
De laatste jaren is er meer aandacht 
voor seksuele identiteit en gender-

identiteit in de maatschappij, media en 
wetenschap. Maar waar staan gender 

en toegewezen sekse voor? Hoe ervaren 
mensen hun seksuele of gender-

diversiteit? Daphne Raaijmakers c.s. 
bieden een overzicht van begrippen en 

huidige wetenschappelijke inzichten. 
‘Wij pleiten voor een open houding ten 
aanzien van diversiteit op het vlak van 

seksualiteit en genderbeleving, maar 
het is belangrijk om zorgvuldig en 

methodisch te blijven handelen  
als professional.’
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M/V/X/Y: over biologie Laten we beginnen met de 
verschillen tussen sekse en gender. Sekse wordt gebruikt om 
verschillen in fysieke (bijvoorbeeld de geslachtsorganen) en 
genetische karakteristieken (zoals de geslachtschromoso-
men, XX voor een vrouw en XY voor een man) aan te geven. 
Geslachtschromosomen zorgen ervoor dat de ontwikkeling 
van de geslachtsorganen een bepaalde richting op gaan. 
Dit leidt tot sekseverschillen in de productie van verschil-
lende geslachtshormonen. De prenatale sekseverschillen in 
niveaus van geslachtshormonen zijn verantwoordelijk voor 
de fysieke ontwikkelingen van de geslachtsorganen en na de 
geboorte ook voor de ontwikkeling van secundaire geslachts-
kenmerken. Gebaseerd op deze karakteristieken wordt bij 
de geboorte de toegewezen of toegekende sekse aangegeven: 
iemand is een meisje/vrouw of een jongen/man.

 De binaire verdeling die wordt gebruikt in de medische 
wereld, is niet altijd voldoende. Het is ook mogelijk om 
geboren te worden met geslachtsorganen waarbij het niet 
duidelijk is wat de toegewezen sekse zou zijn en waarbij 
sprake is van een intersekse-aandoening (ook wel dsd-aandoe-
ningen genoemd naar disorder/di�erences in sexual 
development). Een intersekse-aandoening waarbij het niet 
duidelijk is wat de toegewezen sekse zou zijn (ambigue 
genitaal), komt bij ongeveer 1 op de 4.500-5.500 mensen 
voor (Cyberpoli: Intersekse en dsd, z.d.; Lee et al., 2016). Alle 

dsd-aandoeningen, inclusief de aandoeningen waarbij 
toegewezen sekse wel duidelijk zou zijn, komt voor bij 1 op 
de 200-300 mensen.

Een aantal voorbeelden van dsd-aandoeningen zijn:
- Adrenogenitaal Syndroom (ags), waarbij de bijnier te 

weinig cortisol en te veel testosteron aanmaakt. Deze 
aandoening komt bij 1 op de 20.000 meisjes (XX) voor. Bij 
meisjes met deze conditie kunnen geslachtsorganen bij 
de geboorte er daardoor, deels of volledig, mannelijk 
uitzien (Lee et al., 2016). Recentelijk zijn de internationale 
richtlijnen bijgewerkt en daarin wordt ook de nadruk 
gelegd op de nodige psychische hulpverlening (Lee et al., 
2016; Speiser et al., 2018);

- Bij het Androgeen Ongevoeligheidssyndroom werkt de 
receptor waar testosteron aan bindt niet goed, waardoor 
testosteron geen of maar gedeeltelijk e�ect heeft op de 
lichamelijke ontwikkeling. Deze personen zijn genetisch 
mannelijk (XY), maar door de verminderd functionerende 
receptor zien de geslachtsorganen er minder mannelijk 
en/of vrouwelijker uit. Het Complete Androgeen 
Ongevoeligheidssyndroom (testosteron heeft geen enkele 
invloed op de ontwikkeling) komt voor bij 1 op de 
20.000-64.000 genetische mannen, maar het is niet 
bekend wat de prevalentie is voor het syndroom waarbij 
de testosteronreceptor gedeeltelijk werkt (Mendoza & 
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Motos, 2013). Aandacht voor het psychisch welzijn bij en 
na de diagnose wordt ook bij mensen met deze aandoe-
ning benadrukt (Chen et al., 2015);

- Mensen kunnen ook meer dan twee geslachtschromoso-
men hebben. Bij het Syndroom van Klinefelter (1 op de 
500-1.000 mensen) hebben mensen bijvoorbeeld niet 
twee geslachtschromosomen maar drie; twee X-chromo-
somen en één Y-chromosoom (Lee et al., 2016). Er zijn 
meerdere variaties in geslachtschromosomen mogelijk, 
zoals bij het Syndroom van Turner (X0; alleen één 
X-chromosoom), en andere variaties (XYY, XXX, etc.) 
zonder specifieke naam. Er zijn verschillen gemeten in de 
fysieke en cognitieve ontwikkeling van deze personen 
(Green et al., 2018).

We zullen hier niet ingaan op de diagnose of behandeling 
van mensen met deze condities. Het is wel belangrijk om aan 
te geven dat, op basis van de huidige inzichten, eventuele 
operaties bij deze individuen alleen worden uitgevoerd als er 
ernstige medische problemen zijn zoals urineweginfecties of 
als de urine niet goed kan weglopen (Cyberpoli: Intersekse 
en DSD, z.d.). De beslissing over de toegewezen sekse en de 
genderidentiteit speelt hierbij natuurlijk ook een grote rol 
(zie de paragraaf over genderdysforie later in dit artikel). 

Mannelijke en vrouwelijke breinen: Venus en 
Mars? Geslachtschromosomen en -hormonen hebben niet 
alleen e�ect op de ontwikkeling van de geslachtsorganen 
maar ook op de ontwikkeling van de hersenen. Sommige 
gebieden in de hersenen worden meer dan andere beïnvloed 
door geslachtshormonen en -chromosomen (Goddings et 
al., 2014; Raznahan et al., 2016; Wierenga et al., 2014). In ver-
schillende studies is onderzocht of er gemiddelde structurele 
verschillen (zoals totale of lokale verschillen in hersenvolu-
me) te vinden zijn in de hersenen van mannen en vrouwen. 
Deze studies nemen ervaren gender vaak niet mee in hun 

analyse en kijken dus alleen naar de verschillen op basis van 
toegewezen sekse. De resultaten van deze studies geven nog 
geen eenduidig beeld, maar tonen een aantal gemiddelde 
verschillen aan (Ritchie et al., 2018; Ruigrok et al., 2014). Zo is 
gevonden dat de individuele verschillen vaak groter zijn dan 
gemiddelde verschillen tussen mannen en vrouwen.

 Het is niet onderzocht hoe gender bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de hersenen. Hier zullen wij verder niet op 
ingaan, maar we verwijzen de lezer naar een recente 
discussie waar een model is opgesteld dat tracht uit te leggen 
hoe biologische sekseverschillen en interacties met de 
omgeving (inclusief identiteit en gender) invloed kunnen 
hebben op de ontwikkeling van sekseverschillen in de 
hersenen (Joel & McCarthy, 2017). 

Gender Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (World 
Health Organization (who), 2018) is gender een sociaal- 
cultureel concept gebaseerd op de verdeling mannelijk en 
vrouwelijk. Gender beschrijft bijvoorbeeld hoe het gedrag, de 
normen en waarden, relaties en de kleding of het kapsel bin-
nen de vrouwelijke of mannelijke categorieën vallen. Deze 
karakteristieken zullen cultureel gezien niet altijd binnen 
dezelfde binaire (tweedelige) categorie vallen; traditionele 
klederdracht zoals de Schotse kilt is hiervan een voorbeeld.

De voornoemde karakteristieken zijn gebaseerd op de 
expressie van gender, zoals het gedrag en uiterlijk. Dit is 
natuurlijk deels gebaseerd op hoe iemand zich identificeert 
met een bepaald gender en hoe dit past in de sociaal-culturele 
omgeving van die persoon. Net zoals bij de fysieke verschil-
len is ook de binaire verdeling van het concept gender in 
opspraak. Tegenwoordig wordt er vooral gesproken over een 
genderspectrum, waarbij identiteit en expressie niet meer in 
mannelijke of vrouwelijke hokjes vallen maar ook non-binair 
kunnen zijn (Gender Spectrum, 2018).

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende begrippen 
om gendervariantie en genderdysforie te beschrijven. 

Seksuele oriëntatie
Waar genderidentiteit gaat over hoe iemand zichzelf ziet en 
voelt in verhouding tot de eigen sekse en genderrollen die 
gelden op een specifieke plaats en tijd, gaat seksuele oriënta-
tie over aantrekking en opwinding. 

Seksuele oriëntatie is een overkoepelende term die verwijst 
naar de relatieve seksuele aantrekking ten aanzien van 
mensen van hetzelfde, het andere of beide geslachten en/of 
gender. Dit kan zich uiten in verschillende vormen van 
seksueel gedrag en kan samengaan, hoewel niet noodzakelijk, 
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BEGRIP DEFINITIE
Sekse 
Geboortegeslacht

Toegewezen gender bij de geboorte, meestal gebaseerd op fysieke eigenschappen 
(genitalia etc.).

Genderidentiteit
Ervaren gender

Iemands persoonlijke beleving van gender.

Genderincongruentie Iemands genderidentiteit komt niet (helemaal) overeen met het toegewezen gender 
bij de geboorte.

Genderrol Een eigenschap of sociale rol die door een bepaalde cultuur als ‘mannelijk’ of  
‘vrouwelijk’ wordt benoemd.

Genderexpressie De uiterlijke presentatie van genderidentiteit – bijvoorbeeld kleding, kapsel en 
hobby’s.

Genderdysforie Het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als de ervaren genderidentiteit 
niet overeenkomt met het toegewezen gender bij de geboorte. Daarnaast de classi-
ficatieterm die wordt gebruikt in de DSM-5. Niet alle personen met een incongruente 
genderidentiteit zullen dysforie ervaren.

Cisgender Personen bij wie het ervaren gender congruent is met het toegewezen gender bij de 
geboorte.

Transgender De genderidentiteit is incongruent met het toegewezen gender bij de geboorte.  
Deze term wordt vaak gebruikt als een verzamelnaam voor personen met elke  
genderidentiteit anders dan cisgender.

Transseksueel Een vroeger veelgebruikte term voor personen die een medische behandeling wilden 
om hun fysieke eigenschappen in overeenkomst te brengen met hun genderidentiteit. 
Tegenwoordig een term die niet meer geprefereerd wordt.

Transvrouw Een transgenderpersoon die zich identificeert met een vrouwelijke genderidentiteit 
met meestal een mannelijk geboortegeslacht.

Transman Een transgender persoon die zich identificeert met een mannelijke genderidentiteit 
met meestal een vrouwelijk geboortegeslacht.

Gendervariantie
Gendernonconformiteit

Variatie van ontwikkelingsnormen in genderrolgedrag die kan worden beschouwd als 
niet-stereotiep behorend tot het gender dat bij de geboorte is toegewezen. Dit kan 
bijvoorbeeld omvatten dat iemand zich als beide genders identificeert maar ook dat 
iemand zich identificeert op het binaire genderspectrum (man of vrouw).

Non-binaire genderidentiteit Een persoon die zich niet thuis voelt in de binaire categorieën man of vrouw, maar zich 
beter voelt bij een non-binaire genderidentiteit. Hieronder valt ook wel genderqueer, 
genderfluïde en a-gender (zie onder).

Genderqueer Genderidentiteiten die niet worden ervaren als exclusief mannelijk of vrouwelijk.

Genderfluïde Het wisselen tussen genderidentiteiten.

A-gender Iemand die zich als man noch als vrouw identificeert.

Genderbevestigende behandeling Verwijst naar behandelingen gericht op het ondersteunen van iemands gende r-
identiteit. Dit kan betrekking hebben op psychologische ondersteuning, medische 
behandeling en juridische aspecten van zorg.

Exploratie van de genderidentiteit Proces waarbij verschillende vormen van genderidentiteit worden geëxploreerd om  
te kijken waar iemand zich het meest thuis bij voelt.

Travestie
Crossdressing

Het gekleed gaan als iemand van de andere sekse. Dit komt zowel voor bij personen 
met een vrouwelijke als mannelijk toegewezen gender bij de geboorte.

  TABEL 1. BEGRIPPEN BIJ GENDERVARIANTIE EN GENDERDYSFORIE
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met het aannemen van een seksuele identiteit. Soms wordt 
hierbij nog verwezen naar seksuele opwinding, fantasieën en 
romantische relaties als te onderscheiden aspecten. Deze 
verschillende aspecten worden nu verder toegelicht. 

Seksuele aantrekking Seksuele aantrekking verwijst 
naar de mate waarin iemands seksuele fantasieën, seksu-
ele opwinding en seksueel verlangen gericht zijn op één, 
beide of geen van beide geslachten (Rosario & Schrimshaw, 
2014). Mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen 
tot iemand van hetzelfde geslacht vormen een minderheid, 
waarbij meer vrouwen aantrekking tot beide geslachten rap-
porteren dan mannen (Bailey et al., 2016). In de wetenschap 
is er discussie over wat de beste manier is om seksuele aan-
trekking te meten. Dit kan bijvoorbeeld door zelfrapportage 
op vragenlijsten (ik voel me aangetrokken tot…) of op basis 
van fysiologische reacties (bv. verwijding van de pupillen of 
doorbloeding van de genitalia bij het zien van naaktplaatjes). 
Als mensen open durven te zijn over hun seksuele aantrek-
king, dan lijkt de mate van overeenstemming tussen deze 
verschillende metingen groot (Bailey et al., 2016). Er zijn 
voorbeelden van situaties waarin mensen zich niet durven 
uitspreken over hun aantrekking (bijvoorbeeld door angst 
voor de reacties van de omgeving) of het moeilijk vinden om 
dit bij zichzelf te herkennen.

 Er is ook discussie over of een categoriale dan wel continue 
benadering het beste de seksuele oriëntatie weergeeft (Pega et 
al., 2013). Bij de categoriale benadering wordt meestal 
onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: aantrekking 
tot iemand van (1) hetzelfde (homoseksueel/niet-heterosek-
sueel), (2) het andere (heteroseksueel), of (3) beide geslachten 
(biseksueel/niet-heteroseksueel). Daarnaast worden de 
categorieën androfiel en gynefiel gebruikt (Bailey et al., 2016). 
Androfiel zijn mensen die seksuele aantrekking voelen tot 
mannen. Gynefiele mensen voelen seksuele aantrekking tot 
vrouwen. Biseksualiteit of ambifilie verwijst naar het voelen 
van seksuele aantrekking ten aanzien van beide geslachten, 
waarbij de mate van aantrekking tot één van beide nog kan 
variëren. Aseksualiteit verwijst naar het niet of weinig ervaren 

van seksuele aantrekking, wat niet hoeft te betekenen dat 
deze personen geen seksuele opwinding ervaren. 

 Onderzoek wijst erop dat mensen zich meer herkennen 
in tussenliggende categorieën zoals ‘overwegend homosek-
sueel’. Dit pleit dan weer voor seksuele oriëntatie als een 
continuüm-benadering met twee assen (mannen, vrouwen) 
die variëren van ‘ik voel me helemaal niet aangetrokken’ tot 
‘ik voel me zeer sterk aangetrokken’ (Rosario & Schrimshaw, 
2014; Savin-Williams, 2016). 

Atypische interesses Niet iedereen voelt zich (enkel) 
aangetrokken tot mensen, of tot mensen van ongeveer de-
zelfde leeftijd. Parafilieën verwijzen naar het voelen van sek-
suele opwinding gerelateerd aan atypische prikkels en wij-
ken soms af van de heersende norm (Kleinplatz & Diamond, 
2014). Parafilieën kunnen soms atypisch en onschadelijk zijn 
(bv. fetisjisme of het voelen van aantrekking ten aanzien van 
specifieke materialen of voorwerpen zoals leer of ballonnen), 
met wederzijdse instemming plaatsvinden (bv. BDSM: Bon-
dage en Disciplineren – Dominantie en Submissie – Sadisme 
en Masochisme), maar kunnen ook maatschappelijk onaan-
vaardbaar en strafbaar zijn (bv. pedofilie en zoöfilie). 

Seksueel gedrag Seksueel gedrag verwijst naar het al dan 
niet hebben van alle mogelijke seksuele interacties tussen 
mensen van hetzelfde of een verschillend geslacht, maar ook 
naar solo-seksuele handelingen (bv. masturberen). Seksueel 
gedrag verwijst niet enkel en niet noodzakelijk naar pene-
tratie of genitaal contact maar ook naar ander stimulerend 
seksueel gedrag zoals zoenen en strelen. Seksueel gedrag 
komt vaak overeen met iemands seksuele aantrekking, maar 
dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook andere factoren kunnen 
van invloed zijn op seksueel gedrag zoals leeftijdsgebon-
den experimenteren, de beschikbaarheid van een partner, 
en maatschappelijke of religieuze bepalingen (Rosario & 
Schrimshaw, 2014).

Seksuele identiteit Seksuele identiteit verwijst naar hoe 
iemand over zichzelf denkt (zelfbeeld) als seksueel wezen 
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en dat al dan niet deelt met zijn of haar omgeving. Sommige 
mensen identificeren zich met een bepaald label, terwijl 
anderen dat niet doen. In Vlaanderen wordt vaak verwe-
zen naar holebi’s (homo, lesbienne of biseksueel), waar in 
Nederland van LHBT+ of LGBT+ wordt gesproken (lesbienne, 
homo/gay, biseksueel, transgender, waarbij de laatste term 
niet verwijst naar een seksuele identiteit maar naar gender-
identiteit). Het plusteken kan verwijzen naar andere moge-
lijkheden. Soms wordt daar bijvoorbeeld nog Intersekse aan 
toegevoegd, In dubio of Questioning (twijfelend, zoekend) of 
Queer. Deze laatste term wordt gebruikt als alternatief voor 
of verzet tegen de beperkende labels als homo- en heterosek-
sueel (oftewel het hokjes-denken) en wordt voornamelijk 
gedragen door mensen met een niet-heteroseksuele oriënta-
tie en/of gendervariantie. In het geval van gendervariantie of 
gendernonconformiteit spreekt men dan van genderqueer 
(zie tabel 1).

 Eerder werd ook al aseksualiteit benoemd als het niet 
ervaren van seksueel verlangen. Daarnaast bestaan tal van 
andere begrippen die verwijzen naar mogelijke seksuele 
identiteiten zoals panseksueel (aantrekking voelen tot iemand 
los van geslacht en gender), gray/grey (iemand die zich enkel 
of vooral seksueel opgewonden voelt in specifieke situaties 
of bij specifieke personen), en demiseksueel (iemand die enkel 
seksuele opwinding ervaart na het aangaan van een emotio-
nele band). Mensen kunnen zich identificeren met een 
bepaalde omschrijving en met de beeldvorming rond de 
groep mensen die zich zo identificeert, in hun privésfeer en 
uit de kast komen in verschillende contexten. 

 Gender en genderidentiteit verwijzen, zoals boven 
besproken, dus niet naar seksuele oriëntatie maar zijn er ook 
niet helemaal los van te zien (Bailey et al., 2016). Hoe we ons 
gender ervaren vormt mogelijk een kader voor onze seksuele 
oriëntatie en identiteit, bijvoorbeeld: ‘Ik identificeer me als 
jongen die zich aangetrokken voelt tot jongens, en ben gay’. 
Dit staat los van toegewezen sekse. Daarnaast toont onder-
zoek aan dat gendernonconfirmiteit op jonge leeftijd een 
voorspeller is om je op latere leeftijd als niet-heteroseksueel 
te identificeren en vertonen sommige niet-heteroseksuele 
mensen een andere genderexpressie en gendernonconform 
gedrag, zonder dat ze echter twijfelen over of ongelukkig zijn 
met hun genderidentiteit (zie verder; Bailey et al., 2016).

Prevalentie Prevalentiecijfers over seksuele oriëntatie 
verschillen afhankelijk van de definitie die onderzoekers 
gebruiken, de meetinstrumenten en deelnemers aan de 
onderzoeken. In het onderzoek naar de seksuele gezondheid 

van volwassenen in Nederland (De Graaf & Wijsen, 2017) 
gaf 3% van de mannen en 2% van de vrouwen aan zich enkel 
aangetrokken te voelen tot hetzelfde geslacht. Van de man-
nen voelt 92% zich seksueel aangetrokken tot iemand van 
het andere geslacht, bij vrouwen is dat 88%. Net iets meer 
mannen rapporteren dat ze ooit (8%) of in de voorbije zes 
maanden (4%) seksueel contact hebben gehad met een man. 
Onder vrouwen heeft 10% ooit seks gehad met een andere 
vrouw, waarvan 2% in de voorbije zes maanden. Bij navraag 
naar seksuele identiteit identificeerde 92% van de mannen 
en 94% van de vrouwen zich als hetero. In dit onderzoek gaf 
tot 4.4% van de mannen en 2.3% van de vrouwen een atypi-
sche seksuele interesse aan, die 3% van de mannen en bijna 
1% van de vrouwen ook in de praktijk bracht.

Seksuele aantrekking, gedrag en identiteit 
 Seksuele aantrekking, gedrag en identiteit kunnen met 
elkaar overlappen, hoewel dit niet noodzakelijk is (Pega et al., 
2013). Iemand kan bijvoorbeeld seksuele aantrekking ervaren 
ten aanzien van iemand van hetzelfde geslacht, maar er om 
verschillende redenen niet naar handelen – bijvoorbeeld 
vanwege geloofsovertuiging of uit angst voor uitsluiting. 
Mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht, 
identificeren zich ook niet noodzakelijk als homoseksueel 
– bijvoorbeeld omdat ze het als een experiment ervoeren of 
als losse seks. Iemand kan een fijne heteroseksuele relatie 
hebben en zich ook af en toe aangetrokken voelen tot iemand 
van hetzelfde geslacht zonder te twijfelen over zijn of haar 
heteroseksuele identiteit. Iemand kan zich ook platonisch 
aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht en daarbij 
iemand fysiek aantrekkelijk vinden, genieten van nabijheid, 
maar zonder behoefte aan seksueel contact (Savin-Williams, 
2017).

 Seksuele oriëntatie lijkt bij sommige mensen ook te 
veranderen of evolueren (Bailey et al. 2016; Rosario & 
Schrimshaw, 2014). Er is recentelijk meer aandacht voor 
seksuele fluïditeit als verandering in aantrekking, gedrag en/of 
identiteit door de tijd heen of binnen verschillende sociale 
contexten.

Een andere dimensie is de romantische of relationele 
oriëntatie (Savin-Williams, 2016): bij wie voelen mensen zich 
meestal veilig en gehecht en met wie gaan ze meestal relaties 
aan? Dit gebeurt soms op vergelijkbare wijze als op seksueel 
gebied en hoeft, opnieuw, niet helemaal te overlappen met 
de seksuele oriëntatie. Een voorbeeld hiervan zijn mensen 
die zich identificeren als aromantisch (iemand die geen 
behoefte heeft aan een romantische relatie). 
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 Sommige concepten die een vanzelfsprekend onderdeel 
zijn geworden van ons dagelijks taalgebruik, zijn niet 
universeel. Een voorbeeld is dat, hoewel seksuele contacten 
tussen volwassenen van hetzelfde geslacht in verschillende 
culturen en in de loop van de geschiedenis voorkomen, het 
concept homoseksualiteit niet overal gangbaar is of verge-
lijkbaar wordt ingevuld (Bailey et al., 2016). 

Recent is er meer aandacht voor seksualiteit bij mensen 
met specifieke kenmerken zoals autisme. Vergeleken met 
volwassenen zonder autisme rapporteerden relatief meer 
volwassen mannen en vrouwen met autisme een niet-hetero-
seksuele oriëntatie (Dewinter, De Graaf & Begeer, 2017) en 
meer atypische seksuele interesses zoals voyeurisme (Schöttle 
et al., 2017). Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor 
deze samenhang, geen daarvan is voldoende onderbouwd. 

Genderdysforie
De afgelopen jaren is er zowel bij kinderen, adolescenten als 
volwassenen een sterke toename van het aantal personen dat 
zich meldt bij de huisarts met een vraag voor verwijzing naar 
één van de genderklinieken in Nederland vanwege gender-
dysfore gevoelens (Wiepjes et al., 2018). Genderdysforie is het 
diepe gevoel van onbehagen dat iemand heeft als het ervaren 
gender en het toegewezen gender bij de geboorte niet over-
eenkomen. Vaak gaat dit samen met de wens om van het an-
dere gender te zijn (American Psychiatric Association (apa), 
2013). Genderdysforie is ook de term die wordt gebruikt in de 
dsm-5. Naast genderdysforie zijn er nog verschillende andere 
termen in omloop waarbij de meest gebruikte term ‘trans-
gender’ is. Deze term wordt gebruikt als overkoepelende term 
voor allerlei vormen van gendervariantie (voor een overzicht 
van de meest voorkomende begrippen zie tabel 1).

 Tot een aantal jaren terug werd gedacht dat genderdysforie 
vrij zeldzaam was (Zucker & Lawrence, 2009). Op basis van 
verzoeken om een medische genderbevestigende behandeling 
toonde een recente internationale meta-analyse echter een 
prevalentie aan van 4.6:100,000 bij volwassenen, (6.8:100,000 
voor mensen die bij de geboorte het mannelijke gender 
hebben toegewezen gekregen en 2.6:100,000 voor mensen die 
bij de geboorte het vrouwelijke gender hebben toegewezen 
gekregen; Arcelus et al., 2016). Een Nederlands bevolkingson-
derzoek liet zien dat meer mannen (1.1%) dan vrouwen (0.6%) 
een incongruente genderidentiteit hebben (Kuyper & Wijsen, 
2014). Daarnaast rapporteerde 0.6% van de mannen en 0.2% 
van de vrouwen een incongruente genderidentiteit met 
on vrede met het eigen lichaam én een wens voor hormonen 
en/of operaties. De afgelopen jaren is het aantal toegewezen 

vrouwen dat zich meldt bij genderklinieken toegenomen 
(Aitken et al., 2015). Het is nog onduidelijk hoe dit komt.

Mogelijke oorzaken De precieze oorzaak van gender-
dysforie is nog niet bekend. Waarschijnlijk spelen meerdere 
factoren een rol bij het ontstaan ervan. Studies bij tweelingen 
suggereren bijvoorbeeld een erfelijke component. Uit een 
grote Nederlandse studie met één- en twee-eiige tweelingen 
(N = 23.393) bleek dat genetische factoren tot 70% bijdragen 
aan cross-gender gedrag (Coolidge, Thede & Young, 2002). 
Ook psychosociale oorzaken, zoals socialisatie, kunnen een 
rol spelen. Hormoonspiegels tijdens de zwangerschap kun-
nen eveneens van invloed zijn. Uit sommige hersenonder-
zoeken blijkt dat bepaalde delen van de hersenen meer lijken 
op het ervaren gender dan op het toegewezen gender bij de 
geboorte (Zucker, Lawrence & Kreukels, 2016). Omdat andere 
studies dit weer tegenspreken, is nog veel onduidelijk. Meer 
onderzoek hierover zal duidelijkheid moeten geven. 

Diagnostiek en behandeling Kinderen die zich aan-
melden bij een genderkliniek hebben eerst gesprekken met 
psychologen en/of kinderpsychiaters om hun genderidenti-
teit en algemene ontwikkeling in kaart te brengen (De Vries 
& Cohen-Kettenis, 2012). Genderbevestigende medische be-
handelingen worden niet bij kinderen uitgevoerd. Alhoewel 
het belangrijk is om kinderen met cross-gendergevoelens en 
gedrag te ondersteunen, blijkt dat bij een groot deel van de 
kinderen die zich aanmelden de wens voor behandeling in 
de puberteit verdwijnt (Ristori & Steensma, 2016).

 Voor kinderen bij wie deze gevoelens in de adolescentie 
blijven bestaan, en voor adolescenten die zich aanmelden bij 
een genderkliniek, bestaat de genderbevestigende behande-
ling uit drie fases. In de eerste fase wordt de genderidentiteit 
in beeld gebracht samen met het algemeen psychosociaal 
functioneren. In deze diagnostische fase vinden nog geen 
medische interventies plaats (De Vries & Cohen-Kettenis, 
2012). In de tweede fase kan de adolescent met genderdysforie 
in aanmerking komen voor remming van de puberteit door 
middel van ‘gonadotropin-releasing hormone analogues’ 
(GnRHa). Deze fase geeft de adolescent de tijd om de genderi-
dentiteit en eventuele wensen voor genderbevestigende 
behandelingen verder te exploreren. De GnRHa remmen de 
puberteitsontwikkeling zodat de fysieke veranderingen die in 
de puberteit plaatsvinden, zoals het lager worden van de stem 
of borstgroei, stoppen. Hierdoor kan de adolescent zich 
ontwikkelen zonder de stress van het veranderende lichaam 
te ervaren. In de derde fase kunnen genderbevestigende 
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cross-sekse hormonen (csh) worden verstrekt. Bij csh-behan-
deling worden androgenen bij toegewezen vrouwen en 
oestrogenen bij toegewezen mannen gebruikt om de 
ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken van het 
ervaren gender te laten ontwikkelen (Cohen-Kettenis, 
Steensma & De Vries, 2011; De Vries & Cohen-Kettenis, 2012; 
Cohen-Kettenis & Klink, 2015). 

 Bij volwassenen die zich aanmelden wordt na het 
diagnostische traject begonnen met genderbevestigende 
hormonen. Hierna kunnen, indien gewenst, ook genderbe-
vestigende operaties volgen. Bij personen met een bij de 
geboorte toegewezen vrouwelijk gender kan een mastecto-
mie (verwijdering van de borsten) plaatsvinden, een 
hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder) en 
eventueel een metaïdoioplastiek of phalloplastiek. Bij een 
metaïdoioplastiekoperatie wordt met behulp van de 
vrouwelijk uitwendige geslachtsorganen een kleine penis 
gemaakt. Bij een phalloplastiekoperatie wordt met behulp 
van weefsel verkregen vanuit elders in het lichaam een penis 
gemaakt. Bij personen met een bij de geboorte toegewezen 
mannelijk gender wordt door een vaginaplastiekoperatie een 
vagina gemaakt. Het volledige behandeltraject neemt vaak 
een aantal jaren in beslag. Een toenemend aantal personen 
kiest niet meer voor alle behandelingen, zoals mensen met 
een non-binaire genderidentiteit (zie tabel 1). De behandel-
wens en individuele identiteit staan hierbij centraal. Uit 
vervolgonderzoek blijkt dat de meeste personen tevreden 
zijn met de behandeling, een goede kwaliteit van leven 
hebben en dat een genderbevestigende behandeling een 
behulpzame en goede behandeling is voor genderdysforie 
(Van de Grift et al., 2018).

Psychisch welzijn bij seksuele diversiteit 
en gendervariantie
In vergelijking met heteroseksuele en cisgender (personen 
bij wie het ervaren gender congruent is met het toegewezen 
gender) populaties, geven LHBT+’s gemiddeld meer en com-
plexere psychische klachten aan (Becerra-Culqui et al., 2018; 
Dhejne et al., 2016; King et al., 2008). In vergelijking met de 
algemene bevolking rapporteren mensen die zich identifice-
ren als LHBT meer depressie en angst, problematisch alcohol- 
en druggebruik (Gonzalez, Gallego & Bockting 2017; King et 
al., 2008) en een hoger risico op zelfbeschadiging, suïcidepo-
gingen, en suïcide (Becerra-Culqui et al., 2018; Keuzekamp, 
2012; King et al., 2008).

 Er zijn een aantal hypotheses die het verhoogd voorko-
men van psychische klachten bij LHBT+-jongeren en 

volwassenen trachten te verklaren. Deze groepen hebben 
met elkaar gemeen dat zij soms veroordeeld worden door de 
maatschappij, wat ook wel publiek stigma genoemd wordt. 
De dominante normen en waarden die in de algehele 
maatschappij heersen, kunnen namelijk verschillen met de 
normen en waarden die in een minderheidsgroep voorko-
men. Hierdoor kunnen gevoelens ontstaan van buitenslui-
ting en veroordeling. Volgens het minderhedenstressmodel 
(Hendricks & Testa, 2012; Meyer, 2003) kan door stigmatisa-
tie niet alleen de fysieke en mentale gezondheid direct 
nadelig beïnvloed worden, maar zou er ook een negatieve 
houding kunnen ontstaan ten opzichte van de eigen 
identiteit als zijnde niet-heteroseksueel of transgender. Deze 
negatieve houding, of zelfstigma, wordt respectievelijk 
geïnternaliseerde homofobie en transfobie genoemd. In 
beide gevallen kan dit gepaard gaan met het verbergen van 
de seksualiteit en/of transgenderidentiteit, schaamte, lage 
eigenwaarde en zelfhaat (Bockting, 2015; Meyer, 2003). Het 
gevolg van deze publieke stigmatisatie en geïnternaliseerde 
negatieve houding ten opzichte van de eigen identiteit kan 
leiden tot verminderd psychisch welzijn van LHBT+’s 
(Hendricks & Testa, 2012; Meyer, 2003). 

 Verder hebben niet-heteroseksuele en transgender 
personen met elkaar gemeen dat zij beiden ‘uit de kast’ 
moeten komen. Dit betekent dat zij dit moeten vertellen aan 
hun naasten omdat niet-heteroseksualiteit en gendervarian-
tie niet als normen worden gezien in de algemene bevolking. 
De coming-out wordt vaak als stressvolle periode ervaren 
waarin het belangrijk is om zelfacceptatie en zelfvertrouwen 
op te bouwen (Bilodeau & Renn, 2005; Bockting & Coleman, 
2007). Hierbij wordt de situatie ongunstiger als er in de 
directe omgeving van de persoon sprake is van onbegrip, 
afwijzing en buitensluiting door bijvoorbeeld ouders, 
kinderen, vrienden, partner en/of collega’s. Helaas komt ook 
in Nederland stigmatisatie nog steeds geregeld voor (Kuyper, 
2018).

 Sociale ondersteuning, het omgekeerde van stigmatisatie, 
is sterk gerelateerd aan hoger psychisch welzijn (Davey et al., 
2014; Kuyper, 2017; Needham & Austin, 2010). Onderzoek 
laat echter zien dat transmannen en transvrouwen (zie tabel 
1) minder sociale ondersteuning ontvangen vergeleken met 
cisgender niet-heteroseksuele populaties en dat zij meer 
symptomen van depressie, angst en stress ervaren (Warren, 
Smalley & Barefoot, 2016). Bovendien geeft twee derde van de 
Nederlandse transgenders aan eenzaam te zijn, vergeleken 
met een derde van de algemene Nederlandse populatie 
(Keuzekamp, 2012). Het e�ect van sociale ondersteuning op 
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welzijn onder transgenders kan mogelijk ook verklaard 
worden door geïnternaliseerde transfobie. Onderzoek laat 
namelijk zien dat zowel algemene emotionele sociale 
ondersteuning als transgender-gerelateerde sociale onder-
steuning geïnternaliseerde transfobie verlagen, wat 
vervolgens de psychologische kwaliteit van leven verbetert 
(Raaijmakers, Marissen & Mayer, 2018). Vervolgonderzoek 
onder niet-heteroseksuelen moet aantonen of sociale 
ondersteuning ook geïnternaliseerde homofobie verlaagt en 
vervolgens de kwaliteit van leven verbetert.

 Naast de parallellen tussen niet-heteroseksuelen en 
transgenders zijn er ook verschillen. Bij transgenders speelt 
de incongruentie tussen de ervaren genderidentiteit en het 
fysieke lichaam een grote rol in het welzijn (apa, 2013; 
Bouman et al., 2016). Hoewel de hieraan gerelateerde stress 
vaak minder wordt na de sociale transitie, kan het voorko-
men dat transgenders moeite blijven houden met hun 
lichaam en onderliggende biologische opmaak of met hun 
verleden. Uit schaamte wordt er dan zoveel mogelijk aan 
gedaan om dit te verbergen en om volledig over te komen als 
het ervaren gender. Terwijl de seksuele identiteit tot een 
bepaalde hoogte wel is te verhullen, is dit niet het geval voor 
genderidentiteit. Hierdoor vallen transgenders eerder op in 
de sociale ruimte als de uiterlijke presentatie afwijkt van de 
verwachtingen die mensen hebben bij mannelijke en 
vrouwelijke personen. Zoals het minderhedenstressmodel 
(Hendricks & Testa, 2012; Meyer, 2003) beschrijft, heeft de 
één hier meer last van terwijl de ander minder moeite heeft 
om zichzelf te zijn. Dit laatste heeft te maken met zelfver-
trouwen over de transgenderidentiteit (oftewel lage 
geïnternaliseerde transfobie), coping-mechanismen en 
sociale ondersteuning van andere transgenders. De verhoog-
de zichtbaarheid van transgenders en bijkomende stigmati-
satie biedt mogelijk een verklaring voor het verminderd 
psychologisch welzijn van deze groep in vergelijking met 
cisgender niet-heteroseksuele personen (Warren et al., 2016) 
en steekproeven uit de algemene bevolking (Davey et al., 
2014). Binnen de gehele groep transgenders laat het onder-

zoek van Warren en collega’s (2016) ook zien dat transvrou-
wen een minder gunstige psychosociale uitkomst hebben 
ten opzichte van transmannen en non-binaire of gender-
queer individuen.
 Een ander aspect van psychisch welzijn ligt in het 
seksueel functioneren en de tevredenheid. Mensen met een 
niet-heteroseksuele oriëntatie verschillen over het algemeen 
niet van heteroseksuele personen – bijvoorbeeld in de 
frequentie van seks, positieve seksuele gevoelens en 
zelfvertrouwen, seksuele problemen en lichaamsbeeld (De 
Graaf & Wijsen, 2017). Bovendien is ongeveer de helft van de 
niet-heteroseksuele personen tevreden over het seksleven. 
Onderzoek naar transgenders in vergelijking met niet-hete-
roseksuele personen geven wel duidelijke verschillen aan 
(De Graaf, Bakker & Wijsen, 2014). Transgenders zijn minder 
vaak tevreden over hun seksleven; slechts een kwart van de 
transvrouwen en een derde van de transmannen. Zij voelen 
zich onzeker over hun lichaam, minder op hun gemak 
tijdens geslachtsgemeenschap en minder tevreden over de 
manier waarop zij seks hebben. Seksueel geweld komt 
relatief vaker voor bij de gehele groep LHBT+-personen dan 
bij heteroseksuele mensen (Bakker & Wijsen, 2013).

Implicaties voor de praktijk Bovenstaande studies 
geven voor de klinische praktijk belangrijke implicaties 
aan. Hulpverleners dienen zich bewust te zijn van seksuele 
diversiteit en gendervariantie. Zij kunnen hiernaar vragen 
en, als er behoefte is, mensen ondersteunen om dit verder 
te onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk dat hulpverle-
ners rekening houden met het voorkomen van bijkomende 
psychische klachten bij mensen die zich nu, of wellicht later, 
identificeren als LHBT. Het is hierbij belangrijk om te kijken 
of deze eventuele klachten het gevolg zijn van bijvoorbeeld 
sociale uitsluiting bij genderdysforie, of dat de psychische 
klachten een andere oorzaak hebben. Specifieke adviezen 
voor hulpverleners zijn vooralsnog moeilijk te geven omdat 
altijd maatwerk vereist is.

 Een open houding en het bewustzijn van seksuele 
diversiteit en gendervariatie staat voorop, waarbij hulp kan 
worden geboden bij het onderzoeken van deze gevoelens en 
het hiervoor uitkomen in de sociale omgeving. Doordat veel 
personen ertegen opzien om hun seksuele en/of genderiden-
titeit uit te spreken of uit te drukken richting hun naasten, 
kunnen bijvoorbeeld strategieën bedacht worden hoe dit aan 
te pakken. Een uiterlijke verandering, zoals nodig kan zijn bij 
genderdysforie, heeft hierbij een e�ect op de omgeving waar 
zowel de transgender als de naasten rekening mee moeten 
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houden. Hoe accepterend de naaste ook kan zijn, het is 
meestal even een omschakeling om iemand die je dacht te 
kennen opeens in een andere genderidentiteit te zien. 
Hetzelfde geldt voor seksuele diversiteit; wanneer bijvoor-
beeld een dochter thuiskomt met een vrouwelijke partner is 
dit vaak voor alle partijen wennen. Als dit sociale ongemak 
echter blijft bestaan, kan het raadzaam zijn om hierbij 
psychosociale hulp te zoeken.

 Dit geldt natuurlijk ook voor hulpverleners: hoe ga je om 
met al die diversiteit, identiteiten, atypische seksuele 
interesses en de vraag voor ingrijpende veranderingen in 
iemands dagelijkse leven? Wat vind jij aanvaardbaar en wat 
voelt misschien als afwijkend? Hoe denkt jouw omgeving 
over deze diversiteit en waar kan jij overleggen? Het mag 
duidelijk zijn dat wij pleiten voor een open houding ten 
aanzien van diversiteit op het vlak van seksualiteit en 
genderbeleving, maar het is belangrijk om zorgvuldig en 
methodisch te blijven handelen als professional. Zoek dus 
intervisie en ondersteuning, niet alleen als je op nieuw 
terrein komt, maar ook als je juist mensen wilt steunen. Zelfs 
als naastbetrokkene is het zinvol om je eigen overtuigingen 
en ideeën te toetsen bij anderen, en in gesprek te blijven over 
hoe het voor jou is dat iemand in je nabije omgeving nadenkt 
over fundamentele aspecten van wie en wat we zijn. 

 Zoals hierboven besproken kunnen sociale moeilijkheden 
een rol spelen in het welzijn van LHBT+-personen, bijvoor-
beeld door uitsluiting en pestgedrag van anderen, waarbij 
steun of hulp belangrijk kan zijn. Een ander gebied voor 
zowel niet-heteroseksuelen als transgenders waar hulp bij 
geboden kan worden, is het verbeteren van sociale relaties en 
ondersteuning. Door de sterke invloed van sociale onder-
steuning op welzijn en de indicatie dat veel LHBT+’s minder 
sociale ondersteuning ontvangen vergeleken met de 
algemene populatie (De Vries et al., 2016; Needham & Austin, 
2010), is dit een aandachtspunt voor hulpverleners. Cijfers 
over de hoge mate van bijkomende psychische klachten, mid-
delengebruik, zelfbeschadiging en suïcide gedachten en 
-pogingen, wijzen op het belang van ondersteuning en 
passende hulpverlening. Daarnaast is aandacht voor de 
seksuele gezondheid belangrijk, vooral bij transgenders (De 
Graaf et al., 2014). Specifieke aandacht voor bijkomende 
psychische klachten of ontwikkelingsstoornissen zijn nodig 
bij de diagnostiek en behandeling van genderdysforie en het 
ondersteunen van de sociale transitie. Een voorbeeld hiervan 
is de richtlijn over diagnostiek en behandeling bij jongeren 
met autisme en gendervraagstukken (Strang et al., 2016). 

 Openheid, aandacht en goede zorg bieden begint bij 

goede vorming en onderwijs. In Nederland en Vlaanderen 
bieden we meestal al brede en open relationele en seksuele 
vorming aan kinderen en jongeren. De aandacht voor 
seksuele identiteit en gender kan hierbij nog worden 
versterkt. Daarnaast is aandacht voor deze thema’s in 
vervolgopleidingen van leerkrachten, artsen, psychologen en 
andere hulpverleners, voor zover we dat kunnen beoordelen, 
nog erg beperkt. Investeren in het verbeteren van de 
opleiding van professionals in sleutelposities is noodzake-
lijk, in combinatie met het beschikbaar maken van toeganke-
lijke informatie voor de algemene bevolking. 

Toekomstig onderzoek
Hoewel er op het gebied van seksuele en genderidentiteit 
steeds meer onderzoek wordt gedaan, blijven er nog veel 
vragen. We weten bijvoorbeeld niet precies hoe genderiden-
titeit en seksuele oriëntatie zich ontwikkelen, hoe culturele 
verschillen hierin een rol spelen, en hoe deze invloed op 
elkaar hebben. Meer onderzoek is nodig naar het hele 
spectrum van gender en seksuele oriëntatie, hoe we de 
maatschappij hierover het beste kunnen voorlichten en hoe 
hulpverleners seksuele of gender-diverse personen het best 
kunnen ondersteunen en helpen. We kunnen hier ook 
denken aan onderzoek naar het e�ect van individuele, 
groeps- en familietherapie om zowel de behandeling van 
persoonlijke moeilijkheden als de nodige sociale ondersteu-
ning op de juiste manier aan te pakken. 

Conclusie
De spectra van gender en seksualiteit lijken misschien 
complex, maar doen meer recht aan de ervaring van jongeren 
en volwassenen in de hedendaagse maatschappij. De 
voorbije jaren is er in Nederland niet alleen meer aandacht 
voor gender, seksuele diversiteit en identiteit in het alge-
meen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de aandacht in media, 
maar is er ook meer aandacht voor specifieke doelgroepen 
zoals transgenderpersonen. Genuanceerde aandacht 
hiervoor in onderwijs en voorlichting is belangrijk. Een deel 
van de groep van gender en seksueel diverse personen heeft 
meer ondersteuning nodig, getuige het verminderd 
psychisch welbevinden dat uit onderzoek naar voren komt. 
Hulpverleners moeten dus niet alleen open in gesprek gaan 
over seksuele en genderidentiteit, maar ook alert zijn op 
eventuele bijkomende psychische problemen. Zo kunnen we 
er samen voor zorgen dat gender en seksueel diverse mensen 
maximale ontwikkelingskansen krijgen met aandacht voor 
hun welzijn en gezondheid.
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SEXUAL AND GENDER IDENTITY: AN INTRODUCTION
D. RAAIJMAKERS, A.I.R. VAN DER MIESEN, J. DEWINTER, 

A.N.V. RUIGROK
In recent years, there has been an increased interest in sexual and 

gender identity in society, the media and in scientifi c publica-
tions. But what does gender identity mean? What is the di� erence 
between birth sex and gender? The di� erence between gender 
variance and sexual identity? What should care providers be alerted 
to in individuals with sexual or gender diversity? In this article, 
we will give a research-informed response to the questions above 
and provide an overview of the di� erent concepts and important 
aspects for care providers who are working with sexual or gender 
diverse individuals. 
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