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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van de beleidsverkenning naar de seksuele gezond-

heid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders 
(LHBt’s) in Nederland. Deze verkenning is eind 2012 uitgevoerd. Het rapport be-
staat uit een literatuuronderzoek, de rapportage over secundaire analyses op de 
data van de bevolkingsstudies Seksuele gezondheid in Nederland 2011 en geeft 
aanbevelingen voor toekomstig beleid en programmering van de gezondheidsbe-
vordering voor LHBt’s in Nederland. Het opstellen van deze kennis- en beleids-
basis is onderdeel van de activiteiten die Rutgers WPF overgenomen heeft van de 
voormalige Schorer. 

met dit rapport bieden we een zo compleet mogelijk overzicht van de huidige 
kennis van en inzichten in de seksuele gezondheidssituatie van LHBt’s. Op verschil-
lende terreinen zijn er bij LHBt’s seksuele en psychosociale gezondheidsachter-
standen ten opzichte van de heteroseksuele bevolking in Nederland. Daarnaast zijn 
er verschillen in de seksuele gezondheid binnen de LHBt-groep zelf. De uitkomsten 
van deze verkenning zullen worden gebruikt bij het vormgeven van de survey 
Seksuele gezondheid van LHBt’s, die Rutgers WPF in 2013 zal uitvoeren.

De voorlopige uitkomsten, conclusies en aanbevelingen vanuit deze verkenning 
zijn voorgelegd aan en besproken met relevante partijen. Hun commentaren en 
suggesties zijn zo goed mogelijk in dit eindrapport verwerkt. met het professionele 
veld en vertegenwoordigers van de doelgroep zullen de aanbevelingen uit deze 
verkenning nu vertaald moeten worden in haalbare en realistische doelen voor 
beleid, onderzoek en praktijk. 

Rutgers WPF wil hiermee een aanzet geven voor het formuleren van een ge-
deelde visie op de seksuele en psychosociale gezondheid van LHBt’s in Nederland. 
Daarbij wordt met partner- en doelgroep organisaties een gezamenlijke programmering 
voor verbetering van deze gezondheid nagestreefd.

Dianda Veldman
directeur
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Samenvatting

Het was al langer bekend dat niet-hetero’s op een aan-
tal gebieden minder goed af zijn dan heteroseksuelen. Over 
transgenders is minder bekend, maar ook bij hen lijken de 
problemen aanzienlijk. uit literatuuronderzoek en secundaire 
analyses op de data van de bevolkingsstudie Seksuele ge-
zondheid in Nederland 2011, blijkt dat sommige problemen 
op seksueel gebied relatief vaker voorkomen onder lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en trans-
genders (LHBt’s). zo beleven zij hun seksualiteit gemiddeld 
minder positief, zijn ze vaker ontevreden of hebben ze vaker 
schuldgevoelens. Ook hebben zij minder vaak een vaste partner. 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen 
komen onder deze groepen beduidend vaker voor.

Dit rapport laat zien dat er een aantal problemen zijn op 
het gebied van seksuele gezondheid van LHBt’s, maar ook 
dat de aard en omvang van de problemen verschillen tussen 
de verschillende subgroepen L, H, B en t. Relatief veel bisek-
suelen komen niet uit voor hun seksuele oriëntatie. Seksuele 
problemen en seksueel geweld komen bij hen vaker voor. 
transgenders hebben relatief vaak geen seks en zijn minder 
tevreden over hun seksleven. Ook zij hebben vaak last van 
seksuele problemen en hebben bovendien vaak seksueel 
geweld meegemaakt. Homoseksuele mannen hebben, net als 
biseksuele mannen, meer seksueel geweld meegemaakt dan 
heteroseksuele mannen en hebben vaker seks onder invloed 
van middelen. In tegenstelling tot biseksuele mannen hebben 
zij geen verhoogde kans op seksuele problemen, met uitzon-
dering van hiv-positieve homoseksuele mannen. Biseksuele 
vrouwen hebben een verhoogde kans op het meegemaakt 
hebben van seksueel geweld; bij lesbische vrouwen verschilt 
de kans niet significant van die bij heteroseksuele vrouwen. 
Lesbische vrouwen zijn minder tevreden over hun seksleven 
en hebben ook minder seksueel zelfvertrouwen. Ook hebben 
ze net als biseksuele vrouwen vaker problemen, met name 
opwindings- en orgasmeproblemen.

Niet alleen de seksuele gezondheid van LHBt’s blijft 
achter. Hetzelfde geldt voor de psychosociale en mentale 
gezondheid. Deels zijn de achterstanden van LHBt’s te 
verklaren vanuit minderheidsstress. Vooral het meemaken 
van afwijzing en geïnternaliseerde homofobie blijken samen 
te hangen met seksuele problemen. Echter, deze factoren 
verklaren de problemen maar voor een deel. Er moet dus 
gezocht worden naar andere verklaringen en mogelijke aan-
grijpingspunten voor preventie. 

De aard en omvang van de seksuele problemen van LHBt’s 
maken duidelijk dat in de reguliere zorg en preventie meer, 
en gedifferentieerd, aandacht moet zijn voor deze groepen. 
Professionals in de zorg en de preventie moeten beter voorbe-
reid worden op deze problematiek, met als doel de diversiteit in 
de seksuele (en psychosociale) gezondheid van LHBt’s beter te 
leren onderkennen en in hun werk te integreren.

Op een aantal terreinen laten LHBt’s achterstanden in 
seksuele gezondheid zien ten opzichte van heteroseksuelen. 
Ook zijn er verschillen in seksuele gezondheid binnen de 
groep LHBt’s geconstateerd. Niet altijd worden deze ach-
terstanden of verschillen gezien of in verband gebracht met 
seksuele of genderdiversiteit. Of deze worden te eenzijdig of 
geïsoleerd benaderd. Dit staat oplossingen in de weg. 

Om de gezondheid van LHBt’s te verbeteren, is herken-
ning en erkenning noodzakelijk, zowel in beleid als in praktijk. 
Hiervoor is nodig dat beleidsmakers en professionals op dit ge-
bied sensitiever worden en de nodige kennis verkrijgen. Ook zal 
een meer integrale benadering van de gezondheid van LHBt’s, 
waarin samenhang is aangebracht in seksuele, psychosociale 
en mentale aspecten van gezondheid, verder bij kunnen dragen 
aan het verminderen van gezondheidsachterstanden.
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1
introductie

in dit rapport bieden we een overzicht van kennis over de 

seksuele gezondheid van de nederlandse lhBt-groepen, 

inclusief eventuele belemmerende en bevorderende factoren. 

in het rapport over de acceptatie van homoseksualiteit in 

nederland, steeds gewoner, nooit gewoon (keuzenkamp, 

2011) concludeert het sociaal cultureel Planbureau dat 

de houding van de nederlandse bevolking tegenover 

homoseksualiteit in het algemeen positief is. toch wordt in 

veel onderzoek gevonden dat de gezondheid van lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en 

vrouwen en transgenders (lhBt’s) achterblijft bij die van de 

algemene bevolking. 
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Na het wegvallen van Schorer hebben Rutgers WPF en 
Soa aids Nederland een aantal werkzaamheden rondom 
seksuele gezondheid overgenomen. uitdrukkelijk is het de 
bedoeling deze werkzaamheden te (gaan) richten op de bre-
dere seksuele gezondheid van lesbische vrouwen, homosek-
suele mannen, biseksuelen en transgenders. uiteraard geldt 
datzelfde dan ook voor dit rapport, dat hiermee een basis en 
richting voor beleid in de komende jaren wil aanreiken.

Seksuele gezondheid is de centrale focus van dit rapport. 
Seksuele gezondheid is volgens de definitie van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO, 2006): 

“een aan seksualiteit gerelateerde toestand van fysiek, 
emotioneel, mentaal en sociaal welzijn; het is niet alleen de 
afwezigheid van ziekte, disfunctie of beperking. Seksuele ge-
zondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van 
seksualiteit en seksuele relaties, alsook de mogelijkheid van 
plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, dis-
criminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en 
te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen 
worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.” 

Vanuit deze brede visie op seksuele gezondheid heeft 
deze verkenning ook een brede invalshoek gekregen en wor-
den een aantal aspecten van seksuele gezondheid en factoren 
die hierop van invloed kunnen zijn vanuit diverse databron-
nen aangegeven. Hierbij ligt het accent minder op hiv/soa 
en meer op de andere aspecten van seksuele gezondheid. 
Voor een actueel overzicht van de hiv/soa problematiek bij 
homo- en biseksuele mannen, en het strategisch kader voor 
de aanpak hiervan, wordt verwezen naar de publicaties van 
Soa aids Nederland.

1.1	 Seksuele	oriëntatie	en	genderidentiteit
Seksuele oriëntatie wordt in de onderzoekspraktijk op 

verschillende manieren geoperationaliseerd. tegenwoordig 
zien we het meestal als een min of meer constant kenmerk 
van personen, dat zich kan uiten in seksueel gedrag of zelf-
benoeming als homo-, bi- of heteroseksueel (Sell, 2007).  
Het constante kenmerk zou dan de mate zijn waarin men ge-
oriënteerd is op het andere en/of eigen geslacht voor seks en/
of een relatie. In onderzoek wordt dit laatste vaak geopera-
tionaliseerd als in hoeverre men zich seksueel aangetrokken 
voelt tot mannen of vrouwen. De grootte van de groep wis-
selt afhankelijk van of men uitgaat van aantrekking, seksueel 
gedrag of zelfbenoeming.

transgender is een overkoepelende term die wordt 
gebruikt voor mensen bij wie het geboortegeslacht, de 

genderidentiteit (in hoeverre iemand zichzelf psychisch als man 
of vrouw ervaart) en de genderexpressie (in hoeverre iemand 
zich in kleding en andere uiterlijke kenmerken als man of als 
vrouw uit) niet overeenkomen (Bockting, Robinson & Rosser, 
1998). Het is geen vierde seksuele oriëntatie, maar het gaat 
om een andere dimensie, namelijk genderidentiteit. Er zijn dus 
homo-, bi- en heteroseksuele transgenders.

Vaak wordt bij transgenders onderscheid gemaakt tus-
sen travestieten, transgenderisten en transseksuelen. Deze 
groepen verschillen van elkaar wat betreft genderexpressie, 
genderidentiteit en behandelwens. travestieten uiten zich 
door middel van bijvoorbeeld kleding, naam en gedrag een 
deel van de tijd als het andere geslacht. meestal gaat het om 
geboren mannen die zich regelmatig of af en toe als vrouw 
uiten. De mate waarin travestieten zich ook vrouw voelen, 
verschilt onderling (Vennix, 1997). transseksuelen identifi-
ceren zich meer met het andere geslacht dan dat waarmee 
ze zijn geboren en hebben de (al dan niet vervulde) wens 
om door middel van medisch handelen hun lichaam blijvend 
aan te passen. Voor transgenderisten en genderqueers is niet 
hun genderidentiteit maar de maatschappelijke norm het 
probleem. zij staan min of meer tussen deze groepen in. ze 
identificeren zich als man én vrouw, ertussenin of als geen 
van beide en hebben vaak een genderexpressie en eventueel 
een behandelwens die daarbij aansluit (definities gebaseerd 
op Bockting, 2009; Doorduin & Van Berlo, 2012; motmans, 
2009; Vennix, 2010). 

Genderdysforie verwijst naar het gevoel van onvrede met 
het geboortegeslacht, waarbij die onvrede meestal ook het 
lichaam betreft. Niet alle transgenders zijn genderdysfoor. 
Bijvoorbeeld transseksuelen die hun behandeling al achter 
de rug hebben, mannelijke travestieten die zich man voelen 
en genderqueers, hebben doorgaans geen onvrede met hun 
geslacht. In dit rapport zullen we het niet hebben over gen-
derdysforie, maar over de gehele groep transgenders. als we 
schrijven over transmannen of Vm-transgenders, bedoelen 
we transgenders die zijn geboren als vrouw, maar zich man 
voelen, zich als zodanig presenteren en eventueel een ge-
slachtsaanpassende behandeling hebben ondergaan. analoog 
hieraan zijn mV-transgenders of transvrouwen geboren als man.

Categorisering en labeling in onderzoek, zowel van 
homo- en biseksualiteit als van ‘transgender-zijn’, doen zel-
den recht aan de uiteenlopende seksuele en genderidentitei-
ten, gevoelens, seksuele praktijken en genderexpressies, zoals 
die voorkomen. Iemand kan altijd seks hebben gehad met 
personen van het andere geslacht, maar ook fantaseren over 
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iemand van het eigen geslacht. Is hij dan bi? En net zo bi als 
een vrouw die zich aangetrokken voelt tot zowel mannen als 
vrouwen, maar alleen nog maar een relatie heeft gehad met 
een vrouw? Niet alleen zijn de verschillende labels minder 
eenduidig dan ze lijken, de identiteit van iemand kan ook 
veranderen in de loop van de tijd. 

Vooral onder niet-heteroseksuele vrouwen is onderzoek 
gedaan naar hoe zij zichzelf benoemen. Het blijkt dat zij door 
de jaren heen vaak van label wisselen (Diamond, 2009). 
Ook jongvolwassen mannen, voornamelijk mannen die zich 
biseksueel noemen, veranderen door de tijd van zelfbenoe-
ming (Savin-Williams, Joyner, & Rieger, 2012). Bovendien 
gebruiken sommige mensen veel liever andere labels dan 
homo, lesbisch of bi: gay en queer komen bijvoorbeeld veel 
voor onder jongeren. zo’n 20% van de onderzochte jongeren 
geeft er liever helemaal geen naam aan (Van Lisdonk & Van 
Bergen, 2011). 

1.2	 Juridisch	en	historisch	kader
De term homoseksualiteit is van relatief recente datum. 

In 1869 werd het woord voor het eerst gebruikt door karl-
maria kertbeny. De begrippen biseksualiteit en heterosek-
sualiteit zijn van latere datum. Deze werden in 1892 voor 
het eerst genoemd in een vertaling van Von kraft-Ebings 
Psychopathia Sexualis. Voor het einde van de negentiende 
eeuw was ‘sodomie’ een seksuele daad, strafbaar bovendien, 
maar geen identiteit (Van der meer, 1995). In de middel-
eeuwen werd sodomie in Nederland strafbaar gesteld vanuit 
religieuze motieven. Sodomie werd in Nederland gelegali-
seerd door Frankrijk in 1811; sinds de onafhankelijkheid van 
Nederland twee jaar later zijn geen nieuwe wetten geïntro-
duceerd om sodomie als zodanig opnieuw strafbaar te stellen.

De introductie van de ‘moderne’ notie van homoseksualiteit 
werd voorafgegaan door een andere ontwikkeling. mannen en 
vrouwen werden tot de achttiende eeuw niet gezien als es-
sentieel verschillend. Er werd over gedacht als één sekse met 
twee verschillende genders: de man als ideaal van de mense-
lijke soort, de vrouw als mindere. In de loop van de achttiende 
eeuw veranderde dat. toen won het idee terrein dat vrouwen 
tot een totaal andere categorie behoorden dan mannen. Dit 
veranderde ook de manier waarop er naar seksuele rela-
ties werd gekeken. Homoseksueel gedrag werd gelijkgesteld 
aan excessieve seksualiteit, iets wat toen nog gezien werd 
als ‘vrouwelijk’. Dit werd de basis van de inversie-hypothese 
(Schuyf, 2000). Homoseksuele mannen waren geen echte 
mannen, maar vrouwelijke zielen in een mannenlichaam.  
ze werden ook wel gezien als derde geslacht, de uraniërs.  

Dit was het begin van een essentialistische opvatting van 
homoseksualiteit (Van Lieshout & Van’t Sant, 1988).

tegelijkertijd zagen de meeste mensen rond de eeuw-
wisseling homoseksualiteit als het resultaat van verleiding. 
Vooral jongeren zouden kwetsbaar zijn voor deze verleiding. 
Bovendien was het volgens toenmalig minister van Justitie 
Regout zo dat: “juist de meerderjarige wellusteling bij voor-
keur zijn slachtoffers zoekt onder aankomende jongelingen”. 
Daarom riep hij in 1911 artikel 248bis in het leven, een 
wetsartikel in het Nederlands Wetboek van Strafrecht als 
aanvulling op de zedelijkheidswet. Daarin werd de leeftijd 
waarop men homoseks mocht hebben verhoogd tot 21 jaar, 
terwijl heteroseks al legaal was bij 16 jaar. Homo’s begonnen 
zich rond die tijd te organiseren en afschaffing van 248bis 
werd een centraal strijdpunt. In 1971 werd het uiteindelijk 
echt afgeschaft (Van Lieshout & Van’t Sant, 1988). Rond 
diezelfde tijd, namelijk in 1973, werd onder druk van de 
homobeweging homoseksualiteit als psychische aandoening 
geschrapt uit de Diagnostic and Statistical manual of mental 
Disorders (DSm).

In veel discussies over homoseksualiteit werd uitslui-
tend of vooral naar mannelijke homoseksualiteit gekeken. 
Lesbische vrouwen komen later in beeld dan homoseksuele 
mannen. Desalniettemin zien we ook bij vrouwen de link tus-
sen homoseksualiteit en inversie. Lesbische vrouwen werden 
gezien als vrouwen die (te) weinig vrouwelijk waren en zich 
mannelijk gedroegen. al snel werd een lesbische identiteit 
gelinkt aan mannelijkheid en dat beeld werd geïnternaliseerd 
door vrouwen zelf (Schuyf, 2000).

In 1993 trad de Wet Gelijke Behandeling in werking, waar-
bij discriminatie op seksuele oriëntatie strafbaar werd gesteld. 
Geregistreerd partnerschap voor (onder meer) homoseksuele 
stellen werd mogelijk in 1998, waarbij de rechten weinig onder-
deden voor die van getrouwde stellen. Niet veel later – in 2001 
– werd het burgerlijk huwelijk ook opengesteld voor partners 
van hetzelfde geslacht. Nederland was het eerste land waar dit 
gebeurde. tegelijkertijd werd het mogelijk om kinderen te adop-
teren. Op dit moment is het wetsvoorstel om het mee-moeder-
schap bij lesbische stellen beter te regelen in behandeling bij de 
Eerste kamer. Daarmee zijn belangrijke wettelijke ongelijkheden 
tussen hetero- en homoseksuelen verdwenen; resterende onge-
lijkheden zijn onderwerp van (politieke) discussie.

De geschiedenis van het denken over transgenders 
is sterk gelinkt aan de geschiedenis van homoseksualiteit. 
zoals gezegd is in de achttiende eeuw het idee ontstaan dat 
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er twee geslachten waren die min of meer onafhankelijk 
van elkaar bestaan. Dit maakte eind negentiende eeuw de 
conceptualisering mogelijk van een vrouwelijke ‘ziel’ in een 
mannenlichaam, bijvoorbeeld door karl ulrichs en Richard 
von kraft-Ebing (miller, 1995). Dit lijkt op hoe nu over trans-
seksualiteit gedacht wordt, maar overlapte in die tijd als con-
cept met wat we nu homoseksueel noemen. De scheiding die 
we tegenwoordig vaak maken tussen genderidentiteit – man, 
vrouw of iets daarbuiten of daartussen zijn – en seksuele 
oriëntatie – op mannen, vrouwen of beiden vallen, werd toen 
nog niet zo sterk gemaakt.

De term ‘transseksueel’ werd voor het eerst gebruikt 
in 1949 door de seksuoloog David Caldwell. Endocrinoloog 
Harry Benjamin gaf er bekendheid aan en onderstreepte 
het belang van medische aanpassing. Hij richtte in de VS de 
eerste genderidentiteitskliniek op. Vanaf 1965 kwam de term 
‘transgender’ in zwang. Deze werd aanvankelijk gebruikt om 
te wijzen op ervaringen die niet goed in de hokjes ‘travestie’ 
en ‘transseksualiteit’ pasten. Virginia Prince, die de term als 
één van de eersten gebruikte, leefde bijvoorbeeld eerst als 
travestiet maar ging na verloop van tijd fulltime als vrouw 
door het leven zonder dat zij behoefte had aan operaties. 
tegenwoordig heeft de term transgender zich ontwikkeld  
als parapluterm voor allerlei verschillende vormen van 
gendervariatie. Wij zullen het begrip ook in dit rapport 
op die manier gebruiken, of spreken van ‘mensen met 
transgendergevoelens’.

Sinds de jaren tachtig is de huidige transgenderbeweging 
in opkomst, die onder andere strijdt voor depathologisering 
van transgender-zijn, toegang tot (betere) transgenderzorg, 
zelfbeschikking over het lichaam en wettelijke erkenning van 
genderidentiteit (Stryker, 2008).

Bij de geboorte wordt – tenzij dit onmogelijk is – een 
geslacht toegewezen aan ieder kind. Voor transseksuelen 
is het moeilijk en voor sommigen zelfs onmogelijk om het 
geslacht te wijzigen in de Gemeentelijke Basis administratie 
(GBa). Eisen daarvoor zijn dat er een volledige geslachtsaan-
passing heeft plaatsgevonden en dat de betreffende persoon 
niet (meer) vruchtbaar is (artikel 1:28 van het Burgerlijk 
Wetboek). Human Rights Watch heeft in 2011 de Nederlandse 
regering opgeroepen om deze eisen te schrappen. Het wets-
voorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste kamer. Voor 
transgenders die zich niet ofwel man ofwel vrouw voelen, 
is er geen enkele juridische erkenning. Een andere juridi-
sche moeilijkheid waar transgenders mee te maken kunnen 
hebben, betreft het kiezen en wijzigen (in de GBa) van hun 

voornaam. Een voornaam die niet in overeenstemming is met 
het officiële geslacht kan als ongepast worden aangemerkt. 
tot slot is in de Wet Gelijke Behandeling genderidentiteit op 
dit moment nog niet opgenomen, waardoor discriminatie van 
transgenders op deze grond niet aangevochten kan worden.

1.3	 Beleidskader
Homo-emancipatie is voor de overheid een zaak die 

individuele ministeries overstijgt. Sinds 1986 is er wel een 
bewindspersoon voor verantwoordelijk. Hoewel de openstel-
ling van het burgerlijk huwelijk in 2001 een enorme stap 
was in de gelijke behandeling van homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen, heerste er tegelijkertijd brede con-
sensus dat daarmee de emancipatie van deze groepen nog 
niet was voltooid. In datzelfde jaar kwam de overheid met de 
beleidsnota Paars over Roze over homo-emancipatiebeleid. 
Doel van het beleid is “het bereiken van een situatie waarin 
mensen, ongeacht hun seksuele voorkeur, op voet van gelijk-
heid aan alle facetten van het maatschappelijk leven kun-
nen deelnemen” (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, 2001). afwijzing van en geweld tegen homoseksuelen 
worden aangedragen als reden om aandacht te blijven beste-
den aan homo-emancipatie. uitgangspunten van het beleid 
zijn behoud van de verworvenheden, de benadering van 
homobeleid als onderdeel van diversiteitsbeleid, concentratie 
van expertise op het terrein van homo-emancipatie, specifiek 
beleid waar dat nodig is en het continueren van de interna-
tionale voortrekkersrol die Nederland speelt op dit gebied.

In 2005 volgde de nota Roze in alle kleuren (ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2005). In deze nota worden 
specifieke kwetsbare groepen benoemd, met name allochtonen, 
jongeren en zorgafhankelijke ouderen met een homoseksuele 
oriëntatie. De verantwoordelijkheid voor homobeleid wordt in 
deze nota (meer) gelegd bij lokale overheden. De landelijke over-
heid stelt weliswaar kaders, maar houdt verder alleen een vinger 
aan de pols. al twee jaar later volgde de nota Gewoon homo 
zijn (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007). 
Voor het eerst staat in de ondertitel “lesbisch- en homo-eman-
cipatiebeleid”, waar tot dan toe het generieke ‘homobeleid’ werd 
gebruikt. Ook transgenders worden voor het eerst genoemd in 
de nota. De aanpak tot dan toe wordt in deze nota niet afdoende 
genoemd. De beleidslijnen zijn echter een voortzetting van het 
beleid uit de eerdere twee notities, gericht op bespreekbaarheid, 
dialoog en samenwerking op landelijk en lokaal niveau.

Het huidige beleid is vastgelegd in een nota over hoofd-
lijnen van beleid voor vrouwen- als homo-emancipatie  
(ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011).  
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In deze nota komen transgenders uitgebreider aan bod dan 
voorheen. Hoewel verschil wordt gemaakt tussen homoseksu-
ele mannen en vrouwen en ook aan transgenders apart aan-
dacht wordt besteed, is er geen specifieke aandacht voor bisek-
suelen. Gelijkberechtiging is voor het eerst sinds de openstel-
ling van het burgerlijk huwelijk weer een apart aandachtspunt. 
Het gaat om wetgeving rondom ouderschap, bloeddonorschap 
en de rechten van transgenders. Naast sociale acceptatie van 
homoseksuelen en transgenders wordt in de nota ook aan-
dacht besteed aan weerbaarheid van de doelgroepen zelf, met 
name in het licht van hun veiligheid. Ook wordt de aanpak van 
antihomoseksueel geweld steviger aangezet.

In het gezondheidsbeleid (ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 2011) is aandacht voor seksuele gezondheid, 
maar niet of nauwelijks voor LHBt’s als aparte groep, met uit-
zondering van mannen die seks hebben met mannen (msm) in 
het kader van hiv/soa. Door het RIVm/CIb is het beleid verder 
uitgewerkt (RIVm, 2011), met ook hierbij voornamelijk aandacht 

voor msm en seksuele gezondheid, maar niet voor LHBt’s als 
groep. Het beleid ten aanzien van msm blijft gericht op con-
doomgebruik en testen. Er is in de nota geen specifieke aan-
dacht voor transgenders en biseksuelen, terwijl er aanwijzingen 
zijn dat het risico op hiv onder deze groepen relatief groot is. 

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap is de laatste jaren wel aandacht voor seksuele en 
genderdiversiteit, met name in het onderwijs. Deze aandacht 
is veelal primair ingezet vanuit het emancipatieperspectief, 
maar soms ook gericht op specifieke gezondheidskwesties, 
zoals het verhoogde risico op suïcide onder jonge LHBt’s.

Concluderend wordt in het landelijk beleid vrijwel alleen 
in het emancipatiebeleid rekening gehouden met LHBt’s en 
hun specifieke problematiek. De gezondheid en emancipatie 
van transgenders krijgt sinds kort wel aandacht in het lan-
delijke beleid. Voor biseksualiteit is nog nauwelijks specifieke 
aandacht. als het gaat om seksuele gezondheid is de focus 



11
DIVERSItEIt IN DE SEkSuELE GEzONDHEID VaN LHBt’S

vooral gericht op soa- en hiv-preventie bij msm. Een inte-
graal LHBt-gezondheidsbeleid ontbreekt. 

1.4	 kernvragen	en	databronnen
In dit rapport geven we aan de hand van vier kernvra-

gen een zo compleet mogelijk overzicht van de (seksuele) 
gezondheid van LHBt’s in Nederland. We doen dat op basis 
van bestaande kennis en inzichten vanuit verschillende da-
tabronnen. De antwoorden op deze vier vragen vormen de 
onderbouwing voor aanbevelingen op het gebied van LHBt’s 
en (het verbeteren van) hun seksuele gezondheid. 

De kernvragen luiden: 
• Hoe groot zijn de LHBt-groepen?
•  Wat voor problemen hebben zij op het gebied van seksuele 

gezondheid? Hoe vaak komen deze problemen voor? En 
hoe hangt seksuele gezondheid samen met het welbevinden 
van LHBt’s?

•  Verschillen deze problemen tussen mannen en vrouwen, 
homo- en biseksuelen, en tussen transgenders en 
niet-transgenders?

•  Wat zijn factoren die (mogelijk) aan deze problemen bijdragen 
en welke factoren hebben juist een beschermende werking?

Voor de beantwoording verzamelden we op meerdere 
manieren informatie. ten eerste zijn voor dit rapport secun-
daire analyses gedaan op de data van de bevolkingsstudies 
Seksuele Gezondheid in Nederland uit 2009 en 2011. Hierbij 
is de seksuele gezondheid van LHBt’s in kaart gebracht in 
vergelijking met heteroseksuelen en niet-transgenders. In deze 
bevolkingsonderzoeken wordt een representatieve steekproef 
van Nederlanders ondervraagd over uiteenlopende aspecten 
van seksualiteit en seksuele gezondheid, zoals gedrag, beleving, 
seksuele problemen, anticonceptie, veilig vrijen en grensover-
schrijding. De respondenten zijn geworven via online onder-
zoekspanels en zijn in de leeftijd van 15 tot 70 jaar (zie verder: 
Bakker et al., 2009; Wijsen & De Haas, 2012).

ten tweede door literatuurstudie. Deze richt zich vooral 
op literatuur over LHBt’s in Nederland sinds 2000. Daar 
waar weinig of geen literatuur voorhanden is over de situatie 
in Nederland, maken we gebruik van literatuur over andere 
westerse landen. De situatie van LHBt’s in Nederland is niet 
noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met die in andere landen. 
In Nederland is de acceptatie van homoseksualiteit bijvoor-
beeld al jaren beduidend beter dan elders (keuzenkamp, Bos, 
Duyvendak, & Hekma, 2006; keuzenkamp, 2011). toch kun-
nen bronnen uit andere westerse landen informatief zijn en 
de Nederlandse situatie in perspectief plaatsen.

Er is gezocht naar publicaties via verschillende instellingen 
die zich bezighouden met onderzoek naar homoseksualiteit. 
Naast Rutgers WPF zijn dat vooral het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en mOVISIE. Ook is geput uit documentatie 
afkomstig van Schorer. Dit is aangevuld door middel van 
mondelinge communicatie met onderzoekers in dit veld.  
Hen is met name gevraagd naar grijze literatuur, zoals onder-
zoek van studenten en ongepubliceerde studies. Voor gepubli-
ceerde studies hebben we gezocht in bibliografische bestanden 
(PsycInfo, medLine en de catalogus van Rutgers WPF). Daarbij 
hebben we gezocht op de namen van Nederlandse onder-
zoekers, thematische trefwoorden die zijn gebaseerd op de 
onderzoeksvragen en jaar van uitgave (vanaf 2000). 
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2
hoe groot ziJn  
de groePen?

de vraag hoe groot de lhBt-groepen in nederland zijn, is 

op basis van de beschikbare informatie alleen bij benadering 

te beantwoorden. schattingen van de grootte van de lhBt-

groepen hangen af van de onderzoeksmethode en wijze van 

steekproeftrekking, de manier waarop naar seksuele oriëntatie 

en gendergevoelens is gevraagd, en hoe de subgroepen 

uiteindelijk in de analyses en rapportages zijn samengesteld  

en worden vergeleken.
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2.1		Aantal	homo-	en	biseksuelen
Seksuele oriëntatie wordt meestal gezien als een min 

of meer constant kenmerk van een persoon, dat zich kan 
uiten in seksueel gedrag of zelfbenoeming als homo-, bi- of 
heteroseksueel (Sell, 2007). Het constante kenmerk zou dan 
de mate zijn waarin men georiënteerd is op het andere en/of 
eigen geslacht voor seks en/of een relatie. In onderzoek wordt 
dit laatste vaak geoperationaliseerd als in hoeverre men zich 
seksueel aangetrokken voelt tot mannen of vrouwen. De 
grootte van de groep wisselt afhankelijk van of men uitgaat 
van aantrekking, seksueel gedrag of zelfbenoeming.

Voor de schatting van de grootte van de (sub)groep(en) 
zijn we in dit hoofdstuk uitgegaan van data uit Seksuele 
Gezondheid in Nederland 2009 (Bakker et al., 2009). Dit 
doen we vooral omdat hierin ook gevraagd is naar zelfbenoe-
ming. alle respondenten is gevraagd of men seks heeft gehad 
in de afgelopen zes maanden, of men zich aangetrokken 
voelt tot mannen of vrouwen, en hoe men zichzelf noemt. De 
eerste twee vragen hadden vijf antwoordcategorieën, van ‘al-
leen tot/met mannen’ tot ‘alleen tot/met vrouwen’. Daarnaast 
kon bij gevoelens van aantrekking aangegeven worden dat 
men zich tot geen van beide geslachten aangetrokken voelde 
of dat men het (nog) niet wist. aan degenen die aangaven 
zich niet uitsluitend aangetrokken te voelen tot het andere 
geslacht is vervolgens nog gevraagd hoe men zichzelf zou 
benoemen: homo/lesbisch, meer homo/lesbisch dan bi, bisek-
sueel, meer hetero dan bi, of hetero. Bij zelfbenoeming was 
er nog de optie om aan te geven dat betreffende categorieën 
niet van toepassing zijn binnen de cultuur van de respon-
dent. Dit laatste is slechts door één man en door één vrouw 
aangegeven. Voor de overzichtelijkheid zijn de middelste drie 
categorieën van alle vragen samengenomen. Degenen die 
zich ‘meer homo/lesbisch dan bi’ of ‘meer hetero dan bi’  
noemen worden ‘biseksueel’ genoemd.

Rond 9% van de respondenten noemt zich homo/lesbisch of 
biseksueel (of in ieder geval niet heteroseksueel). Van de man-
nen noemt 3,6% zich homo en 5,5% bi. Vrouwen noemen zich 
minder vaak lesbisch (1,4%), maar vaker bi (7,4%). aantrekking 
tot het eigen geslacht wordt door iets meer mannen gerappor-
teerd. 4,2% van hen voelt zich uitsluitend aangetrokken tot man-
nen en 5,7% tot zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen ligt dat 
anders. Van de vrouwen voelt 1,5% zich uitsluitend aangetrokken 
tot vrouwen en 9,4% tot beide. Seks met iemand van het eigen 
geslacht in de afgelopen zes maanden komt minder vaak voor. 
3,6% van de mannen heeft seks gehad met alleen mannen en 
2,0% met zowel mannen als vrouwen. Van de vrouwen heeft 
1,6% seks gehad met alleen vrouwen en 0,8% met allebei.

mannen die zichzelf ‘homo’ noemen voelen zich bijna 
allemaal alleen tot mannen aangetrokken. De ‘biseksuele’ 
mannen voelen zich tot zowel mannen als vrouwen aange-
trokken en de mannen die zichzelf ‘hetero’ noemen alleen 
tot vrouwen. mutatis mutandis geldt ditzelfde voor vrouwen. 
aantrekking en zelfbenoeming liggen dus behoorlijk in elkaars 
verlengde, al overlapt het niet volledig. 

als het gaat om het geslacht van de sekspartners is het 
voor de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen net als 
voor de heteroseksuele mannen en vrouwen ook duidelijk.  
zij hebben bijna allemaal alleen seks met iemand van het 
eigen geslacht. Bij de biseksuelen ligt dit anders. Van de bi-
seksuele vrouwen hebben verreweg de meesten alleen seks 
met mannen. Van de biseksuele mannen hebben ook de 
meesten alleen seks met vrouwen. Dat veel van hen alleen 
seks met het andere geslacht hebben zou erop kunnen wijzen 
dat een aanzienlijk deel ten onrechte als ‘biseksueel’ geclas-
sificeerd is. aan de andere kant zijn er geen mannen en  
vrouwen die uitsluitend seksuele aantrekking voelen tot het 
andere geslacht geclassificeerd als ‘biseksueel’, omdat zij  
automatisch tot de heteroseksuelen zijn gerekend. Dus alleen 
degenen die zich niet-hetero (of homo/lesbisch) noemen én 
minstens enige aantrekking voelen tot het eigen geslacht zijn 
biseksueel. Daarnaast zijn biseksuelen niet goed te classificeren 
op basis van het geslacht van de sekspartners. zij kunnen 
immers prima een tijd alleen maar seks hebben met iemand 
of meerdere mensen van één geslacht, ook als er sprake is 
van aantrekking tot het andere geslacht. Noch seks met 
vrouwen, noch met mannen is een duidelijke aanwijzing dat 
classificatie als biseksueel onterecht is. 

tabel	1.
percentages	van	het	aantal	nederlanders	met	een		
niet-heteroseksuele	oriëntatie

mannen
4,2%  aantrekking tot 

mannen
3,6%  zelfbenoeming als 

homo
3,6%  seks met alleen 

mannen
5,7%  aantrekking
 tot beide
5,5%  zelfbenoeming als 

biseksueel*
2,0% seks met beide

Vrouwen
1,5%  aantrekking tot 

vrouwen
1,4%   zelfbenoeming als 

lesbisch
1,6%  seks met alleen 

vrouwen
9,4%  aantrekking
 tot beide
7,4%   zelfbenoeming als 

biseksueel*
0,8%  seks met beide

*  Biseksueel is inclusief ‘meer hetero dan bi’ en ‘meer homo /lesbisch dan bi’.
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2.2	 Aantal	transgenders
Voor wat betreft mensen met transgendergevoelens is 

het niet eenvoudig om betrouwbare cijfers te geven. Er zijn 
wel schattingen van het aantal travestieten en ook van trans-
seksuelen, maar er zijn geen betrouwbare schattingen van 
het aantal transgenderisten. 

In Seksuele gezondheid in Nederland 2011 is recent wel 
onderzocht in hoeverre men zich in de algemene bevolking 
psychisch man en/of vrouw voelt. 5,7% van de als man gebo-
ren transgenders en 4,0% van de als vrouw geboren trans-
genders voelt zich psychisch minimaal even sterk het andere 
geslacht als hun geslacht bij geboorte. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen degenen die zich psychisch evenveel 
man als vrouw voelen – zij worden ‘genderambigu’ genoemd 
– en degenen die zich meer het andere geslacht voelen dan 
het geboortegeslacht. zij worden ‘genderincongruent’ ge-
noemd. De meesten zijn genderambigu. Slechts 1,1% van 
de als man geboren transgenders en 0,8% van de als vrouw 
geboren transgenders is genderincongruent (kuyper, 2012).

Deze mensen hebben echter niet allemaal onvrede met 
het eigen lichaam en de wens om hun lichaam aan te pas-
sen. Dergelijke verlangens komen slechts sporadisch, namelijk 
0,6% van de geboren mannen en 0,25% van de geboren 
vrouwen. Ook hier gaat het vooral om genderambiguen. Bij 
de genderincongruenten gaat het om 0,2% van de geboren 
mannen en 0,05% van de geboren vrouwen. Dit zijn mensen 
die mogelijk in aanmerking zouden komen om van geslacht te 
veranderen. 

Olyslager en Conway (2008) komen op basis van cijfers 
van mensen die een hormonale behandeling ondergaan tot 
een nog lagere prevalentie van transseksualiteit van minimaal 
0,05% voor man-naar-vrouwtransseksuelen en 0,025% voor 
vrouw-naar-man transseksuelen.

Het aantal mannelijke travestieten schat Vennix (1997) 
op 1,2% tot 5,3%. Betrouwbare representatieve studies zijn 
verder schaars. In Seksuele gezondheid in Nederland 2006 is 
gevraagd of mensen bijzondere seksuele verlangens hadden. 
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aan degenen die dit bevestigend beantwoordden is gevraagd 
waar het dan over ging. 3,3% van de mannen en 0,2% van de 
vrouwen gaven aan een verlangen te hebben naar travestie 
en respectievelijk 2,8% en 0,1% praktiseerde het daadwerkelijk 
(De Graaf & Vanwesenbeeck, 2006).

tabel	2.	
	Schattingen	van	het	percentage	nederlanders	met	
transgendergevoelens*

minimaal maximaal

transgender, geboren als man 0,6% 5,7%

transseksueel 0,05% 0,2%

travestiet 1,2% 5,3%

transgenderist ? 5,7%

transgender, geboren als vrouw 0,25% 4,0%

transseksueel 0,025% 0,05%

travestiet 0,1% ?

transgenderist ? 4.0%

*  De schattingen van het aantal mensen met transgendergevoelens zijn 

gebaseerd op kuyper (2012). De maximumschatting van het aantal mensen 

met transgendergevoelens (en transgenderisten) bestaat uit degenen die 

zich psychisch minstens zoveel het andere geslacht voelen als het eigen 

geboortegeslacht. De minimumschatting is het aantal dat daar genderdys-

fore gevoelens bij heeft. De maximumschatting van het aantal transsek-

suelen bestaat uit degenen die zich psychisch meer het andere dan het 

geboortegeslacht voelen, genderdysfore gevoelens hebben en een medische 

behandelwens. De minimumschatting is ontleend aan Olyslager en Conway 

(2008). De schattingen van het aantal mannelijke travestieten is ontleend 

aan Vennix (1997).
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3
seksuele
gezondheid

om de vraag te beantwoorden welke problemen op het gebied 

van seksuele gezondheid bij lhBt’s voorkomen, in welke mate 

en in hoeverre er verschillen zijn tussen heteroseksuelen, 

homoseksuelen en biseksuelen, en tussen transgenders en 

niet-transgenders, hebben we secundaire analyses uitgevoerd 

op de data van de bevolkingsstudie seksuele gezondheid in 

nederland 2011 (de graaf, 2012b). Bij verschillende onderdelen 

wordt ook ander onderzoek aangehaald, waaronder de schorer 

Monitor 2011 en recent onderzoek onder transgenders.



17
DIVERSItEIt IN DE SEkSuELE GEzONDHEID VaN LHBt’S

Bij deze secundaire analyses is de volgende categorisering 
aangehouden. mannen die zich alleen tot mannen aangetrok-
ken voelen, zijn als homoseksueel gecategoriseerd en mannen 
die zich alleen aangetrokken voelen tot vrouwen als heterosek-
sueel. Voor vrouwen is eenzelfde categorisering gehanteerd. 
Iedereen die zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken 
voelt, is als biseksueel gecategoriseerd, ook als er een voor-
keur bestaat voor één van beide geslachten. Iedereen die zich 
minstens even sterk identificeert met het andere geslacht als 
met het eigen geslacht bij geboorte is gerekend tot de groep 
‘mensen met transgenders gevoelens’. zie tabel 3 voor de de-
mografische samenstelling van deze groep.

In Seksuele gezondheid in Nederland 2011 is alleen 
naar aantrekking en gedrag gevraagd, en niet naar identiteit 
of zelfbenoeming. De grootte van de verschillende LHBt-
groepen, gebaseerd op aantrekking, verschilt in geringe mate 
van de omvang uit hoofdstuk 2, namelijk 3,8% (2009: 4,2%) 
van de mannen voelt zich uitsluitend aangetrokken tot man-
nen en 1,2% (2009: 1,5%) van de vrouwen voelt zich uitslui-
tend aangetrokken tot vrouwen. 4,8% (2009: 5,7%) van de 
mannen en 10,1% (2009: 9,4%) van de vrouwen voelt zich 
zowel aangetrokken tot mannen als vrouwen. Het grootste 
deel van deze groep, namelijk 3,0% (2009: 4,1) van de man-
nen en 8,3% (2009: 7,8) van de vrouwen valt vooral op het 
andere geslacht.

De analyse heeft belangrijke beperkingen. Een bestaand 
databestand is (achteraf) ingedeeld in LHBt-(sub)groepen, 
en vervolgens is voor deze groepen gekeken naar de ver-
schillende aspecten van seksuele gezondheid en zijn deze 
onderling vergeleken. Een andere beperking is dat de be-
vraging van seksuele gezondheid, bedoeld voor de algemene 
bevolking, niet altijd geheel of volledig van toepassing is op de 
LHBt-groep, en de uitkomsten soms meer vragen oproepen 
dan antwoorden geven. met deze kanttekeningen biedt deze 
secundaire analyse wel een eerste verkenning van relevante 
thema’s in de seksuele gezondheid van LHBt’s die in vervolg-
onderzoek getoetst en verdiept kunnen worden.

In dit hoofdstuk rapporteren we achtereenvolgens over: 
seksueel gedrag, seksuele beleving, seksueel geweld en 
grensoverschrijding, veilig vrijen, soa en hiv, seksuele pro-
blemen en de seksuele ontwikkeling van LHBt’s. Van al deze 
aspecten geven we aan hoeveel ze voorkomen onder LHBt’s. 
Daarbij vergelijken we homo- en biseksuele mannen met 
heteroseksuele mannen, lesbische en biseksuele vrouwen 
met heteroseksuele vrouwen en personen met een ambiva-
lente of incongruente genderidentiteit met personen zonder 

transgendergevoelens. In de vergelijkingen tussen homo-, 
bi- en heteroseksuele mannen en vrouwen zijn de mensen 
die aangeven dat ze geen seksuele aantrekking voelen of die 
nog niet weten tot welk geslacht ze zich aangetrokken voelen, 
niet meegenomen.

Bij het vergelijken van de verschillende groepen is ge-
bruik gemaakt van de Chi2-toets (bij het vergelijken van 
percentages) of van variantieanalyse (bij het vergelijken van 
gemiddelden). In de tabellen wordt steeds aangegeven of er 
significante verschillen zijn gevonden. Hierbij wordt een sig-
nificatieniveau gehanteerd van .05. Dit betekent dat de kans 
dat de gevonden verschillen op toeval berusten kleiner is dan 
5%. Daarnaast is ook gekeken naar de effectgrootte: Cramer’s 
V bij de Chi2-toets en Eta2 bij variantie analyse. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen marginale verschillen (Cramer’s 
V < .10 of Eta2 < .02) en verschillen met een minstens klein 
effect (Cramer’s V > .10 of Eta2 > .02). Significante verschillen 
die minstens klein zijn worden aangegeven met een X of f, 
significante maar marginale verschillen worden aangegeven 
met een O en P. Een f geeft dan bijvoorbeeld dat een 
percentage of gemiddelde in een subgroep relatief laag is, 
gegeven het overeenkomstige percentage of gemiddelde bij 
hetero’s of mensen zonder transgender gevoelens, en dat het 
verschil minstens klein is.

3.1	 Seksueel	gedrag
Voor alle groepen is gekeken naar ervaring met seks1, 

het aantal en geslacht van de sekspartners, de seks- en 
masturbatiefrequentie, pornogebruik en seks op of via inter-
net. Vragen naar geslachtsgemeenschap lijken door lesbische 
vrouwen en homoseksuele mannen niet valide te zijn inge-
vuld en worden hier alleen voor biseksuele mannen en vrou-
wen en transgenders gerapporteerd. Ervaring met anale seks 
lijkt ook voor lesbische vrouwen onbetrouwbaar beantwoord 
en wordt alleen voor mannen, biseksuele vrouwen en trans-
genders gerapporteerd.

In de totale groep heeft 8,8% van de mannen en 7,9% 
van de vrouwen wel eens seks gehad met iemand van het-
zelfde geslacht. 3,1% van de mannen, en 0,6% van de vrouwen, 
heeft uitsluitend seks gehad met seksegenoten en 5,7% van 
de mannen en 7,3% van de vrouwen ook met iemand van het 
andere geslacht.

In het afgelopen half jaar had 5,3% van de mannen en 
1,9% van de vrouwen seks met iemand van hetzelfde geslacht. 

1  Seks wordt hierbij ruim opgevat en kan van alles zijn. Bijvoorbeeld strelen  
(van borsten, penis of vagina), orale seks, anale seks of geslachtsgemeenschap.
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tabel	3.
demografische	kenmerken	van	lHBt’s	(%).

 l H B	man B	vrouw t	man t	vrouw

leeftijd

15-24 jaar 11,3 18,3 18,7 23,5 16,0 14,9

25-39 jaar 26,9 29,9 21,2 34,4 31,8 32,2

40-54 jaar 47,9 36,3 33,2 28,1 29,2 28,7

55-70 jaar 13,9 15,5 26,8 13,9 23,0 24,2

etniciteit

autochtoon/westers 85,2 93,2 90,3 84,2 84,6 76,5

turks 1,7 1,9 0,9 2,6 4,1 3,8

marokkaans 1,5 0,6 1,0 2,0 1,4 2,7

antilliaans/arubaans 4,5 1,2 1,5 3,2 1,9 4,3

Surinaams 7,2 3,1 4,0 6,8 6,9 10,4

opleidingsniveau

Laag 28,1 22,8 24,4 26,3 39,3 36,6

midden 40,0 37,3 39,2 39,5 36,7 35

Hoog 31,8 39,8 36,4 34,2 24,0 28,4

Stedelijkheid

zeer sterk stedelijk 22,5 31,0 22,6 24,7 26,6 23,2

Sterk tot matig stedelijk 46,8 46,2 50,0 47,2 42,6 46

Weinig tot niet stedelijk 30,7 22,8 27,4 28,0 30,9 30,8

religie

Gelovig 42,1 41,0 45,5 38,8 49,0 54,1

Niet gelovig 57,9 59,0 54,5 61,2 51,0 45,9

partnerstatus

Geen partner 40,0 44,7 43,3 31,8 36,1 29,6

Vaste partner, ongetrouwd 23,1 31,5 22,2 30,3 20,0 18,3

Getrouwd 36,9 23,8 34,5 37,9 43,9 52,1

kinderen

Ja 39,4 12,4 45,0 48,6 48,6 57,9

n 50 154 193 402 231 162
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zeker bij vrouwen is seks met seksegenoten dus relatief vaak 
al wat langer geleden. Voor 1,1% van de mannen en 0,5% van 
de vrouwen die het afgelopen half jaar seks hadden met ie-
mand van het eigen geslacht, geldt dat zij ook nog seks had-
den met iemand van het andere geslacht. alle vrouwen die 
het afgelopen half jaar seks hadden met een vrouw voelen 
zich ook daadwerkelijk aangetrokken tot het eigen geslacht. 
Bij mannen valt een enkeling (0,3% van alle mannen) niet op 
mannen, terwijl hij er wel seks mee heeft. 

meer homoseksuele mannen dan bi- en heteroseksuele 
mannen hebben in de afgelopen zes maanden seks gehad. 
Er zijn ook significante verschillen in masturbatiefrequentie, 
pornogebruik en seks op of via internet. zowel bij homo- als 
biseksuele mannen is dit vaker dan bij heteroseksuele mannen 
(tabel 4a).

Er zijn veel minder verschillen in seksueel gedrag 
tussen lesbische en heteroseksuele vrouwen dan tussen 
homo- en heteroseksuele mannen. Biseksuele vrouwen 
verschillen juist meer van heteroseksuele vrouwen. meer 
biseksuele vrouwen hebben seks gehad, zowel geslachts-
gemeenschap als anale seks. meer van hen hebben seks, 
met meer partners, ze masturberen meer en hebben 
meer ervaring met porno en seks op of via internet. Bij de 
biseksuele vrouwen geeft de overgrote meerderheid van 
de vrouwen aan in de afgelopen zes maanden alleen met 
mannen seks gehad te hebben. Het aantal vrouwen dat 
zowel met mannen als met vrouwen seks had in deze  
periode is klein (tabel 4b).

Het seksuele gedrag van mensen met transgender-
gevoelens verschilt van dat van mensen die geen trans-
gendergevoelens hebben (tabel 4c). Voor mensen die een 
geslachtsaanpassende behandeling ondergaan of al gehad 
hebben, zijn er allerlei seksuele gevolgen. maar ook voor 
degenen die geen behandeling ondergaan, kunnen hun 
transgendergevoelens blijvend impact hebben op hun sek-
suele gedrag en seksuele gezondheid. Helaas kunnen we in 
de data van Seksuele gezondheid in Nederland 2011 geen 
onderscheid maken naar behandelstatus, omdat daar niet 
naar is gevraagd.

mensen met transgendergevoelens die als man zijn 
geboren hebben minder seksuele ervaring dan de andere 
groepen. zij hebben vaker nog nooit seks of geslachtsge-
meenschap gehad. Ook hebben zij vaker geen seks gehad in 
de afgelopen zes maanden. minder van hen masturberen of 
gebruiken porno. Wel hebben zij meer seks op internet. 

Bij de vrouwen van geboorte zijn de verschillen minder 
groot. Het belangrijkste is dat de mensen met transgender-
gevoelens die als vrouw zijn geboren vaker geen seks hebben 
gehad in de afgelopen zes maanden en dat meer van hen 
nooit masturberen. Net als de mannen van geboorte hebben 
zij wel meer ervaring met seks op internet.

Verreweg de meeste mensen met transgendergevoelens 
in dit onderzoek hebben alleen seks met mensen van het an-
dere geslacht dan hun eigen geboortegeslacht. Voor de duide-
lijkheid: dit zijn dus partners van het geslacht waar ze zichzelf 
ook in meer of mindere mate mee identificeren. Dit geldt zowel 
voor mannen (84%) als vrouwen (92%) van geboorte. 

In eerdere onderzoeken met niet-representatieve steek-
proeven is het beeld anders, vooral bij degenen die als vrouw 
zijn geboren. De meerderheid van de ondervraagde mensen 
met Vm-transgendergevoelens (als vrouw geboren), voelt zich 
in die onderzoeken voornamelijk of uitsluitend aangetrokken 
tot vrouwen, met percentages variërend van 61% (Vennix, 
2010) en 70,3% (Smith et al., 2005) tot 91,3% (De Cuypere 
& Olyslager, 2009). Ook de Vm-transgenders die geen wens 
hebben om medisch behandeld te worden, vallen in meer-
derheid (52%) op vrouwen, maar hebben wat vaker een bi-
seksuele (13%) of aseksuele (9%) voorkeur (Vennix, 2010). 

Het percentage van mensen met transgendergevoelens 
die als man geboren zijn en zich aangetrokken voelen tot 
mannen, loopt uiteen van 20% (Vennix, 2010) tot 54% (Smith 
et al., 2005) en 56% (De Cuypere et al., 2009). Degenen die 
geen geslachtsaanpassende behandeling wensen voelen zich 
vaker tot vrouwen en minder vaak tot mannen aangetrok-
ken dan degenen die wel behandeld willen worden (Vennix, 
2010). Het lijkt erop dat mensen met sterkere transgender-
gevoelens en een sterkere transgenderidentiteit een andere 
seksuele oriëntatie hebben dan mensen die minder sterke 
transgendergevoelens hebben.

3.2	 Seksuele	beleving
Seksuele beleving heeft betrekking op seksuele tevre-

denheid, plezier, zelfvertrouwen, assertiviteit, schuldgevoelens 
en motivatie. tevredenheid is gemeten met een 5-punts-
schaal bestaande uit drie stellingen (bijvoorbeeld “ik ben blij 
met mijn seksleven”) waarvan werd gevraagd aan te geven 
in hoeverre men het hiermee eens is en twee vragen naar 
tevredenheid met respectievelijk het seksleven en (voor de 
mensen met een relatie) de huidige relatie. Los van deze 
schaal is aan respondenten die ooit seks hadden, gevraagd of 
ze vaker of minder vaak seks zouden willen hebben. Seksueel 
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tabel	4a.
Seksueel	gedrag	van	homo-,	bi-,	en	heteroseksuele	mannen	(%)

	 Homo Bi Hetero
seks
ooit	 95,5  91,1 92,1

afgelopen 6 maanden 87,7  O 76,2 80,7
geslachtsgemeenschap

ooit - 86,1 90,2
afgelopen 6 maanden - 66,8  P 76,6

anale	seks
ooit 82,1  X 59,0  X 27,2

afgelopen 6 maanden 64,9  X 28,9  X 10,1
aantal	sekspartners	laatste	6	maanden

0 12,3  f 23,8 19,3
1 47,9  f 50,7  f 71,7

2 of meer 39,8  X 25,5  X 9,0
geslacht	partners	laatste	6	maanden

alleen mannen 97,8  X 22,4  X 0,2
mannen en vrouwen 0,8  X 23,0  X 0,3

alleen vrouwen 1,4  f 54,5  f 99,6
seksfrequentie	laatste	tijd

nooit 12,5  P 23,8 19,4
hooguit één keer per maand 29,7  O 29,0  O 21,2

hooguit één keer per week 32,7 28,4 34,6
minstens twee keer per week 25,1 18,7 24,8

masturbatiefrequentie
nooit 3,6  f 1,3  f 17,7

hooguit één keer per maand 7,0  f 10,6  f 25,0
hooguit één keer per week 24,0 28,0 29,3

minstens paar keer per week 65,5  X 60,0  X 28,1
pornogebruik	laatste	6	maanden

nooit 17,8  P 11,0  f 24,6
maandelijks 31,8  P 35,9  f 44,8

wekelijks 39,4 37,5  X 25,1
dagelijks 11,1  O 15,7  X 5,6

seks	met	iemand	op	internet
wel eens in laatste 6 maanden 24,3  X 20,0  X 3,5

seks	met	iemand	via	internet	ontmoet
wel eens in laatste 6 maanden 29,9  X 20,6  X 6,2

n 	 154 193 3662

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil

- = vanwege twijfelachtige validiteit van vraag geëxcludeerd
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tabel	4b.
Seksueel	gedrag	van	lesbische,	biseksuele	en	heteroseksuele	vrouwen	(%)

 lesbisch Bi Hetero
seks
ooit	 96,5  97,2  O 92,7

afgelopen 6 maanden 76,1 80,2  O 75,2
geslachtsgemeenschap

ooit - 94,1  O 90,3
afgelopen 6 maanden - 74,3 70,1

anale	seks
ooit - 52,7  X 24,1

afgelopen 6 maanden - 21,7  X 6,7
aantal	sekspartners	laatste	6	maanden

0 23,9 19,9  f 24,8
1 69,7 65,0  f 71,3

2 of meer 6,4 15,1  X 3,9
geslacht	partners	laatste	6	maanden

alleen mannen 3,0  f 87,0  f 100,0
mannen en vrouwen 0,0 7,3  X 0,0

alleen vrouwen 97,0  X 5,8  X 0,0
seksfrequentie	laatste	tijd

nooit 24,5 19,8  P 24,9
hooguit één keer per maand 26,6 23,9  20,7

hooguit één keer per week 32,7 27,4  P 32,9
minstens twee keer per week 16,2 28,9  O 21,6

masturbatiefrequentie
nooit 31,2 9,9  f 37,4

hooguit één keer per maand 31,2 33,8 33,1
hooguit één keer per week 29,6 34,5  X 22,0

minstens paar keer per week 8,0 21,7  X 7,4
pornogebruik	laatste	6	maanden

nooit 68,2 38,5  f 69,7
maandelijks 28,4 51,6 27,4

wekelijks 3,4 9,4  X 2,5
dagelijks 0,0 0,6  X 0,4

seks	met	iemand	op	internet
wel eens in laatste 6 maanden 2,8 6,0  X 1,4

seks	met	iemand	via	internet	ontmoet
wel eens in laatste 6 maanden 4,2  9,6  O 3,9

n 	 50 402 3501

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele vrouwen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele vrouwen, marginaal verschil

- = vanwege twijfelachtige validiteit van vraag geëxcludeerd
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tabel	4c.
Seksueel	gedrag	van	personen	met	en	zonder	transgendergevoelens	(%)

 man	bij	geboorte vrouw	bij	geboorte

 t niet t  t niet t

seks
ooit 79,2  f 92,3 90,1 92,8

afgelopen 6 mnd 66,4  P 81,0  71,2 75,1
geslachtsgemeenschap

ooit 71,9  f 89,2 86,5 89,8
afgelopen 6 mnd 56,2  f 75,4 60,9  P 69,5

gemiddelde leeftijd 1e keer 18,6 18,3 18,2 17,9
anale	seks

ooit 33,0 30,5 28,1 26,4
afgelopen 6 mnd 17,7 12,7 6,4 8,2

aantal	partners	laatste	6	mnd
0 33,6  X 19,0 28,8 25,0
1 51,5  f 70,3 64,7 70,1

2 of meer 14,9 10,6 6,5 4,9
geslacht	partners	laatste	6	mnd

alleen mannen 9,8  X 5,0 92,1  P 97,5
mannen en vrouwen 6,0  X 1,0 0,9 0,8

alleen vrouwen 84,2  f 93,9 7,0  O 1,7
seksfrequentie	laatste	tijd

nooit 33,9  X 19,1 29,2 25,0
hooguit 1 keer per mnd 24,8 21,5 22,6 20,8
hooguit 1 keer per week 30,2 34,2 29,2 32,0

minstens 2 keer per week 11,1  f 25,1 19,0 22,1
masturbatiefrequentie

nooit 25,2  O 16,2 44,1  O 34,7
hooguit 1 keer per mnd 22,5 23,6 24,3  P 33,2
hooguit 1 keer per week 22,6  P 29,2  21,1 23,3

minstens 2 keer per week 29,7  31,0 10,5 8,7
pornogebruik	laatste	6	mnd

nooit 33,0  O 23,5 60,0 67,1
maandelijks 34,5  P 44,2  35,7 29,3

wekelijks 23,7 26,2 4,3 3,2
dagelijks 8,7 6,1 0,0 0,4

seks	met	iemand	op	internet
wel eens in laatste 6 mnd 11,4  O 4,7 4,1  O 1,7

seks	met	iemand	via	internet
wel eens in laatste 6 mnd 9,8 7,6 3,2 4,5

n 	 231 3821 162 3850

fX = significant lager of hoger percentage dan niet transgender personen, minstens klein verschil 

PO = significant lager of hoger percentage dan niet transgender personen, marginaal verschil
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plezier werd nagegaan met een 5-puntsschaal bestaande 
uit drie stellingen (bijvoorbeeld “ik geniet erg van seks”) met 
de vraag aan te geven hoe vaak deze uitspraken voor de 
respondent van toepassing zijn. De schaal voor seksueel zelf-
vertrouwen bestaat uit zes stellingen (bijvoorbeeld “ik denk 
dat ik best aantrekkelijk ben”). Bij twee van deze stellingen 
werd gevraagd aan te geven in hoeverre men het hiermee 
eens is, bij vier hoe vaak deze uitspraken voor de respondent 
kloppen. Seksuele assertiviteit is gemeten met drie stellingen 
(bijvoorbeeld “tijdens seks laat ik merken wat ik lekker vind”) 
met de vraag aan te geven hoe vaak deze uitspraken voor de 
respondent kloppen. Schuldgevoelens werden nagegaan met 
één enkele stelling: “ik voel me schuldig over mijn seksuele 
gedrag”. tenslotte is aan respondenten die ooit seks hadden, 
gevraagd wat voor hen over het algemeen het belangrijkste is 
tijdens seks: seksuele opwinding of dicht bij elkaar zijn. 

Homoseksuele mannen zijn net zo tevreden over hun 
seksleven dan heteroseksuele mannen. Ook verschillen zij 
niet in zelfvertrouwen en schuldgevoelens. Homo- en bisek-
suele mannen hebben minder seksueel plezier dan hetero-
seksuele mannen, maar deze verschillen zijn marginaal.

Bij biseksuelen is het gemiddeld genomen echter minder 
goed gesteld als het gaat om tevredenheid, zelfvertrouwen 
en schuldgevoelens. Daarnaast hebben biseksuele mannen 
relatief veel behoefte aan vaker seks. tot slot valt op dat homo-
seksuele mannen vaker aangeven dat intimiteit het belang-
rijkst is tijdens seks, terwijl ze minder vaak opwinding het 
belangrijkst noemen. Biseksuele en heteroseksuele mannen 
geven juist aan dat opwinding belangrijker is dan intimiteit 
(tabel 5a).

Ook in de laatste Schorer monitor 2011 over homo- en 
biseksuele mannen is aandacht besteed aan seksuele tevre-
denheid. Voor homo- en biseksuele mannen hangt seksuele 
tevredenheid samen met openheid over hun seksuele voor-
keur. mannen die daar open over zijn, geven vaker aan tevre-
den te zijn over hun seksleven. Of je wel of geen vaste relatie 
hebt, hangt ook samen met grotere tevredenheid, terwijl 
biseksuele mannen die een relatie hebben met een vrouw 
juist minder tevreden zijn. mannen die getest zijn op hiv zijn 
meer tevreden dan mannen die niet getest zijn. Bovendien 
hangt de psychische gesteldheid van de ondervraagde homo-
mannen sterk samen met tevredenheid over hun seksleven 
(Van Empelen et al., 2011).

Bij vrouwen is het beeld anders dan bij mannen. 
tevredenheid en zelfvertrouwen zijn het laagst bij lesbische 

vrouwen, terwijl schuldgevoelens meer voorkomen bij bisek-
suele vrouwen. tegelijkertijd scoren biseksuele vrouwen hoog 
op assertiviteit. Net als bij de mannen, zijn het bij de vrouwen 
de biseksuelen die het meest aangeven dat ze wel vaker seks 
zouden willen. zij vinden bovendien seksuele opwinding rela-
tief vaak belangrijk tijdens seks (tabel 5b).

mensen met transgendergevoelens – geboren als man 
en als vrouw – hebben een minder positieve beleving van hun 
seksualiteit dan niet-transgenders. zij zijn minder tevreden 
en assertief en hebben minder zelfvertrouwen en plezier. 
Bovendien hebben mensen met transgendergevoelens die als 
man zijn geboren meer schuldgevoelens over seks. zij vinden 
vaker dan niet-transgender mannen intimiteit het belangrijk-
ste onderdeel van seks. Bij transgenders geboren als vrouw 
is seksuele opwinding juist belangrijker en intimiteit minder 
belangrijk dan bij niet-transgender vrouwen (tabel 5c). 

uit kwalitatief onderzoek naar de seksualiteitsbeleving 
van transgenderpersonen (Doorduin & Van Berlo, 2012) blijkt 
dat een transitie, zowel in sociale als in medische zin, een 
sterk positieve uitwerking heeft op de seksuele tevredenheid 
van transgenderpersonen. Voor hun transitie beoordelen 
deelnemers aan het onderzoek hun seksleven als onvol-
doende of ronduit slecht; na hun transitie zijn ze grotendeels 
of zeer tevreden. Deze verbetering heeft te maken met het 
verminderen van hun gevoel van incongruentie tussen zelf-
beeld enerzijds en lichaam en genderrol anderzijds. Doordat 
hun lichaam en/of genderrol (beter) kloppen, ervaren zij na 
hun transitie minder negatieve gevoelens tijdens het vrijen. 
Bovendien kan men dan pas echt seksualiteit gaan ontdekken 
als de man/vrouw/ander die men zich eigenlijk voelt.

In 1991 is in Nederland voor het laatst kwantitatief on-
derzoek gedaan naar seksuele tevredenheid van transgenders 
na een geslachtsaanpassende behandeling (kuiper, 1991). Van 
zowel transmannen als transvrouwen die een geslachtsaan-
passende behandeling hebben ondergaan, is ongeveer vijf van 
de zes tevreden of zelfs zeer tevreden over hun seksleven. Voor 
mV-transgenders houdt de behandeling een hormoonbehan-
deling in en vaginaplastiek. Vm-transgenders hebben een hor-
moonbehandeling, een borst- en een buikoperatie ondergaan. 

De behandelde transmannen zijn het meest positief over 
de verandering in hun seksuele leven. Van hen geeft 80% aan 
dat ze hun seksualiteit positiever beoordeelden en 20% dat 
hun waardering gelijk is gebleven. Ook de transvrouwen waren 
overwegend positief: 73% geeft aan positiever te oordelen over 
haar seksualiteit en van 11% is het oordeel gelijk gebleven. 
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tegelijkertijd geeft 16% van de behandelde transvrouwen aan 
dat haar seksuele situatie is verslechterd (kuiper, 1991). 

In meer recent Vlaams onderzoek (De Cuypere et 
al., 2005) zijn transvrouwen minder positief. Van de 
transmannen in die studie geeft driekwart aan tevreden 
te zijn met het seksleven, en een even groot aantal dat 
het seksleven is verbeterd na de geslachtsaanpassende 
behandeling. Van de transvrouwen is slechts 48% seksu-
eel tevreden. Wel is bij driekwart van de ondervraagde 
vrouwen het seksleven verbeterd ten opzichte van vóór de 

behandeling. Een deel van de transvrouwen is na de be-
handeling dus niet tevreden met het seksleven, maar wel 
minder ontevreden dan daarvoor.

3.3	 Seksueel	grensoverschrijdend	gedrag
Grensoverschrijding is in Seksuele gezondheid in Nederland 

2011 op verschillende manieren nagevraagd. ten eerste is men-
sen gevraagd of zij in hun leven, naar eigen zeggen, seksueel 
geweld hebben meegemaakt. Hierbij werd ‘seksueel geweld’ 
breed gedefinieerd, variërend van kwetsende seksuele toena-
deringen, via ongewenste aanrakingen tot gedwongen worden 

tabel	5a.
Seksuele	beleving	van	homo-,	bi-	en	heteroseksuele	mannen

 Homo Bi Hetero

seksuele en relationele satisfactie (gemiddelde)a 3,8  3,4  P 3,8

seksueel zelfvertrouwen (gemiddelde)b 3,9 3,7  P 3,9

schuldgevoelens over seksuele gedrag (%) 8,0 16,0  O 6,0

n 154 193 3662

seksueel plezier (gemiddelde)c 3,9  P 4,0  P 4,1

assertiviteit (gemiddelde)c 3,4 3,4 3,3

n	(groep	die	in	laatste	6	maanden	seks	had) 128 142 2811

	zou	u	vaker	of	minder	vaak	seks	willen	hebben?	(%)

(veel) vaker 59 76  O 62

precies goed zo 39 23  P 37

(veel) minder vaak 2 1 1

wat	is	voor	u	het	belangrijkst	tijdens	seks?	(%)

seksuele opwinding 17  P 27 24

beide even belangrijk 66 61 64

intimiteit 17  O 12 12

n	(groep	die	ooit	seks	had) 148 176 3371

fX = significant lager of hoger dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil

a gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens, 5=helemaal mee eens) 

b gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens/nooit, 5=helemaal mee eens/altijd)

c gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=nooit, 5=altijd)
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om seksuele dingen te doen of toe te staan. mensen die in het 
vervolg van de vragenlijst aangaven dat zij uitsluitend zijn gecon-
fronteerd met seksueel kwetsende opmerkingen, zijn niet verder 
in de analyse meegenomen.

Naast deze algemene vraag naar seksueel geweld, is ook 
gevraagd naar het meemaken en uitoefenen van ‘pressie’. Dit 
zijn verschillende strategieën die iemand kan gebruiken om 
iemand anders onder druk te zetten of te dwingen om seks te 
hebben (variërend van blijven aandringen nadat iemand ‘nee’ 
heeft gezegd tot het gebruik van fysiek geweld). Ook zijn aan 

de respondenten verschillende vormen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag voorgelegd, met het verzoek om aan 
te geven of men dit had meegemaakt. Er is zowel naar niet-
fysieke (bijvoorbeeld het ongewenst maken van een naaktfoto 
of tonen van geslachtsdelen) als fysieke vormen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (variërend van ongewild zoenen 
tot ongewilde anale seks) gevraagd. Verder zijn er vragen ge-
steld over de leeftijd bij de eerste en de laatste ervaring met 
seksueel geweld en is gevraagd naar het geslacht van de dader 
bij de laatste ervaring.

tabel	5b.
Seksuele	beleving	van	lesbische,	biseksuele	en	heteroseksuele	vrouwen

	 lesbisch Bi Hetero

seksuele en relationele satisfactie (gemiddelde)a 3,6  P 3,7 3,8

seksueel zelfvertrouwen (gemiddelde)b 3,5  P 3,8 3,8

schuldgevoelens over seksuele gedrag (%) 8,0 7,0  O 4,0

n 50 402 3502

seksueel plezier (gemiddelde)c 3,6 3,8 3,7

assertiviteit (gemiddelde)c 3,2 3,4  O 3,3

n	(groep	die	in	laatste	6	maanden	seks	had) 40 350 2812

     zou u vaker of minder vaak seks willen hebben? (%)

(veel) vaker 52 56  X 39

precies goed zo 48 41  f 57

(veel) minder vaak 0 4 4

wat is voor u het belangrijkst tijdens seks? (%)

seksuele opwinding 10 17  O 9

beide even belangrijk 67 59  P 65

intimiteit 23 24 26

n	(groep	die	ooit	seks	had) 49 391 3246

fX = significant lager of hoger dan heteroseksuele vrouwen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger dan heteroseksuele vrouwen, marginaal verschil

a gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens, 5=helemaal mee eens)

b gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens/nooit, 5=helemaal mee eens/altijd)

c gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=nooit, 5=altijd)
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Homo- en biseksuele mannen maken meer seksueel ge-
weld mee dan heteroseksuele mannen (tabel 6a). zo’n 20% van 
de homo- en biseksuele mannen heeft ooit geweld meegemaakt 
tegenover 6% van de heteromannen. Ook worden zij vaker onder 
druk gezet om seks te hebben en maken zij vaker niet-fysieke 
vormen van seksuele grensoverschrijding mee.

Homomannen waren gemiddeld 14 toen zij (voor het 
eerst) seksueel geweld meemaakten. Dit is vijf jaar eerder dan 

heteroseksuele mannen. zowel homo- als biseksuele mannen 
hebben minstens drie keer zo vaak al voor hun 16de jaar sek-
sueel geweld meegemaakt. Bij homo- en biseksuele mannen 
werd het geweld meestal gepleegd door mannen, vaak alleen, 
maar bij homoseksuele mannen ook in 18% van de geval-
len door meerdere mannen tegelijkertijd. Bij heteroseksuele 
mannen is de dader meestal een vrouw. tot slot valt op dat 
biseksuele mannen ongeveer twee keer zo vaak als de andere 
groepen zeggen zelf ooit dwang uitgeoefend te hebben.

tabel	5c.
Seksuele	beleving	van	personen	met	en	zonder	transgendergevoelens

	

												man	bij	geboorte 									vrouw	bij	geboorte

t niet	t t niet	t

seksuele en relationele satisfactie (gemiddelde)a 3,5  P 3,8 3,5  P 3,8

seksueel zelfvertrouwen (gemiddelde)b 3,5  f 4,0 3,6  P 3,8

schuldgevoelens over seksuele gedrag (%) 19,0  X 6,0 8,0 5,0

n 231		 3821 162 3850

seksueel plezier (gemiddelde)c 3,6  P 4,1 3,4  P 3,7

assertiviteit (gemiddelde)c 2,9  P 3,3 2,9  P 3,3

n	(groep	die	in	laatste	6	maanden	seks	had) 146 2943 123 3092

		zou	u	vaker	of	minder	vaak	seks	willen	hebben?	(%)		

(veel) vaker 60 63 44 41

precies goed zo 39 36 49 55

(veel) minder vaak 1 1 7 4

wat	is	voor	u	het	belangrijkst	tijdens	seks?	(%)

seksuele opwinding 21 24 16  O 10

beide even belangrijk 60 64 66 64

intimiteit 19  O 12 18  P 26

n	(groep	die	ooit	seks	had) 183 3527 147 3571

fX = significant lager of hoger dan personen zonder T gevoelens, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger dan personen zonder T gevoelens, marginaal verschil

a gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens, 5=helemaal mee eens) 

b gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=helemaal mee oneens/nooit, 5=helemaal mee eens/altijd)

c gemiddelde score op 5-puntsschaal (1=nooit, 5=altijd)
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Vrouwen maken veel vaker seksueel geweld mee dan 
mannen. Bij biseksuele vrouwen is dit percentage echter 
nog een stuk hoger dan bij heteroseksuele vrouwen. 52% 
van de biseksuele vrouwen heeft het ooit meegemaakt 
tegen 30% van de heteroseksuele vrouwen. Bij lesbische 
vrouwen komt het even vaak voor als bij heteroseksuele 
vrouwen. In vrijwel alle gevallen is de dader een man. Dit 
geldt zowel voor heteroseksuele als voor lesbische en bisek-
suele vrouwen. Net als bij mannen, zijn het ook bij vrouwen 

de biseksuelen die het meest aangeven ooit dwang te heb-
ben uitgeoefend tijdens seks (tabel 6b).

mensen met transgendergevoelens hebben veel meer 
ervaring met seksueel geweld dan niet-transgenders, zowel 
tijdens het afgelopen jaar als in hun hele leven (tabel 6c). 
Vooral bij mV-transgenders is het verschil erg groot, zo’n 
vier tot acht keer zoveel. zij hebben bovendien relatief vaak 
al seksueel geweld meegemaakt voor hun 16e levensjaar. 

tabel	6a.
ervaringen	met	grensoverschrijding	van	homo-,	bi-,	en	heteroseksuele	mannen	(%)

	 Homo Bi Hetero

seksueel geweld ooit 18,7  X 20,4  X 6,1

seksueel geweld in het afgelopen jaar 1,4 1,1 1,1

pressie ooit 45,8  X 37,0  O 19,9

pressie in het afgelopen jaar 7,4  O 3,2 2,8

niet fysieke grensoverschrijding ooit 50,2  X 50,3  X 27,0

niet fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 14,1  O 15,6  O 7,0

fysieke grensoverschrijding ooit 18,0  O 23,3  O 12,0

fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 4,5 1,0 2,6

fysieke grensoverschrijding voor het 16e jaar 9,0  O 9,7  O 2,9

pressie uitgeoefend 18,9 33,7  O 18,2

n 154 193 3662

gemiddelde leeftijd eerste keer slachtoffer 14,0  f 17,0 19,0

gemiddelde leeftijd laatste keer slachtoffer 27,0 28,0 28,0

aantal	en	geslacht	daders	bij	de	laatste	keer

één man 78,0  X 64,8  X 21,3

twee mannen 7,9  X 0,0 1,2

meerdere mannen 10,1  X 4,1  X 0,9

één vrouw 4,0  f 26,2  f 65,9

meerdere vrouwen, gemengd paar of gemengde groep 0,0 4,8 10,7

n 28 45 439

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil
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Ook de mensen met transgendergevoelens die als 
vrouw zijn geboren, hebben vaker seksueel geweld meege-
maakt dan niet-transgender vrouwen. De gevonden ver-
schillen zijn niet toe te schrijven aan een leeftijdseffect. 

uit onderzoek van Doorduin en Van Berlo (2012) blijkt 
dat het voor transgenders belangrijk is om seksuele grenzen 
te kunnen stellen, juist vanwege negatieve gevoelens die de 
incongruentie tussen hun zelfbeeld, lichaam en genderrol 

kan oproepen tijdens seks. Grenzen stellen aan seksuele 
handelingen of aanrakingen is een manier om deze negatie-
ve gevoelens te beperken. tegelijkertijd geven veel transgen-
ders aan moeite te hebben (gehad) met het communiceren 
van hun seksuele grenzen. Dit komt omdat zij vaak sterk hun 
best deden te voldoen aan de verwachtingen van hun om-
geving, en omdat zij vanwege de incongruentie geen goed 
contact konden maken met hun eigen verlangens. Een aan-
tal deelnemers gaf aan dat zij, vooral vóór maar soms ook 

tabel	6b.
ervaringen	met	grensoverschrijding	van	lesbische,	bi-,	en	heteroseksuele	vrouwen	(%)

 Lesbisch Bi Hetero

seksueel geweld ooit 36,5  51,8  X 30,1

seksueel geweld in het afgelopen jaar 3,4 5,2  X 1,1

pressie ooit 47,2 64,7  X 44,3

pressie in het afgelopen jaar 1,1 8,6  O 4,3

niet fysieke grensoverschrijding ooit 46,5 70,1  X 51,2

niet fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 4,9 16,4  O 9,4

fysieke grensoverschrijding ooit 42,2 56,4  X 38,8

fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 1,1 6,0  O 2,5

fysieke grensoverschrijding voor het 16e jaar 17,5 27,1  O 15,3

pressie uitgeoefend 8,9 19,6  X 8,0

n 50 402 3501

gemiddelde leeftijd eerste keer slachtoffer 14,0 17,0 18,0

gemiddelde leeftijd laatste keer slachtoffer 25,0 24,0 25,0

aantal en geslacht daders bij de laatste keer

één man 91,9  * 91,9  * 94,6

twee mannen 0,0  * 3,1  * 1,4

meerdere mannen 3,6  * 2,0  * 2,8

één vrouw 4,5  * 1,7  * 0,3

meerdere vrouwen, gemengd paar of gemengde groep 0,0  * 1,2  * 0,9

n 22 228 1357

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele vrouwen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele vrouwen, marginaal verschil

* verschillen niet toetsbaar omdat meer dan 20% van de verwachte cel frequenties < 5 is



29
DIVERSItEIt IN DE SEkSuELE GEzONDHEID VaN LHBt’S

na hun transitie, het gevoel hadden weinig controle te heb-
ben over de seksuele reacties van hun eigen lichaam en de 
seksuele situatie als geheel. Voor twee transmannen voelde 
seks voor hun transitie als verkrachting: ze voelden zich niet 
zozeer verkracht door hun partner als wel door de situatie. 

Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat het aangeven 
van seksuele wensen en grenzen voor transgenders lastig is. 
In verschillende studies (Lantaffi & Bockting, 2011; kosenko, 

2010; Sevelius, 2009) wordt aangestipt dat transpersonen 
weinig ruimte voelen om in seksuele relaties voor hun belan-
gen op te komen. Door onzekerheid over hun lichaam, een 
sterke behoefte aan validering van hun genderidentiteit en de 
angst voor afwijzing vanwege het transgender-zijn, nemen ze 
een slechte onderhandelingspositie in. 

Daarnaast ervaren transgenderpersonen vaak een 
gebrek aan toepasselijke taal om over hun lichaamsdelen 

tabel	6c.
ervaringen	met	grensoverschrijding	van	mensen	met	en	zonder	transgendergevoelens	(%)

 
           man bij geboorte        vrouw bij geboorte

t  niet t  t  niet t

seksueel geweld ooit 23,1  X 6,4 45,2  O 31,8

seksueel geweld in het afgelopen jaar 7,2  X 0,8 4,6  O 1,4

pressie ooit 30,3  O 21,2 58,1  O 45,6

pressie in het afgelopen jaar 8,8  O 2,6 9,7  O 4,5

niet fysieke grensoverschrijding ooit 33,2 28,7 56,1 52,5

niet fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 14,9  O 7,2 12,5 9,9

fysieke grensoverschrijding ooit 16,4 12,5 46,2 40,1

fysieke grensoverschrijding in het afgelopen jaar 6,2  O 2,4 5,5  O 2,7

fysieke grensoverschrijding voor het 16e jaar 8,0  O 3,2 19,3 16,4

pressie uitgeoefend 22,9 18,6 12,6 9,1

n 230 3821 162 3850

gemiddelde leeftijd eerste keer slachtoffer 15,0 19,0 18,0 18

gemiddelde leeftijd laatste keer slachtoffer 27,0 28,0 24,0 25

aantal en geslacht daders bij de laatste keer

één man 22,9  * 28,6 94,7  * 94,2

twee mannen 7,1  * 1,0 0,0  * 1,7

meerdere mannen 10,7  * 1,0 2,4  * 2,7

één vrouw 47,1  * 59,8 0,0  * 0,6

meerdere vrouwen, gemengd paar of gemengde groep 12,3  * 9,7 2,9  * 0,8

n 39 479 75 1542

fX = significant lager of hoger percentage mensen zonder transgender gevoelens, minstens klein verschil 

PO = significant lager of hoger percentage dan mensen zonder transgender gevoelens, marginaal verschil

* verschillen niet toetsbaar omdat meer dan 20% van de verwachte cel frequenties < 5 is.
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te spreken, wat het moeilijk maakt om over seks te com-
municeren (kosenko, 2010; Sevelius, 2009). Woorden voor 
geslachtsdelen en secundaire geslachtskenmerken hebben 
meestal een sterke connotatie met een bepaalde genderiden-
titeit en zijn daarom minder passend voor de lichamen van 
transpersonen.

3.4	 Veilig	vrijen,	soa	en	hiv
Wat soa/hiv gerelateerd gedrag betreft zijn secundaire ana-

lyses uitgevoerd op de volgende thema’s: Condoomgebruik bij 
de laatste keer geslachtsgemeenschap en anale seks, alcohol- 
en drugsgebruik (bij de laatste keer geslachtsgemeenschap 
en anale seks), betaalde seks (betalen voor of betaald krijgen 

voor seks in de afgelopen 6 maanden) en testgedrag (testen 
op hiv en andere soa, ooit en in de afgelopen 6 maanden). 
Net als bij seksueel gedrag zijn de vragen die betrekking 
hebben op geslachtsgemeenschap voor homoseksuele man-
nen buiten beschouwing gelaten, vanwege de twijfel aan de 
validiteit van dit concept voor deze doelgroep. Hetzelfde geldt 
bij lesbische vrouwen voor de vragen die betrekking hebben op 
geslachtsgemeenschap en anale seks.

mannen die seks hebben met mannen (msm zijn al 
sinds de beginjaren van de hiv-epidemie een duidelijke 
risicogroep voor hiv-infectie. Nog steeds worden de meeste 
nieuwe gevallen van hiv in Nederland gediagnostiseerd 

tabel	7a.
Soa/hiv	gerelateerd	gedrag	van	homo-	en	biseksuele	msma	en	heteroseksuele	mannen	(%)

H-msm B-msm He-m

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met vaste partner -  -  * 12

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met losse partner - 51 52

condoom bij laatste anale seks met vaste partner 25  O -  * 15

condoom bij laatste anale seks met losse partner 72  X 58 45

onder invloed van alcohol bij de laatste geslachtsgemeenschap - 19 13

onder invloed van drugs bij de laatste geslachtsgemeenschap - 14  O 3

onder invloed van alcohol bij de laatste anale seks 20 21 19

onder invloed van drugs bij de laatste anale seks 18  X 23  X 6

geld betaald voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden - 7 15

geld gekregen voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden - 6 3

geld betaald voor anale seks in afgelopen 6 maanden 5 2 6

geld gekregen voor anale seks in afgelopen 6 maanden 1 2 2

ooit getest op hiv 74  X 55  X 25

getest op hiv afgelopen 12 maanden 34  X 29  X 6

ooit getest op een andere soa dan hiv 62  X 48  X 16

getest op andere soa dan hiv afgelopen 12 maanden 32  X 26  X 3

n 48-133 30-67 193-3371

a = mannen die in de afgelopen 6 maanden seks hebben gehad met een man

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO  = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil

- = vanwege twijfelachtige validiteit van vraag of te kleine n geëxcludeerd

* n te klein (< 30) om verschillen te kunnen toetsen en in % te rapporteren
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binnen deze groep. Nederland is een van de weinige 
Europese landen waar de prevalentie van hiv onder man-
nen die seks hebben met mannen hoger is dan 5 per 
100.000 (Hallin & urwitz, 2011). Niet alleen hiv wordt 
vooral gevonden onder msm, ook gonorroe, syfilis en he-
patitis B komen onder msm meer voor dan onder hete-
roseksuele mannen en vrouwen (trienekens et al., 2012). 
Daarom wordt veel aandacht geschonken aan de preventie 
van soa en hiv onder deze groep. 

Vergeleken met heteroseksuele mannen, gebruiken 
homoseksuele msm vaker condooms bij anale seks en 
laten zij zich vaker testen op soa en hiv. Condoomgebruik 

onder biseksuele msm is echter niet hoger. Verder waren 
zowel homo- als biseksuele mannen vaker onder invloed 
van drugs bij de laatste keer anale seks (tabel 7a).

Een aanvullend beeld op hiv- en soa-gerelateerd 
gedrag bij msm biedt de laatste Schorer monitor (Van 
Empelen et al., 2011). In dit onderzoek zijn vooral sek-
sueel actieve mannen bereikt als respondent. zo is het 
aantal sekspartners van homo- en biseksuele mannen 
in de afgelopen zes maanden in Schorer monitor 2011 
bijna twee keer zo groot als in de bevolkingsstudie. Van 
de homomannen in de monitor heeft 68% meer dan één 
partner gehad in de afgelopen zes maanden en van de 

tabel	7b.
Soa/hiv	gerelateerd	gedrag	van	biseksuele	vrouwena	en	heteroseksuele	vrouwen	(%)

 B-va He-v

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met vaste partner 11 11

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met losse partner 39 39

condoom bij laatste anale seks met vaste partner 10 10

condoom bij laatste anale seks met losse partner 30 28

onder invloed van alcohol bij de laatste geslachtsgemeenschap 18  O 9

onder invloed van drugs bij de laatste geslachtsgemeenschap 6  X 1

onder invloed van alcohol bij de laatste anale seks 23  O 17

onder invloed van drugs bij de laatste anale seks 11  X 3

geld betaald voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden 2  0

geld gekregen voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden 5  X 1

geld betaald voor anale seks in afgelopen 6 maanden 4 1

geld gekregen voor anale seks in afgelopen 6 maanden 4 1

ooit getest op hiv 51  X 30

getest op hiv afgelopen 12 maanden 14  O 6

ooit getest op een andere soa dan hiv 58  X 21

getest op andere soa dan hiv afgelopen 12 maanden 13  X 5

n 					33-304 78-3246

a = vrouwen die in de afgelopen 6 maanden seks hebben gehad met een man

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil
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biseksuele mannen was dat 47%. In Seksuele gezondheid 
in Nederland 2011 is dit respectievelijk 39,8% en 25,5%. 

uit Schorer monitor 2011 blijkt dat meer biseksuele, 
dan homoseksuele mannen geen seks met mannen heb-
ben gehad in de afgelopen zes maanden, respectievelijk 
20% en 7%. Daarnaast geeft 37% van de homomannen 
en 19% van de biseksuele mannen aan meer dan vijf 
sekspartners gehad te hebben in die periode. 43% van de 
mannen heeft een vaste relatie met een man. zo’n twee-
derde van deze mannen heeft met de partner afgespro-
ken dat seks met anderen mag. Een klein deel (13%) laat 

elkaar helemaal vrij, maar bijna de helft van de mannen 
heeft afspraken gemaakt met zijn partner om het risico 
op hiv en soa te verkleinen. Bij de meesten is de afspraak 
dat je altijd een condoom gebruikt. Een klein groepje 
spreekt af dat er niet geneukt wordt met derden. Echter, 
niet altijd houdt men zich aan de afspraken en vertelt dit 
dan aan de partner.

met de laatste losse partner had 55% anale seks, 
waarvan 34% beschermd en 21% onbeschermd. 45% heeft 
vooraf elkaar de hiv-status verteld. In dat geval wordt 
vaker geen condoom gebruikt. Verder blijft het condoom 

tabel	7c.
Soa/hiv	gerelateerd	gedrag	van	mensen	met	en	zonder	transgendergevoelens	(%)

 

man	bij	geboorte vrouw	bij	geboorte

t 	 niet	t 	 t 	 niet	t

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met vaste partner 14 12 13 11

condoom bij laatste geslachtsgemeenschap met losse partner 41 53 -  * 40

condoom bij laatste anale seks met vaste partner 20 16 5 10

condoom bij laatste anale seks met losse partner 44 54 -  * 29

onder invloed van alcohol bij de laatste geslachtsgemeenschap 17 13 16  O 10

onder invloed van drugs bij de laatste geslachtsgemeenschap 9  O 3 7  O 2

onder invloed van alcohol bij de laatste anale seks 23 19 26 18

onder invloed van drugs bij de laatste anale seks 10 8 5 5

geld betaald voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden 9 14 -  * 1

geld gekregen voor geslachtsgemeenschap in afgelopen 6 maanden 11  X 2 -  * 2

geld betaald voor anale seks in afgelopen 6 maanden 7 5 -  * 1

geld gekregen voor anale seks in afgelopen 6 maanden 0 2 -  * 2

ooit getest op hiv 35  O 27 33 32

getest op hiv afgelopen 12 maanden 14  O 7 9 7

ooit getest op een andere soa dan hiv 23 19 27 23

getest op andere soa dan hiv afgelopen 12 maanden 10  O 4 6 6

n 30-183 274-3528 33-146 110-3571

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil

* n te klein (< 30) om verschillen te kunnen toetsen en in % te rapporteren
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achterwege als men al vaker seks heeft gehad met deze 
partner. Ook als men onder invloed was van drugs was de 
seks vaker onbeschermd. In bijna 70% van de gevallen van 
onbeschermde anale seks met de laatste losse sekspartner 
is er een sprake van een bewuste keuze. Dit geldt in ster-
kere mate voor contacten waarbij vooraf uitwisseling over 
hiv-status heeft plaatsgevonden en men onderling heeft 
gesproken over het al dan weglaten van het condoom.

De meeste mannen in Schorer monitor 2011 (78%) 
geven aan ooit op hiv te zijn getest. Van hen was 15% 
positief. Van alle mannen heeft 76% ooit een soa-test ge-
daan. 25% heeft in het afgelopen jaar minstens één soa 
gehad, vooral chlamydia, gonorroe en syfilis. Verder is bij 
10% van de respondenten hepatitis B vastgesteld. Van de 
overigen is 61% volledig gevaccineerd, 9% deels gevac-
cineerd en 30% niet gevaccineerd. Degenen die nog nooit 
zijn getest op soa of hiv zijn vooral jongeren onder de 
25, lager opgeleiden, mannen die buiten de grote steden 
wonen en degenen die niet open zijn over hun homo- of 
biseksuele oriëntatie. Het risicogedrag is in deze groep ook 
minder groot dan in de groep die wel ooit is getest. Hiv-
positieven hebben een grotere kans om in het afgelopen 
jaar een soa te hebben opgelopen dan hiv-negatieven, 
namelijk 31% tegenover 11%. 

Biseksuele vrouwen die seks hebben met mannen zijn 
vaker onder invloed van drugs of alcohol bij seks dan hetero-
seksuele vrouwen. uit eerder onderzoek is ook al gebleken 
dat niet-heteroseksuele vrouwen vaker middelen gebruiken. 
Ook is bekend dat middelengebruik samenhangt met minder 
veilig seksueel gedrag. toch is niet gevonden dat deze vrouwen 
minder vaak een condoom gebruiken. Wel worden meer van 
hen betaald voor seks en laten biseksuele vrouwen zich vaker 
testen op soa en hiv (tabel 7b).

mensen met transgendergevoelens verschillen niet van 
niet-transgenders in condoomgebruik. Wel hebben ze vaker 
geslachtsgemeenschap onder invloed van alcohol of drugs. 
Een relatief groot aandeel van de mensen met transgender-
gevoelens die als man zijn geboren, is betaald voor seks. ze 
laten zich ook iets vaker testen op soa en hiv (tabel 7c).

3.5	 Seksuele	problemen
De volgende problemen met het seksueel functioneren 

zijn in kaart gebracht: verminderd seksueel verlangen, seksuele 
aversie, overmatig seksueel verlangen, opwindingsproblematiek, 
erectie- of lubricatieproblemen, voortijdig orgasme, dyspareunie 
en vaginisme. Ook is nagegaan hoeveel personen minstens één 
probleem met seksueel functioneren hebben. Voor alle proble-
men geldt, dat men zelf ook aan moet geven ergens last van te 

tabel	8a.
Seksuele	problemen	van	homo-,	bi-,	en	heteroseksuele	mannen	(%)

 Homo Bi Hetero

verminderd seksueel verlangen 0,7  0,5 0,5

seksuele aversie 2,9 7,9  O 2,0

overmatig seksueel verlangen 1,8 6,8  O 2,8

problemen met de subjectieve opwinding 5,3 12,4  O 4,7

n 150 187 3496

erectieproblemen (m) / lubricatieproblemen (v) 8,6 17,9  O 7,3

orgasmeproblemen 4,6 6,1  O 2,9

voortijdig orgasme 5,5 15,7  O 9,8

dyspareunie 0,4 0,0 0,8

tenminste één disfunctie 15,0 39,3  X 18,2

n 134 147 2940

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil
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hebben (een lastscore van tenminste 3 op een 5-puntsschaal). 
ter verduidelijking: als de penis van een man niet of onvoldoen-
de stijf wordt, maar hij hier zelf geen of weinig last van heeft, is 
er geen sprake van een erectieprobleem.

Homomannen hebben niet vaker last van seksuele problemen 
dan heteromannen. Voor biseksuelen geldt dat echter wel (tabel 
8a). Bijna 40% van de biseksuele mannen heeft last van minstens 
één seksueel probleem, tegenover 18% van de hetero’s en 15% 
van de homo’s. Vrijwel alle seksuele problemen komen vaker voor 
onder biseksuele mannen dan onder de andere groepen. zie voor 
seksuele problemen bij hiv-positieve mannen, ook hoofdstuk 5 van 
dit rapport: Seksuele gezondheid van specifieke subgroepen.

zowel lesbische als biseksuele vrouwen hebben meer last 
van seksuele problemen dan heteroseksuele vrouwen (tabel 8b). 
Vooral opwindings- en orgasmeproblemen komen veel voor. 
Het aantal vrouwen dat minstens één seksueel probleem 
rapporteert is het grootst onder biseksuele vrouwen.

mensen met transgendergevoelens, zowel degenen die 
zijn geboren als man als degenen die geboren zijn als vrouw, 
hebben ongeveer anderhalf keer zoveel last van seksuele pro-
blemen als niet-transgenders (tabel 8c). Bij de geboren vrou-
wen gaat het vooral om opwindings- en orgasmeproblemen, 
bij de geboren mannen om opwindings- en erectieproblemen. 
Het is niet duidelijk of het gaat om mensen die een geslachts-
aanpassing hebben ondergaan, omdat dit niet is gevraagd.

Het seksueel functioneren van transgenders is eerder 
vooral onderzocht in relatie tot de geslachtsaanpassende 
behandeling. klein en Gorzalka (2009) onderzochten 
wat er in internationale literatuur bekend is over het 
seksueel functioneren van transpersonen na hormoon-
behandeling en/of geslachtsoperatie(s). zij stellen dat er 
nog onvoldoende onderzoek van methodologisch goede 
kwaliteit naar dit onderwerp is verricht. Hierdoor spreken 
de resultaten van verschillende studies elkaar vaak tegen 
en ontbreken nog veel gegevens. transgenders die een 

tabel	8b.
Seksuele	problemen	van	lesbische,	biseksuele	en	heteroseksuele	vrouwen	(%)

 lesbisch Bi Hetero

verminderd seksueel verlangen 4,1  5,6  O 2,8

seksuele aversie 8,8 7,8  O 4,0

overmatig seksueel verlangen 0,0 1,2  O 0,3

n 50 391 3355

problemen met de subjectieve opwinding 22,3  O 16,2  O 8,5

erectieproblemen (m) / lubricatieproblemen (v) 4,1 14,3 11,7

orgasmeproblemen 25,6  O 19,7  O 9,9

voortijdig orgasme 0,0 1,7 0,8

vaginisme - 4,7 4,7

dyspareunie 2,2 5,2 4,9

tenminste één disfunctie 29,4 37,4  O 25,3

n 39 319 2617

vaginisme - 4,7 4,7

n - 301 2616

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil

- = vraagstelling niet geschikt voor deze doelgroep
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behandeling hebben ondergaan, functioneren in veel ge-
vallen goed in seksueel opzicht. mV-transgenders lijken 
vaker dan Vm-transgenders te maken te hebben met 
seksuele problemen op het gebied van seksueel verlangen, 
opwinding en orgasme. Het seksueel functioneren van 
Vm-transgenders is echter minder goed onderzocht. 

Het meeste onderzoek naar seksueel functioneren na 
een geslachtsaanpassende behandeling betreft onderzoek 
naar de capaciteit van mV-transgenders om een orgasme 
te krijgen. De percentages orgastische mV-transgenders 
die hieruit naar voren komen variëren sterk, van 27% tot 
100% van de ondervraagde transvrouwen in negentien 
steekproeven tussen 1986 en 2005. 

Slechts in drie door klein en Gorzalka vergeleken 
studies is onderzocht hoeveel Vm-transgenders na hun 
geslachtsaanpassende behandeling een orgasme konden 
krijgen, met resultaten variërend van 78% tot 100% en 

steekproeven van n=8, n=9 en n=23. uit recent Gents 
onderzoek bleek dat 65% van de Vm-transgenders (bijna) 
altijd een orgasme krijgt, en slechts 7% (bijna) nooit 
(Wierckx et al., 2011). uit een aantal studies onder zowel 
mV-transgenders als Vm-transgenders blijkt dat orgas-
mes ook in kwaliteit kunnen veranderen. mV-orgasmes 
werden langer en meer intens; Vm-orgasmes juist korter 
en krachtiger.

De fysieke seksuele opwinding van mV-transgenders 
is onderzocht in de vorm van vaatreacties in de neovagina 
(het samentrekken van de vagina) en lubricatie (vochtig 
worden) van de neovagina. uit meerdere studies blijkt dat 
een deel van de mV-transgenders te maken heeft met 
vaatreacties en/of lubricatie. Hoeveel precies, varieert. 
Wanneer lubricatie voorkomt, is dit waarschijnlijk niet 
voldoende voor penetratie, en moet men daarnaast glij-
middel gebruiken. 

tabel	8c.
Seksuele	problemen	van	mensen	met	en	zonder	transgender	gevoelens	(%)

 

man	bij	geboorte vrouw	bij	geboorte

t 	 niet	t 	 t 	 niet	t

verminderd seksueel verlangen 1,5 0,4 4,8 3,0

seksuele aversie 5,4  O 2,2 10,4  O 4,3

overmatig seksueel verlangen 6,6  O 2,7 0,5 0,4

n 218 3651 156 3692

problemen met de subjectieve opwinding 12,6  O 4,7 16,8  O 9,3

erectieproblemen (m) / lubricatieproblemen (v) 15,9  O 7,4 9,8 11,9

orgasmeproblemen 6,5  O 2,9 18,3  O 10,9

voortijdig orgasme 9,1 10,0 2,2 0,8

vaginisme - - 7,2 4,6

dyspareunie 2,4  O 0,7 6,7 4,8

tenminste één disfunctie 26,5  O 18,7 35,7  O 26,3

n 152 3079 114 2871

vaginisme - - 7,2 4,6

n - - 106 2824

fX = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, minstens klein verschil

PO = significant lager of hoger percentage dan heteroseksuele mannen, marginaal verschil
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Vergelijkbaar onderzoek onder Vm-transgenders is 
nog niet verricht. Wel werd in het Gentse onderzoek aan 
Vm-transgenders gevraagd of zij gemakkelijk opgewonden 
werden. Voor ongeveer de helft, 49%, gold dat zij ongeveer 
de helft van de tijd gemakkelijk opgewonden werden. 29% 
werd nooit of minder dan de helft van de tijd gemakkelijk 
opgewonden. Slechts 23% werd meestal of altijd gemak-
kelijk opgewonden. 

tot nu toe is er in het onderzoeksveld weinig aandacht 
geweest voor het seksueel functioneren van mensen met 
transgendergevoelens vóór of zonder geslachtsaanpassende 
behandeling. In het onderzoek van Doorduin en Van Berlo 
(2012) lijkt in deze groep echter het gevoel van incongru-
entie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol problematisch 
voor seksuele opwinding en orgasme. 

3.6	 Seksuele	ontwikkeling
Savin-Williams en Cohen (2007) onderscheiden zeven 

‘mijlpalen’ in de ontwikkeling van jongeren die zich aan-
getrokken voelen tot mensen van het eigen geslacht. zij 
maken hierbij de kanttekening dat niet alle jongeren deze 
ontwikkelingen in dezelfde volgorde meemaken. zij noemen 
als mijlpalen:

1. Het gevoel anders te zijn
2. aantrekking tot het eigen geslacht
3. twijfel aan de eigen heteroseksualiteit
4. Seks met iemand van het eigen geslacht
5. zelfidentificatie
6. Coming-out
7. acceptatie

Dit soort modellen zijn omstreden, niet alleen vanwege 
het feit dat jongeren de mijlpalen in verschillende volgorde 
beleven, maar ook omdat er einddoelen worden gesuggereerd, 
namelijk coming-out en acceptatie. Verder zouden deze mijl-
palen meer van toepassing zijn op jongens dan op meiden, 
bijvoorbeeld omdat het hebben van een relatie niet wordt be-
noemd. Bij meiden zou de seksuele ontwikkeling meer in een 
romantische context plaatvinden en bij jongens meer in een 
seksele context (Cense & Van Dijk, 2011). Om deze reden is 
gesuggereerd om niet een gestandaardiseerd stappenmodel 
te gebruiken, maar jongeren zelf te vragen naar de mijlpalen 
in hun seksuele ontwikkeling om daarmee zowel overeen-
komsten als verschillen in ontwikkelingstrajecten bloot te 
kunnen leggen (Schneider, 2001). 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerde 
in 2011 de resultaten van het onderzoek SameFeelings (Van 
Lisdonk & Van Bergen, 2011). Voor dit onderzoek hebben 
ruim 1600 jongeren een online vragenlijst ingevuld. ze waren 
allemaal tussen de 16 en 25 jaar en voelden zich aangetrok-
ken tot mensen van het eigen geslacht. Ook zijn dertig jonge-
ren geïnterviewd. 

Een deel van het onderzoek gaat over seksuele ontwikke-
ling. Van de meiden is 66% alleen verliefd geweest op meiden 
en nog eens 24% ook op jongens. Bij de jongens is dat respec-
tievelijk 79% en 9%. Vier op de vijf jongeren in het onderzoek 
hebben wel eens seks gehad. Ook dat was vooral met sekse-
genoten en bij jongens vaker met alleen seksegenoten. Hun 
zelflabeling loopt sterk uiteen. De meeste jongens noemen 
zich nog homo(seksueel), maar niet-traditionele labels zijn ook 
populair. meisjes noemen zich in meerderheid bij voorkeur gay. 

tabel	9.
Mijlpalen	in	de	ontwikkeling	van	seksuele	voorkeur	in	gemiddelde	leeftijd	in	jaren,	naar	geslacht

meisjes n jongens n

Eerste bewustwording seksuele voorkeur 13,5 1078 12,6 525

Eerste verliefdheid op seksegenoot 14,6 881 15,1 412

Eerste keer dat iemand op de hoogte is 16,5 1002 16,3 469

Eerste keer seks met seksegenoot 17,5 599 16,3 350

Eerste keer relatie met seksegenoot 17,3 551 17,5 250

Bron: Van Lisdonk & Van Bergen, 2011
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Van een aantal mijlpalen is gevraagd hoe oud de jonge-
ren waren toen zij die meemaakten. In tabel 9 is de gemid-
delde leeftijd te vinden. Jongens zijn zich iets eerder bewust 
van hun seksuele voorkeur en hebben op jongere leeftijd seks 
met een seksegenoot. De eerste verliefdheid is juist eerder 
bij meiden. Wel moet worden aangetekend dat veel jongeren 
nog helemaal geen seks of een relatie hebben gehad met 
een seksegenoot. Deze jongeren kunnen niet meegenomen 
worden in de berekening van de gemiddelde leeftijd; de ge-
noemde leeftijden in tabel 9 zijn dus een onderschatting. 

Ook uit representatieve steekproeven van jongeren is 
over een aantal mijlpalen informatie te achterhalen, zoals 
Seks onder je 25e (De Graaf, kruijer, Van acker & meijer, 
2012). Het aantal jongens dat valt op het eigen geslacht 
groeit van 0,7% tussen de 12 en 14 jaar, tot ruim 4% bij 18 jaar 
en ouder. twijfelen doen juist de jongere jongens meer, ruim 
1% onder de 18 en ongeveer 0,5% van de oudere jongens. 

Bij meiden is het beeld iets anders. Het aantal meiden 
dat op meiden valt neemt weliswaar toe, maar minder snel, 
namelijk van 1,5% onder de 18 tot 3,5% boven de 21. Het 
aantal meiden dat twijfelt, blijft tamelijk hoog (tegen de 2%). 
Pas na hun 21e neemt dat percentage af tot 1,1%. Het aantal 
jongeren dat aangeeft (ook) op hetzelfde geslacht te vallen is 
gestegen sinds 2005, bij jongens van 2,1 tot 3,1% en bij mei-
den van 1,4 tot 2,4%.

Daarnaast is coming-out bevraagd. 79% van de jongens 
en 87% van de meiden die zich (ook) aangetrokken voelen 
tot seksegenoten, heeft het wel eens aan iemand verteld. 
Vrienden zijn het vaakst op de hoogte, maar ouders, broers 
en zussen weten het vaak ook. Jongens komen eerder uit 
de kast dan in 2005. Destijds was de gemiddelde leeftijd dat 
jongens het voor het eerst tegen iemand vertelden 17,8 jaar. 
In 2011 is dat gedaald tot 16,6 jaar. meiden zijn iets eerder. 
Gemiddeld daalde de leeftijd onder meiden van 16,3 tot 15,9 
jaar, maar deze verschuiving is niet significant (De Graaf et 
al., 2012). meer over de seksuele gezondheid van jongeren 
staat in hoofdstuk 5.

Ook onder volwassenen is gekeken naar openheid over 
de eigen seksuele oriëntatie (kuyper, 2006). Deze blijkt heel 
wat groter onder homoseksuele mannen en lesbische vrou-
wen dan onder biseksuelen. zo is 81% van de moeders van 
de homomannen op de hoogte, tegenover slechts 35% van 
de moeders van de biseksuele mannen. Hetzelfde patroon is 
te zien bij openheid naar vader, broers, zussen, overige fa-
milieleden, collega’s, heteroseksuele vrienden en de huisarts. 

Biseksuele vrouwen zijn iets opener dan biseksuele mannen 
– van biseksuele vrouwen is bijvoorbeeld 53% van de moeders 
op de hoogte – maar ook beduidend minder dan lesbische 
vrouwen, 79%.

Naar de seksuele ontwikkeling van transgenderpersonen 
in relatie tot hun coming-out en eventuele transitie is nog wei-
nig onderzoek verricht. In het onderzoek van Doorduin en Van 
Berlo (2012) kwam dit echter als belangrijk thema naar voren. 
mensen met transgendergevoelens lijken zich belemmerd te 
voelen in hun seksuele ontwikkeling. Vóór hun coming-out 
en eventueel hierop volgende transitie gaat een deel van hen 
seksualiteit uit de weg vanwege hun gevoel van incongru-
entie. Ook proberen zij sterk aan verwachtingen te voldoen. 
Bovendien hebben sommigen van hen geen toegang tot seks 
omdat genderdifferentiatie hierin een grote rol speelt. zij 
lijken daardoor moeite te hebben met het ontdekken van hun 
seksuele wensen en grenzen. ze kunnen hier moeilijk over 
communiceren met hun seksuele partner(s) en doen mogelijk 
minder kennis op over de seksuele werking van geslachtsor-
ganen. mogelijk geldt dit sterker voor transgenderpersonen 
die op relatief late leeftijd in transitie gaan of die een sterkere 
incongruentie voelen tussen zelfbeeld, genderrol en lichaam.

tijdens en na de transitie voelen transgenders dat zij de 
gemiste fasen in hun seksuele ontwikkeling kunnen inhalen 
en hun seksualiteit kunnen (her)ontdekken. Omdat hun li-
chaam en hun publieke genderrol dan beter overeenkomen 
met hun zelfbeeld, ervaren sommigen dat ze dan pas hun 
seksuele wensen en grenzen kunnen ontdekken. 

Sommige transgenders wisten altijd al wat hun seksu-
ele oriëntatie na de transitie zou zijn, voor anderen zijn de 
ontdekkingsprocessen van gender en seksuele identiteit met 
elkaar verweven en is er na de transitie nog veel te expe-
rimenteren. Ook is hun lichaam vaak sterk veranderd door 
hormonen en soms operaties. Daardoor moeten zij (opnieuw) 
uitvinden hoe hun veranderde lichaam seksueel gezien werkt. 
Wanneer men succesvol is in het (opnieuw) ontdekken van 
de eigen seksuele verlangens, kan dat als bevrijding voelen. 
Niet altijd is dit echter gemakkelijk. moeilijkheden rondom de 
acceptatie van aspecten van het lichaam die niet veranderen, 
het vormen van nieuwe relaties en het gemis van seksueel 
verlangen kunnen alsnog in de weg zitten.
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4
Psychische en  
Psychosociale  
factoren van  
seksuele 
gezondheid
om de vraag te beantwoorden welke factoren (mogelijk) aan 

de gevonden verschillen bijdragen en welke factoren juist 

een beschermende werking kunnen hebben, is ook naar 

verschillende, andere psychosociale en psychische aspecten van 

seksuele gezondheid. in dit hoofdstuk beschrijven we dit aan 

de hand van wat er bekend is omtrent psychische gezondheid, 

suïcidaliteit, relaties en ouderschap. 
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4.1	 kwaliteit	van	leven	en	psychische	gezondheid
In 2010 is de nationale bevolkingsstudie over psychische 

klachten NEmESIS voor de tweede keer uitgevoerd. Daaruit 
blijkt dat depressies en angststoornissen (met name sociale 
fobieën) beduidend vaker voorkomen onder homo- en bi-
seksuele mannen dan onder heteroseksuele mannen. Dit 
geldt zowel voor het afgelopen jaar als in het gehele leven. 
Bovendien hebben de homo- en biseksuele mannen vaker 
een geschiedenis van drugsmisbruik (De Graaf, 2012c). 

Ook lesbische en biseksuele vrouwen hebben vaker dan 
heterovrouwen last van stemmings- en angststoornissen. 
Bovendien zijn zij veel vaker afhankelijk van alcohol of drugs 
(De Graaf, 2012c). Dit beeld is niet veel anders dan de eer-
ste NEmESIS-meting in 1996 (Sandfort, De Graaf, Bijl, & 
Schnabel, 2001), ondanks verbeteringen in de rechtspositie 
en acceptatie van homoseksuelen.

In een andere publicatie over de eerste NEmESIS-
studie, onderzoeken Sandfort, De Graaf & Bijl (2003) of er 
een samenhang is tussen seksuele oriëntatie en kwaliteit 
van leven. Dit blijkt alleen voor mannen zo te zijn, met 
name op de minder fysieke kanten van kwaliteit van leven. 
Homo- en biseksuele mannen scoren lager dan hetero-
seksuele mannen op de dimensies algemene gezondheid, 
psychische gezondheid, emotioneel en sociaal functioneren 
en vitaliteit. Dit verschil wordt deels, maar niet geheel, ver-
klaard door een lager gevoel van controle over het eigen 
leven en een lager gevoel van eigenwaarde onder homo-
mannen. Bij vrouwen bleek geen verschil te zijn tussen les-
bische en heteroseksuele vrouwen.

uit grootschalig onderzoek onder patiënten van huis-
artsen blijkt ook dat de psychische gezondheid van lesbi-
sche vrouwen en homoseksuele mannen minder goed is 
dan die van heteroseksuelen (Sandfort, Bakker, Schellevis 
& Vanwesenbeeck, 2006). zij rapporteren meer acute psy-
chische problemen en een lagere (algemene) psychische 
gezondheid. Voor biseksuele patiënten – in dit onderzoek 
degenen die een gelijke voorkeur voor mannen en vrouwen 
rapporteren op een vijfpuntsschaal – geldt dit echter niet.

Ook onderzoek onder een grote, niet-representatieve 
steekproef van lesbische en biseksuele vrouwen (Bos & 
Ehrhardt, 2010) wijst in dezelfde richting. Depressiviteit en 
angstgevoelens worden veel gerapporteerd. Er was echter 
geen heteroseksuele groep waarmee vergeleken kon worden. 
In dit onderzoek, in tegenstelling tot dat van Sandfort et al. 
(2006) dat hiervoor werd beschreven, komen psychische 

problemen meer voor onder biseksuele dan onder lesbische 
vrouwen. Openheid over de seksuele oriëntatie hangt samen 
met minder problemen. Negatieve reacties op de seksuele 
oriëntatie hangen juist samen met meer problemen.

4.2	 Suïcidaliteit
Suïcidale gedachten komen meer voor onder homosek-

suelen dan onder heteroseksuelen. Data hierover komen on-
der meer van het NEmESIS-onderzoek (De Graaf, Sandfort, 
& ten Have, 2006). Homoseksuele mannen denken meer 
na over de dood, hebben vaker een doodswens, overwegen 
vaker suïcide en vertonen vaker automutilatie. Ook lesbische 
vrouwen overwegen vaker suïcide dan heteroseksuele vrou-
wen, maar dat geldt niet voor de andere symptomen (denken 
over dood, doodswens, automutilatie). Ook na controle op 
de aanwezigheid van andere psychische problemen, blijven 
de verschillen tussen homo- en heteroseksuele mannen be-
staan. Bij de vrouwen is het verschil dan niet meer significant. 
Blijkbaar worden de verschillen tussen vrouwen verklaard 
door het hogere aantal lesbische vrouwen met psychische 
klachten. Bij mannen kunnen de verschillen in suïcidaliteit 
niet geheel toegeschreven worden aan het hogere aantal 
homomannen met psychische problemen.

Niet alleen volwassen LHBt’s hebben een verhoogde 
kans op suïcidaliteit. maar liefst de helft van alle homojongeren 
heeft wel eens suïcidale gedachten gehad en 12% heeft ooit 
een poging ondernomen. In Steeds gewoner, nooit gewoon 
schrijven de onderzoekers daarover: “Factoren als het regel-
matig ervaren van homonegatieve reacties, een religieuze 
opvoeding en het ontbreken van een kinderwens, verhogen 
de kans op depressieve klachten en het doen van een zelf-
moordpoging.” (Van Lisdonk & Van Bergen, 2011).

4.3	 relaties
LHBt’s hebben minder vaak een vaste relatie dan hetero-

seksuelen. Dat geldt met name voor homo- en biseksuele 
mannen (kuyper, 2006; De Waele, Cox, & Van den Berge, 2006). 

Doordat er in een relatie tussen mensen van hetzelfde 
geslacht geen stereotiepe ideeën over genderverschillen 
mede vormgeven aan de relatie, worden deze als meer  
gelijkwaardig ervaren (De Waele et al., 2006). 

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie-
patronen. Bij vrouwen staat (seriële) monogamie meer 
centraal, terwijl bij mannen meer een vriendschapsideaal 
bestaat. Omdat mannen makkelijker seksualiteit en intimiteit 
van elkaar scheiden, is het ook beter mogelijk om seksuele 
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relaties met anderen dan de eigen partner aan te gaan. Het 
lijkt erop dat relaties tussen mannen wel langer duren dan 
die tussen vrouwen (Schuyf, 1996).

Vanuit het perspectief van relatietherapie voor lesbische 
stellen heeft Verbeek (2005) een typologie gemaakt van les-
bische relaties als reactie op de stigmatisering van homosek-
sualiteit. zij onderscheidt verborgen relaties, geïdealiseerde 
relaties, geïsoleerde relaties, zorgrelaties en verstrengelde 
relaties. al deze relatietypen vragen om een andere thera-
peutische insteek. Het is niet bekend hoe vaak de genoemde 
relatietypen voorkomen, noch of dit ook relevantie heeft 
voor mannenrelaties. In een kleinschalig masteronderzoek is 
gekeken naar conflicthantering door lesbische stellen versus 
heteroseksuele stellen. uit dat onderzoek blijken in lesbische 
relaties beduidend minder conflicten voor te komen, maar er 
zijn geen verschillen gevonden in de manier waarop met die 
conflicten wordt omgegaan. mogelijk was de steekproef te 
klein om verschillen te kunnen vinden (Berkers, 2008).

De relatiegeschiedenis van transgenders lijkt sterk samen 
te hangen met hun coming-out en transitieproces (Doorduin 
& Van Berlo, 2012). In een kwalitatief pilotonderzoek onder 
twaalf transgenders kwam naar voren dat de relaties die zij 
vóór de transitie waren aangegaan, vaak vanwege de transitie 
strandden. Partners hadden vaak moeite om om te gaan met 
het verander(en)de lichaam en de nieuwe (publieke) identiteit 
van hun partner. Ook komt voor dat transgenderpersonen de 
relatie eerder in hun leven aan waren gegaan uit behoefte 
aan veiligheid en vertrouwdheid, maar dat zij pas na hun 
coming-out ruimte voelen op zoek te gaan naar hun eigen-
lijke seksuele en relationele wensen. 

Daten tijdens en na de transitie kan angst voor afwijzing 
oproepen. Sommige transgenders ervaren daadwerkelijk 
afwijzing vanwege hun transgenderachtergrond. Vooral niet-
transgender heteromannen lijken mV-transgenders vaak af 
te wijzen, waarbij homofobie en de geringe acceptatie van en 
bekendheid met transgenders een rol spelen. Naast afwijzing 
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komt het ook wel voor dat potentiële dates transgender-zijn 
als een interessante curiositeit zien. Dit alles neemt overi-
gens niet weg dat een deel van de transgenders wel succes 
heeft met daten en relaties, en dat er ook relaties zijn die niet 
stranden tijdens de transitie.

4.4	 kinderen	krijgen
Voor transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuele 

mannen en biseksuelen die alleen seks of een relatie hebben 
met mensen van het eigen geslacht, kan een kinderwens en 
het realiseren hiervan ingewikkeld zijn. Desalniettemin zou-
den heel wat LHBt’s graag kinderen krijgen. zo’n 60% van 
lesbische meiden en 40% van homoseksuele jongens heeft 
een kinderwens en veel van de overige jongeren wil mis-
schien kinderen. minder dan 15% van de jongeren geeft aan 
geen kinderen te willen (Van Lisdonk & Van Bergen, 2011). 
Bij een deel van de LHBt’s die kinderen heeft, zijn deze 
voortgekomen uit een (eerdere) heteroseksuele relatie. Een 
groeiend deel van de lesbische vrouwen kiest ervoor om met 
behulp van een bekende of onbekende spermadonor zwanger 
te worden, terwijl voor homomannen sperma doneren aan 
een vrouw met een onvervulde kinderwens (bijvoorbeeld 
aan een lesbisch stel) een optie is. tot slot is adoptie een 
mogelijkheid. Bij 20% van de 25.000 vrouwelijke stellen die 
in Nederland samenwonen, wonen ook kinderen in hetzelfde 
huishouden. Bij mannen is dat percentage veel kleiner, na-
melijk 3% van de 31.000 koppels (Bos & Van Gelderen, 2011).

Het meeste onderzoek in Nederland is gedaan onder 
lesbische vrouwen, vooral met betrekking tot kinderen die zij 
binnen de lesbische relatie kregen (Bos, 2004). De kinderen 
in dit onderzoek waren tussen de 4 en 8 jaar oud. Lesbische 
moeders blijken een sterkere kinderwens te hebben gehad 
dan heteroseksuele moeders. ze hebben niet meer moeite 
met het opvoeden van hun kinderen. Hun tevredenheid met 
de relatie en met informele steun is juist groter. Bovendien 
zijn de lesbische moeders gelijkwaardiger in de opvoeding 
en zorg van de kinderen dan heteroseksuele ouders. Er werd 
geen verschil gevonden in de psychische ontwikkeling van de 
kinderen van lesbische en heteroseksuele ouders.

Vier jaar later is in dezelfde lesbische gezinnen gekeken 
hoe het toen stond met de kinderen. Stigmatisering, in de 
vorm van negatieve of afwijzende reacties, van de kinderen 
blijkt laag te zijn. Stigma is wel gerelateerd aan meer hy-
peractiviteit bij de jongens en een lagere zelfwaardering bij 
meisjes. Contact met andere kinderen van lesbische moeders 
beschermt tegen deze negatieve invloed (Bos & Van Balen, 
2008). kinderen van lesbische moeders ervaren minder 

druk om aan traditionele gendernormen te voldoen. ze er-
varen hun eigen gender minder als superieur en twijfelen 
meer over of ze later een heteroseksuele relatie zullen heb-
ben (Bos & Sandfort, 2010). Vergeleken met amerikaanse 
kinderen van lesbische gezinnen zijn Nederlandse kinderen 
opener over hun ouders dan amerikaanse (Bos et al., 2008). 
ze hebben bovendien minder last van homofobe reacties en 
emotionele problemen en gedragsproblemen. Blijkbaar maakt 
de relatieve tolerantie in Nederland het makkelijker voor kin-
deren om op te groeien in een lesbisch gezin.

Voor homoseksuele mannen is het een stuk lastiger om 
eigen kinderen te krijgen. Een van de mogelijkheden is om 
sperma te doneren aan een lesbisch stel en een regeling 
te treffen met de betreffende moeders over de omgang en 
opvoeding van het kind. Deze vaders blijken niet af te wijken 
van heteroseksuele vaders in hun betrokkenheid, de ervaren 
last van het ouderschap en ook het welzijn van de kinderen is 
hetzelfde. toch voelen de homovaders zich minder competent 
in het ouderschap en hebben ze het gevoel zich te moeten 
verdedigen (Bos, 2010). Er is geen Nederlands onderzoek 
gevonden naar adoptie door homoseksuele mannen.

Over transgenders en het hebben of krijgen van kin-
deren is geen Nederlands of Vlaams onderzoek bekend. 
motmans (2009) laat in een overzicht van internationale 
literatuur zien dat dit thema onzichtbaar blijft. motmans, 
t’Sioen en meijer (2011) laten wel zien dat transgenders 
relatief vaak zonder kinderen wonen. Bij transgenders die 
al voor hun transitie kinderen hebben gekregen, kan de 
relatie met hun kinderen onder druk komen te staan. Dit 
blijkt ook een probleem te vormen voor transgenders in 
Nederland (kedde, 2011). 
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5
seksuele 
gezondheid
van sPecifieke
suBgroePen
in dit hoofdstuk 5 beschrijven we wat we inmiddels weten over 

de seksuele gezondheid van jongeren, ouderen, hiv-positieven, 

en allochtone en religieuze groepen. voor deze specifieke 

subgroepen is gekozen omdat homoseksualiteit juist in 

verschillende levensfasen en in verschillende culturen een 

andere rol kan spelen. dit kan consequenties hebben  

voor hun seksuele gezondheid of op de factoren die 

bevorderend of belemmerend kunnen zijn hiervoor.
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5.1	 Jongeren
Net als onder volwassenen, is ook onder jongeren tussen 

12 en 25 jaar onderzocht in hoeverre zij zich aangetrok-
ken voelen tot het eigen geslacht, zich homo-, lesbisch of 
biseksueel noemen en of zij seks hebben gehad met iemand 
van het eigen geslacht (De Graaf, kruijer, Van acker & meijer, 
2012). Van de jongens voelt 4,8% zich (ook) aangetrokken 
tot jongens. Bij meiden is dat 7,1%. Het grootste deel van 
deze meiden voelt zich vooral aangetrokken tot het andere 
geslacht, namelijk 4,8%. Bij jongens is dat 1,7%. meer jongens 
dan meiden zeggen zich alleen maar tot het eigen geslacht 
aangetrokken te voelen, namelijk 2,0%. Van de meiden voelt 
1,1% zich alleen maar tot meiden aangetrokken. 

Het aantal jongeren dat ooit seks heeft gehad met een 
seksegenoot of dat zou willen proberen is hoger dan het 
aantal jongeren dat zich tot seksegenoten aangetrokken voelt. 
5,6% van de jongens heeft wel eens seks gehad met een jon-
gen en nog eens 5,1% zou het wel eens willen proberen. Van 
de meiden heeft 6,7% wel eens seks gehad met een meisje 
en zou 12,8% dat wel eens willen proberen. 

Naar zelfbenoeming is alleen gevraagd als jongeren min-
stens enige aantrekking voelen tot het eigen geslacht. Van die 
groep noemt 40% van de jongens zich homo en 11% van de 
meiden noemt zich lesbisch. Biseksueel noemt zich 23% van 
de jongens en 31% van de meiden. Ook een groot deel noemt 
zich hetero, namelijk 24% van de jongens en 41% van de mei-
den. Dit zijn logischerwijs vooral de jongeren die aangaven 
zich vooral tot het andere geslacht, maar ook wel eens tot het 
eigen geslacht aangetrokken te voelen: jongeren die qua aan-
trekking eigenlijk ‘tussen’ hetero- en biseksueel zitten.

De genoemde percentages zijn lager dan die bij volwas-
senen. Blijkbaar beginnen gevoelens voor het eigen geslacht 
voor een deel van de jongeren pas op latere leeftijd te spelen. 
Bij jongens onder de 14 jaar speelt aantrekking tot het eigen 
geslacht nog maar een kleine rol. Boven de 18 jaar speelt 
het meer. Bij meiden is die piek pas te zien na 21 jaar. Verder 
valt op dat meiden weliswaar veel vaker seksuele aantrek-
king voelen tot een ander meisje, maar juist minder vaak een 
voorkeur voor het eigen geslacht uitspreken en zich ook be-
duidend minder vaak lesbisch noemen.

In hetzelfde onderzoek van De Graaf et al. (2012) is ge-
vraagd naar coming-out. aan jongeren die minstens evenveel 
op het eigen geslacht vallen als op het andere geslacht is 
gevraagd of zij dit ooit aan iemand hebben verteld. Van de 
meiden is 87% uit de kast en van de jongens is dat 79%. Van 

degenen die uit de kast zijn, waren de jongens met 16,6 jaar 
gemiddeld iets ouder dan de meiden (15,9 jaar), maar dit 
verschil was niet significant. zoals al beschreven in hoofdstuk 
3.6 komen jongens in 2011 wel significant op jongere leeftijd 
uit de kast dan in 2005. toen was dat op een gemiddeld leef-
tijd van 17,8 jaar, nu is dat 16,6 jaar. meiden zijn niet signifi-
cant eerder uit de kast dan in 2005. 

uit het onderzoek SameFeelings (Van Lisdonk & Van 
Bergen, 2011) blijkt dat biseksuele jongeren veel minder uit 
de kast komen dan homoseksuele jongeren. Van de bisek-
suele jongens is maar 31% uit de kast en van de biseksuele 
meiden 78%. Dat is heel wat minder dan de 98% van de ho-
mojongens en 99% van de lesbische meiden die uit de kast is.

Veel LHB-jongeren hebben behoefte aan contact met 
andere homojongeren, namelijk 84%. Een veel kleiner deel, 
namelijk 56%, heeft ook daadwerkelijk contact. Juist bij jonge-
ren onder de 18 jaar is dat gat groot. men heeft vooral be-
hoefte aan informeel contact, zoals vriendengroepjes. Vooral 
internet is een belangrijke bron van contact met andere 
homojongeren. Dit geldt zowel voor jongeren die in een stad 
wonen als voor de jongeren uit minder stedelijke gebieden. 
Contact met homo-organisaties en deelname aan georgani-
seerde activiteiten hoeft voor de meesten niet zo nodig (Van 
Lisdonk & Van Bergen, 2011).

De seksuele ervaring van homo- en biseksuele jongeren 
verschilt hier en daar van die van heterojongeren (De Graaf 
et al., 2012). Homo- en biseksuele jongens hebben meer 
ervaring met orale en anale seks, zowel voor als na hun 20e. 
Lesbische en biseksuele meiden hebben vooral voor hun 20e 
meer ervaring dan heteroseksuele meiden op allerlei terrei-
nen. Het gaat dan om ervaring met masturberen, verkering, 
voelen en strelen, vingeren/aftrekken, geslachtsgemeenschap, 
orale en anale seks en orgasme. 

Het is opmerkelijk dat jongens en meiden meer seksuele 
ervaring rapporteren dan heterojongeren (De Graaf et al., 
2012). Vaak wordt ervan uitgegaan dat homojongeren meer 
moeite hebben om te starten met seks, omdat zij er een tijdje 
over doen om zich ervan bewust te worden dat zij homosek-
suele gevoelens hebben. Bovendien hebben zij het moeilijker 
om geschikte sekspartners te vinden. Het is dus de vraag 
of de ervaringen die de homo- en biseksuele jongeren hier 
rapporteren ook daadwerkelijk homoseksuele of lesbische 
ervaringen zijn. Dat lesbische en biseksuele meiden meer er-
varing hebben dan heteroseksuele meiden met geslachtsge-
meenschap wijst er bijvoorbeeld op dat dit met jongens was. 
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Bij homo- en biseksuele jongens komen meer seksuele 
problemen en risico’s voor dan bij heteroseksuele jongens (De 
Graaf et al., 2012). zij hebben meer seksuele dwang mee-
gemaakt (16% versus 4%), meer ongewilde ervaringen (38% 
versus 25%) en zijn meer onder druk gezet (43% versus 27%). 

Homo- en biseksuele jongens hebben relatief veel sek-
sueel getint contact via sociale media (58% versus 28%) en 
hebben vaker geld of een andere beloning gekregen voor 
seks (14% versus 4%). Bij meiden zijn de verschillen minder 
groot. Lesbische en biseksuele meiden maken wel meer 
gebruik van porno (72% versus 48%) en seksueel getinte con-
tacten via sociale media (34% versus 18%). Verder hebben zij 
vaker seks gehad onder invloed van drugs (35% versus 16%).

Onder jongens is onderzocht of er verschillen zijn tussen 
homo- en biseksuele jongens en heteroseksuele jongens in soa/
hiv gerelateerd gedrag (De Graaf et al., 2012). De verschillen 
met heteroseksuele jongens zijn klein. zo hebben de homo- en 
biseksuele jongens niet meer sekspartners gehad en verschillen 
ze niet van heterojongens wat betreft hun laatste (vaste) relatie 
en verliefdheid. ze gebruiken iets vaker altijd een condoom met 
de laatste partner, terwijl heterojongens vaker alleen in het begin 
van de relatie een condoom gebruiken. ze verschillen niet van 
elkaar in de intentie om condooms te gebruiken, verwachte spijt 
na onbeschermde seks en het kopen van condooms. 

Homo- en biseksuele jongens hebben echter minder 
vaak altijd een condoom bij zich (20%) vergeleken met hete-
rojongens (29%). Het grootste verschil zit in testgedrag. 31% 
van de homo- en biseksuele jongens heeft zich het afgelopen 
jaar laten testen op soa of hiv, terwijl maar 14% van de hete-
roseksuele jongens dat heeft laten doen. tevens rapporteren 
de jongens meer seksuele functieproblemen. 39% van de 
homo- en biseksuele jongens heeft minstens één seksueel 
probleem tegen 29% van de heterojongens.

Recent is onder LHBt-jongeren onderzoek gedaan 
naar hun behoefte aan informatie en hulpverlening rond-
om seksuele gezondheid. De uitkomsten van dit onderzoek 
maken duidelijk dat zowel LHB- als t-jongeren behoefte 
hebben aan informatie over seksuele gezondheid waarbij 
rekening gehouden wordt met hun specifieke situatie. 
Vooral voor transgenderjongeren ontbreekt dit soort infor-
matie nog grotendeels (Doorduin & Van Lee, 2013).

5.2	 ouderen
LHB-ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin ho-

moseksualiteit werd afgekeurd. En zij worden nog altijd 

meer dan jongere mensen geconfronteerd met genera-
tiegenoten die homoseksualiteit afkeuren. Vooral waar 
ouderen veel te maken hebben met andere ouderen, 
bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, kan dit problemen 
opleveren. Bovendien kunnen ouderen te maken hebben 
met verzorgenden die negatief denken over homoseksua-
liteit. Vooral mensen met een religieuze achtergrond of van 
niet-westerse herkomst wijzen homoseksualiteit vaker af 
(Van de meerendonk, adriaensen & Vanwesenbeeck, 2003; 
keuzenkamp, 2011).

Een van de meest in het oog springende problemen 
van ouderen met homoseksuele of lesbische gevoelens is 
eenzaamheid. LHB-ouderen zijn eenzamer dan hetero-
seksuele ouderen (Van de meerendonk et al., 2003). Deels 
komt dit doordat LHB-ouderen een minder sterk sociaal 
netwerk hebben dan heteroseksuele ouderen. LHB-
ouderen hebben vaker een scheiding meegemaakt, gaan 
minder vaak naar de kerk en hebben minder contact met 
hun familie dan heteroseksuelen. Bovendien hebben zij 
minder vaak kinderen en minder vaak contact met kinde-
ren die ze wel hebben (Fokkema & kuyper, 2009). Binnen 
de groep LHB-ouderen, voelen met name de ouderen zich 
eenzaam die te maken hebben gehad met afwijzing of die 
afwijzing verwachten. Een LHB sociaal netwerk werkt juist 
als buffer (Picavet, 2004; kuyper & Fokkema, 2010).

In internationale literatuur is meer te vinden over 
seksualiteit bij LHBt-ouderen. Het seksleven van oudere 
lesbische en biseksuele vrouwen heeft veel te maken 
met de vraag of deze vrouwen een partner hebben. De 
meerderheid heeft helemaal geen seks, omdat ze die 
mogelijkheid niet hebben. De meesten vinden dat jammer. 
Een groot deel is dan ook niet zo tevreden met haar seks-
leven. Hoewel de meeste vrouwen met een relatie seks 
een belangrijk onderdeel van de relatie vinden, geven zij 
aan het nog belangrijker te vinden dat partners bij elkaar 
passen en zich aan de relatie committeren (Garnetts & 
Peplau, 2006). 

Voor homoseksuele mannen is het anders. Vaak hebben 
oudere homomannen op jongere leeftijd veel verschillende 
sekspartners gehad. als zij ouder worden, merken ze dat ze 
minder aantrekkelijk gevonden worden. Dat kan leiden tot 
gevoelens van verlies. aan de andere kant rapporteren ou-
dere mannen vaak een verbetering van de kwaliteit van seks, 
omdat het minder op klaarkomen en meer op intimiteit en de 
ander is gericht (Wierzalis, Barret, Pope & Rankins, 2006).
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transgenderouderen zijn vaak in hun leven geconfron-
teerd met onbegrip en afwijzing, niet alleen in het dagelijks 
leven, maar ook in de hulpverlening. zeker degenen die in 
behandeling zijn geweest en een eventuele geslachtsaanpassing 
hebben ondergaan, kunnen traumatische ervaringen over-
houden aan de houding van artsen en andere hulpverleners. 
Sommigen vermijden daarom zoveel mogelijk het contact 
met de zorg. Op hogere leeftijd wordt dat vaak moeilijk vol te 
houden. Dit kan extra moeilijkheden voor deze groep met zich 
meebrengen, naast de gezondheidsproblemen die de ouder-
dom met zich meebrengt (Cook-Daniels, 2006).

5.3	 Hiv-positieve	mannen
Hiv is sinds de introductie van combinatietherapieën 

in 1996 een chronische ziekte geworden in plaats van het 
doodvonnis van voor die tijd (Picavet & Brewaeys, 2003). 
Dit is onder meer te zien aan de stijgende leeftijd van hiv-
patiënten. In 1996 was 9% van alle patiënten ouder dan 
50 jaar, inmiddels is dat 32% (Van Sighem & Smit, 2011). 
Waar de zorg rondom hiv tot 1996 vooral gericht was op 
het reduceren van complicaties en stervensbegeleiding, gaat 

het sindsdien meer over het leven met hiv. Het hebben en 
houden van werk is bijvoorbeeld een belangrijk thema voor 
hiv-positieven geworden (Picavet & Brewaeys, 2003). Het 
aantal hiv-positieve mannen dat seks heeft met mannen is 
in Nederland relatief hoog. 73% van alle mannen die gere-
gistreerd zijn door de Stichting HIV monitoring behoren tot 
deze categorie (Van Sighem & Smit, 2011). Dit komt neer op 
een hiv-prevalentie van meer dan vijf per 100.000 msm.

Hoewel een hiv-diagnose niet direct een doodvonnis 
hoeft te zijn, blijft het voor veel mensen een ingrijpende ge-
beurtenis. Ongeveer de helft van alle hiv-geïnfecteerden heeft 
een of meer psychische klachten (Schadé, Boenink & Danner, 
2010). Het is dan ook niet opmerkelijk dat psychische proble-
men veel voorkomen onder hiv-positieve msm. Bovendien 
hebben hiv-positieve msm die depressief worden vaker  
ernstigere klachten dan depressieve msm zonder hiv en  
depressieve heteroseksuele mannen. Hiv-positieve homo-
mannen met een depressie denken veel meer over suïcide 
dan hiv-negatieve homomannen met een depressie. Ook 
gebruiken zij vaker drugs. Bij depressieve heteromannen zijn 
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deze percentages lager en zij hebben ook minder vaak een 
suïcidepoging achter de rug (Schadé, 2012).

Ook het vormgeven van het seksleven is een belangrijke 
uitdaging voor mensen die leven met hiv. Voor een deel 
van hen heeft de diagnose een grote impact op hun seks-
leven. Een deel wil zelfs helemaal geen seks meer, omdat 
ze zichzelf vooral als mogelijke bron van infectie zien. als 
men een relatie heeft, spelen daar ook vragen als: door wie 
is men geïnfecteerd, heeft de ander ook hiv? En hoe moet 
men omgaan met veilig vrijen? (Picavet & Brewaeys, 2003; 
Van Lunsen & Nievaard, 2010). Bovendien vindt een aan-
zienlijk deel van de hiv-positieven zichzelf minder seksueel 
aantrekkelijk vanwege hiv zelf of vanwege lipodystrofie, 
een bijwerking van antivirusmedicatie of kaposicarcinoom, 
een vorm van kanker die gerelateerd is aan aids (Picavet & 
Brewaeys, 2003; Ruesink & Pruisman, 2010).

Na verloop van tijd kan de acute impact van de hiv-
diagnose echter wel verminderen. mensen bedenken nieuwe 
strategieën om de kans op overdracht van de infectie te 

verkleinen, zoals serosorteren (alleen seks met andere hiv-
positieven), selectief condoomgebruik (alleen met losse part-
ners of alleen als de hiv-negatieve partner receptief is tijdens 
de anale seks), of het monitoren van de viral load en alleen 
seks zonder condoom hebben wanneer het virus niet detec-
teerbaar is. 

Ook het al dan niet vertellen van je hiv-status aan 
een potentiële sekspartner is iets waar hiv-positieven over 
na moeten denken (murphy, Ellard & Newman, 2003; 
kalichman, Rompa, Luke & austin, 2002). Hiv is immers een 
stigma en is gerelateerd aan psychische stress en een minder 
positief zelfbeeld, vooral als het stigma zichtbaar wordt als 
gevolg van de infectie of medicatie (Stutterheim et al., 2011).

Seksuele problemen komen vaker voor onder hiv-posi-
tieve homomannen. zowel homoseksualiteit als hiv vergroten 
het risico op seksuele problemen (Platteau & Van Lankveld, 
2005). Het gaat met name over verminderd verlangen, erec-
tie- en ejaculatieproblemen. Voor een deel heeft dit te maken 
met lichamelijke componenten. Neuropathie kan bijvoorbeeld 
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een verminderde genitale gevoeligheid met zich meebrengen. 
Daarnaast is testosterontekort een mogelijk gevolg van hiv. 
Voor de introductie van combinatietherapieën kwam dit voor 
bij 50% van de patiënten, maar ook nu nog wordt het gevon-
den bij 20%.

antivirusmedicatie heeft waarschijnlijk negatieve ge-
volgen voor het seksueel functioneren, maar dit is nog on-
voldoende onderzocht. Ook gebruiken hiv-positieven meer 
andere medicijnen die een negatief effect op het seksleven 
kunnen hebben, zoals slaapmedicatie en antidepressiva. 
Naast lichamelijke factoren spelen vaak ook psychische facto-
ren een rol. Wat eerst lustvol was, is nu gevaarlijk geworden. 
Bovendien komen stemmingsstoornissen vaak voor onder 
hiv-patiënten en die hebben veelal een negatief effect op de 
seksbeleving (Van Lunsen & Nievaard, 2010).

Over het risico dat transgenders lopen op hiv en andere soa 
is niet zo veel bekend. Er zijn echter factoren die dit risico verho-
gen, zoals prostitutie, drugsgebruik, risicogedrag en toegang tot 
medische zorg die in internationaal onderzoek gerelateerd zijn 
aan transgenderisme (Bockting & kirk, 1999; De Santis, 2009). 
In hoeverre hiv en soa een thema zijn voor Nederlandse trans-
genders zal uit nader onderzoek moeten blijken.

5.4	 Allochtone	en	religieuze	groepen
zoals LHBt’s geen homogene groep zijn, geldt dat 

evenzeer voor niet-westerse allochtonen en voor religieuze 
minderheden. We behandelen deze groepen in dit hoofd-
stuk samen. Voor beide groepen geldt dat binnen een veelal 
negatieve sociale en normatieve omgeving omgegaan moet 
worden met de eigen homoseksualiteit of met die van andere 
groepsleden.

Er is weinig onderzoek gedaan naar seksuele en gen-
derdiversiteit onder deze groepen Nederlanders. In Steeds 
gewoner, nooit gewoon (Duyvendak, Bos & Hekma, 2011) 
wordt de omgang met homoseksualiteit onder marokkaanse, 
turkse, Chinese, Surinaamse en protestantse groepen be-
schreven. Over het algemeen is de acceptatie van homosek-
sualiteit beperkt in deze groepen. Het wordt vaak gezien als 
onverenigbaar met waarden van huwelijk en familieverhou-
dingen, onder andere omdat seks bedoeld zou moeten zijn 
voor voortplanting. Dit wordt gezien als de natuurlijke orde 
der dingen. 

Daarnaast wordt homoseksualiteit geassocieerd met 
onmannelijkheid en onvrouwelijkheid. Vooral voor mos-
lims en protestanten is homoseksualiteit gerelateerd aan 

deviant seksueel gedrag en seksualisering. Bovendien zou 
het in strijd zijn met religieuze voorschriften. Surinamers en 
Chinezen zien homoseksualiteit vaker als psychische afwijking. 
toch bespeuren de auteurs een toenemende acceptatie, al is 
die nog zeer beperkt.

Opgroeien in een omgeving waarin zo negatief wordt ge-
dacht over homoseksualiteit, moet moeilijk zijn voor mensen 
uit etnische en religieuze minderheden met homoseksuele of 
lesbische gevoelens. Onderzoek onder LHBt’s met een niet-
westerse of streng religieuze achtergrond is nog schaarser 
dan onderzoek naar acceptatie onder deze groepen. als er 
al onderzoek is gedaan, gaat het om kleinschalig, kwalitatief 
onderzoek. Er is helemaal geen onderzoek gevonden naar 
allochtone of religieuze transgenders in Nederland.

Gebrek aan zichtbaarheid is een belangrijk probleem 
voor allochtonen met homoseksuele, biseksuele en lesbische 
gevoelens. Daardoor zijn er geen voorbeelden waarmee men 
zich kan identificeren. Ook contact met lotgenoten is daardoor 
moeilijk te organiseren. Bovendien vinden ze minder gemak-
kelijk aansluiting bij Nederlandse LHB-organisaties en hulp-
verleners. Bij een behoeftepeiling van Schorer onder jonge, 
allochtone msm noemde de meerderheid van de deelnemers 
(41 van de 58) zich heteroseksueel, terwijl ze wel seks had-
den met andere mannen (Steenbakker, Hilhorst & Bakker, 
2008). Blijkbaar identificeert men zich maar heel beperkt met 
de homogemeenschap.

Een ander punt van aandacht is dat allochtone LHB’s kun-
nen worstelen met loyaliteit naar hun familie, hun eigen cultuur 
en hun religie. Het is niet gemakkelijk om je betrokken te voelen 
bij een omgeving die een belangrijk deel van jezelf afwijst. Het 
gebeurt dan ook niet zelden dat allochtone homoseksuelen geen 
contact meer met hun familie hebben vanwege hun homoseksu-
aliteit (Duman, 2011). Veel allochtone LHB’s maken onderscheid 
tussen enerzijds hun gevoelens en gedrag, waar zij weinig aan 
kunnen doen, en anderzijds een identiteit als LHB’er. Dat laatste 
wordt meer gezien als een keuze. De eerder beschreven traditi-
onele ontwikkelingsmodellen met coming-out en acceptatie als 
eindpunt van de ontwikkeling (zie paragraaf 3.6) gaan vaak niet op 
voor deze groepen. Het is belangrijk voor hulpverleners om zich 
hiervan bewust te zijn (Eddehbia, Önce & ulichki, 2010).

allochtone msm hebben een groter risico dan autoch-
tone msm om hiv op te lopen. Bovendien zijn zij vaker niet 
op de hoogte van hun hiv-status. Het gaat dan met name 
om allochtonen met een herkomst uit sub-Sahara afrika, de 
Caraïben, turkije en marokko (Van Veen, 2011). allochtone 
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msm hebben ook relatief vaak te maken met dwang binnen 
relaties; dit hangt mogelijk samen met cultureel bepaalde 
ideeën over homoseksualiteit: de actieve, macho-partner 
‘mag’ de feminiene, passieve partner ‘nemen’, ook onder 
dwang (Hilhorst, 2012).

allochtone lesbische vrouwen zijn nog minder zichtbaar in 
de samenleving dan allochtone homoseksuele mannen. Hun 
bewegingsvrijheid is vaak beperkt, zeker als ze nog bij hun 
ouders wonen, maar ook daarna. Gezinnen maken deel uit 
van een grotere gemeenschap waarin roddel een belangrijke 
rol speelt. Er zijn zo goed als geen lesbische voorbeelden in 
allochtone kringen, terwijl rolmodellen wel erg gewenst zijn. 
als er in de (allochtone) media al aandacht is voor homosek-
sualiteit, gaat het om sterk gekarikaturiseerde homoseksuele 
mannen. Lesbische seksualiteit lijkt niet te bestaan. Het is dan 
ook niet gek dat vrouwen met lesbische gevoelens daarop rea-
geren met angst en onzekerheid. Vaak duurt het daardoor lang 
voordat vrouwen erachter komen dat ze lesbisch zijn. Veel les-
bische vrouwen krijgen te maken met eenzaamheid, psychisch 
leed en suïcidale neigingen. In sommige etnische groepen is 
er de dreiging van huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, 
maar ook van verstoting. Gelukkig is er internet, waardoor het 
makkelijker is om contact te leggen met andere lesbische vrou-
wen uit de eigen cultuur. Vrouwen lijken een grotere behoefte 
te hebben dan mannen aan lotgenotencontact (adviesraad 
Diversiteit en Integratie, gemeente amsterdam, 2011).

6
MogeliJke  
verklaringen en 
Beinvloedende 
factoren
in voorgaande hoofdstukken is beschreven welke problemen 

op het gebied van seksuele gezondheid lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders 

tegenkomen in vergelijking met heteroseksuelen of niet-

transgenders. in dit hoofdstuk gaan we in op mogelijke 

verklaringen en beïnvloedende factoren. Waarom zijn lhBt’s 

op sommige gebieden minder gezond? de maatschappelijke 

normen rond homoseksualiteit en transgender, uitsluiting en 

discriminatie spelen daarbij een grote rol. tot slot kijken we 

naar beschermende factoren: wat maakt lhBt’s gezonder? 
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6.1	 Afwijzing	en	discriminatie
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten 

hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. met deze stel-
ling is 87% van alle Nederlanders het eens. Nergens in de 
wereld denken zoveel mensen positief over homoseksualiteit 
als hier. Bovendien lijkt tussen 2006 en 2011 de afwijzing 
van homoseksualiteit nog te zijn afgenomen. toch is daarmee 
niet het hele verhaal verteld. als we het concreter maken, 
blijken veel mensen toch minder tolerant. maar 60% van de 
Nederlanders vindt bijvoorbeeld dat homoseksuelen dezelfde 
rechten moeten hebben bij adoptie als heteroseksuelen. Ook 
willen heel wat mensen niet worden geconfronteerd met 
homoseksualiteit in de openbaarheid. 31% geeft bijvoorbeeld 
toe meer moeite te hebben wanneer twee mannen hand in 
hand lopen dan als hetero’s dat doen. 15% van de ouders zou 
het onaanvaardbaar vinden als hun kind homo zou blijken te 
zijn (keuzenkamp, 2010).

Niet alleen autochtone Nederlanders vinden over het al-
gemeen dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun 
leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Ook in de 
grote allochtone groepen is de meerderheid het hiermee eens, 
al is dat minder dan onder autochtonen. Dat homoseksuele 
stellen mogen trouwen, vindt een meerderheid van turken, 
marokkanen en antillianen niet goed, terwijl verreweg de 
meeste autochtonen daar geen moeite mee hebben, net als 
tweederde van de Surinamers. Bijna een kwart van de turken 
en marokkanen zou het een probleem vinden als hun kind les 
zou krijgen van een homoseksuele leerkracht, terwijl dat voor 
maar 2% van de autochtonen geldt. Het is dus duidelijk dat 
in allochtone groepen, vooral onder turken en marokkanen, 
minder positief wordt gedacht over homoseksualiteit. andere 
groepen die meer moeite hebben met homoseksualiteit zijn 
kerkgangers, laagopgeleiden, 65-plussers en mensen die op 
PVV of CDa zouden stemmen (keuzenkamp, 2010).

Recent onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en 
vrouwen laat zien dat ook zij ervaren dat homoseksualiteit ta-
melijk goed wordt geaccepteerd in Nederland. De meesten krij-
gen geen negatieve reacties op hun homoseksualiteit. Ongeveer 
een kwart van de LHB’s heeft het afgelopen jaar in de openbare 
ruimte één of meer negatieve reacties gekregen vanwege hun 
seksuele oriëntatie, mannen iets vaker (29%) dan vrouwen 
(23%). Een kleiner deel, namelijk 15% van de respondenten 
voelde zich het afgelopen jaar wel eens of vaak onveilig in de 
eigen buurt of in horecagelegenheden vanwege hun seksuele 
oriëntatie. Veel LHB’s lopen niet hand in hand met hun partner 
over straat. Van degenen die dat wel doen, voelt 62% zich dan 
af en toe of vaak onveilig (keuzenkamp et al., 2012).

Homonegativiteit van familie, vrienden of collega’s 
heeft impact op de psychosociale gezondheid van vrou-
wen. Homonegativiteit van mensen die verder weg staan 
(vreemden op straat bijvoorbeeld) heeft die impact niet (Bos 
& Ehrhardt, 2011). meer in het algemeen blijkt het meege-
maakt hebben van afwijzing samen te hangen met minder 
seksuele tevredenheid, seksuele dwang en behoefte aan 
hulpverlening (kuyper & Vanwesenbeeck, 2011). afwijzing of 
het verwachten daarvan hangt ook samen met eenzaamheid 
van oudere lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
(kuyper & Fokkema, 2010). Onder homo- en biseksuele 
jongens hangt het samen met depressie (Franssens, 2010). 
afwijzing hangt bovendien samen met ouderschapsstress 
voor lesbische moeders (Bos, Van Balen, Van den Boom & 
Sandfort, 2004). kuyper en Fokkema (2011) vinden wel een 
effect van afwijzing op psychische gezondheid bij homosek-
suele en lesbische respondenten, maar niet bij biseksuele 
respondenten.

6.2	 Moderne	homonegativiteit
Homoseksualiteit kan rekenen op afwijzing, maar die af-

wijzende houding is niet altijd even duidelijk. Subtiele en dub-
belzinnige vormen van afwijzing worden ook wel ‘moderne 
homonegativiteit’ genoemd. Sandfort (2005) definieert dit als 
“onbedoelde, moeilijk te observeren negatieve uitdrukkingen 
ten opzichte van homoseksualiteit of homoseksuele mannen 
of vrouwen”. Deze moderne vorm van negatieve bejegening 
is niet gebaseerd op het idee dat homoseksualiteit abnor-
maal, ziek of zondig is. Integendeel, men vindt daadwerkelijk 
dat homoseksuelen gelijke rechten hebben. alleen zit daar 
ook een ongemakkelijk gevoel onder. Homoseksualiteit is iets 
waar men aan moet wennen en waar homoseksuele man-
nen en lesbische vrouwen niet al te uitdrukkelijk mee te koop 
moeten lopen.

In Nederland is onderzoek gedaan om moderne homo-
negativiteit te meten en af te zetten tegen traditionele vormen 
van homonegativiteit (Van Wijk, Van de meerendonk, Bakker & 
Vanwesenbeeck, 2005). uit dit onderzoek blijkt dat beide vormen 
van negativiteit voorkomen in Nederland, maar traditionele ho-
monegativiteit niet meer zo veel als moderne homonegativiteit. 
Bovendien blijken het daadwerkelijk van elkaar te onderscheiden 
dimensies. moderne homonegativiteit komt meer voor onder 
mannen, ouderen en lager opgeleiden. traditionele homonega-
tiviteit is niet gerelateerd aan geslacht, leeftijd en opleidingsni-
veau. zeker in de Nederlandse context, waarbij traditionele vor-
men van afwijzing niet zoveel meer voorkomen laat het onder-
zoek zien dat moderne homonegativiteit een factor van belang 
kan zijn. Verder onderzoek is er echter niet naar gedaan.
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6.3	 Antihomoseksueel	geweld
Naar aanleiding van aanhoudende berichtgeving over 

incidenten van geweld tegen homoseksuele mannen en lesbi-
sche vrouwen is in 2009 onderzoek gedaan naar antihomo-
seksueel geweld in amsterdam (Buijs, Hekma & Duyvendak, 
2009). Daarbij was de definitie: zaken van verbaal geweld 
(uitschelden en discriminatie), bedreiging, beroving of fysiek 
geweld, waarbij volgens slachtoffer(s), verdachte(n), politie of 
getuige(n) de (vermeende) seksuele oriëntatie van het slacht-
offer een duidelijke rol speelde. uit dit onderzoek kwamen 
201 van dergelijke incidenten naar voren in 2007. In 2011 
is het aantal gemelde incidenten opgelopen tot 564. Ook 
deze meldingen variëren van beledigingen, pesten, bespugen 
en uitschelden tot bedreiging met geweld en daadwerkelijk 
geweld. Het aantal gemelde geweldsincidenten was in dat 
jaar 176, een lichte daling vergeleken met het jaar daarvoor. 
(Gemeente amsterdam, 2012). 

Er wordt vaak van uitgegaan dat antihomoseksueel geweld 
vooral wordt gepleegd door jongens met een islamitische ach-
tergrond. Het blijkt dat de daders en verdachten vooral jongens 
zijn tussen de 17 en 25 jaar. ze zijn vaak laag opgeleid, werk-
loos en afkomstig uit probleemgezinnen. marokkaanse jongens 
zijn oververtegenwoordigd. In 36% van de gevallen was de 
verdachte van marokkaanse afkomst, terwijl deze groep maar 
16% van de amsterdamse bevolking onder de 25 uitmaakt. In 
36% van de gevallen is de verdachte van autochtone afkomst. 
Het is dus niet zo dat alleen allochtonen verantwoordelijk zijn 
voor het geweld (Buijs, Hekma & Duyvendak, 2009).

De verdachten onderschrijven doorgaans in algemene zin 
wel de dominante ideologie van tolerantie, maar er is weinig 
voor nodig om dit te laten omslaan in ondubbelzinnige afwij-
zing, vooral als het gaat om mannelijkheid en seksualiteit. Vier 
aspecten roepen sterke afkeer op: anale seks, vrouwelijk ge-
drag bij mannen, de zichtbaarheid van homoseksualiteit en de 
angst om door een homo versierd te worden. Dit laatste zou in 
bijna 40% van de incidenten de trigger zijn geweest. Religieuze 
overwegingen spelen nauwelijks een rol (Buijs, Hekma & 
Duyvendak, 2009).

6.4	 In	of	uit	de	kast	en	(selectieve)	openheid
In grote meerderheid voelen LHB’s zich in staat om uit te 

komen voor hun seksuele oriëntatie tegenover ouders, broers en 
zussen en heteroseksuele vrienden. Bij mensen die iets verder 
afstaan, zoals collega’s, komt een beduidend lager percentage 
volledig uit de kast. Verreweg de meeste LHB’s geven bovendien 
aan dat hun ouders hen geheel of grotendeels accepteren. Dat 
geldt voor 92% van de moeders en 86% van de vaders. toch 

zijn de cijfers ook negatiever uit te leggen. Blijkbaar accepteert 
een op de zeven vaders de homoseksualiteit van zijn kind niet 
en hetzelfde geldt voor een op de twaalf moeders. Bovendien 
is er ook nog een behoorlijk gedeelte van de ouders (17%) dat 
de seksuele oriëntatie van hun kind niet volledig accepteert 
(keuzenkamp, kooiman & Van Lisdonk, 2012).

Biseksuelen, vooral mannen, zijn veel minder vaak open 
over hun seksualiteit dan homoseksuelen. zo is 97% van de 
homoseksuele mannen en 98% van de lesbische vrouwen 
tegenover ten minste één ander persoon open. Bij biseksue-
len geldt dit voor respectievelijk 50% van de mannen en 86% 
van de vrouwen. Bovendien wordt minder positief gereageerd 
op biseksualiteit dan op homoseksualiteit. moeders van bisek-
suelen accepteren de seksuele oriëntatie van hun kind veel 
minder vaak (77%) dan moeders van homoseksuelen (92%) 
(keuzenkamp et al., 2012).

Wat zorgelijk is, is dat veel LHB’s zich geremd voelen om 
hun homoseksuele gevoelens te uiten. Eerder in dit rapport 
stonden we stil bij gevoelens van onveiligheid. Deze zorgen 
ervoor dat velen hun gedrag aanpassen om negatieve reac-
ties te voorkomen. meer dan de helft van degenen met een 
partner raakt zijn of haar geliefde in het openbaar (soms) om 
die reden niet aan (keuzenkamp, et al., 2012). Het verborgen 
houden van je seksuele oriëntatie hangt in het onderzoek 
van kuyper en Vanwesenbeeck (2011) echter niet samen met 
seksuele gezondheidsverschillen. Ook Franssens (2010) vindt 
geen verband tussen openheid en depressie in een steekproef 
van homoseksuele jongens. Er is echter wel een relatie tus-
sen openheid en psychische gezondheid voor vrouwen, maar 
niet voor mannen (kuyper & Fokkema, 2011).

6.5	 geïnternaliseerde	homofobie
Wanneer iemand met homoseksuele of biseksuele ge-

voelens is opgegroeid in een homo-onvriendelijke omgeving, 
is het waarschijnlijk dat bepaalde negatieve ideeën ook bij 
hem of haar hebben postgevat. In dit geval spreken we over 
geïnternaliseerde homofobie. Omdat de geïnternaliseerde 
negatieve ideeën terugslaan op de persoon in kwestie, kan 
dit extra stressvol zijn (meyer, 2007). Geïnternaliseerde ho-
mofobie lijkt hoger te zijn onder mannen dan onder vrouwen 
(kuyper & Fokkema, 2011).

Homoseksuele jongens en in mindere mate ook lesbische 
meiden willen ‘normaal’ gevonden worden en wijzen om die 
reden stereotiep gedrag af, zoals seksgerichtheid en promis-
cuïteit, maar ook afwijkend gendergedrag zoals ‘nichterigheid’ 
of ‘potteuze’ mannelijkheid. zij hebben veel moeite met de 



51
DIVERSItEIt IN DE SEkSuELE GEzONDHEID VaN LHBt’S

extravagantie van homo’s in de media en rondom gay pride. 
‘Normaal’ willen zijn, blijkt vooral te betekenen dat ze niet 
af willen wijken van de heteroseksuele norm, niet op willen 
vallen (Picavet & Sandfort, 2005; Buijs & Hospers, 2010). 
Jongeren die zich niet conform hun gender gedragen, lopen 
daardoor niet alleen de kans om afgewezen te worden door 
hun heteroseksuele omgeving, maar ook door homosek-
suelen. Bovendien kunnen zij er zelf negatief over denken. 
amerikaans onderzoek onder jongeren suggereert dat niet 
homoseksualiteit op zich, maar gender-non-conformiteit 
ervoor zorgt dat homojongeren zich minder goed voelen over 
zichtzelf (Rieger & Savin-Williams, 2012). In onderzoek onder 
volwassenen is dat ook gevonden, maar alleen voor homo-
mannen, niet voor lesbische vrouwen (Skidmore, Linsenmeier 
& Bailey, 2006).

Geïnternaliseerde homofobie hangt samen met een 
minder goede psychische gezondheid (kuyper & Fokkema, 
2011), met minder tevredenheid over het seksleven en 
meer behoefte aan zorg op seksueel gebied (kuyper & 

Vanwesenbeeck, 2011). Lesbische moeders met meer geïn-
ternaliseerde homofobe ideeën hebben meer het gevoel zich 
te moeten rechtvaardigen voor hun moederschap (Bos et 
al., 2004). Naast het meegemaakt hebben van afwijzing lijkt 
geïnternaliseerde homofobie dus de beste voorspeller van 
een minder goede gezondheid.

6.6	 Minderheidsstress
Gezondheidsverschillen tussen LHBt’s en heterosek-

suelen of niet-transgenders worden mogelijk veroorzaakt 
door stress die hun minderheidsstatus met zich meebrengt. 
Ilan meyer (1995, 2003, 2007) heeft hiervoor het minder-
heidsstress-model ontwikkeld. Daarin staan verschillende 
stressfactoren (Figuur 2). 

allereerst gaat het om het meemaken van afwijzing en 
discriminatie. Vervolgens gaat het om hoe men zelf daar-
mee en met de eigen minderheidsstatus omgaat. Hierbij 
onderscheidt meyer de verwachting van afwijzing, het ver-
bergen van de eigen identiteit en geïnternaliseerde negatieve 
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denkbeelden over homoseksualiteit of transgender. aan de 
andere kant is het model interessant, omdat niet alle LHBt’s 
evenveel last hebben van negatieve ervaringen. Sommige 
kunnen daar prima mee omgaan en hebben dan ook weinig 
last van psychische problemen. Deels zou ook dit kunnen ko-
men door minderheidsspecifieke factoren. Sociale steun van 
andere LHBt’s, onderdeel uitmaken van LHBt-communities 
en coping kunnen daaraan bijdragen.

Het minderheidsstress-model wordt zelden in zijn geheel 
getoetst, al gebeurt dat steeds vaker. maar er is heel wat 
evidentie dat de individuele stressoren te maken hebben met 
verminderde psychische gezondheid (zie meyer, 2007 voor 
een overzicht van internationale literatuur). Ook in Nederland 
wordt soms onderzoek gedaan naar minderheidsstress. zo 
blijkt minderheidsstress bij LHB’s samen te hangen met 
eenzaamheid onder ouderen (kuyper & Fokkema, 2010), 
probleemgedrag van kinderen van lesbische moeders en ge-
relateerde last van het ouderschap (Bos et al., 2004), depres-
sie onder jongens (Franssens, 2009), suïcidaliteit (De Graaf, 
Sandfort & ten Have, 2006) en het meemaken van seksueel 
geweld (kuyper & Vanwesenbeeck, 2011). 

6.7	 Beschermende	factoren
Gelukkig is het niet zo dat alle LHBt’s te maken hebben 

met ernstige minderheidsstress en met negatieve gevolgen 

daarvan voor hun seksuele gezondheid. Er zijn ook factoren 
die beschermen tegen uitsluiting en homofobie. Voor een deel 
gaat het om minderheidspecifieke factoren, zoals contact met 
anderen uit dezelfde minderheidsgroep. Voor ouderen blijkt 
bijvoorbeeld een homosociaal netwerk te beschermen tegen 
de negatieve invloed van minderheidsstress op eenzaamheid. 
Bij jongeren zijn het vooral goede relaties met de vader en met 
leeftijdsgenoten die beschermen tegen een mindere psychische 
gezondheid (Bos, Sandfort, De Bruyn & Hakvoort, 2008).

Er is ook onderzoek gedaan naar de mogelijke be-
schermende werking van verschillende copingstijlen 
(Sandfort, Bakker, Schellevis & Vanwesenbeeck, 2007). 
Emotiegerichte en vermijdende copingstijlen bleken gere-
lateerd te zijn aan een minder goede gezondheid. Dit zijn 
copingstijlen die meer vrouwen gebruiken. Ook gebruiken 
meer homoseksuele mannen dan heteroseksuele man-
nen deze copingstijlen. Een emotiegerichte copingstijl blijkt 
een aanzienlijk deel van de gezondheidsverschillen tussen 
homoseksuele en heteroseksuele mannen te kunnen ver-
klaren. Voor vrouwen geldt dat niet. 

6.8	 Verklaringen	en	factoren	bij	transgenders
Hoewel minderheidsstressfactoren net zo goed voor 

transgenders zullen spelen als voor LHB’s, is daar veel 
minder onderzoek naar gedaan. Net als LHB’s kunnen 

(a)	circumstances	in	the	
environment

(b)	Minority	Status

-	sexual	orientation
-	race/ethnicity
-	gender

(e)	Minority	Identity

(gay,	lesbian,	bisexual)

(c)	general	Stressors

(d)	Minority	Stress	
processes	(distal)
-	prejudice	events
(discrimination,	violence)

(f)	Minority	Stress	processes	
(proximal)

-	expectations	of	rejection
-	concealment
-	internalized	homophobia

(g)	characteristics	of	
Minority	Identity

-	prominence
-	valence
-	integration

(i)	Mental	Health	
outcomes

-	negative
-	positive

(h)	coping	and	Social	Support	(community	and	individual)

figuur	1.	Model	van	minderheidsstress,	coping	en	psychische	gezondheid	(Meyer,	2003).
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transgenders te maken krijgen met al dan niet openlijke 
afwijzing, discriminatie en geweld. Ook kunnen ze dit soort 
afwijzing verwachten en misschien zelfs deels begrijpelijk of 
terecht vinden (geïnternaliseerd hebben). tot slot kunnen ook 
transgenders zich genoodzaakt zien om hun identiteit te ver-
bergen tegenover anderen, wat stress oplevert. 

kuyper (2012) heeft onderzocht hoe Nederlanders den-
ken over transgenders. Daaruit blijkt dat ongeveer 20% van 
de Nederlanders afkeurend staat tegenover genderambiva-
lentie. Bijna 60% wil bij een eerste ontmoeting met iemand 
meteen duidelijk weten of diegene een man of een vrouw is. 
minder dan 10% van de Nederlanders zou een vriendschap 
verbreken als de ander in transitie zou gaan. zo’n 60% vindt 
dat een geslachtsaanpassende ingreep mogelijk moet zijn, 
maar er is dus ook een ruime minderheid die dit geen goed 
idee vindt. kortom, transgenders kunnen niet automatisch 
rekenen op acceptatie. Vrouwen staan over het algemeen 
positiever tegenover transgenders dan mannen. Ook mensen 
die geen geloof aanhangen denken iets positiever over hen. 

Van de etnische groepen denken turken en marokkanen het 
minst positief over transgenders. Er is geen onderzoek be-
kend naar de mogelijke gevolgen van afwijzing van transgen-
ders voor hun (seksuele) gezondheid.

Naast afwijzing, discriminatie, geweld en minder-
heidsstress hebben genderdysfore gevoelens, het opgegroeid 
zijn met deze gevoelens en de geslachtsaanpassende behan-
deling invloed op de seksuele gezondheid van transgenders 
(Doorduin & Van Berlo, 2012).
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7
conclusies en 
aanBevelingen

het was al langer bekend dat niet-hetero’s op een aantal 

gebieden minder goed af zijn dan heteroseksuelen.  

Bij transgenders was hier minder over bekend, maar ook 

onder deze groep lijken de problemen aanzienlijk. uit het 

literatuuronderzoek en de secundaire analyses die we voor  

dit rapport uitvoerden, blijkt dat sommige problemen op 

seksueel gebied vaker voorkomen onder lhBt’s. zij beleven 

hun seksualiteit gemiddeld minder positief. zo zijn zij vaker 

ontevreden of hebben vaker schuldgevoelens. ook hebben zij 

minder vaak een vaste partner. en ze krijgen vaker te maken met 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen.
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De genoemde problemen spelen echter niet in alle 
groepen in gelijke mate. Er zijn binnen de LHBt-groep 
specifieke subgroepen met hun eigen problemen. Het blijkt 
belangrijk om apart aandacht te schenken aan biseksuelen 
en transgenders, naast lesbische vrouwen en homoseksuele 
mannen. Biseksuele mannen en vrouwen vallen op doordat 
zij vaker last hebben van seksuele problemen. Biseksuele 
mannen maken vaker seksueel geweld mee in vergelijking 
met zowel homo- en als heteroseksuele mannen. En ook 
bij vrouwen zijn het vooral de biseksuele vrouwen die vaak 
slachtoffer worden van seksueel geweld, nog meer dan 
vrouwen in het algemeen. Biseksuelen, zowel de mannen 
als de vrouwen, geven tegelijkertijd relatief vaak aan ooit zelf 
iemand onder druk te hebben gezet voor seks. Daarnaast 
komen biseksuelen een stuk minder uit voor hun seksuele 
oriëntatie dan homoseksuelen. als ze al uit de kast komen, 
blijkt dit minder geaccepteerd te worden.

transgenders hebben relatief vaak geen seks en zijn 
minder tevreden over hun seksleven. Vooral wanneer ze 
geen geslachtsaanpassende behandeling hebben ondergaan, 
kan de incongruentie tussen zelfbeeld en lichaam negatieve 
gevoelens oproepen tijdens seks. De meeste mensen met 
transgendergevoelens hebben alleen seks met personen van 
het andere geslacht dan hun geboortegeslacht. meer trans-
genders hebben seksueel geweld meegemaakt, zowel ooit in 
hun leven als in het afgelopen jaar. Ook hebben ze relatief 
vaak last van seksuele problemen. Op basis van de bestaan-
de kennis is niet te zeggen of dit alles te maken zou kunnen 
hebben met een geslachtsaanpassing, omdat daar niet naar 
is gevraagd. transitie, zowel in sociale als in medische zin, 
kan een sterk positieve invloed hebben op de seksuele tevre-
denheid van transgenders.

Naar voren komende problemen van lesbische vrouwen 
zijn hun verminderde seksuele tevredenheid en zelfvertrou-
wen en – net als van biseksuele vrouwen - een verhoogde 
kans op seksuele problemen, met name orgasme- en 
opwindingsproblemen. Biseksuele vrouwen hebben een 
verhoogd risico op het meegemaakt hebben van seksueel 
geweld, in tegenstelling tot lesbische vrouwen. 

Seksueel geweld speelt een rol onder homoseksuele 
mannen. zij hebben net als biseksuele mannen meer seksu-
eel geweld meegemaakt dan heteroseksuele mannen. Voor 
9% van hen was dat vóór zij 16 jaar waren. Ook hebben zij 
net als biseksuele mannen vaker seks onder invloed. zij heb-
ben echter geen verhoogde kans op seksuele problemen.

De groep LHBt’s is diverser dan alleen het onder-
scheid naar seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Er zijn 
subgroepen met specifieke problemen. Voor jongeren en 
allochtonen speelt bijvoorbeeld gebrekkige zichtbaarheid 
een rol, waardoor het vinden van contact met anderen 
moeilijk is. Beide groepen zoeken de balans tussen het 
opdoen van gewenste ervaringen en tegelijk niet bekend 
komen te staan als homo, met alle negatieve gevolgen van 
dien. Voor LHB-ouderen is eenzaamheid vaak een pro-
bleem. Bovendien kan de afhankelijkheid van zorg ervoor 
zorgen dat men opnieuw de kast in gaat of geconfronteerd 
wordt met ongewenst gedrag van zorgverleners of andere 
ouderen. Hiv-positieven moeten na de diagnose niet alleen 
hun seksleven opnieuw vormgeven en opnieuw invulling 
geven aan ‘veilig vrijen’. Ook zullen zij een eigen manier 
moeten vinden in het omgaan met mogelijke afwijzende en 
stigmatiserende reacties van anderen. Binnen deze groep 
komen seksuele problemen vaker voor.

mogelijke oorzaken voor verschillen in seksuele ge-
zondheid tussen de diverse groepen zijn minderheidsstress 
en daaraan gerelateerde psychische problematiek. Vooral 
het meemaken van afwijzing en geïnternaliseerde nega-
tieve ideeën over homoseksualiteit blijken samen te hangen 
met allerlei problemen op seksueel gebied. Bovendien heeft 
minderheidsstress impact op het welbevinden van LHBt’s, 
bijvoorbeeld op depressie en middelengebruik. Van depres-
sie en middelengebruik is bekend dat deze een rol kunnen 
spelen in het ontstaan van allerlei seksuele problemen. Het 
is echter nodig om voorzichtig te zijn met het veronderstel-
len van causale mechanismes. Het meeste onderzoek hier-
naar is cross-sectioneel en geeft alleen maar verbanden 
weer. De causaliteit kan ook andersom liggen (bijvoorbeeld 
dat seksuele problemen tot depressie leiden). Daarnaast 
verklaart minderheidsstress maar een deel van de proble-
matiek en moet er dus gezocht worden naar alternatieve 
verklaringen.

7.1	 Aanbevelingen	voor	beleid
Concluderend kan worden gezegd dat er aandacht no-

dig is voor de verbetering van de seksuele gezondheid van 
LHBt’s. Daarbij moet niet alleen naar de groep als geheel 
worden gekeken, maar ook naar specifieke problemen van 
de subgroepen: homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, 
biseksuelen en transgenders. Bovendien zijn er binnen de 
groep LHBt’s specifiekere kwetsbare groepen te onderken-
nen zoals jongeren, ouderen, hiv-positieven en allochtonen 
en religieuzen. 
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Om iets aan de problematiek te kunnen doen, is het 
nodig dat in beleid, zowel op landelijk als lokaal niveau, de 
gezondheidsachterstand van LHBt’s erkend en aangepakt 
wordt. Voor een deel gaat het om emancipatiebeleid, omdat 
afwijzing allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken of 
versterken. maar juist ook in het gezondheidsbeleid is aan-
dacht voor deze groepen nodig. De problematiek is er groot 
genoeg voor, bijvoorbeeld als het gaat om seksueel geweld en 
seksuele problemen. Het is kortom van belang om aandacht 
te besteden aan de LHBt-doelgroepen, zowel in zorg als in 
preventie. Er kan daarbij meer aandacht zijn voor bescher-
mende factoren, zoals het open kunnen zijn, een veilige en 
steunende school- en thuisomgeving en het kunnen ontmoe-
ten van andere LHBt’s.

Bovendien laat dit rapport zien dat binnen zorg en pre-
ventie gericht op LHBt’s seksualiteit meer aandacht verdient, 
niet alleen als het gaat om seksueel overdraagbare aandoe-
ningen of leven met hiv, maar ter verbetering van het sek-
suele welzijn in brede zin. Professionals in de zorg dienen te 
beschikken over vaardigheden om over seksualiteit te praten 
en seksuele problemen tijdig te signaleren.

Seksuele gezondheid staat niet op zichzelf, maar wordt 
door allerlei factoren beïnvloed die voor een deel weinig met 
seksualiteit te maken hebben. Gebrek aan acceptatie van 
seksuele diversiteit draagt bij aan gezondheidsverschillen. 
acceptatie moet dan ook een prioriteit van het beleid blijven. 
Onder jongeren verdient acceptatie aandacht, maar dat geldt 
ook voor andere groepen waarbinnen de acceptatie minder 
groot is, zoals ouderen, gelovigen en niet-westerse allochto-
nen. Ook zou het goed zijn om aandacht te besteden aan de 
relatie tussen seksualiteit en middelengebruik en aan de re-
laties tussen seksuele, psychosociale en mentale gezondheid. 
Op deze terreinen kan en moet meer worden samengewerkt 
om problemen in samenhang aan te kunnen pakken.

7.2	 Aanbevelingen	voor	onderzoek
Op een aantal terreinen vonden we relatief weinig of he-

lemaal geen onderzoek. zo is er geen onderzoek naar LHBt’s 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een beper-
king kan op zichzelf al allerlei problemen op seksueel gebied 
opleveren, maar mogelijk kan het sommige problemen van 
LHBt’s nog versterken, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid 
van zorg, minder grote bewegingsvrijheid en minder moge-
lijkheden om contact op te doen met ‘gelijkgestemden’.

De aandacht voor transgenders in onderzoek laat te wen-
sen over, ondanks dat er voldoende aspecten zijn die om nader 

onderzoek vragen. Genderidentiteit, onvrede met het lichaam 
en geslachtsveranderende operaties hebben logischerwijs een 
duidelijke link met seksualiteit. uit de secundaire analyses op 
het databestand van de bevolkingsstudie Seksuele gezondheid 
in Nederland 2011 blijken transgenders specifieke seksuele 
problemen te hebben. Er is nog te weinig bekend over de rol 
van transitie bij deze problemen en over mogelijke verkla-
ringen. meer en beter onderzoek naar seksueel functioneren 
na een geslachtsaanpassende behandeling is daarom nodig 
(Doorduin & Van Berlo, 2012). Ook ontbreekt het aan inzicht in 
de risico’s op hiv en soa, en feitelijke hiv- en soa-prevalenties 
onder kwetsbare groepen transgenders (sekswerkers, dakloze 
trangenders en/of transgenders zonder verblijfstatus).

aan transgenders wordt niet of nauwelijks aandacht be-
steed tijdens seksuele vorming op school, waardoor het on-
derwerp onder veel kinderen en jong-volwassen nauwelijks 
bekend is. Bovendien weten we nog bijzonder weinig over 
sociale en maatschappelijke afwijzing van transgenders en de 
manieren waarop zij daarmee omgaan. Er is nagenoeg niets 
bekend over transgenders binnen allochtone en religieuze 
gemeenschappen.

Ook de seksuele gezondheid van biseksuelen zou nader 
onderzocht moeten worden. De verschillen tussen biseksu-
elen onderling zijn groot. Het is van belang voor preventie 
en zorg om meer zicht te hebben op diversiteit in biseksuele 
identiteiten en hoe deze samenhangen met (risico)gedrag en 
problematiek.

Een onderwerp waar betrekkelijk weinig onderzoek naar 
is gedaan, is de vormgeving van (seksuele) relaties door 
LHBt’s, en met name van biseksuelen. Vaak wordt alleen 
verschil gemaakt naar relaties met een vaste partner en seks 
met losse partners. Er is echter een grote diversiteit aan re-
latietypen en –vormen. meer inzicht in leef- en relatiestijlen 
van LHBt’s is nodig voor het beter toesnijden van preventie-
boodschappen, zowel waar het gaat om veilig vrijen als om 
het voorkomen van seksuele dwang en het uitoefenen van 
druk. Ook zou het goed zijn om meer aandacht te besteden 
aan de grote groep LHBt-singles en hoe zij hun (seks)leven 
vormgeven. ten aanzien van seksueel geweld is meer kennis 
nodig over de context waarin dit plaatsvindt, eveneens om tot 
een betere preventie te komen.

Het meeste onderzoek dat wordt gedaan naar mogelijke 
oorzaken van problemen van LHBt’s is cross-sectioneel en 
beschrijvend van aard, waardoor niet kan worden gezegd wat 
de causale verbanden zijn. Longitudinaal onderzoek geeft 
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beter inzicht in de causale mechanieken achter de slechtere 
(seksuele) gezondheid van LHBt’s en beter zicht op hoe daar 
effectief iets aan gedaan kan worden. Vragen naar seksuele 
oriëntatie en transgendergevoelens dient structureel opge-
nomen te worden in algemeen bevolkingsonderzoek naar 
leefstijlen en (seksuele) gezondheid.

Het minderheidsstress-model is ontwikkeld in de 
Verenigde Staten. De situatie van homoseksuelen (en moge-
lijk ook transgenders) is daar beduidend minder gunstig dan 
in Nederland. Om die reden is het van belang goed te door-
denken wat mogelijke factoren zijn die in een relatief tolerant 
klimaat als het onze kunnen bijdragen aan negatieve ge-
zondheidsuitkomsten. Het begrip ‘moderne homonegativiteit’ 
geeft daar een aanzet toe. In Nederlands LHBt-onderzoek 
zou daar meer naar gekeken kunnen worden. maar mogelijk 
zijn er andere mechanieken waar we tot nu toe nog te weinig 
oog voor hebben. zo kunnen wederzijdse gevoeligheden en 
niet-uitgesproken verwijten in de interactie tussen LHBt’s en 
heteroseksuelen leiden tot de instandhouding van homone-
gativiteit (Crocker, 2005). Ook kan dubbelzinnige communi-
catie met boodschappen die niet duidelijk positief of negatief 
zijn een rol spelen in de moderne homonegativiteit (Picavet & 
Sandfort, 2005). 

7.3	 Aanbevelingen	voor	praktijk
Specifieke aandacht voor de toegang tot op maat gesne-

den zorg en preventie, rekening houdend met de verschillen 
in gezondheidsthematiek binnen deze groep, is en blijft nodig. 

Voor LHBt-jongeren werkt www.sense.info momenteel 
aan verbetering en uitbreiding van de informatie en de toe-
gang tot spreekuren en telefoonlijnen. Het is van belang dat 
in de komende periode wordt nagegaan welke aanvullingen 
verder nodig zijn en hoe tegemoet gekomen kan worden aan 
de verschillende informatiebehoeften van diverse subgroepen. 
Hierbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met 
verschillen in seksuele oriëntatie en transgendergevoelens. 
Daarnaast is ook voor volwassen en oudere LHBt’s informatie 
en ondersteuning nodig rondom seksuele gezondheid.

toegang tot ondersteuning en hulpverlening kan verbeterd 
worden door professionals in de eerste- en tweede lijn sensitie-
ver (signaleringsfunctie) te maken voor specifieke aspecten van 
de gezondheid van LHBt’s. kennisoverdracht en het toerusten 
van professionals is noodzakelijk om de reguliere zorg en pre-
ventie ook tegemoet te laten komen aan de diverse behoeften 
van LHBt’s. Een landelijke en regionale sociale kaart en breder 
inzicht in verwijsmogelijkheden kan hieraan bijdragen. 

Specifieke informatie voor transgenders over seksuele 
gezondheid en seksueel functioneren ontbreekt. Bestaande re-
sultaten uit onderzoek naar seksueel functioneren van transgen-
ders na een geslachtsaanpassende behandeling kunnen vertaald 
worden naar betrouwbare, realistische en duidelijke informatie 
voor transgenders die een behandeling overwegen of al hebben 
ondergaan. Ook is er behoefte aan het opstellen van adviezen 
over veilig vrijen voor transgenders die een gedeeltelijke of ge-
hele geslachtsaanpassende behandeling (hebben) ondergaan. 
Deze richtlijn moet rekening houden met verschillende fysieke 
mogelijkheden rondom hormoonbehandeling en operaties. 
Hiervoor is nauwe samenwerking van verschillende partijen 
aangewezen, waaronder in ieder geval medische en seksuologi-
sche professionals.

Er is bij dit alles niet alleen een rol voor overheden en or-
ganisaties op het gebied van zorg en preventie weggelegd. Ook 
zelforganisaties van LHBt’s kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het laten aansluiten van de praktijk van zorg en preventie op be-
hoeften van LHBt’s. Deze organisaties moeten dan wel in staat 
gesteld worden de rol van adviseur en pleitbezorger te vervullen.

7.4	 Slotopmerkingen
Op een aantal terreinen laten LHBt’s achterstanden in sek-

suele gezondheid zien ten opzichte van heteroseksuelen. Ook zijn 
er verschillen in seksuele gezondheid binnen de groep LHBt’s 
geconstateerd. Niet altijd worden deze achterstanden of ver-
schillen gezien of in verband gebracht met seksuele of genderdi-
versiteit. Of deze worden te eenzijdig of geïsoleerd benaderd. Dit 
staat oplossingen in de weg. 

Om de gezondheid van LHBt’s te verbeteren, is her-
kenning en erkenning noodzakelijk, zowel in beleid als in 
praktijk. Hiervoor is nodig dat beleidsmakers en professio-
nals op dit gebied sensitiever worden en de nodige kennis 
verkrijgen. Ook zal een meer integrale benadering van de 
gezondheid van LHBt’s, waarin samenhang is aangebracht 
in seksuele, psychosociale en mentale aspecten van ge-
zondheid, verder bij kunnen dragen aan het verminderen 
van gezondheidsachterstanden. • 
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Woordenlijst
	
Biseksueel   Een algemene term voor (seksuele) contacten, relaties en leefstijlen van mannen en vrouwen met 

partners van het andere en van hetzelfde geslacht. In dit rapport wordt de term gebruikt voor 
mensen die wel én niet open zijn over hun gevoelens, relaties of contacten en ongeacht of iemand 
zichzelf ook zo benoemd, tenzij over zelfbenoeming wordt gerapporteerd.

Coming-out   Voor de eigen seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit uitkomen tegenover anderen.

Genderambigu   Iemand die zich psychisch ongeveer in dezelfde mate man als vrouw voelt.

Genderdysfoor   zie Genderdysforie. Voor een deel van de transgenders is ‘genderdysfoor’ een term die ze, liever 
dan ‘transgender’ of ‘transseksueel’, gebruiken om zichzelf te beschrijven. 

Genderdysforie   Gevoelens van onvrede met het geslacht waarin men door de buitenwereld wordt aangesproken 
en/of het gegenderde lichaam. ‘Gender dysphoria’ is daarnaast de nieuwe term voor de diagnose 
die toegang geeft tot een geslachtsaanpassende behandeling, zie ook Genderidentiteitsstoornis.

Genderidentiteit   Van welk geslacht/gender iemand volgens zijn/haar gevoel of overtuiging werkelijk is of zou moeten 
zijn. Dit staat los van geboortegeslacht, juridisch geslacht en lichamelijke kenmerken.

Genderidentiteitsstoornis De diagnose uit de DSm-IV (Diagnostic and Statistical manual of mental Disorders) die noodzakelijk 
(gender identity disorder)  is voor toelating tot de geslachtsaanpassende behandeling. Deze diagnose is controversieel binnen de 

transgenderbeweging. In de DSm-V wordt deze term vervangen door de term Gender Dysphoria.

Genderincongruent  Iemand die zich psychisch meer met het andere dan het geboortegeslacht identificeert. 
Bijvoorbeeld: iemand met het geboortegeslacht ‘man’ voelt zich meer vrouw dan man.

Genderexpressie   De uiterlijke manifestatie van mannelijkheid of vrouwelijkheid in onder meer gedrag, kleding, 
spraak, haardracht en lichaamskenmerken.

Genderqueer   transgender die zich niet als ‘man’ of ‘vrouw’ identificeert en vaak ook kritisch tegenover de indeling 
in ‘man’ en ‘vrouw’ staat.

Genderrol   De manifestatie van mannelijkheid of vrouwelijkheid in gedrag. Of gedrag (en dus genderrol) als 
mannelijk of vrouwelijk wordt geïnterpreteerd, is sociaal-cultureel bepaald.

Geslachtsaanpassende Het medische transitietraject waarin een transpersoon die door een psycholoog gediagnosticeerd is, 
behandeling (GAB)   hormonen van het andere geslacht inneemt en vaak ook operaties laat doen om van geslacht te veranderen.

Homoseksueel   algemene term voor (seksuele) contacten, relaties en leefstijlen van mannen en vrouwen met 
partners van hetzelfde geslacht. In dit rapport wordt de term gebruikt voor mensen die wel én niet 
open zijn over hun gevoelens, relatie of contacten, en ongeacht of iemand zichzelf ook zo benoemd, 
tenzij over zelfbenoeming wordt gerapporteerd.

Holebi    Van oorsprong Vlaamse afkorting voor ‘homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen’

LHBT    Parapluterm, afkorting van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. 
Wordt in het Engels soms aangevuld tot LGBtQI, waarbij de Q staat voor queer en de I voor intersekse.



62
Wat maakt HEt VERSCHIL?

Msm    afkorting voor mannen die seks hebben met mannen, een vooral beleidsmatig gebruikte term in 
hiv- en soa-preventie. De term weerspiegelt de opvatting dat het in de hiv- en soa-preventie gaat 
om seksueel gedrag, en niet om seksuele oriëntatie of zelfbenoeming. msm kunnen zichzelf homo- 
of biseksueel noemen, maar ook heteroseksueel.

MV-transgender   transgender die zich vrouw voelt, maar bij de geboorte het geslacht ‘man’ kreeg toegewezen.

Seksuele diversiteit  De uiteenlopende vormen waarmee mensen uiting geven aan hun seksualiteit in gedrag, sociale 
contacten en leefwijzen. 

Seksuele oriëntatie  Synoniem voor seksuele voorkeur. Seksuele oriëntatie of voorkeur verwijst naar de emotionele, af-
fectieve en seksuele aantrekkingskracht, en de intieme en seksuele relaties met individuen van een 
ander, hetzelfde of beide geslachten. algemeen wordt aangenomen dat personen heteroseksueel 
(oriëntatie op personen van een verschillend geslacht), homoseksueel (homo of lesbisch, oriëntatie 
op personen van hetzelfde geslacht) of biseksueel (gericht op zowel mannen als vrouwen) zijn.

Transgender   Iemand bij wie de huidige genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte is 
toebedeeld. transgender wordt gebruikt als ‘parapluterm’ waar verschillende categorieën en identi-
teiten onder vallen, zoals ‘transseksueel’, ‘transgenderist’, ‘genderqueer’, ‘travestiet’. Voor sommigen 
is het ook een omschrijving van een genderidentiteit tussen/voorbij man en vrouw (‘transgender in 
de smalle betekenis’). 

Transgenderist   transgender die zich niet duidelijk als man of vrouw identificeert, maar als anders, beide, of tussen man 
en vrouw in. transgenderisten verschillen in lichaamsbeleving en wens tot lichamelijke aanpassing.

Transseksueel   transgender die zich identificeert als het andere geslacht dan het geboortegeslacht, een sterke wens heeft 
tot medische aanpassing van het lichaam en meestal ook onvrede ervaart met het geboortelichaam. 

Transitie    Het proces waarin een transgenderpersoon volgens het gewenste geslacht gaat leven. Een transitie 
kan op allerlei terreinen plaatsvinden, bijvoorbeeld sociaal, juridisch en medisch.

Transjongen/transman  Een transgender die zich als jongen of man identificeert, maar bij geboorte het geslacht ‘vrouw’ 
werd toegewezen.

Transmeisje/transvrouw  Een transgender die zich als meisje of vrouw identificeert, maar bij geboorte het geslacht ‘man’ 
werd toegewezen.

Transpersonen   Synoniem voor transgenderpersonen. zie: transgender

Travestiet   Iemand die een deel van de tijd, meestal in de privésetting, een genderuiting heeft die anders is dan 
het geboortegeslacht. meestal gaat het om mannen die zich een deel van de tijd als vrouw kleden en 
uiten. De genderidentiteit van crossdressers verschilt; sommigen voelen zich geheel man, anderen 
voelen zich deels ook vrouw. ‘Crossdresser’ wordt vaak opgevat als een prettigere term dan ‘travestiet’. 

Vaginaplastiek   De geslachtsoperatie van mV-transgenders waarbij een neovagina, clitoris en schaamlippen worden 
geconstrueerd. 

VM-transgender   transgender die zich man voelt, maar bij de geboorte het geslacht ‘vrouw’ kreeg toegewezen.
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