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Inleiding 

Qpido is een organisatie waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over liefde, 

seksualiteit, relaties, het stellen van grenzen en diversiteit. Daarnaast geven zij ook trainingen 

over deze onderwerpen aan jongeren, ouders en professionals. Het doel is dat jongeren veilig 

seksueel op kunnen groeien binnen hun omgeving. Het team van deskundigen bestaat uit 

medewerkers met uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden. Qpido is een 

onderdeel van de organisatie Levvel. Levvel biedt specialistische jeugdhulp en academische 

kinder- en jeugdpsychiatrie aan kinderen en jongeren.      

 Qpido biedt sinds kort begeleiding aan kinderen die worstelen met hun 

genderidentiteit en die vragen hebben over gender. Genderidentiteit is het intrinsieke gevoel 

dat een persoon heeft over zichzelf heeft met betrekking tot het gender van die persoon 

(Bonifacio & Rosenthal, 2015). Dit gender kan bijvoorbeeld man, vrouw, non-binair, 

genderfluïde of transgender zijn. Om deze doelgroep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, 

zal in het huidige advies een doelgroep analyse gemaakt worden. De doelgroep analyse zal 

worden onderverdeeld in verschillende factoren, over het kind zelf, de directe omgeving en 

de maatschappij als invloed. Er wordt gekeken naar genderincongruentie bij jongeren. 

Genderincongruentie komt voor wanneer iemands toegewezen gender bij de geboorte niet 

overeenkomt met iemands genderidentiteit (Verveen et al., 2021). Voor deze doelgroep 

analyse zal de vraag ‘Wat zegt de literatuur over genderincongruentie bij de doelgroep 12 tot 

23 jaar?’ centraal staan.  

Er is voor deze vraagstelling gekozen omdat Qpido graag de groep jongeren wil 

identificeren die worstelen met hun genderidentiteit, maar nog niet bij een klinische instantie 

bekend zijn. Er is een traject waarin Qpido wellicht jongeren kan ondersteunen voordat ze 

naar de genderpolikliniek in bijvoorbeeld het VUmc willen gaan of als zij op de wachtlijst 

hiervoor staan. In een genderpolikliniek worden mensen behandeld en begeleid waarvan hun 
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geboortegeslacht niet past bij hoe ze zich voelen of willen uiten (VUmc, z.d.). Qpido is 

daarnaast ook benieuwd naar de grootte van de groep jongeren die twijfelt over hun 

genderidentiteit, maar uiteindelijk niet in transitie gaat. Wanneer deze groepen bekend zijn, 

zal Qpido ook willen kijken naar hun behoeften om zo deze groepen te ondersteunen waar 

mogelijk. 

Qpido maakt onderscheid tussen drie doelgroepen. Deze doelgroepen zijn: (1) 

Jongeren met vragen over hun genderidentiteit, die passend is bij de ontwikkeling van 

iemands identiteit in de puberteit, (2) jongeren met genderdysfore gevoelens, zonder (direct) 

een medische behandelwens en (3) jongeren met genderdysforie en een medische 

behandelwens. In dit literatuuroverzicht wordt er gekeken naar kenmerken van de eerste en 

derde doelgroep.  

Literatuuroverzicht 

Normale genderidenteitsontwikkeling 

In de adolescentie vinden er veel sociale, biologische en psychologische 

veranderingen plaats (Burgess, 1999). De heftigste veranderingen in de adolescentie vinden 

plaats tijdens de puberteit. In deze levensfase groeit het lichaam fysiek gezien en is er ook 

sprake van seksuele rijping. In de adolescentie komt er ook meer aandacht voor de 

genderidentiteit van een persoon vanuit hun omgeving. De ontwikkeling van genderidentiteit 

is een groot deel van de normale ontwikkeling in de adolescentie (Burgess, 1999; Schimmel-

Bristow et al., 2018). Genderidentiteitsontwikkeling vormt hoe een individu zich gedraagt, 

met anderen omgaat en hoe iemand over zichzelf denkt (Schimmel-Bristow et al., 2018).  

Bij jongeren met GD ontwikkelt de genderidentiteit zich anders dan bij cisgender 

jongeren (Schimmel-Bristow et al., 2018). Cisgender jongeren zijn jongeren waarbij hun 

genderidentiteit overeenkomt met hun geboortegeslacht. Bij jongeren met GD ontwikkelt de 
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genderidentiteit zich onafhankelijk van hun geboortegeslacht. De leeftijd waarop zij zich 

bewust zijn van het hebben van een andere genderidentiteit varieert van vroege kindertijd tot 

en met de pubertijd (Schimmel-Bristow et al., 2018). 

Het proces waarin jongeren met GD hun identiteit ontdekken betreft meerdere fases 

en is niet lineair. De fases bestaan uit bewustwording, het zoeken van informatie, 

bekendmaking aan naasten, verkenning van identiteitsformatie en identificatie, verkenning 

van transitiekwesties over uiterlijk en lichaam (bijvoorbeeld hormoonbehandeling of 

geslachtsveranderende operatie), en integratie van het geheel en acceptatie hiervan 

(Schimmel-Bristow et al., 2018). Het is niet bekend of deze fases in een vaste volgorde 

doorlopen worden.  

Dit proces van het ontdekken van de identiteit kan moeilijk zijn voor jongeren met 

GD en hun omgeving. Naasten van de jongere maken naast de jongere zelf ook een proces 

door waarin zij ontdekkingen doen of wellicht onrust ondervinden. De jongere en de 

omgeving kunnen met allerlei moeilijkheden te maken krijgen, zoals schaamte door sociale 

stigma’s rondom jongeren met GD (Schimmel-Bristow et al., 2018). 

Prevalentie           

Om te onderzoeken hoe vaak genderincongruentie voorkomt bij kinderen worden 

vaak ouderrapportages gebruikt. Genderincongruentie is in het onderzoek van Beijsterveld en 

collega’s (2006) gedefinieerd aan de hand van twee items, namelijk: ‘Gedraagt zich als het 

andere geslacht.’ en ‘wil het andere geslacht zijn.’ (van Beijsterveldt, 2006). Naar voren 

kwam dat op een leeftijd van 7 jaar de kinderen die bij de geboorte sekse meisje hadden 

toegewezen gekregen 5,7% zich gedroeg als het andere geslacht en/of het andere geslacht 

wilde zijn. Voor de kinderen die bij de geboorte sekse jongen toegewezen hebben gekregen, 

gold dit voor 3,7% van de respondenten. Op 10-jarige leeftijd bleek dit 3,6% voor sekse 
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meisje en 2,7% voor sekse jongen te zijn. In een ander onderzoek gaf vijf procent van de bij 

geboorte toegewezen sekse jongen, en 8,2% van de bij de geboorte toegewezen sekse meisje 

aan wel eens/af en toe het andere geslacht zouden willen zijn. Ook gaf 0,2% van de groep bij 

de geboorte toegewezen sekse meisje aan vaak het andere geslacht zouden willen zijn. De 

vragenlijst is door 760 Nederlandse kinderen tussen de 11 en 18 jaar ingevuld (Tick et al., 

2008). Bovenstaande onderzoeken geven een goede indicatie van de prevalentie. Echter moet 

dit met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat de onderzoeken inmiddels 

langer geleden zijn uitgevoerd. Het zou daarom kunnen dat de prevalentiecijfers op dit 

moment anders zijn. 

In het onderzoek van Kuyper & Wijsen (2013) is de prevalentie over genderidentiteit 

en genderdysforie (GD) op basis van zelfrapportage onder Nederlandse mensen tussen de 15 

en 70 jaar oud onderzocht. Uit de resultaten komt naar voren dat 4,6% van de bij geboorte 

toegewezen geslacht mannen en 3,2% van de bij geboorte toegewezen geslacht vrouw een 

ambivalente genderidentiteit rapporteerde. Dat wil zeggen dat je een gelijke identificatie voelt 

met de andere sekse dan die bij de geboorte is toegewezen. Voor genderincongruentie, wat in 

dit onderzoek betekende dat je je meer identificeert met de andere sekse dan die toegewezen 

is bij de geboorte, was dit voor (bij geboorte toegewezen geslacht) mannen 1,1%, en (bij 

geboorte toegewezen geslacht) vrouwen 0,8%. Een wens voor hormoontherapie en eventuele 

operaties kwam nog minder voor, namelijk voor 0,6% en 0,2%.  

In het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ uit 2017 blijkt dat 1,7% van de Nederlandse 

jongens en 2,9% van de meisjes zich niet geheel of uitsluitend als hun geboortegeslacht 

voelen. In Wiepjes et al. (2018) werd er een prevalentie van 1 op de 3,800 mannen 

(transvrouwen) en 1 op de 5,200 vrouwen (transmannen) geschat. Ook kwam uit het 

onderzoek naar voren dat het aantal mensen met genderidenteitsvragen en problemen die 

daarvoor professionele hulp zochten drastisch is vergroot in de afgelopen decennia. Waar in 
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de jaren ‘70 nog 199 personen hulp zochten, was dit in de jaren ‘10 toegenomen naar 926 

(Wiepjes et al., 2018).  

Doelgroepen 

Jongeren met vragen over hun genderidentiteit, die passend is bij de ontwikkeling van 

iemands identiteit in de puberteit 

In de westerse maatschappij ervaren meisjes die stoerder gedrag vertonen minder 

problemen. Hun stoerheid wordt vaak wel leuk gevonden. Andere meisjes hebben weinig 

problemen met meisjes die wat stoerder zijn, voor hen zijn zij die meisjes die met de jongens 

meedoen’. Meisjes kunnen echter wel problemen ontwikkelen als zij in de puberteit komen. 

Het kan dan gebeuren dat hun vriendjes niet meer met hen willen spelen en zij alleen komen 

te staan. Sommige meisjes weten zich aan te passen en maken vriendinnen. Anderen kunnen 

alleen blijven. Omdat zij niet of nauwelijks met meisjes gespeeld hebben, krijgen zij moeilijk 

aansluiting bij andere meisjes (Dessens & Cohen-Kettenis, 2003). Jongens die zich meer 

volgens gender typische rolverdeling als meisje gedragen, hebben het moeilijker. Zowel 

volwassenen als leeftijdgenoten wijzen meisjesachtig gedrag van jongens vaker af. Jongens 

doen dat in sterkere mate dan meisjes en met het ouder worden neemt afwijzen toe. Jongens 

die zich conformeren naar een meisje lopen dus een grote kans om bekritiseerd, geplaagd of 

gepest te worden vanwege hun vrouwelijkheid. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de 

jongen in tweestrijd met zichzelf komt (Dessens & Cohen-Kettenis, 2003). Hiermee kan 

gesteld worden dat ieder individu vormen van stigmatisering kan ervaren, maar niet altijd op 

het gebied van genderidentiteit of genderexpressie. 

Personen die willen experimenteren met een nieuwe genderidentiteit of twijfelen over 

hun huidige genderidentiteit zien het internet over het algemeen als een veilige plek om hun 
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gevoelens te uiten (Vijlbrief et al., 2020). Deze personen zoeken ook veel informatie over 

genderidentiteit op het internet om zo meer te leren over zichzelf (Vijlbrief et al., 2020). 

Bij de meeste kinderen, zowel jongens als meisjes, verdwijnen de genderproblemen in 

de puberteit. Voor de kinderen waarbij dit blijvend is kunnen de lichamelijke veranderingen 

als dramatisch worden ervaren. De mannelijkheid en vrouwelijkheid, waar zij het zo moeilijk 

mee hebben, wordt dan nog duidelijker en zij voelen zich minder thuis in hun lichaam dan 

daarvoor (Dessens et al., 2005). Voor de buitenwereld lijkt het niet altijd dat er iets aan de 

hand is. Er zijn toch vaak indirecte signalen die op problemen kunnen wijzen. Zoals dat ze 

schoolresultaten slechter zijn dan voorheen, klachten als slecht eten en slapen, hoofdpijn, 

buikpijn, lusteloosheid maar ook automutilatie, anorexia en gedragsproblemen kunnen 

voorkomen (Cohen-Kettenis & Pfäfflin, 2003). Meisjes dragen bijvoorbeeld alleen nog maar 

wijde truien om de borstontwikkeling onzichtbaar te maken. Jongens scheren daarbij de haren 

op hun benen en buik. Binnen de diagnostiek is het relevant om primaire en secundaire 

problemen te onderscheiden en vast te stellen hoe de problemen zich tot elkaar verhouden. 

Sommige ouders gaan ervan uit dat cross-gendergedrag van voorbijgaande aard is (Cohen-

Kettenis & Pfäfflin, 2003). 

Vroege onderkenning, diagnostiek en begeleiding of behandeling zijn belangrijk om 

te voorkomen dat de problemen groot worden. Ouders of andere personen in de omgeving 

wijzen het cross-gendergedrag van het kind soms af. Sociale angst of depressies kunnen een 

reactie zijn op het gepest worden. Hierbij kunnen de kinderen een achterstand oplopen in de 

sociale en emotionele ontwikkeling. Het is niet zelden het cross-gendergedrag zelf, maar het 

zijn vaak de secundaire problemen die de ouders ertoe brengen om hulp te zoeken (Cohen-

Kettenis & Pfäfflin, 2003). 
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Er zijn meerdere perspectieven die een verklaring kunnen geven op de invloed van 

een genderidentiteitsontwikkeling. Overtuigingen van de ouders, door middel van het uiten 

van gedragingen en gedachten, oefenen een invloed uit op het bewustzijn van hun kinderen. 

Daarbij hebben bijvoorbeeld ouders met traditionelere attituden over rolverdelingen tussen 

mannen en vrouwen vaker kinderen met traditionele genderrolopvattingen. Tevens heeft 

onderzoek laten zien dat lesbische moeders een minder traditionele opvatting hebben betreft 

genderrolgedrag van hun kinderen dan heteroseksuele ouders. Vanuit het cognitief 

ontwikkelingsperspectief is de rol van ouders klein, omdat hierbij genderschema's een 

belangrijke rol spelen. Kinderen spelen zelf een actieve rol bij het implementeren van de 

schema's (Bos et al., 2011). Dit is ambivalent met de eerder gevonden resultaten betreffende 

dat de overtuigingen van ouders veel invloed hebben op de gedragingen en het bewustzijn 

van de kinderen. 

Tevens bepaalt de sociale omgeving hoe kinderen leren wat wel en niet passend is bij 

hun gender. Dit gebeurt door directe beloning of afkeuring van hun gedrag door volwassenen 

en andere kinderen. Daarbij spelen rolmodellen voor kinderen ook een belangrijk aspect. 

Ouders en vriendjes of vriendinnetjes zijn belangrijk bij het vormen van attitudes en gedrag 

(Bos et al., 2011). 

Jongeren met genderdysforie en een medische behandelwens 

Jongeren met genderdysforie ervaren soms negatieve reacties op school (Thio et al., 

2015). Uit focusgroepen met middelbare scholieren blijkt dat er vooral negatieve reacties 

ervaren worden op vmbo-niveau, en minder op havo- en vwo-niveau. Participanten gaven aan 

dat er op havo- en vwo-niveau meer begrip en vrijheid leek te zijn voor hun coming-out als 

transgender. Participanten gaven ook aan liever naar een kleine, vrije school te willen gaan 

omdat zij daar meer vrijheid voelden om zichzelf te zijn (Thio et al., 2015). Het is daarom 
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belangrijk dat er extra aandacht wordt besteed aan dit onderwerp op het vmbo, of dat er hier 

op gelet moet worden door docenten en ouders. 

Uit recente studies komt naar voren dat transgenders veel stigmatisering ervaren. De 

desbetreffende stigmatisering wordt in het Minority Stress Model beschreven als stressoren 

die seksuele en gender-minderheidsgroepen kunnen ervaren, zoals vooroordelen, 

discriminatie en afwijzing. Deze stressoren kunnen worden gerelateerd aan een lager niveau 

van welbevinden en een hogere mate van depressie en suïcide gedachten (Boza & Nicholson 

Perry, 2014). Daarbij wordt er binnen het Minority Stress Model een onderscheid gemaakt 

tussen proximale en distale stressoren. Een voorbeeld van een proximale stressor is daarbij 

het verbergen van de seksuele oriëntatie, dat voor stress, schuld en gevoelens van angst 

bezorgen en daarbij is een distale stressor bijvoorbeeld discriminatie. Recentelijk hebben 

verschillende studies het Minority Stress Model vertaald naar gender non-conforme personen 

en transgenders. In deze studies wordt beschreven dat ook transgenders en individuen die 

zich gender non-conform gedragen proximale en distale stressoren ervaren die kunnen leiden 

tot een lager niveau van welbevinden en hoge mate van suïcide gedachten. Volgens het 

Minority Stress Model kunnen stress of gevolgen van stress beperkt worden door protectieve 

factoren, zoals sociale steun en het copingsmechanisme van een individu ten aanzien van 

confrontaties met vooroordelen (Budge et al., 2013). Het is mogelijk dat jongeren met een 

adequate copingsstijl en sociale steun minder binnen de hulpverlening terecht komen, doordat 

de gevolgen van de stress hierdoor beperkt zijn. Een adequate copingsstijl houdt in dat 

jongeren weten hoe zij moeten omgaan met vooroordelen. Dat zij er over praten met hun 

directe omgeving en bijvoorbeeld niet hun gevoelens opkroppen. Ze het inzicht hebben in wat 

voor hen werkt om met die gevoelens om te gaan, voor de een is het bijvoorbeeld een rondje 

wandelen en voor de ander kan dit schrijven zijn of tekenen. Indien zij niet weten hoe zij met 

de gevoelens om kunnen gaan, kan het mogelijk zijn dat de jongeren hun gevoelens op een 

andere manier gaan onderdrukken die wellicht minder gezond is en is de kans groter dat ze 

een stoornis ontwikkelen (Budge et al., 2013). 

Genetische invloeden  
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Een paar theorieën benadrukken dat opvoeding weinig invloed heeft op de 

genderontwikkeling van kinderen en dat de nadruk ligt op de genetische invloeden (Iervolino 

et al., 2002) of prenatale geslachtshormonen (Collaer & Hines, 1995). Verschillende studies 

laten zien dat de hersenen van mensen met genderincongruentie lijken op de hersenen van het 

gender waar zij zich mee identificeren en verschillen van het gender dat zij aangewezen 

kregen bij de geboorte. Er is aangetoond dat er een verschil is, maar vanwege veel variatie 

tussen de studies kunnen er geen verdere conclusies worden getrokken (Claahsen- van der 

Grinten et al., 2021).  

Neurobiologische factoren 

Onderzoeken naar de verschillen tussen cisgender en transgender individuen laten 

vaak tegenstrijdige resultaten of niet-overtuigende resultaten zien (Skordis et al., 2020). Er 

zijn hier nu dus nog geen concrete bevindingen over. Er zal in de toekomst meer onderzoek 

naar dit onderwerp gedaan moeten worden.  

Mentale gezondheid 

De mentale gezondheid van jonge mensen met GD blijft een groot probleem. In deze 

doelgroep worden hoge percentages gevonden van eetproblematiek, depressie, automutilatie, 

angst en suïcidale gedachtes. Deze hoge percentages zijn gevonden bij zowel jonge als 

volwassen personen met GD (Skordis et al., 2020). In het onderzoek van ‘Seks onder je 25e’ 

scoren de jongeren met transgender gevoelens ook hoog op mentale problemen. Ook scoort 

deze doelgroep hoog op emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis (de Graaf et al., 

2017). 

Seks 

In het onderzoek van ‘Seks onder je 25e’ blijkt dat meisjes met transgendergevoelens 

minder vaak seks hebben dan cisgender meisjes. Bij jongens met transgendergevoelens is dit 
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juist andersom. De jongens met transgendergevoelens hebben juist meer seks dan de 

cisgender jongens. Ook blijkt dat de jongens met transgender gevoelens vaker seksuele 

handelingen tegen hun wil in hebben meegemaakt, namelijk bij 33%. Voor cisgender jongens 

gold dit voor 17% van de participanten. Bij de meisjes met transgendergevoelens lag het 

percentage voor seksuele handelingen tegen de wil in juist lager (33%) dan voor de cisgender 

meisjes (44%) (de graaf et al., 2017). 

ASS en Genderincongruentie 

In een systematisch review van Glidden et al. (2016) blijkt dat er steeds meer bewijs 

voor het gelijktijdig voorkomen van autismespectrumstoornissen (ASS) en 

genderincongruentie. Wat wil zeggen dat uit de literatuur dat ASS onder kinderen en 

volwassenen met genderincongruentie onderzoekt blijkt dat ASS een hogere prevalentie kent 

onder de doelgroep met genderincongruentie dan de algemene populatie. Uit het onderzoek is 

wel gebleken dat er nog weinig onderzoek naar het onderwerp gedaan is, vooral als het gaat 

om volwassenen met ASS en genderincongruentie. Ook Van der Miesen et al. (2017) en 

George & Stokes, (2018) ondersteunen deze uitkomsten, ook uit deze onderzoeken is 

gebleken dat kinderen en volwassenen die genderincongruentie gevoelens hebben ook vaker 

symptomen van ASS hebben vergeleken met de algemene populatie. In de tabel van George 

& Stokes, (2018) hieronder staan de percentages beschreven.  
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Conclusie 

In dit onderzoek werd er gekeken naar de hoofdvraag: ‘Wat zegt de literatuur over 

genderincongruentie bij de doelgroep 12 tot 23 jaar?’. We hebben eerst gekeken naar de 

normale ontwikkeling en zijn daarna ingegaan op de doelgroep. In de normale ontwikkeling 

zijn er meerdere fasen die een jongere met GD doormaakt bij het ontwikkelen van de 

genderidentiteit. De naasten van de jongere met GD maken ook een bepaalde ontwikkeling 

door. Zij ondervinden allebei moeilijkheden in dit proces, zoals sociale stigma’s. 

Een paar theorieën benadrukten dat de opvoeding weinig invloed heeft op de 

genderontwikkeling van kinderen en dat de nadruk ligt op de genetische invloeden (Iervolino 

et al., 2002) of prenatale geslachtshormonen (Collaer & Hines, 1995). Verschillende studies 

laten zien dat de hersenen van mensen met genderincongruentie lijken op de hersenen van het 

gender waar zij zich mee identificeren en verschillen van het gender dat zij aangewezen 

kregen bij de geboorte. 

Daarnaast is er uit onderzoek voortgekomen dat de omgeving een grote invloed kan 

uitoefenen op de jongere die op zoek zijn naar hun eigen genderidentiteit. Ouders of andere 

personen in de omgeving wijzen het gedrag van het kind betreft de genderidentiteit soms af. 

Sociale angst of depressies kunnen een reactie zijn op het gepest worden. Hierbij kunnen de 

kinderen een achterstand oplopen in de sociale en emotionele ontwikkeling. Het is niet zelden 

het gendergedrag zelf, maar het zijn vaak de secundaire problemen die de ouders ertoe 

brengen om hulp te zoeken (Cohen-Kettenis & Pfäfflin, 2003). 

In het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ uit 2017 blijkt dat 1,7% van de Nederlandse 

jongens en 2,9% van de meisjes zich niet geheel of uitsluitend als hun geboortegeslacht 

voelen. Kinderen die worstelen met hun genderidentiteit kunnen veel verschillende 

problemen ervaren. Er kan spraken zijn van eetproblematiek, depressie, automutilatie, angst 

en suïcidale gedachtes (Skordis et al., 2020). Ook zijn er verschillen gevonden tussen 

cisgender jongeren en de jongeren met transgendergevoelens in hun seksleven.  
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Discussie 

In het huidige onderzoek zijn er verschillende termen gebruikt voor 

genderincongruentie of genderdysfore gevoelens bij kinderen en adolescenten. Dit komt 

doordat in de literatuur die gebruikt is deze termen ook door elkaar werden gebruikt. De 

termen die in het onderzoek zelf zijn gebruikt zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen. Dit 

om ook fouten te voorkomen.  

Op basis van de gevonden literatuur en het gemaakte overzicht hiervan zien wij het als 

mogelijkheid om vooral preventief te werken. Dit kan in de vorm van een training zijn die 

Qpido kan geven. Deze training zou bijvoorbeeld kunnen gaan over het aannemen van een 

adequate coping stijl. In volgend onderzoek zou er gekeken kunnen worden naar de verdere 

invulling van deze trainingen en of deze vorm van preventie universeel, selectief of 

geïndiceerd zal moeten zijn.  
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Bijlage 2: Begrippenlijst 

• Sekse: biologische indeling in man of vrouw.  

• Gender: maatschappelijke status van man of vrouw  

• Genderrolgedrag: maatschappelijke definitie van de rollen en gedrag van mannen en 

vrouwen  

• Genderidentiteit: zichzelf herkennen als jongen, meisje, man of vrouw of geen van beide 

(door sommigen “derde gender” genoemd)  

• Crossgenderidentificatie: identificeren met het andere gender  

• Genderdysforie: ongelukkig met het eigen gender  

• Intersekse: variatie in de geslachtelijke ontwikkeling met atypische ontwikkeling van het 

urogenitale tract. In 2006 vervangen door de term DSD. Hoewel intersekse oorspronkelijk 

duidt op biologische sekse, gebruiken sommigen de term om een sociale identiteit aan te 

duiden. Intersekse wordt derhalve tegenwoordig gebruikt door mensen geboren met een 

atypische geslachtsontwikkeling én door mensen met een typische geslachtsontwikkeling die 

zich noch als man, noch als vrouw willen identificeren.  

• Androfilie: zich seksueel aangetrokken voelen tot mannen  

• Gynaefilie: zich seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen 

(Dessens & Van Hoorde, 2017) 

 


