
Genderdysforie en transseksualiteit 

Nicky is een vlot kind van elf jaar. De slaapkamer hangt vol met Mariah Carey-posters, er slingeren 

pruikjes en barbiepoppen rond en er liggen make-up spulletjes in een laatje. Niks vreemds aan, alleen 

is Nicky een jongen.                                   
Nicky is niet gewoon een jongen die wel eens met poppen speelt en make-up 

draagt, maar hij voelt zich echt een meisje, terwijl hij eruit ziet als een jongen 

en dit gevoel is constant aanwezig. Zijn geslacht is dus niet gelijk aan zijn 
gedrag en gevoel, dit wordt ook wel genderdysforie genoemd. En hij is niet de 

enige. Er zijn meer kinderen (jongens en meisjes) die net als Nicky voelen dat 

ze in een verkeerd lichaam zitten. Sommige van die kinderen willen later ook 

hun geslacht laten veranderen, dan worden ze transseksueel genoemd. Maar 
hoe komt het eigenlijk dat kinderen zich zo voelen? Wat voor een problemen 

kunnen er ontstaan en wat is er aan te doen? 

Chromosomen en fenotype          

Normaal gesproken wordt bij de bevruchting bepaald of iemand een jongen 
of een meisje wordt. Dit gebeurt op het moment dat de 

geslachtschromosomen van vader en moeder samensmelten. Samensmelting van twee X 

chromosomen betekent dat de vrucht zich tot een meisje ontwikkelt en samensmelting van een X en 

een Y chromosoom betekent dat de vrucht zich tot een jongetje ontwikkelt. Die chromosomen zorgen 
voor de uiterlijke kenmerken (fenotype), die natuurlijk verschillen bij jongens en meisjes. Ook zorgen 

deze chromosomen voor de verschillende ontwikkeling van mannelijke en vrouwelijke hersenen. 

Ontwikkeling van de hersenen                  

De hersenen ontwikkelen zich dus bij jongens en meisjes verschillend. Dit gebeurt onder invloed van 
hormonen in het lichaam tijdens de kritieke periode in de ontwikkeling van de hersenen. Als de vrucht 

zich tot een jongetje ontwikkelt (XY) produceert het lichaam mannelijke geslachtshormonen, die 

zorgen voor de ontwikkeling van mannelijke hersenen. Een meisje (XX) produceert vrouwelijke 
geslachtshormonen, waardoor de hersenen vrouwelijk worden. De hersenen passen dus bij het 

geslacht.                               

Hersenen zijn heel gevoelig voor veranderingen in hormoonconcentraties tijdens de kritieke periode 

van de ontwikkeling. Niet alleen de hormonen in het lichaam van de foetus, maar ook die daarbuiten 
(van de moeder) hebben invloed op de hersenen. Als de hormoonconcentraties in die periode 

veranderen, kan het dus gebeuren dat de hersenen zich abnormaal ontwikkelen. Een te hoge 

concentratie mannelijke geslachtshormonen in de baarmoeder of het bloed van de moeder kan er dus 
voor zorgen dat hersenen zich ontwikkelen tot mannelijke hersenen, ook al is het genotype en fenotype 

van de foetus vrouwelijk! Vrouwelijke hersenen bij een mannelijke foetus is ook mogelijk. 

Problemen/identiteit               
Als zo een baby geboren wordt, lijkt het een normale baby, maar al op jonge leeftijd (rond vijf jaar) 

beginnen de problemen. Jongens gedragen zich als meisjes en meisjes gedragen zich als jongens. Ze 
worden ook wel genderdysfore kinderen genoemd. Ze gedragen zich dus zoals hun hersenen 

ontwikkeld zijn, niet zoals ze eruit zien.                

Je snapt vast wel dat dat problemen met zich mee kan brengen. Ouders vinden het gek dat hun zoontje 
niet met autootjes wil spelen, maar met Barbies. Of dat hun dochtertje geen jurkjes aan wil, maar 

alleen stoere jongenskleren.                

De grootste problemen ontstaan meestal in de puberteit als het lichaam zich begint te ontwikkelen. Er 
ontwikkelen zich namelijk kenmerken van een geslacht waarvan ze niet voelen dat ze daartoe behoren. 

Stel je voor je voelt je een jongen en opeens krijg je borsten en word je ongesteld! Veel kinderen met 

dit probleem worden depressief en voelen zich dus heel ongelukkig. Soms is het zelfs zo erg dat deze 

kinderen zo niet meer verder willen leven. 

 

Is Barbie alleen voor 

echte meisjes? 



 

Behandeling 
Als blijkt dat een kind zich echt ongelukkig voelt in zijn lichaam, is er een behandeling mogelijk. 

Uiteindelijk kan het geslacht door een operatie veranderd worden, maar dat gebeurt niet zomaar. 

Slechts een klein deel van de genderdysfore kinderen (ongeveer vijf procent) blijkt later echt zijn of 
haar geslacht te willen laten veranderen (transseksueel). Eerst moet er dus gekeken worden of het kind 

transseksueel is.  

Er bestaan medicijnen die puberteitsremmers 
genoemd worden. Deze medicijnen zorgen  

ervoor dat de lichamelijke ontwikkelingen in 

de puberteit stoppen. Dit is om het kind tijd te 

geven om na te denken over wat hij of zij wil 
in de toekomst. In die periode gaan ze vaak  

naar een psycholoog om te praten over de 

voor- en nadelen van geslachtsverandering. 
Een belangrijk nadeel is bijvoorbeeld dat 

transseksuelen na de operatie geen kinderen 

meer kunnen krijgen. 
Een groot voordeel van de puberteitsremmers 

is dat het effect van deze medicijnen 

omkeerbaar is.

 
 

 

 

Jongeren die op hun zestiende nog altijd heel zeker weten dat ze in een verkeerd lichaam zitten en dat 
willen veranderen, krijgen cross-sex-hormonen (hormonen van het tegenovergestelde geslacht). Een 

kind dat eruit ziet als een jongen maar zich een meisje voelt, krijgt dan vrouwelijke hormonen. 

Hiermee begint de uitwendige geslachtsverandering, zoals het ontwikkelen van borsten of het krijgen 
van de baard in de keel.  

Daarna wordt het geslacht door een operatie veranderd. 

 

Acceptatie 

Zoals je al hebt gelezen worden genderdysfore kinderen vaak niet begrepen. Van de buitenkant zien ze 

er normaal en gezond uit, maar ze gedragen en kleden zich anders. Als jongens in een jurk over straat 
willen lopen, worden ze vaak nagewezen of nageroepen. Meisjes hebben het vaak makkelijker, omdat 

het normaler is voor een meisje om in stoere kleren te lopen. Maar over het algemeen worden ze niet 

geaccepteerd.  

Voor de ouders van genderdysfore kinderen is het ook moeilijk. Ze denken dat ze een dochter hebben 
en dat blijkt dan ineens een zoon te zijn! Meestal accepteren zij het wel en zij steunen hun kind in het 

moeilijke proces. Maar ook zij krijgen te maken met de opmerkingen van andere mensen, die het 

bijvoorbeeld raar vinden dat ouders hun zoon een meisjesnaam geven en in meisjeskleren laten lopen. 
Ook volwassen transseksuelen lopen nog vaak tegen problemen aan. Niet alleen worden ze soms 

nagekeken, maar denk ook maar eens aan het veranderen van je geslacht in je paspoort en andere 

officiële documenten. 
 

Gelukkig zijn er speciale verenigingen (zie website voor adressen) die speciale bijeenkomsten 

organiseren. Daar kunnen allemaal kinderen of volwassenen met hetzelfde probleem bij elkaar komen. 

Ze kunnen dan zichzelf zijn en zich gedragen zoals ze zich voelen en praten met kinderen die hetzelfde 
meemaken. 

 

 
 

 

 

Een jongen van 14 die zich 

meisje voelt en er ook zo uit wil 

zien. 



Vragen 

1. Wat is het verschil tussen genderdysforie en transseksualiteit? 

2. Welke chromosomen heeft een genderdysfoor meisje? 
3. Beschrijf het traject van behandeling dat een genderdysfoor kind (wat later transseksueel blijkt 

te zijn) moet doorlopen. 

4. Waarom is het een voordeel dat het effect van puberteitsremmers omkeerbaar is? 
5. Zoek op Internet wat ervoor kan zorgen dat de hormoonconcentraties in het bloed van de 

moeder kunnen veranderen? 

6. Wat vind je zelf van transseksualiteit? Wat zou je doen als je iemand kende die transseksueel 

is?
 

 

  
 

 


