrekt 
vanuit het verwerpen van de hetero- en cisgendernorm. 
Veel punkers identificeren zich bijvoorbeeld als queer.



TIJDSLIJN

1728-1810 Chevalier d’Éon, een geheim agent(e), ging de eerste 49 jaar door het leven als man, de 
overige 33 als vrouw. Geboren als man spioneerde ze doorgaans als vrouw, en in 1777 
werd ze op haar vraag ook door de koning officieel als vrouw erkend.
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Trans / Trans*: Trans is een verkorte vorm van trans-
gender. Trans* heeft een oorsprong in de computer-
wereld en heeft als doel om meer inclusief te zijn. 
De asterisk (*) wordt na een zoekterm ingegeven om 
aanvullingen op de term te tonen. Men bedoelt dus 
met trans* dat alle soorten identiteiten die afwijken van 
de cisgendernorm erbij horen (transgender, gender-
queer, agender, etc.) Er is kritiek vanuit een deel van de 
transgender gemeenschap op trans*. Het is lastig om 
uit te spreken, en het woord ‘trans’ is op zich al een 
wijdverspreide en veelgebruikte parapluterm.

Transgender: Een term die beschrijft dat het geslacht 
dat je toegewezen krijgt bij de geboorte niet overeen-
komt met je genderidentiteit. Als je bij de geboorte het 
vrouwelijk geslacht krijgt toegewezen maar je voelt je 
geen vrouw, dan ben je transgender. Als dit wel over-
eenkomt dan noemt men dit cisgender.
Bij personen gebruiken we transgender als een 
bijvoeglijk naamwoord om duidelijk te maken dat de 
persoon meer is dan transgender: in plaats van ‘een 
transgender’ zeg je een trans(gender) persoon.

Transgenderisme / transgenderist: Dit is een term 
die vroeger werd gebruikt om mensen aan te duiden 
die zich niet identificeren met het geslacht dat hen bij 
de geboorte werd toegewezen, maar die ook geen in-
teresse hebben om een (volledige) medische transitie te 
doorlopen. Om minder nadruk te leggen op het medi-
sche aspect, wordt deze term niet vaak meer gebruikt.

Transman: Een persoon die geregistreerd werd met 
een vrouwelijk geboortegeslacht, maar een mannelijke 
genderidentiteit heeft.

Transseksualiteit / transseksueel: Deze term werd 
vroeger voornamelijk gebruikt om transpersonen aan 
te duiden die specifiek kozen voor geslachtsbeves-
tigende operaties en behandelingen, en vaak voor 
een leven binnen de binaire gendernormen. Hoewel 
verschillende mensen nog kiezen om zich zo te identi-
ficeren, wordt de term tegenwoordig minder gebruikt 
vanwege de grote nadruk op het medische aspect.

Transvrouw: Een persoon die geregistreerd werd met 
een mannelijk geboortegeslacht, maar een vrouwelijke 
genderidentiteit heeft.

Travestie / Travestiet / Travesties: Mensen die aan 
travestie doen verplaatsen zich tijdelijk in een andere 
genderexpressie. Dit kan dus door verkleden, make-up 
en haar, maar ook door taalgebruik en lichaamshou-
ding. Travestie wordt ook wel crossdressing genoemd. 
Iedereen kan aan travestie doen, ongeacht de gen-
deridentiteit. Travestie in de context van een show of 
optreden wordt ook wel drag genoemd.



1804-1876 Amandine Dupin is een onbekende vrouw, maar haar mannelijke alter ego George 
Sand is legendarisch. Na de scheiding van haar man, met wie ze twee kinderen had, werd 
Amandine bekend als de Parijse schrijver George, die zich als man kleedde, en relaties had 
met componisten als Liszt en Chopin.
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van de transvrouwen voelt zich 
aangetrokken tot mannen. 

MEER INFORMATIE
Brochure “Alles wat je altijd al wilde weten  
over holebi’s”  - gratis via shop.cavaria.be

van de transmannen  zegt zich 
aangetrokken te voelen tot vrouwen. 73%

5% valt op mannen. 
De overige transmannen vallen op beide. 

26% 
valt op vrouwen. 
De overige 41% valt op beide.

33%

ZIJN TRANSGENDER PERSONEN 
HOLEBI? 

Seksuele  oriëntatie,  genderidentiteit  en  genderex-
pressie  worden  vaak door elkaar gehaald. Zo denken 
nogal wat mensen dat alle travestieten homo’s zijn, of 
dat je als transseksueel zeker hetero bent of dat traves-
tieten uiteindelijk ‘zullen evolueren tot transseksualiteit’. 
Zo simpel is het niet. Let wel: zeggen dat er helemaal 
geen verband is, gaat misschien weer te ver. Zo blijken 
er opvallend veel lesbische transvrouwen en opvallend 
weinig homoseksuele transmannen te zijn.

CIJFERS

Het is onmogelijk om exact te zeggen hoeveel perso-
nen in onze maatschappij transgender zijn. Niet alleen 
omdat de groep zo divers is, en niet altijd duidelijk is 
wie geteld zou moeten worden, maar ook omdat niet 
alle trans personen medische en/of juridische stappen 
zetten waardoor ze geregistreerd worden. Transgender 
personen zijn in die zin dan ook een ‘verborgen’ groep 
in onze maatschappij. Je kan dit het beste vergelijken 
met het beeld van een ijsberg: de top steekt boven 
water uit en is zichtbaar (en in zekere zin meetbaar), 
maar de grote massa blijft verborgen."

Bron: transgenderinfo.be/f/pers/cijfers/
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1910 Magnus Hirschfeld beschreef als eerste de term ‘travestiet’ voor personen die kleding van 
het andere geslacht dragen. Hij toonde aan dat travestie voorkomt bij elke sekse en seksuele 
oriëntatie.
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De transgenderparaplu

TRANSMAN TRANSVROUW

GENDERQUEER ANDROGYN

TRAVESTIET NON-BINAIR

 
*TRANSGENDER*TRANSSEKSUEEL*TRAVESTIET 

*GENDERQUEER*NON-BINAIR*GENDERF*CK*GENDERFLUIDE  

*GENDERLOOS*AGENDER*NON-GENDERED*DERDE 

GENDER*TWO-SPIRIT*BIGENDER*TRANSMAN*TRANSV

ROUW*TRANSGENDER*TRANSSEKSUEEL*TRAVESTIET 

*GENDERQUEER*NON-BINAIR*GENDERF*CK*GENDERFLUIDE  

*GENDERLOOS*AGENDER*NON-GENDERED*DERDE GENDER 

*TWO-SPIRIT*BIGENDER*TRANSMAN *TRANSVROUW



1923 Hirschfeld gebruikte voor het eerst de term ‘transseksueel’.
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Kindertijd • Al van jongs af aan kunnen kinderen het 
gevoel hebben niet thuis te horen in het vakje dat werd 
aangevinkt bij de geboorte. Dat wil echter niet per se 
zeggen dat een kind transgender is.

Puberteit • De meeste kinderen die gendervariante 
gevoelens hebben, voelen na hun puberteit geen of 
slechts een lichte spanning tussen hun genderidentiteit 
en hun sekse. Bij sommigen wordt de spanning net er-
ger wanneer de puberteit intreedt en hun lichaam zich 
gaat ontwikkelen. Onder invloed van de hormonen 
wordt een lichaam dan echt vrouwelijker of mannelij-
ker. Transgender personen voelen zich dan vaak erg 
wanhopig, en zouden liefst die lichamelijke verande-
ringen stopzetten of omkeren. Niet zelden voelen zij 
zich gevangen in het eigen lijf, wat tot wanhoop of 
zelfmoordgedachten kan leiden. Dat conflict
noemen we genderdysforie.

Evolutie van gender- 
variante gevoelens

Latere leeftijd • Jongere transgender personen die 
geprobeerd hebben om hun conflict te verdringen, 
krijgen het vaak op latere leeftijd opnieuw op hun 
bord. Bij anderen groeit pas later de vaststelling dat 
de verwardheid waar ze destijds mee worstelden een 
conflict tussen hun genderidentiteit en hun sekse betrof. 
Vaak komt dat besef nadat ze over andere transgender 
personen lazen in een krant of tijdschrift, of een film 
over het thema zagen.

De film GIRL vertelt een confronterend en ontroerend verhaal 
over identiteit en gender (GIRL, Lukas Dhont, 2018)
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1930 Eerste geslachtsveranderende ingreep bij kunstenaar Lili Elbe onder supervisie 
van Hirschfeld.
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Als je naaste transgender is
IMPACT 

Wanneer iemand zich out als transgender, is dat niet 
enkel een grote stap voor de persoon zelf, maar heeft 
dat ook voor de naaste omgeving een impact. Het is 
belangrijk dat ook zij de nodige informatie krijgen en 
ergens terecht kunnen met hun vragen.

PARTNERS VAN TRANSGENDER 
PERSONEN 

Ook voor partners van transgender personen verandert 
er veel. Bestaande relaties komen onder druk te staan 
omdat het beeld en de verwachtingen ten aanzien 
van je partner veranderen. Ook bij nieuwe relaties 
kun je af en toe vragen verwachten. “Wat ben jij dan? 
Ben je homo, hetero, bi? Of val je net op transgender 
personen?”

Misschien heb je hier helemaal geen problemen mee. 
Als dat wel zo is, voel je dan niet schuldig, maar praat 
erover. Je kan terecht bij het partnerproject van het 
Transgender Infopunt. Zij organiseren praatavonden en 
één-op-één lotgenotencontact.  
Meer info op transgenderinfo.be/partnerzorg

OUDERS VAN GENDERVARIANTE 
KINDEREN 
Als ouder wil je het beste voor je kind. Dit wil niet zeg-
gen dat je het als ouder niet moeilijk kan hebben om 
met het gedrag van je gendervariant kind om te gaan. 
En wat doe je als de omgeving afwijzend reageert? 
Sinds enkele jaren kunnen ook ouders met (zeer jonge) 
kinderen met gendervragen terecht bij de Pediatrische 
Genderkliniek UZ Gent.

IS JE KIND TRANSGENDER?

JONG EN VARIANT • Onze identiteitsontwikkeling start 
in onze eerste levensjaren en houdt eigenlijk nooit op. 
Al heel vroeg gaan we ook onze eigen genderidentiteit 
benoemen. Doorgaans doen we dat binnen de lijn van 
de verwachtingen, maar soms blijken we onszelf toch 
anders te zien dan onze sekse doet vermoeden. Onze 
genderidentiteit wijkt dan af van onze sekse. Zo kan je 
kind al op jonge leeftijd gendervariant gedrag verto-
nen. Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat er sprake 
is van genderdysforie.
Een kind is pas genderdysfoor als het er zelf onder lijdt. 
Gendervariante gevoelens verdwijnen vaak naarmate 
een kind ouder wordt.



ADVIES GEVRAAGD • “Het gaat wel over” is een zeer 
onhandig antwoord. Ten eerste leef je nu, zit je nu met 
vragen, en wil je je kind nu helpen. Is het ongeluk-
kig?  Moet je hem of haar voortaan ‘haar’ of ‘hem’ 
noemen? Wil je wel dat het over gaat? Je wil je kind 
toch aanvaarden zoals het is? Je wil wel toegeven aan 
het recht op experiment en zelfontdekking (zie p. 17), 
maar hoe moet het dan op school? En wat als je het 
niet zou toelaten om zich in het andere gender te uiten, 
bezorg je het dan geen trauma? Maar als je andersom 
te positief bent, bestendig je het dan niet, duw je het 
dan niet al te zeer in de richting van een operatie? Dat 
is dan wel prima, maar toch niet het meest nastrevens-
waardige vooruitzicht? Of wel?

Blijf niet met je vragen zitten, maar vraag hulp. 
Het team van de Pediatrische Genderkliniek UZ Gent 
kan je bijstaan en begeleiden.  

MEER INFORMATIE
www.berdache.be
Vereniging voor ouders van genderkinderen

'Van rups tot vlinder: infobrochure voor ouders 
van gendervariante kinderen'

brochure “Sam - over een jongen die een 
meisje wil zijn"- gratis via shop.cavaria.be

ENKELE TIPS 

Wat je sowieso al kunt doen is: 

• je kind steunen en het verzekeren van jouw 
onvoorwaardelijke liefde. 

• je eigen reacties bevragen. Heb je het zelf moei-
lijk met bepaalde genderverwachtingen? 

• open spreken met je kind over pesterijen die het 
kan ervaren.

• je kind helpen om beschermende strategieën op 
te bouwen, zoals voorbereide antwoorden op 
commentaren van andere kinderen. 

• je kind voorbeelden geven van beroemde,  
succesvolle mensen die zich niet conformeer-
den aan genderstereotypen, zoals Miley Cyrus, 
Jaden Smith, ... (zie p.34)

• praten met de leerkracht van je kind als je denkt 
dat het gepest of uitgelachen wordt op school. 

• ontspannen, een gevoel voor humor behouden, 
en je kind graag blijven zien. 

1969 Rellen in New York bij de ontruiming van de homobar The Stonewall Inn door de 
Metropolitan Police. Na jaren van treiterijen en geweldplegingen door de politie besloot 
het bezoekende publiek, vooral travestieten, terug te vechten.
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‘Tomboy’ (2011)

Je kind is bezig zichzelf te ontdekken door het zich toe-
eigenen van het speelgoed, de kleding en de vriendjes 
die het verkiest. Stel jezelf open voor deze ontdekkings-
tocht en geniet ervan.

PEDIATRISCHE GENDERKLINIEK IN ACTIE • Bij het 
team van de Pediatrische Genderkliniek UZ Gent krijg 
je niet zomaar een lijstje met do’s en don’ts mee. De 
medewerkers zullen er met jullie, de ouders, en je kind 
praten, testen afnemen, onderzoeken wat je kind wil 
en hoe het met hindernissen kan omgaan, en uiteraard 
zullen ze jullie begeleiden. Dat geeft rust. Je staat er 
niet langer alleen voor. 
Ze zullen jullie helpen om te gaan met verwachtingen, 
wensen, met compromissen over waar en wanneer 
omkleden kan en waar niet. Ze zullen adviseren over 
hoe je kunt omgaan met de omgeving en indien nodig 
zal het team ook contact opnemen met de school en 
de leerkracht om hen te betrekken. 

ONVOORSPELBAAR • Je kind behoudt intussen het 
recht op experiment, en de vrijheid om van mening 
te veranderen. Zoals we al zeiden: je identiteit blijft 
veranderen. Het team zal daarom niet meteen kunnen 
voorspellen hoe het traject zal aflopen, maar gaande-
weg zal alles wel helderder worden en zullen jullie - 
ouders en kind - misschien beslissingen moeten nemen 
over de toekomst. 

PUBERTEIT ON HOLD • Wanneer blijkt dat je kind in-
derdaad genderdysforie ervaart en geholpen kan wor-
den door een transitie, krijgt je kind puberteitsrem-
mers. Tenminste, op voorwaarde dat je er op tijd bij 
bent, het kind lang genoeg in begeleiding is, het team 
unaniem akkoord gaat en ook de ouders toestemming 
geven. Die remmers houden de geslachtshormonen 
even tegen, waardoor bij voorbeeld borstgroei en 
maandstonden bij de meisjes en baardgroei bij de 
jongens uitblijven. Als je puber uiteindelijk kiest om met 
cross-seksehormonen te starten (en later eventueel een 
geslachtsoperatie te ondergaan) en het lichaam op 
andere manieren te vervrouwelijken of te vermanne-
lijken, moeten die effecten alvast niet worden gecor-
rigeerd. Kiest de jongere ervoor om te stoppen met de 
remmers, dan ontwikkelt het lichaam zich verder waar 
het was gestopt.

MEER INFORMATIE
De pediatrische genderkliniek  
UZ Gent
T 09 332 60 23

1979 De Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association werd opgericht. 
Dit is een wereldwijde professionele organisatie voor transgenderzorg.
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Verwarring troef • Sommige mensen weten al heel 
vroeg dat ze liever in een andere genderrol door het 
leven willen gaan. Voor vele anderen ligt het allemaal 
iets moeilijker.

Als je als jongen gefascineerd naar een meisje zit te 
kijken, is het misschien helemaal niet duidelijk of je 
verliefd op haar bent of jaloers op haar lichaam of 
haar kleren. Of ben je jaloers op het feit dat ze een 
vriendje heeft? Wanneer je merkt dat je blij wordt 
van het dragen van meisjeskleren als jongen, of van 
jongenskort haar en ruwe spelletjes als meisje, kun je 
daar dan echt iets uit afleiden?

Dwingende verwachtingen • We hebben in onze 
cultuur de gewoonte om gedragingen, uitingen of ge-
voelens die afwijken van de verwachting snel te gaan 
benoemen. We krijgen wel heel snel etiketten opge-
kleefd als ‘ADHD-er’, ‘licht autistisch’, ‘hoogbegaafd’, 
‘hoogsensitief’ en ‘transgender’.

Op zich zijn die termen misschien bevrijdend. Ze geven 
je een vrijgeleide om anders te zijn. Maar tegelijk zijn 
ze vaak ook begrenzend, want ze brengen een nieuw 
stel verwachtingen met zich mee. Als je als kind al 

heel vroeg het etiket gendervariant kind meekrijgt, ligt 
voor sommigen al vast dat je op je elfde met hormo-
nenremmers zult beginnen en je op je achttiende een 
geslachtsoperatie zult ondergaan. Maar word je in die 
keuze niet beïnvloed door de verwachtingen?

Ontdekking via experiment • Iedereen, jong en oud, 
heeft het recht op experiment, het recht om verwach-
tingen te ontstijgen. Ook genderverwachtingen. Geef 
jezelf zo lang mogelijk dit recht, probeer benamingen 
en vaststaande verwachtingen zo lang mogelijk te ont-
wijken. Ontdek wat jij echt wil in grote openheid, voor 
je een pad gaat uitstippelen. Want sommige keuzes, 
zoals operaties, zijn onomkeerbaar.

Ontdekking via herkenning • Niet iedereen krijgt ech-
ter de kans om open te experimenteren. Velen experi-
menteren stiekem en houden het verder bij gedachte-
experimenten: hoe zou het zijn als ik...

Zo’n gedachte-experiment kun je voeden met ver-
halen, al dan niet waar gebeurde. Je kunt films en 
documentaires kijken, biografieën, romans, artikels en 
getuigenissen lezen. Misschien zal je je erin herkennen, 
misschien ook niet, of gedeeltelijk.

Zelfontdekking

WAT ALS IK  

TRANSGENDER BEN?

1986 Het multidisciplinair Genderteam van het UZ Gent werd opgericht.
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Uit de kast? • Uit de kast komen, je coming-out doen 
of je openlijk uiten als transgender, heeft vaak twee 
luiken: het ‘vertellen’, en het ‘tonen’.

Vertellen: Je praat over je gevoelens, over hoe je 
jezelf ziet, over je vragen en je mogelijke antwoorden. 
Je vraagt eigenlijk om begrip en steun.

Dat begrijpen kan soms moeilijk gaan. Doordat er 
steeds meer transgender rolmodellen zijn en het thema 
steeds vaker in de media komt, gaat het tegenwoordig 
al een stuk makkelijker dan vroeger. Het vertellen doe 
je doorgaans ook in fasen. Eerst vertel je het bijvoor-
beeld aan je beste vrienden, misschien later aan je 
ouders en familie en dan aan anderen.

Tonen: Je uiten als transgender heeft vaak ook een 
fysiek luik. Je verandert dan iets aan je verschijning, je 
verandert je naam en je vraagt om voortaan met die 
naam en als ‘hij’, ‘zij’ of ‘die’ aangesproken te worden. 
Dit is voor sommigen heel confronterend. Er is immers 
een behoorlijke stap tussen idee en realiteit. Vaak 
zullen mensen die je al heel lang kennen het moeilijk 
vinden om hun beeld van jou aan te passen. Voor hen 
is het soms het moeilijkst om je met je nieuwe naam en 
gewenste genderaanduiding aan te spreken.

Je kunt ook vragen om je nieuwe naam en aanduiding 
te gebruiken zonder dat je fysieke aanpassingen aan-
brengt, maar dat blijkt voor de omgeving vaak heel 
verwarrend. Maak je dan niet te snel boos op mensen 
die je anders aanspreken dan je zou willen: wat voor 
jou al helder is, is dat voor hen allerminst.

De vragende blik • Wanneer je jezelf uiteindelijk een 
nieuwe identiteit hebt aangemeten, met een nieuwe 
naam eventueel en een mannelijker, vrouwelijker 
of genderneutraal uiterlijk, kun je herkend worden 
als ‘transgender’. Misschien verkies je dat, of mis-
schien gebeurt het tegen je zin. Je kunt er dan voor 
kiezen om uitleg te geven, en je ‘transgender zijn’ te 
bespreken. Na een tijdje kun je dit beu worden, en ga 
je hopen dat mensen je gewoon accepteren zonder 
uitleg. Voel je zeker niet verplicht om vragen van 
nieuwsgierigen te beantwoorden. Jij kiest zelf wat je 
deelt met anderen.

Uit de kast komen

1993 De transgender jongere Brandon Teena werd verkracht en vermoord in Nebraska. 
Het levensverhaal van Brandon werd later gedeeld in de film ‘Boys Don’t Cry’.
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Stealth • Bij sommige transgender personen valt het 
helemaal niet op dat ze transgender zijn. Ze leven als 
het ware onzichtbaar in de nieuwe rol die ze wilden. 
Dat wordt ook wel eens ‘stealth’ (Engels voor 'onder 
de radar') genoemd. Dit lukt uiteraard pas als je ook 
passabel (zie verder) bent in die nieuwe rol. Je wil dan 
vaak alle verwijzingen naar je verleden vermijden, 
misschien verhuis je zelfs, en breek je de banden met 
je vorige kennissenkring. Maar toch moet je ook dan 
soms beslissen om over je transgenderverleden te 
vertellen. Dat kan lastig zijn. Nadat je het verteld hebt, 
word je immers vaak anders aangekeken. Opeens 
ben je voor velen ‘minder man’ of ‘minder vrouw’ dan 
ervoor. Sommigen beëindigen er zelfs een relatie voor. 
Recent nog stapte een man naar de rechtbank toen hij 
ontdekte dat de vrouw met wie hij jaren getrouwd was 
een transvrouw was.

Velen houden het daarom liever geheim, hoewel dat 
niet altijd even makkelijk is. Als transvrouw of transman 
ben je in je nieuwe genderidentiteit onvruchtbaar, en 
functioneren je geslachtsdelen misschien niet helemaal 
zoals anderen verwachten. Je loopt bovendien steeds 
gevaar ‘geout’ te worden, wanneer iemand uit je verle-

den opduikt, of wanneer je zelf oude papieren op tafel 
moet leggen.

Wanneer je geen geslachtsoperaties hebt ondergaan, 
is de vraag nog prangender. Wanneer vertel je dat aan 
je partner? Bij een van de eerste dates, of net voor je 
ermee naar bed gaat?

Sommige ‘stealth’ transgender personen kiezen ervoor 
om aan enkele intimi openhartig te vertellen over hun 
transgenderverleden. Sommigen komen één keer uit 
de kast voor hun hele omgeving, en hopen dat daar-
mee de kous zal af zijn. Anderen houden het liever 
geheim.

In de kast blijven • Zowel voor als na je transitie kun je 
dus in de kast zitten, en verkiezen om daar te blijven. 
Jij bepaalt zelf aan wie en waar je uit de kast komt. 
Zijn voor jou andere dingen belangrijker dan open zijn 
over je genderidentiteit? Dat is perfect mogelijk. Een 
coming-out mag, maar moet niet. Of misschien weet je 
helemaal nog niet of je uit de kast wil komen of niet? 
Gun jezelf dan alle tijd die je nodig hebt.

1998 De Israëlische zangeres Dana International (artiestennaam van Sharon Cohen, 
geboren als Yaron Cohen) won het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Diva’.
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Papa wordt mama • Het is moeilijk te voorspellen hoe 
je kind zal reageren wanneer je uit de kast komt. Elk 
kind kan anders reageren op de situatie en zal zich 
anders aanpassen aan de veranderingen binnen het 
gezin. Eén ding echter gaat voor alle kinderen op: het 
is een uniek gebeuren in hun leefwereld. Hun nabije 
omgeving (vader, moeder, zussen, broers, grootouders) 
maakt de situatie vaak ook voor het eerst mee. 

Coming-out op school • Zit je nog op school en wil 
je je ook daar in je nieuwe genderrol uiten? Bespreek 
dit met je ouders en je begeleider bij de Pediatrische 
Genderkliniek UZ Gent. Zij kunnen contact opnemen 
met de directie en de leerkrachten en hen helpen met 
informatie en didactisch materiaal. Je ouders kunnen 
zelf ook al helpen door met de school en je leerkracht 
te overleggen en hen informatie te geven. Verwijs 
hiervoor onder andere naar het Transgender Infopunt 
(www.transgenderinfo.be) en de brochure Trans*@
school.

MEER INFORMATIE
Brochure ‘Trans@school’ 
www.schooluitdekast.be

ENKELE TIPS:

• Spreek dit door met je partner. Zorg ervoor dat je 
op dezelfde lijn zit.

• Vermijd een shockeffect of toevallige ontdekking.
• Sta stil bij de leeftijd van je kinderen en pas wat 

je hen gaat vertellen aan aan wat ze aankunnen. 
Wees duidelijk, ook over wat dit betekent voor 
jullie gezin, jullie relatie, en hoe je aangesproken 
zal worden.

• Informeer meteen ook de ruimere omgeving.
• Geef je kinderen tijd om alles te verwerken en te 

aanvaarden. De relatie met leeftijdsgenoten en de 
sociale steun zijn voor een kind erg belangrijk.

1999 De Transgender Day of Remembrance werd in het leven geroepen door Gwendolyn Ann 
Smith, een Amerikaanse trans*activist, om de moord te herdenken op de transvrouw Rita 
Hester in Massachusetts. De Transgender Day of Remembrance herdenkt elk jaar op 20 
november al wie omwille van transfobe haat vermoord werd.
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WHAT SOME OF OUR PARTNERS 
HAVE TO SAY ABOUT WORKING 
WITH US

Elodie Picard,  
Manager Michael Page  
“I am proud to lead our Pride@page program at Michael 
Page/Page Personnel. KliQ helped us assess our current pro-
cesses and tools and offered us relevant trainings, advice and 
tips. On top of that, it is very inspiring to see that we are part 
of a group of organisations, both public and private, with the 
same desire to build an inclusive working environment.”

Maurits Wesseling,  
Associate Director HR, Procter & Gamble 
“Working with KliQ Works has been a great experience. 
The process of the inclusion scan was intense but it was 
definitely worth the effort. I believe P&G was already quite 
well advanced in the area of LGBTI+ inclusion, but the many 
tips & suggestions we received after the scan are now 
allowing us to take our work to the next level, not only in 
Belgium but also in other P&G divisions.”

Kathleen M. Van Nuffel  
Director - Brussels Office, Steptoe 
“KliQ Works organised workshops at Steptoe that helped 
Steptoe and fellow companies get a better understanding 
of diversity and inclusion. Although we have been aware of 
the importance of an inclusive company, KliQ made us think 
about things that we thought were too obvious. KliQ helped 
us understand the terminology and set us on track to identify 
the next steps that could be taken. I would recommend KliQ 
Works to everyone.”

DID YOU KNOW...
KliQ Works can customise every service  
to the requirements of your organisation? 

• Personalised recommendation report

• Customised inclusion program

• 1 day customised support  
(trainings, screening,…)

• Book trainings at – 10%

• Book event tickets at -15%

• Personalised recommendation report

• Customised inclusion program

• 2 days customised support (trainings, 
screening,…)

• Access to e-learning platform

• Access to webinars

• Resilience training for LGBTI+ staff

• Book trainings at – 25%

• Book event tickets at -35%

BASIC MEMBERSHIP

FULL MEMBERSHIP

The power of sexual and gender diversity in the workplace 

How will LGBTI+ inclusion boost my 
company’s performance? 

How will our employees benefit from 
an LGBTI+ inclusive workplace?

Works

OUR MEMBERSHIP 
PROGRAMS

More info and prices: www.kliqworks.be

2006 Vladimir Luxuria, pseudoniem van Wladimiro Guadagno, werd het eerste openlijk transgender Italiaanse 
kamerlid. Haar verkiezing zorgde bij conservatieve partijen voor opschudding en beledigingen.
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Transgenders op het werk • Uit de kast komen op het 
werk is niet altijd evident. Transgender personen blijken 
meer last te hebben van hinderlijk gedrag van col-
lega’s dan anderen. Vooral transgender personen die 
niet voor een volledige transitie kiezen en non-binaire 
mensen krijgen vaak te maken met onbegrip.

ENKELE TIPS:

• Breng je leidinggevenden op de hoogte en 
verwijs hen door naar KliQ Works. Zij bege-
leiden werkgevers op het vlak van seksuele en 
genderdiversiteit.

• Stel hen niet voor voldongen feiten, maar 
bepaal samen waar en wanneer je welke 
stappen neemt, wanneer je een andere naam 
aanneemt, welke toiletten je gebruikt, hoe je 
met de collega’s communiceert. Wederzijds 
respect en dialoog bieden de grootste kans op 
een vlotte coming-out op de werkvloer.

MEER INFORMATIE: 
• KliQ Works www.kliqworks.be
• KliQ Academy, het online leerplatform  

van KliQ Works www.kliqacademy.be
• Brochure 'Transgender op het werk',  

www.transgenderinfo.be
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2007 De wet betreffende de transseksualiteit moest de leemte opvullen in de Belgische wetgeving die er was 
voor mensen die hun geslachtsregistratie wilden aanpassen. Voorheen moest je individueel een procedure 
starten voor de rechtbank. De wet kreeg later veel kritiek omdat hij medische ingrepen en sterilisatie als 
voorwaarde stelde, wat een mensenrechtenschending was. 

TRANSGENDER IN BED 

Hoe transgender personen seksualiteit beleven, heeft 
met meerdere factoren te maken:

Hormonen • Testosteron heeft een grote invloed op het 
libido. Wanneer je als transman testosteron toegediend 
krijgt of als transvrouw je testosteron afremt, kan dat 
je seksuele beleving sterk beïnvloeden. Transmannen 
melden een hoger libido, terwijl een vierde van de 
transvrouwen een zeer laag seksueel verlangen meldt.

Geslachtsoperaties • Na geslachtsoperaties zou het 
libido van veel transvrouwen weer toenemen. Dit zou 
kunnen verklaard worden door het feit dat ze zich beter 
in hun vel voelen en dat ze weer meer zelfvertrouwen 
hebben. Ook transmannen laten weten dat hun seksu-
ele opwinding na operaties toeneemt. De operatietech-
nieken zijn trouwens zo geëvolueerd dat een bevredi-
gende seksbeleving wel degelijk mogelijk is.

Seksualiteit en  
vruchtbaarheid

Houding tegenover je lichaam • Heel wat transgender 
personen hebben het moeilijk met hun lichaam, en 
sommigen hebben zelfs een hekel aan hun geslachts-
delen. Zij zijn dan ook niet zo dol op seks. Dit wordt 
doorgaans een stuk beter na bijvoorbeeld hormonale 
behandeling en/of chirurgische ingrepen.

Transgender als prikkel • Sommige transgender per-
sonen vinden het omkleden, of het behandeld worden 
in hun gewenste genderrol op zich al opwindend en 
hopen dit in hun seksleven te kunnen integreren.

Vruchtbaarheid • Langdurig hormonen nemen of 
geslachtsoperaties ondergaan, kan leiden tot onvrucht-
baarheid. Transgender personen die met een transitie 
willen starten, staan hier best even bij stil, ongeacht ze 
een kinderwens hebben of niet. Die wens kan immers 
later nog de kop opsteken. Zaadcellen of eicellen 
invriezen kan een oplossing zijn.
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Niet iedereen van man naar vrouw of omgekeerd • 
Wanneer we het over transgender hebben, valt ook 
snel het woord ‘transitie’.
Niet elke transgender persoon wil het lichaam volledig 
in lijn brengen met de beleefde genderidentiteit. Som-
mige mensen willen er vrouwelijker uitzien, anderen 
mannelijker en nog anderen gaan eerder voor een 
androgyn uiterlijk. Sommige transgender personen 
hechten veel belang aan een fysieke transitie, anderen 
dan weer helemaal niet.

Zelfbeschikking • Niemand kan voor jou beslissen 
welke ingrepen je wel en niet moet laten doen. Laat je 
goed informeren en praat over de verschillende pistes 
waar je aan denkt. De kern van zelfbeschikking is dat 
je gewapend met alle mogelijke informatie en inzich-
ten, bijgestaan door ervaren specialisten, zelf kiest.

Je uiterlijk aanpassen
Passabiliteit • Veel transgender personen streven 
ernaar passabel te zijn: ze willen herkend worden in 
hun gewenste genderidentiteit en niet in hun geboorte-
geslacht. Ze willen ‘niet door de mand vallen’. Daarom 
zullen ze hun verschijning vermannelijken of vervrou-
welijken, door de signalen die bij hun geboortegeslacht 
horen zoveel mogelijk te beperken, en die die bij hun 
gewenste genderidentiteit horen te versterken. Dat gaat 
van het aanpassen van kapsel en kledij tot het aanpas-
sen van lichaamskenmerken, maar ook lichaamstaal, 
stemgebruik en andere kleinere details spelen een rol.

2008 Thomas Beatie wordt bekend als ‘de zwangere man’. Voor de wet was hij op dat mo-
ment een man. Hij had zijn voortplantingsorganen behouden om kinderen te kunnen 
krijgen.
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WAT KAN JE DOEN? 

Jezelf vermannelijken kan op meerdere manieren. Je 
kunt lichamelijk een en ander (laten) aanpassen, maar 
je kunt ook wijzigingen aanbrengen in je houding, je 
kledij enzovoort. Sommige ingrepen doe je uit een 
persoonlijke noodzaak, andere omdat je een bepaalde 
respons bij de omgeving wil. Zo zal de een absoluut 
willen dat de interne geslachtsorganen worden verwij-
derd, hoewel niemand die ziet, terwijl een ander vooral 
met de juiste voornaamwoorden wil worden aange-
sproken en dus via uiterlijke signalen mannelijkheid, 
vrouwelijkheid of androgynie wil uitstralen.

Op de website van het Transgender Infopunt staat 
meer informatie over de verschillende manieren 
waarop je je lichaam meer in lijn kan brengen me je 
beleefde genderidentiteit zoals hormonen, medische 
ingrepen, houding, stem, haartooi, hulpstukken ... 
enzovoort.

Still uit: ‘Calamity Jane’ (1953)

MEER INFORMATIE
‘Transgenderzorg’ Guy T’sjoen 
e.a., Uitgeverij Acco, 2013

Still uit: ‘Laurence Anyways’ (2012)

2009 Chaz Bono, de zoon van Cher en Sonny, kondigde aan dat hij een geslachtsaanpas-
sing was gestart. De documentaire ‘Becoming Chaz’ over zijn transgender-zijn ging in 
2011 in première op het Sundance Film Festival.
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Erkend als M/V/X
Binaire erkenning • Als transgender persoon wil je niet 
alleen herkend, maar vooral ook erkend worden in je 
beleefde genderidentiteit. Concreet is deze erkenning 
echter nogal beperkt. Onze taal en cultuur biedt vaak 
maar twee mogelijke keuzes aan: ‘vrouw’ of ‘man’, 
met de bijhorende voornaamwoorden ‘hij’, ‘zij’, ‘hem’, 
‘haar’, ‘zijn’...

Steeds meer mensen geven aan non-binair (je voelt 
je niet thuis in de hokjes M en V) of genderfluïde 
(de genderidentiteit staat niet vast maar verandert 
doorheen de tijd) te zijn. Zij gebruiken vaak gen-
derneutrale voornaamwoorden zoals bijvoorbeeld 
‘die’ in plaats van ‘hij’ of ‘zij’. In Zweden wordt al 
met nieuwe voornaamwoorden geëxperimenteerd. 
Zo voerden ze er naast ‘han’ (hij) en ‘hon’ (zij) alvast 
ook ‘hen’ (een neutraal voornaamwoord) in in hun 
woordenboeken.

Aanpassen van je genderregistratie • Bij je geboorte 
wordt er een M of een V op je geboorteakte geplaatst. 
Dat noemen we je geslacht dat werd vastgesteld bij 
geboorte. Op basis van lichamelijke kenmerken wordt 
beslist welke letter je krijgt. Voor intersekse personen 
kan dat een probleem zijn. Intersekse lichamen passen 
namelijk niet in het vakje M of V. Meer info intersekse 
vind je op de website www.ideminfo.be.

Ook voor transgender personen kan die registratie bij 
geboorte een probleem zijn. Je kan de genderidenti-
teit van een baby namelijk niet zo maar even vragen. 

Voor transmannen die bij de geboorte een V kregen 
toegewezen en voor transvrouwen die bij geboorte 
een M kregen, is er een eenvoudige administratieve 
oplossing. Non-binaire mensen moeten voorlopig nog 
kiezen tussen M of V.

Om als meerderjarige Belg de M/V op je geboorte-
akte aan te passen ga je naar de burgerlijke stand 
van je woonplaats met je identiteitskaart en een 
ondertekende verklaring waarin je zegt dat je je M 
in een V wil veranderen of omgekeerd. Je krijgt een 
ontvangstbewijs van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand en moet vervolgens minimum drie maanden 
wachten. Tijdens die drie maanden wordt er advies 
gevraagd aan de procureur des Konings. Binnen de 
periode van 3 tot 6 maanden na je eerste verklaring 
ga je opnieuw naar de burgerlijke stand. Je neemt je 
identiteitskaart, het ontvangstbewijs dat je de eerste 
keer kreeg en opnieuw een ondertekende verklaring 
mee. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan 
je geboorteakte aanpassen en een nieuwe identiteits-
kaart aanvragen.

Minderjarig? • Minderjarige Belgen kunnen vanaf 16 
jaar hun genderregistratie laten aanpassen volgens 
een gelijkaardige procedure. Zij moeten wel toestem-
ming hebben van hun ouder(s) en/of voogd(en) en 
een verklaring van een jeugdpsychiater of -psycholoog 
voorleggen die zegt dat je in staat bent om deze beslis-
sing alleen te nemen.

2011 Anna Grodzka werd het eerste openlijk transgender parlementslid van Polen.
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Geen Belg? • Niet-Belgen die zijn ingeschreven in het 
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister kunnen 
ook gebruik maken van deze procedure. Ben je inge-
schreven in het wachtregister dan kan je de procedure 
niet starten.

M/V • Momenteel kan je dus enkel kiezen voor een M 
of V op je officiële documenten. Mensen die zich niet 
thuis voelen in die hokjes hebben momenteel geen an-
dere optie. Het Grondwettelijk Hof besliste in 2019 dat 
dit discriminatie is en dat er een oplossing moet wor-
den gezocht. Over wat die oplossing moet zijn moet 
eerst een maatschappelijk debat gevoerd worden. 

Naamsverandering • Om je voornaam te veranderen 
ga je naar de burgerlijke stand van je woonplaats. Als 
je woonplaats geen kopie heeft van je geboorteakte 
moet je zelf een kopie meenemen. Je neemt ook een 
verklaring mee waarin je aangeeft dat je je voornaam 
wil veranderen omdat hij niet overeenkomt met je 
beleefde genderidentiteit. Wat er allemaal precies in 
die verklaring moet staan vind je in onderstaande 
brochure online.

MEER INFORMATIE 
Brochure ‘Je voornaam en geslachtsregistratie  
aanpassen’ van de FOD justitie
justitie.belgium.be/nl/publicaties/transgenders_je_voor-
naam_en_geslachtsregistratie_aanpassen_bij_de_bur-
gerlijke_stand) 

Binnen de drie maanden maakt de ambtenaar van 
de burgerlijke stand een akte op waarmee je naam is 
aangepast. Het tarief voor het wijzigen van je voor-
naam verschilt van gemeente tot gemeente. As de 

reden tot wijziging je genderidentiteit is heb je één keer 
recht op het voordeeltarief.

De procedure tot naamsverandering is toegankelijk 
voor alle meerderjarige Belgen, erkende vluchtelingen 
en staatlozen. Minderjarige Belgen kunnen vanaf 12 
jaar hun voornaam wijzigen als ze toestemming heb-
ben van hun ouder(s) en/of voogd(en).

Naam en M/V veranderen? • De procedures om je 
voornaam en je genderregistratie aan te passen duren 
niet even lang. Wil je beide tegelijk regelen, win dan 
advies in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Die kan je zeggen wanneer je welke aanvraag net 
moet indienen in jouw gemeente zodat de twee proce-
dures tegelijk aflopen. Op die manier hoef je maar één 
keer een nieuwe identiteitskaart aan te vragen waarop 
meteen je naam en je M/V is aangepast.

Diploma • Na een officiële naamsverandering kan 
je aangepaste diploma's aanvragen met je nieuwe 
naam erop. Zo vermijd je problemen bij sollicitaties of 
verdere studies.
Diploma's uit het hoger onderwijs vraag je opnieuw 
aan bij de onderwijsinstelling waar je je diploma be-
haalde. Je hebt er je oude diploma en een bewijs van 
je naamsverandering voor nodig.
Voor diploma's uit het secundair, basis- of volwassenen-
onderwijs klop je eveneens aan bij de onderwijsinstelling 
waar je het diploma behaalde met je oude diploma en 
bewijs van naamsverandering. Een tweede mogelijkheid 
is contact opnemen met het departement onderwijs. Zij 
regelen dan alles met de onderwijsinstelling. 

MEER INFORMATIE 
op www.transgenderinfo.be/diploma

2012 De Argentijnse Senaat keurde de wet rond genderidentiteit goed. Volgens deze wet 
kan je je genderidentiteit gewoon aangeven zonder dat je operaties of hormonenkuren 
moet ondergaan. Je genderidentiteit wordt op je identiteitskaart gewoon aangepast. 
Deze wet was dat jaar de meest vooruitstrevende ter wereld.
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Worstel je zelf met zelfdodingsgedachten?
Aarzel dan niet om hulp te vragen.

ANDERS ZIJN KAN

VERWARREND ZIJN

2013 Chelsea Manning, geboren als Bradley Manning, verklaarde als vrouw door het leven te willen 
gaan, daags nadat ze in de VS veroordeeld werd voor het lekken van geheime overheidsinformatie 
aan WikiLeaks. Haar coming-out veroorzaakte commotie over de rechten van trans*personen in 
Amerikaanse gevangenissen.
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Psychische bijstand • Sommigen geraken niet zonder 
hulp uit de puzzel. ‘Wat is er nu met me?’, vraag je 
jezelf misschien af. Misschien denk je wel van jezelf 
dat je gek bent. Of misschien wordt het gevoel dat je 
lichaam niet bij je identiteit past zo groot dat je er diep 
ongelukkig van wordt en er zelfmoordgedachten van 
krijgt. We spreken dan van genderdysforie (‘dysforie’ is 
het tegengestelde van ‘euforie’). Als je bovendien lang 
met deze gevoelens blijft zitten, kunnen ze nog extra 
psychische problemen veroorzaken. Professionele hulp 
zoeken is dan zeker aangeraden.

Blijf er niet mee zitten • We merken trouwens dat biolo-
gische mannen langer wachten om hulp te zoeken dan 
biologische vrouwen. Misschien is het in onze mannen-
wereld moeilijker om als ‘man’ toe te geven dat je je 
‘vrouw’ voelt dan andersom. De angst voor afwijzing 
door familie, omgeving en op het werk blijken overi-

gens de belangrijkste redenen te zijn waarom mensen 
tot tien jaar wachten voor ze hulp zoeken voor hun 
transgendervragen.

De jongere generatie transgender personen vindt 
de weg naar hulpverlening gelukkig al wat sneller, 
dankzij het internet en de aandacht in de media en het 
onderwijs.

Richtlijnen • In België volgen hulpverleners de richtlij-
nen van de World Professional Association for Trans-
gender Health (WPATH), de zogenaamde “Standards 
of Care for the Health of Transsexual, Transgender, 
and Gender Nonconforming People” (kortweg SOC). 
De laatste editie van de SOC dateert van 2011 en 
heeft expliciet ook aandacht voor personen die géén 
genderdysforie ondervinden, maar eerder gender non-
conform zijn.

MEER INFORMATIE www.transgenderinfo/zorg
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2014 Petra De Sutter werd door de partij Groen gecoöpteerd in de senaat. Daarmee 
werd ze de eerste openlijke transgender persoon in een Belgisch parlement. 

28

1. COUNSELING EN THERAPIE

Een psycholoog of psychiater onderzoekt hoe je het 
beste kan worden geholpen. Soms blijkt een hele serie 
gesprekken echt nodig om een kluwen aan gevoelens 
te ontwarren, maar misschien weet je zelf al duidelijk 
welke weg je wil volgen. De psycholoog of psychiater 
zal je ook helpen om de mogelijke gevolgen van je 
keuze in te schatten. Zo houden sommige keuzes in 
dat je de kans om kinderen te krijgen opgeeft.
Leren omgaan met het verlies van vruchtbaarheid is 
voor niemand eenvoudig.

De meeste personen leven tijdens deze fase uiterlijk en 
sociaal gezien nog volgens hun geboortegeslacht.

Begeleiding bij transitie
Voornaamste valkuil: Ongeduld en te hoge verwach-
tingen. Een transitie lost doorgaans niet alle problemen 
op. En wat voor jou veel te lang duurt, kan voor andere 
net veel te snel gaan. Probeer begrip op te brengen 
voor de omgeving.

2. DE SOCIALE ROLOMKERING & 
HORMONALE BEHANDELING

Wanneer duidelijk wordt dat je gendervragen niet te wij-
ten zijn aan bepaalde stoornissen of andere problemen, 
en je je sterk en ondersteund genoeg voelt, krijg je het 
voorstel om te leven zoals je het voor je zag. Dit noemt 
men soms de Real Life Experience (RLE). Vaak houdt 
dit in dat je een aantal veranderingen gaat aanbrengen. 
Je gaat nu op zoek naar je nieuwe identiteit als man, 
vrouw of non-binair. Wellicht ga je experimenteren met 
je naam, je stemgebruik, je houding, je kledij en ook 
een aantal lichamelijke kenmerken, zoals je kapsel. (zie 
eerder bij ‘vermannelijken - vervrouwelijken)

Soms kan het je helpen om hormonen te nemen, om 
het leven te leiden dat jij voor ogen hebt. Dat doe je 
best onder begeleiding van een endocrinoloog (hor-
moonspecialist).

“Moet ik naar een psychiater? 
Ik ben toch niet gek?”

Dat je bij een psychiater of psycholoog langsgaat, 
betekent helemaal niet dat je gek of gestoord bent. 
Het is gewoon een specialist die jou met ervaring, 
kennis en inzichten bijstaat om je vraag scherper te 
stellen.



2015 Amerikaans Olympisch kampioen en tv-persoonlijkheid Caitlyn Jenner komt uit de kast. 
Jenner was onder meer bekend van Keeping up with the Kardashians en kreeg na haar 
transitie haar eigen realityserie I am Cait.
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Lichaamsvreemde hormonen nemen heeft immers gro-
te gevolgen. Niet alleen verandert je uiterlijk, je kunt 
er ook onvruchtbaar door worden. En bovenal hebben 
hormonen een bijzondere invloed op je stemming. 
Deze fase kan aanvoelen als een tweede puberteit, 
met alle stemmingswisselingen van dien.

Voornaamste valkuil: Pijnlijke confrontatie met de 
realiteit.

Sociaal • In een tienerpuberteit spelen leeftijdsgenoten 
een belangrijke rol in het bijsturen van kledingkeuze 
en gedrag. Transgender personen die op latere leeftijd 
een puberteit doormaken, laten dit vaak niet toe en 
gaan soms extreme experimenten aan. Ze eisen hun 
nieuwe identiteit misschien eerder agressief op, uit on-
zekerheid of angst. Het gevaar bestaat dat ze daardoor 
geïsoleerd geraken.

Persoonlijk • Als je al wat ouder bent, zal je bovendien 
op de limieten van je lichaam stoten dat al jaren door 
je lichaamseigen hormonen is gekneed. 
Een ideaalbeeld gebaseerd op een jonge tiener of 
twintiger is helaas onrealistisch. De klok kan niet hele-
maal worden teruggedraaid.

3. CHIRURGISCHE INGREPEN

Voor sommigen vormen chirurgische ingrepen de 
kers op de taart. Misschien wil je een zo verregaand 
mogelijke ingreep, misschien wil je hier en daar een 
storend detail aangepast zien, maar misschien heb je 
helemaal geen nood of behoefte aan veranderingen. 
Overleg met ervaren hulpverleners maar beslis zelf, 
rustig en bewust van het feit dat de meeste ingrepen 
onomkeerbaar zijn.

Voornaamste valkuil: Overwaardering van de fysieke 
verandering. Soms hebben mensen onrealistische ver-
wachtingen van chirurgische ingrepen. Je verwacht mis-
schien het ultieme lichaam, je hoopt dat alle psychische 
problemen zullen weggeknipt zijn, en dat je maatschap-
pelijk meteen die plaats zal kunnen innemen waarvan 
je droomt. Als transgender persoon moet je je er bewust 
van zijn dat je ook tijd moet nemen om te landen.
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4. LANDEN IN DE REALITEIT

Wanneer je dan eindelijk een rustpunt hebt bereikt van 
het aantal wijzigingen dat je aan je leven wou aan-
brengen, moet je met dat nieuwe ‘ik’ leren omgaan. Je 
moet je nieuwe lijf en je nieuwe rol met de bijhorende 
grenzen en mogelijkheden leren kennen en accepteren.

Je wil wellicht ook de overgangsfase achter je laten. Je 
wil wellicht helemaal geen ‘transgender persoon’ meer 
zijn, wat ook zijn gevolgen kan hebben voor de manier 
waarop je omgaat met mensen die je verleden maar al 

te goed kennen of met andere transgender personen. 
Misschien verhuis je wel, en wil je een nieuw leven, 
waar je nieuwe ‘ik’ alle ruimte krijgt om zich vanaf nu 
te ontwikkelen.

Voornaamste valkuil: Vastklampen aan stereo-
tiepe genderrollen. In je ijver om een ‘goede man’ of 
‘vrouw’ te zijn, zal je jezelf misschien geen experimen-
teerruimte meer gunnen. Wees vrij. Vervang de ene 
gevangenis niet door de andere.

2015 Franky Bomans uit de populaire Vlaamse soap Thuis kondigt aan transgender te zijn. 
Als Kaat Bomans keert ze in 2016 terug uit de Verenigde Staten. Kaat wordt vertolkt door 
actrice Leen Dendievel.
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SERIES

• Sense8 (transgender personage gespeeld door een 
transgender persoon - 2015)

• Pose (2018)
• Special (2019)
• Tales of the city (2019)
• Euphoria (2019) 

FILMS
• Paris is Burning (1990)
• The crying game (1992)  
• Boys don’t cry (1999)
• Todo sobre mi madre (1999)
• Transamerica (2005)
• Tomboy (2011)
• Laurence Anyways (2012)
• 52 Tuesdays (2013) 
• Dallas Buyers Club (2013)
• Tangerine (2015)
• The Danish Girl (2015) 
• Una mujer fantástica (2017)
• Girl (2018)

DOCUMENTAIRES

• MVX (één, 2018)
• Beste reizigers (vpro, 2019)

FILMS, BEKENDE PERSONEN,... 

Tomboy (2011) Girl (2018)

M/V/X (één)

Bo Van Spilbeeck

Sam Smith

BEKENDE PERSONEN

• Bo Van Spilbeeck (journaliste)
• Petra De Sutter (Professor gynaecologie en politica)
• Sam Smith (Amerikaanse zanger, non-binair)
• Chaz Bono (zoon van zangeres Cher),
• Lana en Lilly Wachowski (regisseurs van onder 

andere ‘The Matrix’),
• Maxim Februari (filosoof, columnist) 
• Sam Bettens (zanger)
• Dana International (zangeres)
• Maarten/Maartje ‘t Hart (auteur)
• Guido Belcanto (zanger)
• RuPaul (presentator)
• Miley Cyrus (zangeres/actrice)
• Elly Jackson (La Roux)
• Caitlyn Jenner (atleet/tv-persoonlijkheid)
• Laverne Cox (actrice)
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2018 VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck doet haar coming-out als transgender. De media-aandacht is 
enorm. VTM nieuws wint in 2019 de Çavaria Media Award voor de positieve manier waarop ze 
met Bo’s coming-out zijn omgegaan.  
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Uitsluiten is uitgesloten
Wat is transfobie? • Omdat transgender personen 
per definitie ingaan tegen de genderverwachtingen en 
gendernormen, botsen ze regelmatig op weerstand. 
Sommige mensen ervaren zelfs afkeer, angst of haat 
voor transgender personen. Deze transfobie kan veel 
vormen aannemen: van discriminatie tot geweld. En 
dat kan overal. Zowel in de media als op openbare 
plaatsen zoals op straat, in de bus, op school of op het 
werk. Maar ook thuis, in familiekring of in een partner-
relatie.

Stenen of bloemen • Transfobie blijkt vooral gericht 
tegen transgender personen die niet netjes binnen de 
vakjes ‘vrouw’ of ‘man’ te vangen zijn.Transgender 
personen die niet opvallen als transgender, ervaren 
heel wat minder problemen in hun omgeving dan zij 
die wel zichtbaar transgender zijn. Om diezelfde reden 
hebben transvrouwen vaker met pesterijen te maken 
dan transmannen.
Meer nog, transgender personen die het geluk heb-
ben zeer passabel te zijn, worden vaak op handen 
gedragen en krijgen geen stenen maar bloemen 
toegeworpen. Hoewel ze natuurlijk heerlijk zijn voor 
de passabele transgender personen zelf, bevestigen 
deze complimenten echter de idee dat je pas echt lof 
verdient als je er als een ‘echte man’ of ‘echte vrouw’ 
uit ziet. Transgender personen die niet willen of niet 
kunnen voldoen aan een binair ideaalbeeld, voelen 
zich door de lovende media-aandacht voor knappe en 

passabele transgender persoon soms buitenspel gezet 
en afgewezen.

Een t-mijnenveld • Omdat het thema transgender nog 
behoorlijk onbekend is in onze samenleving, kun je 
heel snel betrapt worden op ‘transfoob taalgebruik’, 
ook al heb je helemaal niet die bedoeling, of de indruk 
transfoob te zijn. Zo kan een non-binair persoon er bij-
voorbeeld om vragen aangesproken te worden als die, 
terwijl een transseksueel dit als transfoob kan interpre-
teren. Sommige travestieten hebben er geen moeite 
mee dat je hun mannelijke en vrouwelijke naam door 
elkaar gebruikt, terwijl andere transgender personen 
dit onkies kunnen vinden.

Vermijd dergelijke problemen door transgender 
personen zelf te vragen hoe ze aangesproken willen 
worden. Vermijd sowieso zinsneden als ‘omgebouwde 
vent/vrouw’ of ‘echte man/vrouw/naam’ en probeer 
transgender personen niet te ‘doorprikken’ of te 
outen.

Niet gewenst • Als transgender persoon kun je 
geconfronteerd worden met discriminatie. Je zou als 
non-binair persoon naast een job kunnen grijpen 
omdat de werkgever problemen heeft met je expres-
sie. Of als transvrouw word je niet toegelaten tot een 
evenement voor vrouwen ‘omdat je geen echte vrouw 
bent’. Maar het kan ook gaan om pesterijen, voortdu-



2018 In België treedt de nieuwe transgenderwet in voege. Het aanpassen van je geslachtsregistratie 
op officiële documenten is vanaf dan een louter administratieve procedure. Je hoeft geen medische 
ingrepen meer te ondergaan. 
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rende opmerkingen op het werk, vijandige taal op het 
internet enzovoort.
Discriminatie betekent dat je onterecht ongelijk be-
handeld wordt op basis van een bepaald kenmerk dat 
eigenlijk niet ter zake doet.

Discriminatie • Discriminatie is verboden in België. 
Zowel de federale Genderwet als het Vlaamse Gelijke-
kansendecreet beschermen je tegen discriminatie op 
grond van geslacht, geslachtsverandering, genderiden-
titeit en genderexpressie. 
Met klachten van discriminatie kan je terecht bij de 
Vlaamse Genderkamer of bij het Instituut voor de 
Gelijkheid van Mannen of Vrouwen.

BEN JE SLACHTOFFER VAN  
DISCRIMINATIE OF PESTERIJEN?

Blijf er niet mee zitten, slik de beledigingen niet in stilte. 
Herhaalde discriminatie en pesterijen kunnen uitmon-
den in depressiviteit. Misschien ga je jezelf censureren, 
of durf je op bepaalde plaatsen niet meer te komen.

NEEM CONTACT OP MET
Lumi (0800 99 533 of www.lumi.be), met het 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen (0800 12 800), met de Genderkamer 
(via 1700 of klachten@vlaamseombudsdienst.be) of 
met 1712.

TRANSFOOB GEWELD 
IN VLAANDEREN

MELD GEWELD

Je kunt dit doen bij:
• het politiebureau in de buurt waar de feiten zich
afspeelden (bel 101)
• Lumi 0800 99 533 - Lumi geeft je ook tips om de
melding bij de politie vlot te laten verlopen. (lumi.be)INFOSESSIES OVER HOLEBIFOBIE EN TRANSFOBIE OP SCHOOL, OP DE WERKVLOER, THUIS EN OP STRAAT

infosessieA.indd   1 2/04/2015   17:04:38

Verzamel bewijzen • Wanneer je aangifte doet van 
een geval van discriminatie, zullen ze je om bewijzen 
vragen. Hou dus de mails, brieven, sms’jes of graffiti 
op je muur bij. Vraag getuigen of ze bereid zijn om 
eventueel te praten. Scheur hatelijke brieven niet kapot. 
Wis boodschappen van iemand die je lastigvalt niet 
van je antwoordapparaat. Als een immokantoor je 
via je voicemail laat weten dat jij en je partner niet in 
aanmerking komen voor een huurappartement omdat 
je geen ‘traditioneel koppel’ bent, wis dat bericht dan 
niet. En als iemand je aanvalt en je moet naar de dok-
ter, laat dan een medisch getuigschrift opstellen en laat 
foto’s maken van de verwondingen.

MEER INFORMATIE
brochure “Opvallen en rechtslaan”, voor 
slachtoffers van holebifoob en transfoob 
geweld te verkrijgen via shop.cavaria.be
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2019 Het Belgisch Grondwettelijk Hof beslist dat de transgenderwet moet worden aangepast omdat non-binaire 
en genderfluïde mensen erdoor worden benadeeld. Door het arrest kan je voortaan meerdere keren je geslachts-
registratie aanpassen. Voor non-binaire mensen die M noch V willen op hun officiële documenten, moet nog een 
oplossing gezocht worden.  
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Minderheidsidentiteit • Transgender personen behoren 
tot een minderheid, maar krijgen van thuis uit geen 
minderheidsidentiteit mee. Als transgender persoon 
heb je doorgaans nauwelijks rolmodellen of lotgeno-
ten in je omgeving en daardoor heb je misschien het 
gevoel alleen te staan. Je voelt of weet je (soms ten 
onrechte) anders behandeld. Vaak worden aan je min-
derheidsgroep vooroordelen verbonden, die je liever 
niet met jezelf associeert. Je krijgt dan het gevoel dat 
je je anders-zijn als een brandmerk meedraagt, en dat 
jou daardoor kansen ontzegd worden.

Die vooroordelen kunnen je onzeker maken. Sommige 
transgender personen nemen bovendien de negatieve 
gevoelens die in de samenleving bestaan tegenover 
transgender personen over. Deze mix wordt ‘min-
derheidsstress’ genoemd, een voedingsbodem voor 
zelfwalging en zelfdestructieve gevoelens. Steun van je 
partner, familie, vrienden en van andere transgender 
personen is daarom extra belangrijk.

Praten doet deugd • Vlaanderen telt meerdere trans-
genderverenigingen en -fora waar je terechtkunt om 
ervaringen en tips uit te wisselen, om aan activiteiten 
deel te nemen of gewoon voor een gezellige babbel.

Samen sterker

MEER INFORMATIE 

www.lumi.be/info/gender
Een up-to-date lijst van transgenderverenigingen kan 
je vinden op www.cavaria.be/verenigingen, onder 
de doelgroep ‘transgender personen’.

transgenderinfo.be/m/zorg/zelfhulpgroepen 
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VERDER VERKENNEN

GELIJKE KANSEN - VLAAMSE OVERHEID
Het team Gelijke Kansen staat in voor de beleidsvoorbe-
reiding, -uitvoering, -evaluatie, en -coördinatie binnen de 
Vlaamse overheid. Concreet betekent dit dat Gelijke Kansen 
informatie verspreidt, onderzoek financiert, campagnes voert, 
subsidies verleent en een wettelijk kader uitbouwt.

ÇAVARIA 
Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke 
kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. 
Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenle-
ving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderex-
pressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een 
beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.  
ZIZO is het online magazine van çavaria, Lumi de opvang- en 
infolijn en KLIQ de vormingspartner.
www.cavaria.be 

TRANSGENDER INFOPUNT 
Deze instantie is toegankelijk voor iedereen met vragen over het 
transgender thema. Je kunt er terecht met zorgvragen en voor 
informatie of ondersteuning rond familiale problemen, werk-
gerelateerde aspecten, schoolcontext, discriminatie en nog veel 
meer. Op hun website kan je ook een hulpverlener of arts in je 
buurt vinden op het online zorgaanbod. Hoewel het is gehuisvest 
in het UZ Gent, meer bepaald in het centrum voor seksualiteit 
en gender, heeft het geen medische bevoegdheid. Voor het stel-
len van een diagnose of hormonale behandeling kan je bij het 
Genderteam zelf terecht.
www.transgenderinfo.be
www.uzgent.be/genderteam

LUMI
Lumi is er voor alle vragen over gender en seksuele voorkeur. 
Op de website www.lumi.be vind je heel veel informatie terug. 
Je kan ook bij Lumi terecht via het gratis nummer 0800 99 
533 op maandag, woensdag en donderdag van 18.30u tot 
21.30u. Je kan ook chatten via de website of contact opnemen 
via vragen@lumi.be.
www.lumi.be

WEL JONG NIET HETERO 
Wel Jong Niet Hetero is een Landelijke Jeugdvereniging voor 
jongeren die in alle vrijheid en veiligheid hun genderidentiteit, 
-expressie en seksuele oriëntatie willen beleven. De jeugdwerk-
organisatie organiseert zowel on- als offline ontmoeting en zet in
op informatie en sensibilisatie voor jongeren en hun begeleiders.
www.weljongniethetero.be

KLIQ
Kennis van genderdiversiteit en seksuele oriëntatie is noodza-
kelijk om maatschappelijke verandering te bekomen. Daarom 
biedt deze vzw vormingen aan om diverse maatschappelijke 
actoren te ondersteunen en te begeleiden, en dat op vlak 
van welzijn, werkvloer, lokaal beleid, ouderenzorg, asiel, 
discriminatie,onderwijs, sport en opvoeding. 
www.kliqvzw.be/ www.kliqworks.be / 
www.kliqacademy.be 

DE REGENBOOGHUIZEN 
Elke provincie heeft een regenbooghuis, een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. 
Ze zijn regionale koepelorganisaties die als ontmoetingsplaats 
functioneren voor LGBTI+-verenigingen en -individuen. 
Je kan hun contactinformatie terugvinden op  
www.cavaria.be/verenigingen

MERHABA 
een sociale beweging die met de hulp van vele partners en 
vrijwilligers bouwt aan een warme wereld voor alle holebi, 
transgender en intersekse personen (LGBTQI*) met een migra-
tie-achtergrond, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit, etnische 
achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertui-
ging, politieke overtuiging, opleiding, maatschappelijke positie 
of wettelijk statuut.
www.merhaba.be

ZIZO
ZIZO is het online LGBTI+-magazine van çavaria. 
ZIZO brengt artikels over holebi's, queers, transgender en 
intersekse personen.
www.zizomag.be



VOOR HET MELDEN VAN DISCRIMINATIE ROND 
TRANSGENDER KAN JE TERECHT BIJ DEZE INSTANTIES: 

DE ZELFMOORDLIJN 
Deze gratis hulplijn is bereikbaar op het nummer 1813 
wanneer je zelf hulp nodig hebt of iemand kent die in 
suïcidegevaar verkeert. Professioneel opgeleide vrijwil-
ligers staan klaar om te luisteren en adviseren zonder te 
oordelen. Je kan hen ook via chat bereiken.
www.zelfmoord1813.be

MELDPUNT GEWELD 1712
Met vragen over elke vorm van geweld of misbruik kan 
je terecht op het nummer 1712. Niet alleen lichame-
lijk geweld, ook psychisch, economisch of seksueel 
geweld. Elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 
tot 17 uur. 
1712.be

GENDERKAMER 
De genderkamer binnen de Vlaamse ombudsdienst 
werd in 2015 opgericht om te kunnen optreden bij 
gendergerelateerde (op basis van geslacht, geslachts-
wijziging, genderidentiteit en -expressie) klachten van 
discriminatie binnen Vlaamse bevoegdheden (bijv. bij 
solliciteren, in de sportclub, op school, etc.)  
www.vlaamseombudsdienst.be 

HET INSTITUUT VOOR GELIJKHEID VAN VROUWEN 
EN MANNEN 
Bij deze instantie kan je terecht met klachten van dis-
criminatie in federale materies zoals sociale zekerheid, 
op de werkvloer, etc. Deze instantie is al sinds 2002 
bevoegd voor het waarborgen en bevorderen van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen. 
igvm-iefh.belgium.be/nl




