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Samenvatting 

Transgenderpersonen zijn mensen van wie de huidige geslachtsuiting en/of geslachtsidentiteit 
niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte, op grond van hun lichaam, is 
toebedeeld. Dit betekent dat bij transgenderpersonen vóór een eventuele transitie de relatie 
tussen lichaam en genderidentiteit anders is dan bij niet-transgenders (cisgenderpersonen). 
Aangezien seksualiteit wordt beleefd met het lichaam en nauw samenhangt met gender- en 
seksuele identiteit, valt te verwachten dat seksualiteit door transgenderpersonen anders wordt 
beleefd. Naar seksualiteitsbeleving van transgenders is echter nog maar weinig onderzoek 
gedaan. Dit rapport is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf 
transgenderpersonen, waarin een eerste exploratie wordt gedaan naar factoren die een rol 
kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving, en die aanknopingspunten kunnen vormen voor 
vervolgonderzoek. Daarnaast is onderzocht welke informatie er op dit gebied is voor 
transgenders, en aan welke informatie zij behoefte hebben. Naast de interviews is ook een 
expertmeeting georganiseerd met elf deskundigen die werkzaam zijn in de hulpverlening, het 
beleid of onderzoek. 

 
Seksualiteitsbeleving gaat met veel ambivalentie gepaard. Er is sprake van een dubbel gevoel 
vanwege enerzijds de prettige sensatie en het gevoel van intimiteit dat seks kan geven, terwijl 
anderzijds het lichaam en/of de genderrol die niet klopt afkeer en angst voor controleverlies 
kan oproepen. Er kwamen drie thema’s naar voren die van belang zijn bij seksualiteitsbeleving 
van transgenders. Transgenderpersonen ervaarden afstand tussen hun zelfbeeld, lichaam en/of 
genderrol. Deze incongruentie maakte het moeilijker om van seks te genieten, met name voor 
en tijdens de transitie. Door transitie en/of medische behandeling verdwenen die gevoelens 
van incongruentie doorgaans, maar bij een deel van de VM-transgenders bleef het in lichtere 
mate bestaan vanwege de beperkingen van VM-geslachtsoperaties. Het gevoel van 
incongruentie uitte zich in ambivalente gevoelens en in seksuele problemen, zoals problemen 
rondom seksueel verlangen en seksuele opwinding. Strategieën om er minder last van te 
hebben waren vermijden, beperken of begrenzen van seksueel contact, manipuleren van 
gedachten of gevoelens, en herinterpreteren van het lichaam.  

 
Het tweede thema is het effect van de geslachtsaanpassende behandeling. 
Hormoonbehandeling had sterke invloed op de frequentie, kracht en kwaliteit van seksueel 
verlangen, opwinding, gevoeligheid en orgasme. Bij VM’s ging het om een toename en bij MV’s 
om een afname. Beide groepen omschreven deze veranderingen als het dichter naderen van de 
fysieke werking van het gewenste geslacht. De VM-deelnemers vonden dat een positieve 
ontwikkeling, maar bij de MV-deelnemers waren de gevoelens ambivalenter, omdat het 
verminderde verlangen ook als een gemis werd ervaren. De mate van gevoeligheid van de 
geslachtsorganen na een operatie en de tevredenheid hierover verschilde, en zou samen 
kunnen hangen met de operatietechniek. Geslachtsoperaties vereisten een gewenningsproces 
en het kostte tijd om weer seksueel van de geslachtsorganen te kunnen genieten. Medische 
complicaties konden ook een rol spelen. Tevredenheid over het seksueel functioneren na de 
geslachtsoperatie hing in de eerste plaats af van de mate waarin seksueel genot kon worden 
ervaren. Daarnaast speelde ook een rol in hoeverre het functioneren naar het idee van de 
geïnterviewden overeenkwam met dat van cisgenderlichamen van hetzelfde geslacht en het 
belang dat daaraan werd gehecht. 
 
Het derde thema is een belemmerde seksuele ontwikkeling. Veel geïnterviewden hadden het 
gevoel fasen te hebben overgeslagen in hun seksuele ontwikkeling, vooral degenen die later in 
hun leven uit de kast waren gekomen. Zij hadden bijvoorbeeld moeite met het ontdekken van 
hun seksuele wensen en grenzen en het hierover communiceren met hun seksuele partner(s). 
Er is bovendien vaak sprake van een gebrek aan kennis. Tijdens en na hun transitie wilde men 
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gemiste fases in de seksuele ontwikkeling inhalen. Voor een deel was dit een zeer positieve 
ervaring die als ‘bevrijding’ werd omschreven. Tegelijkertijd ontstonden in die periode soms 
nieuwe moeilijkheden, die tot teleurstelling of onvrede konden leiden. 

  
Binnen de seksuele ontwikkeling was sprake van een aantal processen. Vóór de coming-out had 
de helft van de geïnterviewden, met name de MV’s, te maken gehad met seksuele opwinding 
rondom ‘cross-gender fantaseren’: het fantaseren over het behoren tot het gewenste geslacht. 
Dit werd niet altijd als prettig ervaren. Het moeten verbergen van de (latente) 
transgendergevoelens en de stress die daarmee gepaard gaat zou een rol kunnen spelen in de 
seksuele lading die het fantaseren kan krijgen. Ook fungeerde de fantasie voor sommigen als 
brug tussen wens en realiteit, in het eigen maken van het beeld en de rol van de andere sekse.  
 
Seksuele identiteitsvorming en het ontdekken van de eigen seksuele voorkeur was, op 
verschillende manieren, sterk verweven met het coming-out en transitieproces. Er was sprake 
van een variatie aan seksuele voorkeuren en seksuele identiteiten. De zelfbenoemde seksuele 
identiteiten vielen niet altijd eenduidig samen met de categorieën van homo-, bi- en 
heteroseksualiteit. Tijdens de expertmeeting kwam naar voren dat het accepteren van een 
niet-heteroseksuele voorkeur na de transitie voor sommige transgenders lastiger kan zijn dan 
het accepteren van hun genderidentiteit. Ook de relatiegeschiedenis van de geïnterviewden 
hing sterk samen met hun coming-out en transitieproces. Partners hadden vaak moeite om te 
gaan met het veranderde lichaam en de nieuwe (publieke) identiteit van hun partner. Daten 
tijdens en na de transitie kon angst voor afwijzing oproepen.  
 
Thema’s waarover meer informatie gewenst was waren: het bestaan van (verschillende vormen 
van) transgender-zijn, de diversiteit aan seksuele voorkeuren onder transgenders, seksuele 
mogelijkheden vóór of zonder geslachtsoperatie, seksuele mogelijkheden na (verschillende) 
geslachtsoperaties, veilig vrijen, cross-gender fantaseren en seksuele ontwikkeling na de 
transitie. Vaardigheden die deelnemers graag wilden leren waren het leren kennen en 
aangeven van de eigen seksuele wensen en grenzen, daten en het aangaan van relaties, 
omgaan met gevoelens van incongruentie tijdens seks en tot slot het voelen van minder 
schaamte rondom niet-normatieve lichaamsdelen. Het uitwisselen van informatie met andere 
transgenders vormde voor veel deelnemers een belangrijke bron van informatie, ondersteuning 
en advies op het gebied van seksualiteit. De genderteams van het VUMc, het UMcG en het UZ 
Gent namen voor de geïnterviewden een ambivalente rol in als potentiële aanbieder van zorg 
en informatie op het gebied van seksualiteit. Enerzijds was er behoefte aan (meer en betere) 
informatie en hulpverlening rondom seksualiteit, anderzijds leefde er wantrouwen ten opzichte 
van behandelaars, waardoor men deze informatie en hulpverlening liever elders zocht. De 
psychologen van het genderteam hebben niet de taak om psychosociale hulpverlening te 
bieden, maar zijn ‘poortwachters’: zij besluiten wie er wel en niet gediagnosticeerd wordt en 
wanneer iemand klaar is voor de volgende stap in de behandeling. Er leeft de angst dat het 
delen van informatie over de eigen seksualiteitsbeleving en het uiten van een hulpvraag op het 
gebied van seksualiteit uitstel dan wel afstel van de behandeling kunnen betekenen. In de 
expertmeeting werd aangegeven dat er geen contra-indicaties meer zijn op het gebied van 
seksualiteit, maar men kon zich wel voorstellen dat de ‘beoordelingssituatie’ ontspannen 
uitwisseling in de weg staat. Voor het bieden van hulpverlening rondom seksualiteit zijn 
daarnaast onvoldoende middelen beschikbaar. Individuele hulpverlening door therapeuten met 
expertise over transgenderthematiek werd zeer positief geëvalueerd, maar er zijn slechts 
weinig hulpverleners met kennis van zaken. Uit zowel de interviews als de expertmeeting bleek 
dat er, naast het bestaande aanbod van informatie en zorg, behoefte is aan overzichtelijke 
schriftelijke informatie over seksualiteit van transgenders in de vorm van bijvoorbeeld een 
boekje, folder of website.  
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Gezien de kleine omvang en homogeniteit van de steekproef zijn de resultaten eerder als 
hypothesen dan als conclusies te beschouwen. Vervolgonderzoek is dan ook noodzakelijk. Voor 
zowel vervolgonderzoek als interventies worden in het rapport aanbevelingen gedaan. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Seksualiteit hangt nauw samen met lichaam en identiteit. De specifieke situatie van 
transgenderpersonen maakt dat hun ervaring van lichaam en identiteit anders is dan die van 
cisgender (niet-transgender)personen. Het valt te verwachten dat dit ook invloed heeft op hun 
seksualiteitsbeleving. Toch is er, zowel internationaal als in Nederland, nauwelijks onderzoek 
verricht naar de manier waarop het transgender-zijn en het doormaken van een transitie de 
seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen beïnvloedt. Er is dan ook weinig informatie over 
seksualiteit beschikbaar voor transgenderpersonen die toegesneden is op hun specifieke 
situatie. In dit pilot-onderzoek wordt een begin gemaakt met het vergaren van deze 
informatie, en wordt de behoefte aan verdere informatie geïnventariseerd. 
 
1.2 Transgender en seksualiteit: introductie en definities 

Transgenderpersonen zijn mensen van wie de huidige geslachtsuiting en/of geslachtsidentiteit 
niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte, op grond van hun lichaam, is 
toebedeeld. Dit betekent dat bij transgenderpersonen vóór een eventuele transitie de relatie 
tussen het gegenderde lichaam en genderidentiteit anders is dan bij cisgenderpersonen. Als 
iemand vervolgens in transitie gaat, treden er bovendien een aantal veranderingen op in 
iemands lichaam en (sociale) identiteit. De term transgender is een zogenaamde parapluterm, 
wat inhoudt dat de identiteiten en situaties die onder de term vallen niet alleen verschillen 
van cisgenderpersonen, maar zich ook onderling kenmerken door diversiteit. Zo kan er 
onderscheid worden gemaakt op grond van de (wens tot) medische aanpassing van het 
lichamelijke geslacht door hormonen en operaties, tussen het fulltime of parttime in het 
andere geslacht leven, of op grond van genderidentiteit (voelt iemand zich man, vrouw, 
ertussenin, beide of geen van beide).  
 
Grofweg worden vaak transseksuelen, travestieten, genderqueers en transgenderisten van 
elkaar onderscheiden. De medische term transseksueel verwijst over het algemeen naar 
mensen die zich identificeren als het andere geslacht dan waarin ze zijn geboren, fulltime in 
dat geslacht willen leven en een wens hebben tot medische aanpassing of deze al achter de rug 
hebben. Travestieten (crossdressers) verschillen onderling in hun genderidentiteit, maar 
hebben als overeenkomst dat ze geen medische aanpassing nastreven en zich meestal slechts 
parttime uiten als het andere geslacht. Genderqueers en transgenderisten overstijgen in hun 
identiteit en lichamelijke situatie verschillende categorieën. Ze identificeren zich bijvoorbeeld 
niet als man of vrouw maar als beide, ertussenin of geen van beide. Of ze leven fulltime in het 
andere geslacht, maar hebben geen behoefte aan medische aanpassing van hun lichaam 
(Bockting, 2009). De scheidslijnen tussen deze categorieën zijn echter niet absoluut, maar 
eerder gradueel (Kedde & Van Berlo, 2011). Uit dit pilotonderzoek blijkt bovendien dat 
bovenstaande termen door personen zeer verschillend worden geïnterpreteerd. 
 
Seksualiteit is een geheel van gevoelens, gedragingen en identiteiten. In dit onderzoek staat 
beleving van seksualiteit centraal, waarmee wordt bedoeld dat het gaat om de manier waarop 
transgenderpersonen zelf hun seksualiteit ervaren en onder woorden brengen. Aangezien 
seksualiteit wordt beleefd met het lichaam en nauw samenhangt met gender- en seksuele 
identiteit, valt te verwachten dat seksualiteit door transgenderpersonen vaak anders wordt 
beleefd dan door cisgenderpersonen. Gezien de onderlinge verschillen tussen 
transgenderpersonen in hun identiteiten en lichamelijke situaties, is aan te nemen dat hun 
seksualiteitsbeleving ook onderling kan verschillen. 
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1.3 Het belang van informatie 

Trans-specifieke informatie over seksualiteit kan transgenderpersonen helpen om hun seksuele 
gevoelens en verlangens beter te begrijpen, om te gaan met lastige situaties die te maken 
hebben met het transgender-zijn, en herkenning, steun en inspiratie te vinden in de ervaringen 
van anderen. In het verleden is er weinig aandacht geweest voor trans-specifieke informatie 
over seksualiteit. Wanneer bestaande informatie over seksualiteit altijd uitgaat van de 
aanname dat genderidentiteit en geboortegeslacht één en hetzelfde zijn, kan dat ‘transgender 
erasure’ (Namaste, 2000) tot gevolg hebben: het bestaan van de identiteiten en lichamen van 
transgenderpersonen worden als het ware uitgegumd. Het zichtbaar maken van 
transgenderervaringen geeft daarom een krachtig signaal af: transgenderervaringen tellen ook 
mee. 
 
1.4 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van dit pilot-onderzoek is een eerste exploratie van de seksualiteitsbeleving van 
transgenderpersonen en de behoefte aan informatie die transgenderpersonen op dit gebied 
hebben. De onderzoeksvragen zijn dan als volgt:  

1. Hoe wordt seksualiteit beleefd door transgenderpersonen en hoe heeft dit zich door het 
leven heen ontwikkeld? 

2. Is er behoefte aan informatie over seksualiteit en zo ja welke? 
3. Wat zijn aanknopingspunten voor grootschaliger vervolgonderzoek? 

 
1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: in het tweede hoofdstuk wordt de methode beschreven. 
Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de literatuur. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de 
deelnemers aan het onderzoek. In de hoofdstukken 5 tot en met 7 worden de resultaten 
beschreven aan de hand van de drie thema’s die vanuit de interviews als belangrijkste naar 
voren kwamen. Hoofdstuk 8 geeft de resultaten weer ten aanzien van informatie- en 
interventiebehoefte van de deelnemers. Hoofdstuk 9 is het verslag van een expertmeeting die 
in het kader van dit onderzoek is gehouden, en de hoofdstukken 10 en 11 tenslotte bevatten 
conclusies en aanbevelingen. Voor een verklaring van de begrippen die in dit rapport worden 
gebruikt wordt verwezen naar Bijlage 1. 
 



Een dubbel gevoel Rutgers WPF, 2012 

3 

2 Methoden 

Een pilotonderzoek is een kleinschalig, verkennend onderzoek naar een onderwerp waar nog 
relatief weinig over bekend is. Het doel van een pilotonderzoek is om te achterhalen welke 
thema’s van belang zijn voor vervolgonderzoek en welke invalshoeken daarbij interessante 
inzichten op kunnen leveren. Gezien de methodologische beperkingen van een pilotonderzoek 
worden de resultaten niet beschouwd als algemeen geldende conclusies, maar als hypotheses 
die in vervolgonderzoek verder getest moeten worden. Dit pilotonderzoek bestaat uit drie 
delen: een literatuuronderzoek, interviews en een expertmeeting. 
 

2.1 Literatuuronderzoek 

In het literatuuronderzoek is internationaal en Nederlands onderzoek onder de loep genomen 
waarin (aspecten van) de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen werd onderzocht. Er is 
gekeken naar onderzoek dat vanaf 1990 in wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd, 
aangevuld met een scriptie en de binnen de transgendergemeenschap gepubliceerde resultaten 
van een enquête. Deze literatuur is gevonden door middel van het doorzoeken van databases 
als PsychInfo, PubMed en Picarta op zoektermen als transgender, trans* en transsexual en het 
doorzoeken van de zoekresultaten op onderzoek over seksualiteit. Ook zijn een aantal studies 
aangedragen door contactpersonen in de genderteams en in transgenderorganisaties. Relevante 
resultaten van de gevonden studies zijn in het literatuurhoofdstuk uiteengezet. De studies zijn 
geëvalueerd op grond van hun validiteit en de mate waarin zij relevante informatie verschaffen 
over het onderwerp. Ook is bekeken welke informatie er nog ontbreekt. 
 
2.2 Interviews 

2.2.1 Vraagstelling 
 
Er zijn twaalf interviews gehouden met verschillende transgenderpersonen. Deze interviews 
duurden gemiddeld 2 uur en 45 minuten en werden opgenomen en getranscribeerd met 
toestemming van de geïnterviewden. De interviews hadden een semigestructureerd karakter, 
wat inhoudt dat er (open) vragen zijn geformuleerd maar dat er ook veel ruimte is voor 
afwijking van de vooraf bepaalde onderwerpen en vragen. De topic list en de interview guide 
dienen dan vaak als een soort checklist waarmee wordt nagegaan of alle thema’s voldoende 
zijn behandeld. Geïnterviewden werden vooraf en tijdens het interview gestimuleerd om zelf 
relevante onderwerpen aan te dragen en hun associaties te volgen. Het open karakter van de 
interviews is van belang bij een exploratief onderzoek, omdat de onderzoeker vooraf nog niet 
goed weet welke thema’s van belang zijn voor de onderzochte groep. 
 
De vragen gingen zowel over de seksualiteitsbeleving van de geïnterviewden als over hun 
informatie- en interventiebehoefte. Wat betreft seksualiteitsbeleving is gevraagd naar seksuele 
voorkeur en –identiteit, relatiegeschiedenis, seks met andere personen, masturbatie, seksuele 
fantasieën, voorkeuren in seksuele verbeelding (b.v. porno, erotische verhalen), 
lichaamsbeleving, seksueel functioneren, communiceren over seks, betekenis van seksualiteit, 
de rol van het transgender zijn en verwachtingen voor de toekomst. Wat betreft informatie- en 
interventiebehoefte is gevraagd naar de behoefte aan informatie, het leren van vaardigheden, 
het uitwisselen van ervaringen en het krijgen van zorg in het heden, het verleden en de 
toekomst. Daarnaast is ook gevraagd naar sociaal-demografische kenmerken, gender- en 
transgenderidentiteit, transitieverloop en acceptatie van het transgender-zijn binnen de naaste 
omgeving. Over de vragenlijst is advies ingewonnen van medewerkers van Transvisie, P.O.S.T. 
en Transman.nl. In de appendix zijn de topic list en het interviewschema te vinden met daarin 
de precieze vraagstelling. 
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Geïnterviewden werden erop gewezen dat zij na het interview nog per e-mail informatie toe 
konden voegen als zij dat van belang vonden. Dit is in twee gevallen gebeurd. Daarnaast heeft 
ook de onderzoeker zelf in een aantal gevallen per e-mail vragen gesteld wanneer er 
onduidelijkheden waren. Wanneer uit een e-mail is geciteerd in plaats van uit het 
interviewtranscript is dit apart vermeld. 
 
2.2.2 Kenmerken van de geïnterviewden 
 
De geïnterviewden zijn geworven door middel van een oproep die met behulp van verschillende 
transgenderorganisaties en in het eigen netwerk is verspreid. Hieraan deelnemende 
organisaties waren Transgender Netwerk Nederland, Transvisie, Patiëntenorganisatie Stichting 
Transvisie (P.O.S.T.), Stichting Transman en Transman.nl; Transgendervereniging Nederland 
reageerde pas in een later stadium op onze toenadering. 
 
Deelnemers die zichzelf herkenden in onze definitie van transgenderpersonen konden reageren 
op deze oproep. Transgender-zijn is in dit onderzoek gedefinieerd als het zich niet (geheel) 
identificeren met het geboortegeslacht. Vormen van transgender waarbij het slechts om uiting 
gaat en niet om identificatie, wat bijvoorbeeld voor een deel van de drag kings/queens, 
travestieten, butch lesbische vrouwen etc. geldt, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Uit de reacties op de oproep werd een selectie gemaakt op basis van variatie wat betreft 
genderidentiteit, geboortegeslacht, (mate van) lichaamsaanpassing en indien van toepassing 
stadium in de transitie. Waar mogelijk is ook geselecteerd op diversiteit wat betreft leeftijd en 
seksuele oriëntatie. Omdat er ten aanzien van een aantal kenmerken onvoldoende 
aanmeldingen waren, is daarnaast via deze transgender organisaties nog actief gezocht naar 
VM’s die een geslachtsoperatie achter de rug hadden en MV’s met een neither/both 
genderidentiteit. Aangezien het om een kwalitatieve studie gaat was het doel niet om een 
representatieve steekproef te vergaren, noch werden de deelnemers beschouwd als 
representatief voor hun situaties en identiteit. Diversiteit binnen een kwalitatieve steekproef is 
echter wel belangrijk om een hoge mate van variatie en differentiatie binnen het materiaal te 
verwezenlijken zodat de resultaten een bredere reikwijdte hebben (Flick, 2006, 130). 
 
Vanuit elk genderspectrum (MV en VM) werden zes personen geïnterviewd, waarvan minstens 
twee neigden naar een neither/both genderidentiteit (b.v. anders, geen, beide, ertussenin of 
‘niet in een hokje’) en twee naar een either/or genderidentiteit (man of vrouw). De 
deelnemers omschreven hun transgenderidentiteiten en –situaties als ‘man met een bijzondere 
geschiedenis’, ‘transseksueel’, ‘genderdysfoor’, ‘transman’, ‘transvrouw’, ‘transjongen’, 
‘transgender’, ‘transgenderist’ en ‘travestiet’. In hoofdstuk 4 staat uitgebreider beschreven 
hoe ze hun identiteit zelf onder woorden brengen. 
 
Wat betreft het transitiestadium en de mate van lichaamsaanpassing zorgden we ervoor van elk 
genderspectrum minstens twee personen te selecteren die nog bezig waren met het medische 
transitieproces, minstens twee personen die een geslachtsoperatie hadden ondergaan en in het 
VM-spectrum daarnaast ook minstens een persoon die ervoor had gekozen geen 
geslachtsoperatie te ondergaan. Retrospectief bezien hielden we op deze manier te weinig 
ruimte over voor deelnemers die geen enkele wens hadden tot een geslachtsaanpassende 
behandeling, namelijk slechts twee per genderspectrum. Gecombineerd met het feit dat het 
overgrote deel van de aangemelde personen (ook die met een neither/both genderidentiteit) 
wel een wens voor geslachtsaanpassende behandeling (GAB) had zorgde dit ervoor dat 
uiteindelijk slechts één geïnterviewde geen wens had tot een GAB. Van de andere deelnemers 
beschouwden zes hun medische transitie als afgesloten, wist één nog niet zeker of hij wel of 
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niet klaar was met zijn medische transitie, zaten twee in het proces van de behandeling en 
twee in de diagnostische fase. Van de VM-deelnemers kregen er vijf hormoonbehandeling en 
diezelfde vijf hadden ook een borstoperatie achter de rug. Twee van hen hadden een 
buikoperatie en een geslachtsoperatie laten doen, waarvan het bij één van hen om een 
metaidoioplastiek ging en bij de ander om falloplastiek. Van de MV-deelnemers kregen er vier 
hormoonbehandeling, van wie er drie vaginaplastiek hadden laten doen en twee een 
borstconstructie of –vergroting. 
 
De gemiddelde leeftijd was 43 jaar; de jongste was 19 en de oudste 60. De hoogst genoten 
opleiding was voor drie deelnemers MBO, voor zeven HBO en voor twee WO. Vijf 
geïnterviewden hadden een betaalde baan, één was ZZP’er en één studeerde. De overige vijf 
hadden geen baan en ontvingen WW, WAO of een bijstandsuitkering. Alle deelnemers 
omschreven hun etniciteit als Nederlands. Deze etnische homogeniteit is een bekend 
verschijnsel wanneer er in de werving van deelnemers geen speciale aandacht uitgaat naar 
etnische minderheidsgroepen (Veenman, 2002); door beperkingen in tijd en financiën was er 
geen mogelijkheid om de werving binnen deze groepen uit te breiden. 
 
Binnen deze onderzoeksgroep kan sprake zijn geweest van een zelfselectiebias. Mensen die op 
deze oproep reageerden hadden mogelijk ofwel meer problemen met seksualiteit ofwel juist 
minder problemen. Waarschijnlijk konden ze gemakkelijker over seks praten dan mensen die 
niet reageerden. Het viel op dat twee van de drie deelnemers die zich niet zelf hadden 
aangemeld maar via bemiddeling door een transgenderorganisatie benaderd waren, vóór hun 
transitie zeer negatieve ervaringen hadden met seks. De derde deelnemer die op die manier 
benaderd was gaf aan dat ze had overwogen zichzelf aan te melden maar dit niet had gedaan 
omdat haar seksuele voorkeuren voor haar nog onduidelijk waren en omdat ze niet seksueel 
actief was. Dit lijkt erop te wijzen dat mensen met relatief negatieve of onduidelijke verhalen 
zich minder snel aanmelden voor dit soort onderzoek. 
 
2.2.3 Analyse 
 
Er zijn veel factoren van invloed op de seksuele ontwikkeling van een individu, waaronder 
biologische aanleg, individuele psychologische kenmerken, gebeurtenissen in de individuele 
levensloop en de sociale context. De seksualiteitsbeleving van transgenders staat dan ook niet 
uitsluitend in relatie tot hun transgender–zijn, maar ook tot het bredere kader van 
bovengenoemde factoren. In de analyse van het interviewmateriaal hebben we gezocht naar de 
seksuele gebeurtenissen, -gedachten en –gevoelens die specifiek lijken te zijn voor (een deel 
van de) transgenders en samen lijken te hangen met (aspecten van) het transgender-zijn. We 
maken daar twee kanttekeningen bij. Het is niet altijd mogelijk om te bepalen in hoeverre 
aspecten van seksualiteitsbeleving inderdaad samenhangen met het transgender-zijn of met 
andere factoren. Dat seksuele organen anders gaan functioneren na een geslachtsoperatie, 
hangt logischerwijs samen met het transgender-zijn, maar wanneer het gaat om thema’s als 
seksuele identiteit, relatiegeschiedenis en seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het soms 
lastig te bepalen in hoeverre het transgender-zijn hierbij een rol speelt. We zijn daarom 
voorzichtig in het trekken van conclusies over causaliteit.  
 
Transgender-zijn betekent bovendien niet voor iedereen hetzelfde. Zoals te lezen is in 
hoofdstuk 4 hebben de deelnemers verschillende genderidentiteiten en ervaren zij de relatie 
tussen hun identiteit en hun lichaam op verschillende manieren. Niet iedereen doorliep een 
transitieproces, en voor wie dit wel deed gold dat het transitieproces per persoon zeer kon 
verschillen. Bij het beantwoorden van de vraag wat er specifiek is aan de seksualiteitsbeleving 
van transgenderpersonen, maken we daarom onderscheid tussen verschillende aspecten van 
het transgender-zijn. Mede door de hierboven besproken selectie van de deelnemers, ligt het 
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accent in dit onderzoek op transgenders die een lichamelijke transitie doormaken of achter de 
rug hebben. 
 
Het interviewmateriaal is geanalyseerd met behulp van een coderingsprogramma (Atlas.ti) 
volgens de principes van Grounded Theory Analysis (Glaser & Strauss, 1967). Dit houdt een 
stapsgewijze codering in van concrete naar meer abstracte en theoretische concepten. 
 
2.3 Expertmeeting 

Informatie over de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen is niet alleen te vinden in 
wetenschappelijke publicaties en onder ervaringsdeskundigen, maar ook onder professionals 
die met transgenderpersonen werken. Om deze bron aan informatie aan te boren is een 
expertmeeting georganiseerd onder deze deskundigen. Tijdens deze expertmeeting werden in 
grote lijnen de resultaten van het interviewonderzoek gepresenteerd, waarna aan de 
aanwezigen werd gevraagd in hoeverre het geschetste beeld werd herkend. Ook werd hen 
gevraagd naar hun ervaringen met het bieden van informatie en zorg op het gebied van 
seksualiteit. Het programma van de expertmeeting is in de appendix toegevoegd. 
 
Aanwezigen: 
Laura de Loos    Psycholoog, Transvisie Zorg 
Ruth Kaufmann   Psychosociaal hulpverlener, Transvisie Zorg 
Daan Winter    Psychosociaal hulpverlener, Transvisie Zorg 
Simon Huges    Voorzitter, Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie 
Martijn Anthonio   Vrijwilliger, Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie 
Peggy Cohen-Kettenis Klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar, 

Kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie, VUmc 
Freek Fickweiler   Student, Genderteam UMCG 
Janneke van de Velde Gezondheidspsycholoog/seksuoloog, GGZ Friesland 
  Polikliniek Seksuologie 
Jos Vroege    Psycholoog/seksuoloog, PsyQ 
Els Veenis    Beleidsmedewerker HLBT, OC&W 
Paul Vennix    Onderzoeker (gepensioneerd), Rutgers WPF 
 
Naast bovengenoemde aanwezigen hebben ook Luk Gijs (VUmc) en Willibrord Weijmar Schultz 
(hoogleraar UMCG) resp. telefonisch en in een e-mail een bijdrage geleverd, en is er nog 
contact geweest met Peggy Cohen en Louis Gooren (hoogleraar VUmc) om extra informatie te 
verkrijgen. 
 
2.4 Transgenders als gemarginaliseerde groep  

Tot slot een aantal ethische en methodologische reflecties. Het risico van onderzoek doen naar 
een gemarginaliseerde groep is dat kenmerken van deze groep kunnen worden geïnterpreteerd 
als afwijkingen van het ‘normale’. In het geval van MV-transgenderpersonen geldt bovendien 
dat deze groep in het verleden sterk geseksualiseerd is, oftewel dat in de beeldvorming 
seksuele aspecten bovengemiddeld benadrukt worden (Serano, 2010). Het doel van dit 
onderzoek is echter niet om transgenderpersonen als afwijkende groep te onderzoeken, maar 
om transgender-specifieke informatie over seksualiteit te vergaren. Focussen op transgenders 
als groep is noodzakelijk om te corrigeren voor de focus op cisgender personen in het meeste 
andere onderzoek over seksualiteitsbeleving. Cisgenderpersonen nemen in dit onderzoek dan 
ook niet de positie in van de norm, maar worden net als transgenderpersonen als een 
specifieke groep beschouwd. 
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3 Literatuur 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van het onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van 
transgenderpersonen. Met seksualiteit wordt daarbij in brede zin het geheel van gedachten, 
gevoelens, gedragingen en identiteiten rondom seks bedoeld. Beleving van seksualiteit verwijst 
naar het subjectieve niveau: naar de manier waarop transgenderpersonen zelf hun seksualiteit 
ervaren en onder woorden brengen. Waar onderzoek naar de seksualiteit van transgenders is 
verricht, wordt seksualiteit echter zelden zo breed opgevat, en wordt het niveau van 
subjectieve beleving vaak maar oppervlakkig gemeten. Dit komt waarschijnlijk doordat het 
vergaren van informatie over de seksualiteitsbeleving van transgenders zelden het primaire 
doel is van het onderzoek: meestal speelt seksualiteit slechts secundair een rol om informatie 
te verkrijgen over een ander onderwerp.  
 
Zo is er veel onderzoek gedaan naar de seksuele oriëntatie en de seksuele fantasieën van 
transvrouwen. Meestal beperkt dit onderzoek zich echter tot het testen van de specifieke 
theorie van autogynefilie, waarin wordt verondersteld dat de vrouwelijke genderidentiteit van 
transvrouwen die zich seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen veroorzaakt wordt door een 
seksuele pathologie (Blanchard, 1985, 1988, 1989; Nuttbrock et al., 2011; Smith, Goozen, 
Kuiper, & Cohen-Kettenis, 2005; Veale, Clarke, & Lomax, 2008). Volgens deze theorie hebben 
transvrouwen die zich seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen niet een 
genderidentiteitsprobleem, maar worden zij seksueel opgewonden van de voorstelling van 
zichzelf als vrouw. Ook de seksuele identiteitsontwikkeling van homo- en biseksuele 
transmannen is voornamelijk onderzocht om de reden dat transitie voor deze groep 
aanvankelijk als ‘risicovol’ werd beschouwd, vanuit de eerder heersende opvatting dat 
transmannen vrijwel altijd heteroseksueel zouden zijn na transitie (Bockting, Benner, & 
Coleman, 2009; Coleman, Bockting, & Gooren, 1993). Seksuele identiteit wordt in dit soort 
theorieën beschouwd als informatieverstrekker over de authenticiteit van het verlangen in 
transitie te gaan. 
 
In de Verenigde Staten en in verschillende ontwikkelingslanden is veel onderzoek gedaan om de 
risicofactoren voor HIV-besmetting onder transgenderpersonen te meten, omdat de prevalentie 
onder deze groep bijzonder hoog zou zijn (b.v. Bockting, Miner, & Rosser, 2007, Herbst et al., 
2008, Wilson et al., 2009. Dit geldt echter vooral voor sociaal-economisch marginale groepen 
transvrouwen, zoals sekswerkers. Het gros van dit onderzoek is kwantitatief van aard en richt 
zich slechts op het achterhalen van seksueel risicovol gedrag, bijvoorbeeld seks zonder 
condooms. Dit soort onderzoek is dan ook niet meegenomen in het huidige overzicht. De 
subjectieve beleving van seksualiteit komt echter een enkele keer naar boven in bijvoorbeeld 
studies naar de dilemma’s van transpersonen in het nastreven van seksuele veiligheid (Kosenko, 
2010; Sevelius, 2009). Deze studies zijn wel meegenomen in dit literatuuroverzicht. 
 
Vanuit genderstudies en sociologie is onderzoek gedaan naar de sociaal-culturele werking van 
normen rondom gender en seksualiteit, waarbij de situatie van transgenderpersonen als 
informatief wordt gezien voor de manier waarop normen rondom sekse, gender en seksualiteit 
in de algemene bevolking werkzaam zijn (Devor, 1993; Iantaffi & Bockting, 2011; Schleifer, 
2006; Schrock & Reid, 2006). Deze studies zijn in sommige gevallen heel informatief over de 
seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen. Omdat het vergaren van deze informatie echter 
niet het doel van dit soort onderzoek is, beperkt de informatie zich vaak tot een klein deel van 
seksualiteitsbeleving, bijvoorbeeld tot de vraag of transpersonen zich minder dan cisgender 
personen laten leiden door heteronormativiteit in de relaties die zij aangaan (Iantaffi & 
Bockting, 2011). 
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Een context van onderzoek waarin informatie over de seksualiteit van transgenders geen 
secundair doel dient is evaluatieonderzoek van de geslachtsaanpassende behandeling waarin 
aandacht wordt besteed aan seksueel functioneren en/of seksuele tevredenheid (De Cuypere et 
al., 2005; Elaut et al., 2008; Kuiper, 1991; Lobato et al., 2006; Weyers et al., 2009; Wierckx et 
al., 2011a, 2011b). Dit onderzoek staat volgens Klein en Gorzalka (2009) nog in de 
kinderschoenen en heeft vaak te kampen met methodologische problemen, zoals een te 
geringe steekproef. Wel zijn er de laatste jaren met name vanuit het Gentse genderteam veel 
nieuwe publicaties over dit onderwerp bijgekomen. Hoewel dit onderzoek belangrijke inzichten 
kan opleveren over de fysieke werking van de geopereerde geslachtsorganen en de algemene 
seksuele tevredenheid na de behandeling, heeft het ook haar beperkingen. Zo wordt er weinig 
op het niveau van subjectieve betekenisgeving ingegaan. Ook gaat het slechts om een klein 
deel van de gehele groep transgenders: transpersonen die geen medische transitie nastreven, 
geen genitale operatie wensen, geen toegang hebben gekregen tot medische behandeling of 
nog op hun operatie wachten worden in dit soort onderzoek (meestal) buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Een tweede uitzondering op de regel dat seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen niet 
het hoofddoel is van onderzoek is een recent onderzoek uit Zweden. Gäredal en Orre (2011) 
namen een vragenlijst af onder 237 Zweedse transpersonen behorende tot zeer uiteenlopende 
transgender categorieën met een focus op seksuele beleving, attitudes, informatiebehoefte en 
interventiebehoefte. Uit dit onderzoek bleek dat de meerderheid seksualiteit positief 
beleefde, maar dat seksualiteit ook als een gecompliceerd terrein werd omschreven met name 
vanwege de moeizame relatie van transgenders tot hun lichaam. Jonge transpersonen en 
transpersonen die seks hadden met cisgender mannen hadden bovendien meer behoefte aan 
informatie dan respectievelijk cisgender jongeren en cisgender homomannen. Hoewel er door 
het grootschalige surveydesign relatief weinig ruimte was voor een diepteverkenning van deze 
thema’s is dit onderzoek één van de weinigen waarin seksualiteitsbeleving van transgenders in 
al haar aspecten wordt verkend en waarin een zeer brede doelgroep van transpersonen 
participeerde1. 
Vanwege het geringe aantal relevante studies is besloten ook twee studies mee te nemen die 
niet in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd of vanuit een onderzoeksinstelling 
uitgevoerd. Het eerste onderzoek geldt een door een transgender activist (Jiro/Joli(e)) 
uitgevoerde enquête over seksualiteit (Stichting Transman & Jiro/Joli(e), 2011). De vragen uit 
deze enquête gaan voornamelijk over seksuele identiteit, maar ook over onderwerpen als de 
behoefte aan seksualiteit en mate van onzekerheid over seksuele prestaties. De resultaten van 
de enquête zijn helaas niet uitgesplitst naar verschillende subgroepen van transgenders (b.v. 
MV- of VM-transgenders), maar desondanks leveren de resultaten nuttige informatie op. Het 
tweede onderzoek is een scriptie van Martijn Anthonio (1995) waarin hij onderzoekt welke 
impact de lichaamsbeleving van transmannen heeft op hun ervaring van seksuele intimiteit. Hij 
verrichtte etnografisch onderzoek tijdens een bijeenkomst over seksualiteit van een 
transmannenorganisatie en interviewde enkele transmannen over intimiteit en relaties. In de 
scriptie wordt slechts beperkt informatie gegeven over de onderzoeksmethoden (b.v. het 
aantal geïnterviewde personen en de selectiemethode van de geïnterviewden). De scriptie 
geeft echter veel inzicht in mogelijke problemen rondom de lichaamsbeleving van transmannen 
en hoe deze hun seksualiteitsbeleving kunnen beïnvloeden. 
Uit het bestaande onderzoek waarin (een onderdeel van) de seksualiteitsbeleving van 
transgenderpersonen werd onderzocht kwamen vier hoofdthema’s naar voren: de impact van 
lichamelijke transitie op seksuele tevredenheid en –functioneren, lichaamsbeleving en 
seksualiteit van transmannen, communicatie over seks en seksuele oriëntatie/identiteit. Deze 

                                                           
1 Omdat de publicatie van Gäredal en Orre pas in een laat stadium van het schrijven aan dit rapport is 
uitgekomen, zijn de resultaten enkel beknopt in deze inleiding verwerkt en niet elders in dit hoofdstuk. 
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onderzoeksbevindingen uit bestaand onderzoek zullen per thema besproken worden, waarbij zo 
nodig ook de methodologische aanpak van de studies wordt geëvalueerd. Daarop volgt een 
inventarisatie en evaluatie van het voorgaande onderzoek, op grond waarvan aanbevelingen 
worden gedaan voor vervolgonderzoek. 
 
3.2 Seksuele tevredenheid en functioneren na geslachtsaanpassende 

behandeling 

Internationaal en in Nederland is veel evaluerend onderzoek verricht naar de effecten van de 
geslachtsaanpassende behandeling (GAB) van transseksuelen. Verrassend genoeg is het seksuele 
aspect in dit soort onderzoek zelden meegenomen. In 2009 concludeerden Klein en Gorzalka in 
een review dat er een verbazingwekkend tekort is aan onderzoeksgegevens over seksueel 
functioneren na een geslachtsaanpassende behandeling. De laatste jaren heeft het Gentse 
genderteam echter veel resultaten gepubliceerd van onderzoek over het seksueel functioneren 
na zowel hormoonbehandeling als verschillende geslachtsoperaties (b.v. De Cuypere et al., 
2005, Elaut et al., 2008, Wierckx, Van Caenegem et al., 2011, Wierckx, Elaut et al. 2011). De 
resultaten van dit onderzoek en van een aantal oudere, relevante publicaties worden hier 
besproken. 
 
3.2.1 Hormoonbehandeling en seksueel verlangen 
 
In onderzoek onder niet-transseksuele personen is vaak een relatie gevonden tussen 
hormoonspiegel en seksueel verlangen. Transgenderpersonen bemerken bovendien vaak een 
verandering in seksueel verlangen na aanvang van de hormoonbehandeling. Het valt dan ook te 
verwachten dat hormoonbehandeling het seksueel verlangen van transgenderpersonen 
beïnvloedt. Het directe effect van hormoonspiegel op het seksuele verlangen van 
hormoonbehandelde transgenderpersonen is echter slechts in twee recente studies (na 1990) 
onderzocht. Elaut et al. (2008) onderzochten de correlatie tussen testosteronniveau en 
seksueel verlangen in 62 transseksuele vrouwen die ook een geslachtsoperatie hadden 
ondergaan, en vergeleken de resultaten met een controlegroep van 30 ovulerende niet-
transseksuele vrouwen. De aanleiding van dit onderzoek was de veel voorkomende klacht van 
gering seksueel verlangen onder door in het UZ Gent en het VUmc behandelde transseksuele 
vrouwen. Elaut et al. onderzochten zowel de mate en frequentie van seksueel verlangen (actief 
en receptief) als het percentage vrouwen dat met hypoactive sexual desire disorder (HSSD) kon 
worden gediagnosticeerd aan de hand van een vragenlijst. Naast een lage mate en frequentie 
van seksueel verlangen houdt HSSD in dat de respondent dit als een probleem beschouwde. 
Ondanks het feit dat ondanks dat de onderzochte transseksuele vrouwen een significant lagere 
testosteronspiegel hadden dan niet-transseksuele vrouwen kwamen beide groepen overeen in 
hun mate en frequentie van seksueel verlangen. Een wat groter percentage transseksuele 
vrouwen dan niet-transseksuele vrouwen kwalificeerde voor HSSD (34% vs. 23%). Dit verschil 
was niet significant, maar gezien de kleine steekproef konden kleine effecten in deze studie 
niet goed getest worden op significatie (Klein & Gorzalka, 2009, p. 2926).  
 
Wierckx, Elaut et al. (2011) onderzochten het effect van testosteronniveau op 45 
hormoonbehandelde transseksuele mannen die minstens een buikoperatie hadden ondergaan. 
Seksueel verlangen werd bevraagd zowel wat betreft de huidige situatie als (retrospectief) de 
situatie vóór aanvang van de hormoonbehandeling. Driekwart (73%) van de ondervraagden 
rapporteerde een toename in hun seksuele verlangen. De mate en frequentie van seksueel 
verlangen correleerde echter niet met hun testosteronspiegel. Wel werd een negatief effect 
gevonden van LH (luteïniserend hormoon) op het seksueel verlangen. 
In beide studies komt subjectieve ervaring niet of slechts in beperkte mate overeen met 
biologisch gemeten hormonale effecten. Gezien de relatief kleine steekproeven zou 
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vervolgonderzoek wellicht sterkere effecten van hormoonspiegel kunnen vinden. Mogelijk is 
ook dat hormoonspiegel in behandelde transseksuele mannen en vrouwen andere effecten 
heeft dan in niet-transseksuele of niet behandelde transseksuele personen. Klein en Gorzalka 
(2009, p. 2926) wijzen er bijvoorbeeld op dat het lichaam van transseksuele vrouwen op 
grotere hoeveelheden testosteron is ingericht dan dat van niet-transseksuele vrouwen, en dat 
het effect van testosteron op seksueel verlangen tussen deze twee groepen wellicht om die 
reden kan verschillen. Tot slot wordt seksualiteit altijd door een interactie van biologische, 
psychologische en sociale aspecten beïnvloed. Het is dan ook waarschijnlijk dat de subjectieve 
betekenis van een geslachtsaanpassende behandeling een rol speelt, bijvoorbeeld doordat 
behandelde transgenderpersonen zich doorgaans prettiger voelen in hun lichaam of doordat 
transseksuele vrouwen door het uitblijven van een erectie minder ‘feedback’ op hun seksueel 
verlangen krijgen. Meer onderzoek is nodig om erachter te komen of en op wat voor manier 
hormoonbehandeling effect heeft op seksueel verlangen. 

 
3.2.2 Seksueel functioneren na een gehele GAB 
 
Klein en Gorzalka (2009) onderzochten wat er uit de literatuur bekend is over het seksueel 
functioneren van transpersonen na de GAB, waarbij het in de meeste gevallen om een gehele 
GAB ging inclusief geslachtsoperatie(s). Ze vergeleken resultaten rondom seksueel verlangen, 
seksuele activiteit, seksuele opwinding en orgasme. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten 
van hun review samengevat op het gebied van seksueel verlangen, seksuele opwinding en het 
krijgen van een orgasme.2  
Ten eerste heeft onderzoek naar de mate van verandering in seksueel verlangen na een gehele 
GAB geen eenduidige resultaten opgeleverd. Uit onderzoek naar het seksueel verlangen van 
behandelde MV-transgenders wordt ongeveer even vaak geconcludeerd dat seksueel verlangen 
toeneemt, afneemt of stabiel blijft. Het maakt daarbij niet veel uit of seksueel verlangen 
direct (door vragen naar de mate en frequentie van seksueel verlangen) of via bevraging van 
gedrag (masturbatie en overige seksuele activiteit) is gemeten. Omdat het hier gaat om 
onderzoek dat na de gehele GAB is verricht, is het vaak lastig te zeggen of verschil in seksueel 
verlangen of - activiteit te wijten is aan hormoonbehandeling, geslachtsoperatie(s) of overige 
factoren. 
 
Er is nog geen onderzoek verricht waarin VM’s direct wordt gevraagd naar een verandering in 
hun seksuele verlangen na hun gehele GAB. Wel blijkt uit een viertal studies dat VM-
transgenders na hun GAB vaker masturberen (Cohen-Kettenis & Van Goozen, 1997; De Cuypere 
et al., 2005.; Smith, Van Goozen & Cohen-Kettenis, 2001) of vaker seksueel actief zijn in het 
algemeen (Lief & Hubschman, 1993).  
 
De fysieke seksuele opwinding van MV’s is onderzocht in de vorm van vaatreacties in de 
neovagina (het samentrekken van de vagina) en lubricatie (vochtig worden) van de vagina. 
Deze twee fysieke processen houden verband met elkaar en worden gezien als fysieke tekenen 
van seksuele opwinding. Uit meerdere studies blijkt dat een deel van de MV’s te maken heeft 
met vaatreacties en/of lubricatie. Hoeveel precies varieert opnieuw. Wanneer lubricatie 
voorkomt is het waarschijnlijk dat deze lang niet voldoende is en dat daarnaast glijmiddel 
moet worden gebruikt. 
Het meeste onderzoek naar seksueel functioneren na een GAB betrof onderzoek naar de 
capaciteit van MV-transgenders om een orgasme te krijgen. De percentages orgastische MV’s 
die uit de resultaten naar voren komen varieerden sterk, namelijk van 27% tot 100% van de 
ondervraagde transvrouwen in 19 steekproeven tussen 1986 en 2005. In de twee studies met de 
grootste steekproeven en die het meest recent verricht waren bleek dat respectievelijk 85% 

                                                           
2 Verwijzingen in deze paragraaf zijn geciteerd uit Klein en Gorzalka (2009). 
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(n=232) en 82% (n=89) van de respondenten een orgasme kon krijgen (resp. Lawrence, 2005; 
Perovic et al., 2005). Slechts in drie studies is onderzocht hoeveel VM-transgenders na hun GAB 
een orgasme konden krijgen, met resultaten variërend van 78% tot 100% en steekproeven van 
n=8, n=9 en n=23 (resp. Lief & Hubschman, 1993; Sorensen, 1981; De Cuypere et al., 2005).  
 
Uit een aantal studies onder zowel MV’s als VM’s blijkt dat orgasmes ook in kwaliteit kunnen 
veranderen. MV-orgasmes werden langer en meer intens; VM-orgasmes juist korter en 
krachtiger. De MV-orgasmes werden ervaren als minder geconcentreerd in het genitale gebied 
en meer verspreid over het hele lichaam dan vóór de GAB (Rehman et al., 1999; Schröder & 
Carroll, 1999). In het eerstgenoemde onderzoek wordt ook gerapporteerd dat het langer duurt 
om een orgasme te krijgen, wat als positief wordt ervaren.  
 
Methodologisch gezien heeft onderzoek naar seksueel functioneren na de GAB volgens Klein en 
Gorzalka te maken met grote beperkingen. Allereerst zijn de steekproeven vaak (zeer) klein. 
Dit maakt het moeilijk te bepalen in hoeverre resultaten generaliseerbaar zijn. Ten tweede is 
het meeste onderzoek cross-sectioneel in plaats van longitudinaal. Als er al gevraagd werd naar 
het seksueel functioneren vóór de GAB is het goed mogelijk dat er een vertekend beeld 
ontstaat doordat het moeilijk is precies te herinneren hoe seksualiteit eerder in het leven werd 
ervaren. Meestal ontbreekt ook een controlegroep van niet-transseksuele respondenten. Tot 
slot ontbreekt er gedetailleerde informatie over de hormoonbehandeling en chirurgische 
methoden. Aangezien deze onderling nogal kunnen verschillen zouden deze veel invloed 
kunnen hebben op het seksueel functioneren. 
 
Over het algemeen lijken de resultaten zeer divers te zijn en mogelijk ook te verschillen tussen 
genderteams. Transgenders die een GAB hebben ondergaan functioneren in veel gevallen goed 
in seksueel opzicht. MV-transgenders lijken echter 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 ook minder goed onderzocht. 
 
3.2.3 Seksuele tevredenheid na een gehele GAB 
 
Er zijn drie na 1990 gepubliceerde studies gevonden waarin naar het effect van de 
geslachtsaanpassende behandeling op seksuele tevredenheid wordt gekeken. Dit geldt het 
Nederlandse onderzoek van Kuiper (1991), het Vlaamse onderzoek van De Cuypere et al. (2005) 
en het Braziliaanse onderzoek van Lobato et al. (2006). In het Braziliaanse onderzoek van 
Lobato et al. evalueerden 18 heteroseksuele transvrouwen en één heteroseksuele transman hun 
geslachtsaanpassende behandeling. Van 16 respondenten (83%) is de seksuele ervaring 
verbeterd, en hetzelfde percentage gaf aan dat zij het prettig vonden om seks te hebben met 
hun neovagina. Onder twee respondenten was de seksuele tevredenheid na de SRS echter laag. 
Twaalf respondenten (64,7%) hadden frequenter seks na de SRS dan ervoor. Een even groot 
aantal gaf aan dat zij na de SRS gemakkelijker een partner konden vinden. 
 
Kuiper (1991) ondervroeg transseksuele mannen (VM) en vrouwen (MV) die met het proces van 
de geslachtsaanpassende behandeling (GAB) bezig waren of het al achter de rug hadden. Hij 
maakte daarbij onderscheid tussen pre-operatieve (pre-op) en post-operatieve (post-op) 
transseksuelen. Uit het onderzoek van Kuiper blijkt dat een groot deel van zowel de post-op 
transmannen als de post-op transvrouwen tevreden of zelfs zeer tevreden is over hun seksuele 
leven: ongeveer vijf van de zes. Van de pre-op transmannen is een nog groter deel (zeer) 
tevreden (bijna 90%), maar van de pre-op transvrouwen geeft slechts iets meer dan de helft 
aan (zeer) tevreden te zijn. Ook wat betreft de verandering in de waardering van hun 
seksualiteit ten opzichte van vóór de GAB, zijn de respondenten over het algemeen positief 
(Kuiper, 1991, pp. 85-86). De post-op transmannen zijn het meest positief over de verandering 
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in hun seksuele leven. Van hen geeft 80% aan dat ze hun seksualiteit positiever beoordelen, en 
20% dat hun waardering gelijk is gebleven. Van geen enkele post-op transman is het oordeel 
over de seksuele situatie verslechterd. Ook de post-op transvrouwen zijn overwegend positief: 
73% geeft aan positiever te oordelen over haar seksualiteit en van 11% is het oordeel gelijk 
gebleven. Wel geeft 16% van de post-op transvrouwen aan dat haar seksuele situatie is 
verslechterd. De pre-op transvrouwen zijn het minst positief over de verandering. Hoewel nog 
steeds 59% aangeeft dat hun seksuele situatie is verbeterd, geldt voor 22% en 20% dat hun 
oordeel over hun seksualiteit respectievelijk gelijk is gebleven of is verslechterd. 
Samenvattend lijken van de vier door Kuiper (1991) ondervraagde groepen vooral de 
transmannen (pre-op en post-op) en de post-op transvrouwen behoorlijk tevreden te zijn over 
hun seksuele leven. Sinds de start van de GAB is het oordeel over hun seksualiteit verbeterd, 
en een groot deel heeft vaak tot altijd een orgasme tijdens seksueel contact. De pre-op 
transvrouwen zijn in iets mindere mate positief, en rapporteren ook wat vaker verslechtering 
sinds de start van de GAB. Zij geven ook vaker aan nooit een orgasme te krijgen tijdens 
seksueel contact.  
 
De resultaten van het recente onderzoek van De Cuypere et al. (2005) verschillen nogal van de 
in 1991 gerapporteerde resultaten van Kuiper. Waar de seksuele tevredenheid ook hier hoog 
was onder de transmannen, waren transvrouwen in dit onderzoek een stuk minder positief. Bij 
de transmannen geeft driekwart aan tevreden te zijn met hun seksleven, en een even groot 
aantal geeft aan dat hun seksleven is verbeterd na SRS. Van de transvrouwen is het percentage 
dat tevreden is met hun seksuele leven slechts 48%. Wel geeft driekwart van de ondervraagde 
vrouwen aan dat hun seksleven is verbeterd ten opzichte van vóór de SRS. Voor een deel van de 
transvrouwen lijkt dus te gelden dat zij na de SRS (nog) niet tevreden zijn met hun seksleven, 
maar dat ze wel minder ontevreden zijn ten opzichte van voor de SRS.  
De mannen zijn ten opzichte van vóór de SRS vaker opgewonden en masturberen vaker. Veel 
vaker dan transvrouwen bereiken ze ook een orgasme, zowel tijdens het masturberen (95%) als 
tijdens seks met anderen (78%). De vrouwen hebben voor en na de SRS ongeveer even vaak een 
orgasme. Van de vrouwen die masturberen (driekwart) is dat twee derde; tijdens seks met 
anderen geldt dat voor iets minder, maar nog altijd de helft van de vrouwen. De seksuele 
opwinding van de respondenten is toegenomen na de SRS. Toch geeft nog steeds de helft aan 
nooit of slechts soms seksueel opgewonden te zijn. Aangezien seksuele tevredenheid 
correleerde met seksuele opwinding, kan de geringere opwinding van transvrouwen een 
mogelijke verklaring zijn voor hun relatief lage seksuele tevredenheid. 
Bij zo’n 10% van beide groepen is het seksleven verslechterd. Gevallen waarin de tevredenheid 
was afgenomen hadden volgens de onderzoekers vaak te maken met het ervaren van pijn, 
gebrek aan sensatie, en moeilijkheden om te ontspannen. Vooral transmannen met een 
erectieprothese gaven aan last te hebben van pijn tijdens de seks. 
Een toename in seksuele tevredenheid correleerde met toename in tevredenheid met de 
primaire geslachtskenmerken. Seksuele tevredenheid blijkt dus nauw verweven met het 
lichamelijke transitieproces. 
 
Het algemene beeld dat uit beide studies naar voren komt, is dat transmannen tevredener 
lijken te zijn over hun seksualiteit dan transvrouwen, en dat vooral pre-op transvrouwen 
ontevreden zijn over hun seksuele situatie. Het is echter niet gemakkelijk om conclusies te 
trekken uit studies die in tijd zo ver uit elkaar liggen. Het zou bijvoorbeeld te verwachten zijn, 
vanwege medische vooruitgang en toenemende ervaring binnen de gendercentra, dat 
deelnemers uit het recentere onderzoek tevredener zijn met hun seksuele situatie dan de 
deelnemers uit het oudere onderzoek. Het omgekeerde lijkt echter het geval te zijn, in elk 
geval wat betreft de post-op transvrouwen. Dit zou kunnen liggen aan nuanceverschillen in de 
vraagstelling, maar een mogelijke verklaring is ook dat er in 2005 hogere eisen werden gesteld 
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aan de seksuele situatie na transitie dan in 1991. Zonder onderzoek dat ook het niveau van 
betekenis aansnijdt, is het moeilijk om dit soort resultaten te interpreteren. 
 

3.3 Lichaamsbeleving en seksualiteit van transmannen 

In de hierboven besproken resultaten wordt kwantitatief het algemene effect gemeten van 
verschillende aspecten van medische transitie op seksueel gevoel, gedrag en tevredenheid. Dit 
effect kan zowel te maken hebben met medisch-biologische aspecten (b.v. hormoonspiegel, 
functioneren van geslachtsdelen) als met psychologische aspecten, zoals een verandering in de 
lichaamsbeleving. Onder transmannen zijn verschillende kwalitatieve studies gedaan naar dit 
laatste aspect. Hieruit blijkt steeds dat tevredenheid met het lichaam de seksualiteitsbeleving 
positief beïnvloedt. Aangezien het lichaam van transmannen na medische transitie meer 
overeenkomt met hun genderidentiteit, heeft transitie dan ook een positief effect op hun 
seksualiteitsbeleving. Transmannen lijken onderling echter te verschillen in hun 
lichaamsbeleving en in de mate waarin zij onvrede ervaren met hun geslachtsdelen. Dit heeft 
zijn weerslag op de manier waarop medische transitie hun seksualiteitsbeleving beïnvloedt. 
 
Uit de kwalitatieve studies van Coleman et al. (1993) en Bockting et al. (2009) blijkt dat de 
tevredenheid met het door hormoongebruik veranderde lichaam ertoe leidde dat seksualiteit 
als prettiger wordt ervaren dan voor de transitie. De meeste deelnemers aan beide studies 
hadden geen falloplastiek laten uitvoeren, en ze waren onderling verdeeld wat betreft de wens 
om dat in de toekomst te laten doen. Voor enkele mannen was falloplastiek cruciaal en was het 
geen optie om het niet te laten doen. Veel mannen echter waren niet tevreden met de 
medische mogelijkheden op het moment van het onderzoek, en kozen daarom (nog) niet voor 
een geslachtsoperatie. 
Bij de mannen voor wie dit laatste gold, leek een veranderde kijk op het eigen lichaam een rol 
te spelen. Bij door Coleman et al. (1993) geïnterviewde mannen speelde bijvoorbeeld dat zij 
naar verloop van tijd steeds minder behoefte kregen aan falloplastiek. Zij voelden zich door 
hun hormoongebruik zekerder in hun mannelijke identiteit: doordat hun lichaam er mannelijk 
uitzag konden zijzelf én hun seksuele partners hen als man zien, zonder dat het hebben van 
een vagina en het gebrek aan een penis hieraan afdeed. In beide onderzoeken geven 
verschillende mannen zelfs aan dat zij vaginale seks, in tegenstelling tot vóór hun transitie, 
prettig zijn gaan vinden. Veel deelnemers van het recente onderzoek van Bockting et al. (2009) 
geven daarnaast aan dat zij in hun seksuele fantasieën steeds minder fantaseren over het 
hebben van een lichaam met penis en steeds meer over hun eigen lichaam met een vagina.  
 
Het lijkt er dus op dat, voor een deel van de transmannen, hormoonbehandeling voldoende kan 
zijn om een dusdanige tevredenheid met het lichaam te bereiken dat het tot seksuele 
tevredenheid leidt. Voor andere transmannen echter lijkt dit niet het geval te zijn. Ook uit de 
scriptie van Martijn Anthonio komt naar voren dat een sterke peniswens voor veel transmannen 
een groot obstakel blijft in hun beleving van seksualiteit. Net als voorgaande onderzoekers 
vond ook Anthonio (1995) dat hormoongebruik en erkenning van de mannelijke identiteit de 
tevredenheid van transmannen met hun lichaam positief beïnvloedde, maar uit zijn onderzoek 
kwam sterk naar voren dat een deel van de geïnterviewde transmannen problemen met 
intimiteit blijft ondervinden doordat zij hun lichaam ook na hun transitie nog deels als 
‘lichaamsoneigen’ beschouwen. Hij maakt onderscheid tussen transmannen met en zonder 
peniswens, en stelt dat voor de eerste groep schaamte over het lichaam ook na het gebruik van 
hormonen een belangrijk obstakel blijft voor het aangaan van seksuele intimiteit. Om seksueel 
intiem te kunnen zijn, distantiëren deze mannen zich van delen van hun lichaam die als 
‘lichaamsoneigen’ voelen. Deze distantiëring is echter moeilijk vast te houden tijdens seksuele 
intimiteit. Om te verklaren waarom het juist tijdens seksuele intimiteit lastig is om deze 
distantiëring van eigen lichaamsdelen vol te houden, verwijst Anthonio naar theorieën waarin 
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intimiteit wordt gedefinieerd als het resultaat van grensoverschrijdingen waarbij een ander 
wordt toegelaten op het privéterrein (Schippers, in Anthonio, 1995, p. 35). 
Ook uit onderzoek van Sevelius (2009) naar de manier waarop transgendermannen met 
cisgendermannen onderhandelen over veilige seks, komt naar voren dat onvrede met het 
lichaam het voor sommige transmannen lastig maakt om op een prettige manier seks te 
hebben. Zo wordt onvrede met het lichaam als één van de redenen genoemd om drugs te 
gebruiken tijdens seks. 
 
Zowel in het onderzoek van Bockting et al. (2009) als in een ander recent, Amerikaans 
onderzoek onder transmannen (Schleifer, 2006) leefde onder de deelnemers een kritisch 
vertoog over de maatschappelijke aanname dat alle mannen een bepaald soort genitaliën 
hebben. Deelnemers spraken de wens uit dat hun soort lichaam zichtbaarder werd en minder 
als een afwijking werd beschouwd. Waarschijnlijk speelt de huidige emancipatiebeweging van 
transgenders hierin een rol. Volgens Bockting et al. (2009) stimuleert de cultuur van 
transgenderempowerment een positieve waardering van het eigen niet-normatieve lichaam, 
waarbij niet het eigen lichaam, maar normen over het gegenderde lichaam als probleem 
worden gezien.  
Het is mogelijk, zoals Bockting et al. (2009) suggereren, dat dit kritische vertoog een meer 
positieve lichaamsbeleving tot gevolg heeft en daarmee ook een positieve 
seksualiteitsbeleving. Anthonio waarschuwt er echter voor dat lichaamsbeleving niet alleen te 
maken heeft met sociaal-culturele normen, en dat de diepgevoelde onvrede met de eigen 
geslachtsdelen volgens hem ook een biologische oorzaak kan hebben (Anthonio, 1995, p. 35). 
Deze nature-nurture discussie en de vraag naar de oorzaak van verschillen in lichaamsbeleving 
zijn niet zo relevant voor het huidige onderzoek; wel is het belangrijk te concluderen dat de 
lichaamsbeleving van transmannen onderling sterk kan verschillen en dat lichaamsbeleving 
nauw samenhangt met seksualiteitsbeleving. 
 
3.4 Communicatie over seks 

In een aantal studies naar seksueel risicovol gedrag werd aandacht besteed aan communicatie 
over seks door transpersonen. Hieruit kwam naar voren dat zowel transpersonen met een vaste 
relatie als transpersonen met wisselende seksuele contacten communicatie over seks om 
verschillende redenen moeilijk vonden.  
 
Allereerst werd het probleem van de taal genoemd. Deelnemers ervoeren een gebrek aan 
toepasselijke taal om over hun lichaamsdelen te spreken, wat het moeilijk maakte om over 
seks te communiceren (Kosenko, 2010; Sevelius, 2009). Veel woorden voor lichaamsdelen, in 
het bijzonder voor geslachtsdelen en secundaire geslachtskenmerken, hebben een sterke 
connotatie met een bepaalde genderidentiteit en zijn daarom vaak minder passend voor de 
lichamen van transpersonen. Daarnaast veranderen bepaalde lichaamsdelen door 
hormoongebruik zonder dat daar nieuwe woorden beschikbaar voor zijn. Bestaande woorden 
voor seks of voor geslachtsdelen werden ook ofwel te plat, ofwel te medisch gevonden 
(Kosenko, 2010).  
 
Sevelius (2009) rapporteert dat transgendermannen die seks hadden met cisgendermannen vaak 
merkten dat zij als interessante curiositeit werden gezien wanneer zij potentiële sekspartners 
over hun lichamelijke situatie inlichtten, wat het lastig maakte op een prettige manier hun 
lichaam bespreekbaar te maken. 
 
Uit verschillende studies (Iantaffi & Bockting, 2011; Kosenko, 2010; Sevelius, 2009) wordt 
aangestipt dat veel transpersonen weinig ruimte voelen om in seksuele relaties voor hun 
belangen op te komen, en het daarom moeilijk vinden om eisen te stellen over 
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condoomgebruik. Door onzekerheid over hun lichaam, een sterke behoefte aan validering van 
hun genderidentiteit en door de angst voor afwijzing vanwege het transgender-zijn, namen ze 
een slechte onderhandelingspositie in. 
 
3.5 Seksuele oriëntatie en identiteit 

3.5.1 Achtergrond: controverses 
 
Er is veel onderzoek gedaan naar de seksuele oriëntatie van transgenderpersonen. De grote 
interesse in dit onderwerp is nauw verbonden met de academische discussie over de 
diagnostische classificatie van transseksuelen. Het onderwerp van controverse is de theorie van 
Blanchard (1985, 1988, 1989) waarin hij stelt dat seksuele oriëntatie oorzakelijk verband houdt 
met het type genderidentiteitsstoornis. De discussie geldt voornamelijk MV-
transgenderpersonen. Deze zouden onder te verdelen zijn in ‘homoseksuele’ MV-transseksuelen 
(gedefinieerd vanuit het geboortegeslacht) die op mannen vallen en van wie de vrouwelijke 
genderidentiteit al vroeg tot uiting komt, en ‘autogynefiele’ MV-transseksuelen die zich 
seksueel aangetrokken voelen tot het idee van zichzelf als vrouw en vanuit die motivatie vrouw 
willen worden. Bij die laatste categorie zou het verlangen om vrouw te worden ontstaan vanuit 
een seksuele fetisj, waarbij een heteroseksueel verlangen naar vrouwen wordt geprojecteerd 
op de ‘innerlijke vrouw’ in plaats van of in aanvulling op een vrouwelijk object buiten zichzelf 
(Blanchard, 1991). De grens tussen mannelijke travestie en deze vorm van MV-transseksualiteit 
zou volgens deze theorie dan ook niet scherp te trekken zijn. 
 
Deze theorie is controversieel om verschillende redenen. Ten eerste wordt gesuggereerd dat 
transvrouwen die na hun transitie (ook) op vrouwen vallen of aseksueel zijn geen authentieke 
vrouwelijke genderidentiteit hebben maar slechts een seksuele fetisj. Bailey gaat daarin zo ver 
dat hij dit soort transvrouwen “men trapped in men’s bodies” noemt (Bailey, 2003, p. 157), 
een verwijzing naar de klassieke voorstelling van transvrouwen als vrouwen gevangen in een 
mannenlichaam. De theorie veronderstelt bovendien dat uit een authentieke vrouwelijke 
genderidentiteit een seksuele aantrekking tot mannen volgt. Immers, als een transvrouw 
aangeeft (ook) op vrouwen te vallen, wordt dit niet als een vrouwelijk verlangen voor een 
andere vrouw beschouwd, maar als de seksuele fetisj van een man. Tot slot is de theorie als 
“onnodig stigmatiserend” (Serano, 2010, p. 184) bekritiseerd. Dit heeft onder andere te maken 
met het feit dat de terminologie waarin seksuele oriëntatie wordt beschreven niet uitgaat van 
genderidentiteit maar van geboortegeslacht: MV-transseksuelen die op mannen vallen worden 
bijvoorbeeld aangeduid als “homoseksuele transseksuele mannen” in plaats van als 
heteroseksuele transvrouwen. Ook speelt de eenzijdige, pathologiserende benadering van de 
seksualiteit van transvrouwen een rol (Serano, 2010). 
 
De theorie over autogynefilie is in verschillende studies getest (Blanchard, 1985, 1988, 1989; 
Smith et al., 2005; Veale et al., 2008; Nuttbrock et al., 2011). Uit de resultaten blijkt dat niet-
androfiele3 transvrouwen inderdaad significant vaker dan androfiele transvrouwen seksuele 
opwinding rapporteren rondom de fantasie van zichzelf als vrouw. Deze bevinding is in lijn is 
met de theorie van Blanchard, maar kan op zichzelf niet als afdoende bewijs worden 
beschouwd omdat er geen informatie is over de causaliteit van het verband. De 
veronderstelling dat deze seksuele opwinding de oorzaak is van het verlangen om vrouw te 

                                                           
3 Om verwarring te voorkomen, worden hier de begrippen ‘androfiel’, ‘gynefiel’, ‘biseksueel’ en ‘aseksueel’ 
gebruikt om de seksuele oriëntaties van transgenders aan te duiden. ‘Androfiel’ en ‘gynefiel’ staan voor het 
zich aangetrokken voelen tot mannen resp. vrouwen, ‘biseksueel’ veronderstelt aantrekking tot zowel mannen 
als vrouwen en ‘aseksueel’ een gebrek aan seksuele aantrekking tot andere personen. In het kader van 
Blanchards theorie nemen we het onderscheid over tussen ‘androfiel’ en ‘niet-androfiel’, waarbij ‘androfiel’ 
een aantrekking tot mannen veronderstelt en ‘niet-androfiel’ de drie andere categorieën omvat. 
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worden is namelijk niet bewezen. Uit recente replicaties van Blanchards onderzoek, waarbij 
met grotere en meer representatieve steekproeven werd gewerkt, blijkt bovendien dat het 
verband tussen genderidentiteit, seksuele oriëntatie en ‘cross-gender arousal’ niet zo sterk en 
eenduidig is als in Blanchards steekproeven (Smith et al., 2005, Veale et al., 2008, Nuttbrock 
et al., 2011; voor een overzicht, zie Serano, 2010). Veale et al. (2008) vonden geen significant 
verband tussen cross-gender arousal en seksuele oriëntatie, Smith et al. (2005) vonden slechts 
een klein verband, en bij Nuttbrock et al. (2011) correleerde ‘cross-gender arousal’ wel met 
seksuele oriëntatie, maar ook met leeftijd en etniciteit. Serano (2010) beargumenteert daarom 
dat er geen afdoende bewijs is voor het bestaan van twee fundamenteel verschillende subtypes 
van transvrouwen op grond van seksuele oriëntatie.  
 
Verschillende auteurs hebben alternatieve verklaringen aangedragen voor de seksuele 
opwinding die veel MV-transseksuelen voelen bij het idee van zichzelf als vrouw. Serano (2010) 
geeft als mogelijke verklaring dat ‘cross-gender arousal’ vaak erg breed wordt gedefinieerd, en 
dat in veel vragenlijsten in feite gevraagd wordt of respondenten zich ooit seksueel 
opgewonden hebben gevoeld wanneer zij vrouwenkleren droegen of zichzelf als vrouw 
voorstelden. Dit verwijst volgens haar niet per se naar een fetisj, maar kan ook simpelweg 
impliceren dat pre-transitionele transvrouwen seksuele fantasieën hebben waarin zij het 
lichaam veronderstellen dat past bij hun genderidentiteit. Verder oppert ze dat de seksuele 
opwinding rondom het dragen van vrouwenkleding ook te maken kan hebben met de algemene 
seksualisering van vrouwelijkheid in onze cultuur. Nuttbrock et al. (2011) vonden in hun 
onderzoek aanwijzingen voor de theorie dat taboes erotiserend werken. Het taboe op de cross-
genderidentiteit van pre-transitionele MV-transseksuelen zou ertoe leiden dat ze hun wens om 
vrouw te zijn erotiseren. De verklaring van verschillen tussen groepen ligt dan in het verschil in 
acceptatie van de afwijkende genderidentiteit: mensen met een witte etniciteit, van een 
oudere generatie en in een hetero-omgeving accepteren genderoverschrijding minder dan 
mensen van een andere etniciteit, jongere generatie en in een homo-omgeving. Deze theorie 
zou bovendien kunnen verklaren waarom cross-gender arousal niet of nauwelijks voorkomt 
onder VM-transgenders, aangezien het voor “vrouwen” meer geaccepteerd is om zich mannelijk 
te kleden of te gedragen. 
 
Volgens Blanchard zelf (Blanchard, 1989) gaat de classificatie op grond van seksuele oriëntatie 
niet op voor VM-transseksuelen om de eenvoudige reden dat ‘androfilie’ volgens hem onder 
transmannen simpelweg niet voorkwam. Deze stelling werd in de jaren tachtig in verschillende 
studies herhaald ondanks resultaten waaruit bleek dat transmannen, in elk geval vóór hun 
transitie, wel degelijk seks en relaties hadden met mannen (voor een overzicht zie Devor, 
1993). Eind jaren tachtig kwam er meer aandacht voor transmannen die op mannen vallen. Zo 
rapporteerden Coleman en Bockting (1988) over een case-study van twee transmannen die zich 
aangetrokken voelden tot andere mannen. Deze mannen vertelden dat Amerikaanse 
genderklinieken niet geloofden in hun transseksualiteit wanneer zij eerlijk waren over hun 
seksuele oriëntatie (Coleman & Bockting, in Devor, 1993, p. 306). In verschillende publicaties 
werd vervolgens gerapporteerd over het bestaan van homo- en biseksuele transmannen en over 
de manier waarop hun genderidentiteit en seksuele identiteit zich ontwikkelen (Bockting et al., 
2009; Dickey & Stephens 1995; Coleman et al. 1993). Meestal werd geconcludeerd dat seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit losstaande persoonskenmerken zijn, en dat transmannen zowel 
een authentieke mannelijke genderidentiteit kunnen hebben als een seksuele voorkeur voor 
mannen (zie par. 3.5.3). Volgens Chivers & Bailey (2000) echter hangt seksuele oriëntatie wel 
samen met genderidentiteit. Op grond van resultaten uit eigen kwantitatief onderzoek 
beargumenteren zij dat gynefiele en androfiele VM-transseksuelen net als MV-transseksuelen 
twee fundamenteel verschillende subtypes zijn, en dat de genderidentiteit van androfiele 
transmannen minder masculien is dan die van gynefiele transmannen. Zij benadrukken echter 
dat ook de genderidentiteit van androfiele transmannen in wezen masculien is. 
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In de rest van dit overzicht zal niet verder worden ingegaan op eventuele causale verbanden 
tussen seksuele oriëntatie, cross-gender arousal en genderidentiteitsontwikkeling, maar zullen 
onderzoeksresultaten over de prevalentie van seksuele oriëntaties en studies over seksuele 
identiteitsontwikkeling worden besproken. Niettemin is het belangrijk om te weten dat de 
controverse rondom de classificatie van transseksuelen op grond van hun seksuele oriëntatie 
veel invloed heeft gehad op wat er wel en niet is onderzocht. Zo vormt de controverse rondom 
het wel of niet bestaan van de onderzoeksgroep de aanleiding van onderzoek naar de seksuele 
identiteitsvorming van homo- en biseksuele transmannen, en wordt in veel studies enkel 
onderscheid gemaakt tussen ‘homoseksuele’ en ‘niet-homoseksuele’ respondenten. 

 
3.5.2 Voorkomen van seksuele oriëntaties 
 
In Nederland en Vlaanderen is in verschillende studies onder transgenderpersonen gevraagd 
naar hun seksuele voorkeur of naar hun seksuele identiteit. Omdat geen van deze studies 
gebruik maakte van een representatieve steekproef, kunnen op grond van deze gegevens geen 
betrouwbare uitspraken worden gedaan over de seksuele oriëntatie en identiteit van 
transpersonen. Hoogstens kan voorzichtig een beeld worden geschetst over de richting waarin 
de resultaten wijzen. 
In de tabel in bijlage 2 zijn de onderzoeksresultaten van drie studies samengevat. Wat opvalt 
aan de resultaten is dat deze onder VM-transgenders redelijk overeenkomen, maar onder MV-
transgenders erg divers zijn. In alle onderzoeken voelt de meerderheid van de ondervraagde 
transmannen zich 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 et al., 
2009). Ook onder de transgendermannen die geen wens hebben om medisch behandeld te 
worden (Vennix, 2010) valt de meerderheid (52%) op vrouwen, maar is dit percentage wat 
lager. Deze groep geeft relatief vaak aan ongeveer even vaak op mannen als op vrouwen te 
vallen (13%) of op geen van beide (9%) (Vennix, 2010). 
 
In het onderzoek over de seksuele voorkeur van transvrouwen loopt het percentage dat zich 
aangetrokken voelt tot mannen uiteen van 20% (Vennix, 2010) tot 54% (Smith et al., 2005) en 
56% (De Cuypere et al., 2009). Ook onder MV-transgenders lijken er verschillen te bestaan in 
seksuele oriëntatie tussen MV-transgenders die wel of geen wens hebben tot een GAB (Vennix, 
2010). Degenen die geen GAB wensen voelen zich relatief vaker tot vrouwen en minder vaak 
tot mannen aangetrokken ten opzichte van degenen die wel een GAB wensen (Vennix, 2010). 
 
De grote variatie in de uitkomsten heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er geen 
representatieve steekproeven zijn getrokken. De verschillen zouden bijvoorbeeld verklaard 
kunnen worden doordat in de ene steekproef meer variatie naar leeftijd en etniciteit aanwezig 
was dan in de andere. Uit Amerikaans onderzoek (Nuttbrock et al., 2011) blijkt namelijk dat 
seksuele oriëntatie van MV-transgenders verband houdt met zowel leeftijd als etniciteit: de 
niet-witte en jongere transgenders uit dat onderzoek voelden zich significant vaker uitsluitend 
aangetrokken tot mannen dan de witte en oudere transgenders.  
Daarnaast is het mogelijk dat in klinische studies meer sociaal wenselijk antwoord is gegeven 
op de vragenlijsten, aangezien binnen de klinische context ook bepaald wordt of iemand wel of 
niet in aanmerking komt voor geslachtsaanpassende behandeling. Uit verschillend onderzoek 
blijkt dat respondenten inderdaad geneigd zijn deze vragenlijsten sociaal wenselijk in te vullen 
uit angst om niet voor deze behandeling in aanmerking te komen (Vennix, 2010). De 
percentages androfiele transvrouwen en gynefiele transmannen zijn inderdaad het hoogst in de 
studies met een klinische context.  
In het hierboven geciteerde onderzoek naar seksuele voorkeur worden vaak te weinig 
antwoordmogelijkheden geboden voor seksuele voorkeur. Uit onderzoek dat meer rekening 
houdt met variatie in seksuele identiteit blijkt echter dat biseksualiteit, aseksualiteit en 
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andere oriëntaties waarin iemand niet uitsluitend op mannen óf op vrouwen valt onder 
transgenderpersonen wel eens vaker voor zouden kunnen komen dan onder de algemene 
bevolking. Zo waren de door Coleman et al. (1993) en Bockting et al. (2009) geïnterviewde 
transmannen gemiddeld wat “biseksueler” dan hun controlegroep van cisgendermannen in 
zowel identificatie, gedrag als gevoelens, en identificeerden veel van de mannen uit 
laatstgenoemd onderzoek zich zowel qua genderidentiteit als qua seksuele oriëntatie buiten de 
dichotomie. Uit de enquête gepubliceerd door Stichting Transman & Jiro/Joli(e) (2011) bleek 
dat maar liefst 39% van de respondenten zich als iets anders dan hetero, homo of lesbisch 
identificeerde. Ook uit Vennix (2010) blijkt dat een tiende tot een vijfde van de respondenten 
even vaak op mannen en vrouwen valt, en dat een aanzienlijk deel zich wel vooral, maar niet 
uitsluitend tot mannen of vrouwen aangetrokken voelt. Ook geeft een klein percentage aan 
zich niet tot mannen of vrouwen aangetrokken te voelen, wat zowel een aantrekking tot 
genders buiten de genderdichotomie kan inhouden als aseksualiteit, al lijkt Vennix zelf van het 
laatste uit te gaan. Omdat De Cuypere et al. (2009) en Smith et al. (2005) slechts onderscheid 
maken tussen ‘homoseksuele’ en ‘niet-homoseksuele’ oriëntaties (gedefinieerd vanuit het 
geboortegeslacht), kan dit soort variatie hierin slecht worden gemeten.  
 
Samenvattend lijkt het overgrote deel van de non-op MV-transgenders en de meerderheid van 
alle VM-transpersonen op vrouwen te vallen, en lijkt de seksuele voorkeur van transvrouwen 
erg uiteenlopend te zijn. Daarnaast voelen relatief veel transgenders zich tot zowel mannen als 
vrouwen of tot geen van beiden aangetrokken. Wanneer er in het onderzoek meer 
antwoordcategorieën beschikbaar zijn dan homo en hetero (of ‘homoseksueel’ en ‘niet-
homoseksueel’) komt bovendien naar voren dat de hetero-homo dichotomie op 
transgenderpersonen maar beperkt van toepassing lijkt te zijn.  
 
3.5.3 Seksuele identiteitsontwikkeling van transmannen 
 
Devor (1993), Coleman et al. (1993), Schleifer (2006) en Bockting et al. (2009) onderzochten 
kwalitatief de seksuele identiteitsontwikkeling van transmannen. De aanleiding van het 
onderzoek van Coleman et al. (1993) en Bockting et al. (2009) is beschreven in paragraaf 3.1. 
Devor (1993) en Schleifer (2006) hebben een achtergrond in genderstudies en hun focus ligt op 
de manier waarop sekse, gender en seksualiteit betekenis krijgen in de samenleving als geheel.  
 
Op het eerstgenoemde onderzoek na richten deze studies zich uitsluitend op transmannen die 
zich (ook) tot mannen aangetrokken voelen, en zich in de meeste gevallen als homo- of 
biseksueel identificeren. Coleman et al. (1993) en Bockting et al. (2009) concluderen dat 
seksuele identiteit voor de deelnemers losstond van hun genderidentiteit, en dat zij zich 
eerder bewust waren van hun genderidentiteit dan van hun seksuele voorkeur. De combinatie 
van het transseksueel én homo- of biseksueel zijn, beïnvloedde hun identiteitsontwikkeling op 
verschillende manieren. Voor sommigen was de combinatie van de aantrekking tot mannen en 
de mannelijke genderidentiteit verwarrend, omdat de aantrekking tot mannen eerder 
normatieve vrouwelijkheid leek te bevestigen. Anderen herkenden pas na hun transitie hun 
gevoelens voor (andere) mannen, omdat ze het voor de transitie moeilijk vonden om gevoelens 
van ‘willen hebben’ en ‘willen zijn’ van elkaar te onderscheiden. 
 
In beide studies kwam het voor dat geïnterviewden zich een tijdlang als lesbisch 
identificeerden; in Bockting et al. (2009) gold dit zelfs voor twee derde van de deelnemers. Zij 
deden dit om verschillende redenen. Vaak werd genoemd dat ze zich niet prettig voelden 
tijdens seks met mannen omdat ze dan als vrouw werden gezien. Ook werd de identificatie als 
lesbisch gezien als in lijn met hun mannelijke genderexpressie, omdat lesbische vrouwen vaak 
worden beschouwd als mannelijker dan heteroseksuele vrouwen. Vaak echter voelden de 
lesbische identiteit en het hebben van een lesbische relatie toch niet goed.  
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Schleifer (2006) interviewde vijf homoseksuele transmannen en ook hij stelt op grond van deze 
interviews dat seksuele oriëntatie en genderidentiteit in principe losstaande begrippen zijn. Hij 
benadrukt echter dat gender en seksualiteit in de concrete levens van homoseksuele 
transmannen sterk met elkaar zijn verweven. Zo herinnerden deelnemers aan zijn onderzoek 
zich pre-transitioneel, en vaak in de kindertijd al, homo-erotische verlangens te hebben waarin 
zij zichzelf als jongen of man voorstelden. Ook identificeerden twee transmannen zich vóór 
hun transitie als lesbisch en voelden ze zich aangetrokken tot vrouwen. Zij gaven aan dat hun 
seksuele voorkeur tijdens hun transitie is veranderd, en dat zij zich zowel vóór als na hun 
transitie aangetrokken voelden tot mensen van hetzelfde geleefde geslacht als zijzelf. Seksuele 
oriëntatie had in beide scenario’s niet alleen van doen met het geslacht tot wie men zich 
aangetrokken voelde, maar ook met het eigen, gefantaseerde of geleefde, geslacht. 
 
Devor (1993) interviewde 45 transmannen in verschillende fases van hun transitie over hun 
seksuele oriëntatie-identiteit (SOID). Hij benadrukt dat de SOID van de geïnterviewden geen 
vaststaand, essentieel gegeven was, maar tijdens hun leven meerdere keren kon veranderen en 
het beste als proces kon worden gezien. De meeste door hem geïnterviewde deelnemers 
identificeerden zich voor hun transitie ofwel als lesbische vrouw ofwel als heteroseksuele man. 
Enkelen identificeerden zich als heteroseksuele vrouw, biseksuele vrouw, biseksuele man, 
homoman of ‘homo’, en één deelnemer identificeerde zich als niets. Na de transitie 
identificeerden de meeste deelnemers zich als heteroman, en enkele als biseksuele man, 
homoman, lesbische man of als niets. 
 
De meeste deelnemers, zowel voor als na hun transitie, gaven aan zich uitsluitend 
aangetrokken te voelen tot vrouwen. Vaak had de aantrekking tot vrouwen hen bewust 
gemaakt van hun mannelijke genderidentiteit, of hadden relaties met vrouwen deze 
genderidentiteit verder bevestigd. Ook kwam het vaak voor dat zij als lesbische vrouw relaties 
aangegaan waren met andere vrouwen, maar erachter kwamen dat zij zich niet prettig voelden 
met de SOID van lesbische vrouw, in de lesbische subcultuur en/of met de dynamiek van 
lesbische relaties.  
 
Veel deelnemers hadden naast relaties en seksuele contacten met vrouwen ook relaties en/of 
seksuele contacten gehad met mannen, zowel voor als na hun transitie. Deze relaties en 
seksuele contacten werden verschillend ingekaderd. Voor sommige deelnemers waren het 
uitingen van hun identiteit als homo- of biseksuele man, soms al vóór hun transitie. Voor 
anderen was het een manier om kennis op te doen over de mannelijke seksualiteit, en/of om 
hun mannelijkheid bevestigd te zien door hun integratie in een rondom mannelijkheid 
geconstrueerde homo-erotische subcultuur. Diegenen die voor hun transitie een relatie hadden 
met een man beschreven deze vaak als voor een groot deel gebaseerd op vriendschap en 
gedeelde interesses, waarbij ze de seksuele component het minst bevredigend vonden. Weer 
anderen echter omschreven pre-transitie seksuele contacten en relaties met mannen als het 
resultaat van seksuele nieuwsgierigheid en opwinding, waarbij hun gebrek aan seksuele 
aantrekking tot deze specifieke mannen niet per se een obstakel vormde om van de seks te 
genieten. 
 
Als er iets geconcludeerd kan worden uit de resultaten van deze verschillende kwalitatieve 
studies, is het wel dat er een grote diversiteit is in de seksuele identiteitsontwikkeling van 
transmannen, en dat er beter gesproken kan worden over een veelheid aan individuele 
ontwikkelingspaden dan van een vast stramien. Ook is het duidelijk dat seksuele identiteit en 
genderidentiteit wel van elkaar te onderscheiden zijn als persoonskenmerken, maar dat zij 
tegelijkertijd sterk met elkaar verbonden zijn. Seksuele identiteit zegt niet alleen iets over het 
geslacht waartoe iemand zich seksueel aangetrokken voelt, maar ook over de eigen 
genderidentiteit en de manier waarop die twee zich tot elkaar verhouden. 
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3.5.4 Seksuele identiteitsontwikkeling van transvrouwen 
 
Er is slechts één publicatie gevonden van onderzoek naar de seksuele identiteitsontwikkeling 
van transvrouwen. Daskalos (1998) interviewde zestien transvrouwen en vier transmannen en 
deed observaties bij een lokale gender steungroep. De doelstelling en het onderwerp van dit 
onderzoek worden niet beschreven. Daskalos gaat in op de seksuele oriëntatie en identiteit van 
zes geïnterviewde transvrouwen die zich voor transitie als heteroseksueel identificeerden, 
maar zich tijdens of na hun transitie aangetrokken gingen voelen tot mannen. Daskalos 
beschrijft deze situatie als afwijkend van de algemene consensus dat het geslacht waartoe 
transpersonen zich aangetrokken voelen, niet verandert door een transitie. Vijf van de zes 
verklaren hun pre-transitionele seksuele identiteit, en indien van toepassing hun relaties met 
vrouwen, vanuit hun wens om te conformeren aan de heteroseksuele oriëntatie die van mensen 
met hun geboortegeslacht werd verwacht. De seksuele aantrekking tot mannen die zij tijdens 
of na hun transitie gingen voelen, verklaren zij vooral als een onderdeel van hun vrouwelijke 
genderidentiteit dat pas door hun transitie kon worden ontdekt (Daskalos, 1998, p. 609). 
Enkele vrouwen noemen hierbij de rol van hormonen als instrumenteel in het kunnen voelen 
van hun authentieke emoties. Terwijl Daskalos spreekt van een verandering in seksuele 
oriëntatie, lijken de vrouwen zelf het dan ook niet zozeer als verandering maar eerder als 
ontdekking te ervaren. 
 

3.6 Inventarisatie 

Inventariserend wat er tot nu toe bekend en onderzocht is op het gebied van de 
seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen vallen een aantal algemene zaken op. Allereerst 
is er weinig aandacht voor seksualiteitsbeleving als geheel, en in het bijzonder voor het 
subjectieve niveau van betekenisgeving. Het subjectieve aspect is wel belicht in onderzoek 
naar seksuele identiteitsvorming en communicatie over seks, maar er is weinig aandacht 
geweest voor de subjectieve beleving van seksueel gedrag zelf. 
 
Wat opvalt bij de onderzochte groepen is dat er weinig onderzoek is gedaan onder 
transgenderpersonen die zich niet als man of vrouw identificeren en/of die geen of slechts een 
gedeeltelijke medische behandeling nastreven. Daarnaast is er specifiek op het gebied van 
betekenisgeving en beleving van seksualiteit meer onderzoek gedaan onder transmannen dan 
onder transvrouwen. Ironisch gezien richten een paar van de meest diepgravende onderzoeken 
op dit gebied zich op de groep homo- en biseksuele transmannen, een groep waarvan het 
bestaan lange tijd ter discussie stond. Hoewel transvrouwen lange tijd onevenredig veel in de 
onderzoeksbelangstelling stonden ten opzichte van transmannen, ging het hier meestal om 
onderzoek waarin hun beleving niet direct werd onderzocht maar slechts in hypotheses werd 
verondersteld. Dit gebrek aan kwalitatief, inductief onderzoek naar de seksuele beleving van 
transvrouwen is in het bijzonder verbazingwekkend gezien de controverses rondom de theorie 
van autogynefilie.  
 
Wat betreft seksuele voorkeur en seksuele identiteit is er nog geen onderzoek verricht onder 
een representatieve steekproef waaruit zou kunnen blijken of de verdeling van verschillende 
voorkeuren en identiteiten van transpersonen overeenkomst met die van cisgenderpersonen. 
Deze concepten worden bovendien vaak binair of slechts met een klein aantal categorieën 
gemeten, en seksuele voorkeur en seksuele identiteit/zelfbenoeming worden in bestaand 
onderzoek vaak niet van elkaar onderscheiden. Er is enig bewijs dat veel transgenderpersonen 
zich met allerlei niet-binaire seksuele categorieën identificeren en dat relatief veel van hen 
niet ofwel op mannen ofwel op vrouwen vallen. Dit is nog niet genoeg in kaart gebracht. 
Daarnaast valt op dat er diepgaand onderzoek is verricht naar de seksuele 
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identiteitsontwikkeling van transmannen, maar dat dergelijk onderzoek ontbreekt wat betreft 
transvrouwen en transgenderpersonen die zich niet als man of vrouw identificeren. 
 
Wat betreft onderzoek naar seksualiteit rondom de geslachtsaanpassende behandeling hebben 
Klein en Gorzalka al een aantal nuttige aanbevelingen gedaan ten aanzien van seksueel 
functioneren. Seksueel functioneren verhoudt zich daarnaast niet één op één met seksuele 
tevredenheid. Helaas is er nog te weinig onderzoek verricht naar de seksuele tevredenheid na 
(verschillende mogelijkheden van) de geslachtsaanpassende behandeling en naar de relatie 
tussen (verbetering in) lichaamsbeleving, seksueel functioneren en seksuele tevredenheid in 
relatie tot de GAB. Het zou nuttig zijn als in dit soort onderzoek onderscheid wordt gemaakt 
tussen hormoonbehandeling en (verschillende) operatietechnieken, aangezien tot nu toe vaak 
slechts het effect van de combinatie van hormoonbehandeling en geslachtsoperatie is 
onderzocht. Ook is het belangrijk dat het effect op seksualiteit in al haar aspecten ondervraagd 
wordt, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen seksueel verlangen, seksuele opwinding en 
orgasme, seksueel gedrag en de beleving van en tevredenheid over deze verschillende 
aspecten. Tot slot komt bestaand onderzoek over deze thematiek de laatste jaren vooral uit 
Gent. Omdat de behandeling in de twee Nederlandse genderteams op een aantal punten van de 
Gentse behandeling afwijkt is het belangrijk dat ook in Nederland meer onderzoek naar deze 
thema’s wordt verricht vanuit de medische centra. 
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4 Kennismaking met de deelnemers 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de deelnemers en hun seksuele 
tevredenheid. We beschrijven de geïnterviewden aan de hand van hun genderidentiteit, 
transitieproces, (seksuele) relaties en seksuele tevredenheid in verschillende fasen van hun 
levensloop. 
 
4.1 Beschrijving van de deelnemers 

Om bekend te raken met de deelnemers en hun verschillende situaties, volgt een korte 
beschrijving aan de hand van hun genderidentiteit, eventuele transitie, relatiegeschiedenis, 
seksuele identiteit en belangrijke gebeurtenissen in hun seksuele levensloop. 
 
Aäron (45) heeft het grootste gedeelte van zijn leven als vrouw geleefd, maar kwam er door 
therapie achter dat hij altijd al liever een jongen had willen zijn. Op het moment van het 
interview voerde hij diagnostische gesprekken bij een genderteam, werd hij door de meeste 
mensen met ‘hij’ en zijn huidige jongensnaam aangesproken en leefde hij fulltime als man. 
Aäron identificeert zich als jongen, “omdat ik me ook gewoon nog jong voel en ook omdat 
man, dat klinkt zo, dat je dan al helemaal zo gevestigd bent, en ja, dat ben ik nog helemaal 
niet natuurlijk”. Hij noemt zichzelf transgender en transman. Aäron was voor zijn transitie 
getrouwd met een vrouw, maar nadat hij ervoor uitkwam transgender te zijn is hij van haar 
gescheiden omdat deze relatie niet meer bij hem paste. Tijdens zijn huwelijk had hij ook een 
aantal andere, geheime seksuele contacten met vrouwen en één man. Ook recentelijk, na zijn 
scheiding, heeft hij een aantal seksuele relaties gehad met vrouwen. Aäron voelt zich 
voornamelijk tot vrouwen aangetrokken, en sinds zijn coming-out soms ook tot transmannen. 
Hij noemt zichzelf hetero. 
 
Anke (42) kwam er zeven jaar geleden achter dat ze ook een vrouwelijke kant heeft. Volgens 
het genderteam, waar ze zowel hormoonbehandeling als een geslachtsoperatie heeft 
doorgemaakt, is ze transseksueel. Zelf identificeert ze zich echter als transgenderist of 
eenvoudig als transgender. “Ik kijk er zelf vanuit mijn gevoel naar: ik heb een gevoel met 
zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken (zo er al mannelijke en vrouwelijke kenmerken 
bestaan op het gebied van gevoel)” (e-mail). Ook kan ze zich niet vinden in de uitdrukking 
‘geboren zijn in het verkeerde lichaam’: “Om nou een heel lichaam af te schrijven enkel en 
alleen omdat er wat lichaamsdelen over en teveel zijn en er enkele missen, ja dat is een 
beetje overdreven”. Anke heeft nooit seksueel contact en/of een relatie gehad. Ze is er niet 
over uit wat haar seksuele voorkeur is.  
 
Bianca/Gijs) (60) is als man geboren, maar leeft sinds vijf jaar gedeeltelijk als man en 
gedeeltelijk als vrouw. Niet alleen haar genderuiting, maar ook haar gevoel man of vrouw te 
zijn wisselt zich af. Ze heeft geen wens om in transitie te gaan en is over het algemeen 
tevreden met het lichaam dat ze heeft. Wel zou ze, vooral tijdens de seks, graag wat grotere 
borsten hebben dan ze nu heeft. Bianca/Gijs noemt zich doorgaans transgender en soms 
travestiet. Bianca/Gijs heeft meerdere langdurige relaties met vrouwen gehad, en tussendoor 
korte seksuele relaties en seksuele contacten met zowel mannen als vrouwen. Op dit moment 
heeft Gijs een vaste relatie met een vrouw. Als Gijs voelt hij zich seksueel aangetrokken tot 
vrouwen, als Bianca tot mannen. Ze zou graag een seksuele relatie aangaan met een man die 
haar ook echt als vrouw kan zien. Bianca/Gijs is als kind seksueel misbruikt door zijn ouders. 
 
David (52) is drie jaar geleden in transitie gegaan. Hij heeft zijn hele leven stiekem ‘gespeeld’ 
en gefantaseerd dat hij een jongen was. Pas op latere leeftijd kwam hij erachter dat hij die 
jongen niet alleen wilde zijn, maar ook daadwerkelijk was. David neemt hormonen en heeft 
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een borstoperatie achter de rug. Over de buikoperatie twijfelt hij, maar dat hij geen 
geslachtsoperatie wil, weet hij bijna zeker. Hij identificeert zich als man en soms als jongen, 
en noemt zich transman of transgender. David heeft op zijn twintigste non-monogame relaties 
gehad met een aantal mannen en één vrouw. De man met wie hij aan het einde van die 
periode trouwde en een kind kreeg, overleed een jaar voordat hij in transitie ging. De laatste 
jaren is David seksualiteit opnieuw aan het ontdekken en heeft hij een aantal seksuele 
contacten gehad met transmannen en met een cisman. Hij valt op mannen en identificeert zich 
als homo. 
 
Esther (19) heeft zich altijd vrouw gevoeld, en dat anderen haar als jongen zagen vond ze 
maar verwarrend. Vier jaar geleden viel alles op z’n plek na het zien van een documentaire. 
Omdat haar ouders geen toestemming gaven voor de geslachtsaanpassende behandeling kon ze 
daar pas op haar achttiende mee beginnen. Tijdens het interview wachtte ze nog op de 
geslachtsoperatie. Al vanaf haar zestiende ging ze ook voor de buitenwereld als vrouw door het 
leven. Esther ziet zichzelf “100%, volledig, zonder whatsoever haken en ogen” als vrouw. Ze is 
kritisch over de term ‘transgender’, omdat ‘trans’ overgang betekent en daarom impliceert dat 
ze van geslacht is veranderd. Omdat ze altijd vrouw is geweest, omschrijft ze haar situatie 
liever als genderdysforie. Omdat de meeste vrouwen op mannen vallen, ging Esther ervan uit 
dat dit ook voor haar gold. Nadat ze een tijdje een relatie had met een genderdysfore jongen 
ontdekte ze echter dat ze op vrouwen valt, iets wat ze aanvankelijk moeilijk kon accepteren. 
Ze heeft daarna een relatie gehad met een vrouw en is op dit moment single, maar aan het 
daten. 
 
Herbert (30) heeft voor zijn gevoel geen ‘interne gender’, maar vindt het fijn om met een 
mannelijk uiterlijk door het leven te gaan. Sinds hij dat doet, merkt hij dat dat toch wel erg 
prettig voelt, en is hij zich ook meer als man gaan identificeren: “Vroeger was het 50% man, 
50% niks. Maar sinds de transitie is het meer 80% man en 20% niks”. Herbert noemt zich 
transseksueel omdat hij lichamelijk van geslacht is veranderd. Hij begon twee jaar geleden 
met diagnostische gesprekken, is ondertussen met hormoonbehandeling gestart en heeft 
recentelijk een borstoperatie gehad. Tenzij de mogelijkheden in de toekomst wellicht 
verbeteren, wil Herbert geen buik- of geslachtsoperatie. Herbert identificeert zich als 
aseksueel en homoromantisch. Hij voelt zich niet seksueel aangetrokken tot personen of 
objecten, maar voelt zich wel op intellectueel niveau aangetrokken tot mannen. Herbert heeft 
vanaf zijn achttiende een relatie gehad met een man, met wie hij ook is getrouwd. Zijn man 
heeft de relatie echter verbroken vanwege zijn transitie. Herbert zou wel weer een relatie met 
een man willen, maar heeft, op masturbatie na, geen behoefte aan seks. 
 
Jeroen (33) vertelde zijn omgeving drie jaar geleden dat hij zich geen meisje voelde, maar 
een jongen. Sinds die tijd is hij er ‘genuanceerder’ over gaan denken. Hij ziet zichzelf wel als 
jongen, “maar… ook wel als een jongen die daar ook weer net niet in past, want het blijft toch 
altijd anders dan anders”. Hij noemt zichzelf transjongen en transgender. Jeroen slikt al een 
tijdje hormonen en heeft recentelijk de borstoperatie achter de rug. Hij wil ook graag de 
buikoperatie laten doen, maar weet bijna zeker dat hij daarna niet voor de geslachtsoperatie 
zal kiezen. Jeroen weet nog niet of hij op mannen, op vrouwen of op allebei valt. Vanaf zijn 
vroege puberteit heeft hij verschillende relaties en seksuele contacten gehad met mannen, en 
vóór zijn coming-out had hij ook een aantal relaties met vrouwen en dacht hij een tijdlang dat 
hij lesbisch was. Op dit moment heeft Jeroen geen relatie, maar nu hij zijn borstoperatie heeft 
gehad is hij er klaar voor weer te gaan daten. 
 
Liesbeth (47) was al vanaf haar jonge jeugd gefascineerd door meisjeskleding en had een 
‘meisjesgevoel’ dat ze niet kon plaatsen. Nadat ze zich jaren in het geheim omkleedde, 
kwamen haar ouders erachter, die aanvankelijk afwijzend reageerden. Pas nadat er een 
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nieuwe huisarts kwam, werd Liesbeth op haar 33e naar het genderteam doorverwezen, waar 
door middel van vragenlijsten werd vastgesteld dat ze transseksueel is. Omdat ze toen nog niet 
sterk genoeg in haar schoenen stond, durfde ze het echter niet aan om als vrouw te gaan 
leven. Nadat ze jarenlang als ‘rokdragende man’ heeft geleefd om toch uiting te kunnen geven 
aan haar gevoel, zette Liesbeth uiteindelijk opnieuw de stap naar het genderteam. Op het 
moment van het interview zat ze in de diagnostische fase. Liesbeth heeft nooit een relatie of 
seks gehad. Op dit moment heeft ze daar geen behoefte aan, en zou ze het juist vervelend 
vinden omdat ze verwacht dat ze dan als man zou worden gezien. Ze valt op vrouwen en zal na 
haar transitie lesbisch zijn. 
 
Marga (58) werd enkele jaren geleden tijdens een psychologische training met haar neus op de 
feiten gedrukt: ze hield een deel van zichzelf verborgen. Via contact met een 
transgenderorganisatie en later gesprekken bij een genderteam is ze gaan onderzoeken wat er 
aan de hand was, en uiteindelijk werd duidelijk dat ze transseksueel is. Het interview vond een 
aantal maanden na haar geslachtsoperatie plaats. Marga omschrijft haar situatie als 
genderdysforie en identificeert zich als vrouw en als transvrouw. Haar eerste relatie was met 
de vrouw met wie ze op dit moment nog steeds getrouwd is. Marga valt nog steeds op vrouwen, 
maar ook haar vrouw is niet van seksuele voorkeur veranderd en is nog steeds heteroseksueel. 
Dat Marga nu vrouw is, maakt het dan ook moeilijk een seksuele relatie met elkaar te hebben. 
Seksualiteit heeft echter nooit een grote rol in hun huwelijk gespeeld. 
Voor Paul (40) viel ruim tien jaar geleden het kwartje na het zien van een documentaire over 
transseksualiteit. Hij meldde zich zo snel mogelijk aan bij een genderteam en doorliep de 
gehele geslachtsaanpassende behandeling: hormonen, borst- en buikoperatie en een 
falloplastiek met erectieprothese. Achteraf begrijpt hij nog steeds niet waarom hij het niet 
eerder heeft gedaan. Paul noemt zich een man met een bijzonder verleden. In 
transgenderkringen noemt hij zich transman, maar daarbuiten speelt het transgender-zijn niet 
zo’n rol en noemt hij zich gewoon man. Vóór zijn transitie had Paul een aantal relaties met 
vrouwen voordat hij een langdurige relatie met een oudere man kreeg. Die relatie heeft hij 
uitgemaakt toen hij in transitie ging. Na zijn transitie, een paar jaar voor het interview, heeft 
hij zijn huidige vriendin ontmoet. Paul valt op vrouwen en noemt zich hetero. 
 
Piet (45) dacht als kind al dat hij een jongetje was, maar probeerde zich er daarna lange tijd 
bij neer te leggen dat hij dat niet kon zijn. Hij ontkende zijn lichaam en werd daardoor zelfs 
levensbedreigend ziek door te lang met een vleesboom in zijn baarmoeder rond te lopen. 
Uiteindelijk werd zijn baarmoeder weggehaald en dat leidde tot zo’n opluchting dat het hem 
duidelijk werd dat hij in transitie moest gaan. Hij meldde zich zo’n tien jaar geleden aan voor 
behandeling bij een genderteam en kreeg hormoonbehandeling, de borst- en buikoperaties en 
uiteindelijk de metaidoioplastiek. Piet valt op mannen en noemt zichzelf homo. De relatie die 
Piet toen hij begin twintig was met een man kreeg hield aanvankelijk stand, maar een aantal 
jaar na de transitie zijn ze toch gescheiden. Dit had niet alleen met de transitie te maken, 
maar dat Piet lichamelijk zo sterk was veranderd speelde wel een belangrijke rol. Piet is nu 
single. Hij weet nog niet of hij over een tijdje weer op zoek zal gaan naar een relatie of het 
hierbij zal laten. 
 
Rosa (49) heeft haar transitieproces een aantal jaar geleden doorleefd. Ze identificeert zich als 
vrouw en transvrouw. De verwarring over haar gender uitte zich tijdens haar adolescentie en 
haar huwelijk als ‘travestiegedrag’. Aanvankelijk voelde dat nog als verkleden, maar na 
verloop van tijd voelde ze zich zo prettig wanneer ze als vrouw over straat ging, dat juist het 
dragen van mannenkleding als onecht ging voelen. In transitie gaan leek voor Rosa een 
onmogelijkheid. Uiteindelijk werd de frustratie hierover echter zo groot, dat ze na twee 
mislukte zelfmoordpogingen door het lint ging en haar vrouw erachter kwam wat er aan de 
hand was. Het huwelijk liep stuk door de transitie. Rosa´s geslachtsaanpassende behandeling 
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verliep niet gemakkelijk. Ze ervoer veel weerstand vanuit het genderteam omdat ze het 
belangrijk vond het proces zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Bij de geslachtsoperatie 
zijn er bovendien complicaties ontstaan waardoor haar neovagina uiteindelijk moest worden 
weggehaald. Rosa kreeg na haar coming-out een korte relatie met een andere transvrouw, en 
na haar transitie heeft ze haar seksualiteit opnieuw ontdekt. Ze had een aantal relaties met 
vrouwen en één met een man, en identificeert zich als “ex-hetero biseksuele lesbische trans”. 
Rosa heeft op jonge leeftijd te maken gehad met seksueel geweld toen ze door een aantal 
meiden werd verkracht. 
 
4.2 Seksuele tevredenheid 

De deelnemers waren over het algemeen enigszins tot zeer tevreden over hun huidige 
seksleven. Aan negen deelnemers is gevraagd een cijfer te geven aan hun huidige seksleven en 
aan hun seksleven vóór hun coming out en/of transitie. Gemiddeld gaven ze hun huidige 
seksleven een 7,1, met cijfers variërend van een 5- tot een 9. De meesten van hen waren op 
het moment van het interview tevreden, maar de mate waarin ze dat waren kon nogal 
verschillen. Enkele deelnemers waren ronduit euforisch over hun huidige seksualiteitsbeleving: 
 

David: “Ik zit helemaal in de lift! Ik zit helemaal in een, hoe moet je dat zeggen, een 
rush bijna, echt, dus op het moment ben ik ontzettend tevreden.” 
 
Piet: “ik geef het een 8, dus daarmee wil ik zeggen, ik ben een perfectionist, dus dat zou 
haast betekenen bij mij dat de cijferschaal echt tot 10 gaat, dus ik geef een 8, en een 8 
betekent dat ik er voor mezelf heel tevreden over ben, en er heel blij mee ben.” 

 
Anderen waren voorzichtiger, of hadden een dubbel gevoel over hun seksualiteit.  

 
Bianca/Gijs: “Naast de wensen die er nog zijn ben ik er tevreden over.” 
 
Aäron: “Nou, niet zo. Dat is gewoon. Ik heb wel seks, maar ja.” 
 
Jeroen: “Ja, dat is een beetje dubbel. Omdat ik op dit moment geen seksuele relatie 
heb, dus daar ben ik ontevreden over, dus geef dat maar een 4. Want daar verlang ik ook 
gewoon naar om dat weer te gaan proberen en dat weer te gaan ontdekken. Maar ik heb 
wel een prima seksleven met mezelf, dat is ook heel erg verbeterd, dus dat mag je wel 
een 8 geven.” 

 
Marga is op dit moment niet zo tevreden, maar omdat ze verwacht dat haar seksleven in de 
toekomst zal verbeteren blijft ze positief. 
 

Marga: “Nou, ik zou wel wat seksueel actiever kunnen wezen, maar ach. Ik ben benieuwd 
hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar daar ben ik wel positief over.” 

 
Anke heeft het gevoel dat er meer uit haar seksleven te halen valt, maar zoekt er niet sterk 
naar. 

 
Anke: “Ik heb het gevoel dat er meer uit te halen is dan dat er nu in zit. … Dat maakt 
ook, daar zit ook een stukje ontevredenheid in, denk ik. En tegelijkertijd leidt die 
ontevredenheid niet tot een hele sterke drang dat soort dingen uit te zoeken. Dat zou 
toch ook een stukje tevredenheid kunnen zijn. Dus ja… Een zesje?” 
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Aaron en Paul omschrijven seks op dit moment als een probleem. Aaron zit in de diagnostische 
fase van de GAB, en ervaart zijn lichaam als een obstakel tijdens de seks. Ondanks dat geeft 
hij het wel een 7. 

 
Aäron: “Op ’t moment ervaar ik het hele seksgebeuren best wel als een probleem, ja. 
Maar ik vermijd het niet, zo is het niet. Maar omdat ik gewoon, wat ik je al zei, alles 
eromheen vind ik ook heel gezellig en leuk, en gewoon het romantisch samenzijn, het 
lekker knuffelen en zoenen, dat vind ik ook allemaal heel fijn dus ik ga het ook niet uit 
de weg. 

 
Paul, die de GAB al een aantal jaar achter de rug heeft, heeft minder vaak zin in seks dan zijn 
vriendin en voelt zich vaak onzeker in bed. 

 
Paul: “Dat is op zich wel een ding voor ons nu. We hebben best wel weinig seks, en, ja, 
dat is nog wel een project zeg maar. Dat zit ‘m bij mijn kant, zit daar nogal wat 
onzekerheid voor. Van mijn vriendin haar kant, zij verwacht denk ik soms andere dingen 
van mij dan hoe ik in elkaar zit. Altijd met biomannen relaties gehad, biologische 
mannen. Die hebben denk ik een iets hogere seks drive dan ik, ik heb gewoon niet, 
misschien moet ik mijn testo-niveau nog eens laten peilen, maar ik heb gewoon niet een 
ongelooflijk hoog libido. Dat plus wat angst maakt dat ik heel weinig initiatief neem.” 

 
Ook Paul is echter niet ronduit negatief over zijn seksleven. 

 
Paul: “Qua intensiteit of qua hoe vaak is het een 2 of zo. En als we seks hebben, hoe het 
dan is, zou ik zeggen een 7,5 of zo. Dus gemiddeld zit ik dan op een 5-.” 

 
Voor het merendeel van de deelnemers geldt dat hun seksleven enigszins tot sterk verbeterd is 
sinds het uit de kast komen over het transgender-zijn en/of het in transitie gaan. De 
deelnemers is gevraagd hoe tevreden zij ‘vroeger’ waren over hun seksualiteit, en welk cijfer 
ze het toen hadden gegeven. Voor de meeste deelnemers bleek ‘vroeger’ hetzelfde te 
betekenen als ‘vóór de coming-out en/of transitie’. Uit hun antwoorden bleek dat hun seksuele 
tevredenheid toen (zeer) laag was. Gemiddeld beoordeelden ze het met een 3,4, met cijfers 
variërend van een 0 tot een 6. 
Voor een aantal geïnterviewden was seks vóór de transitie een onprettige ervaring. 

 
Piet: “Het was wel iets waar altijd afschuw bij hoorde. Dan begrijp je hopelijk wat ik 
bedoel. Het is intimiteit die uitmondt in iets afschuwelijks.” 
 
Paul: “Ik merkte ook wel heel snel dat ik het een heel vervelend gevoel vond. Verkracht 
worden is een groot woord, maar het voelde gewoon niet tof.” 
 
Rosa: “Het voelde niet fijn. Het is iets wat je doet omdat je daar een ander een plezier 
mee doet en omdat het in het frame van het huwelijk past.” 

 
Anke had vóór haar transitie een dwangmatige drang tot masturbatie, die ze als zeer vervelend 
ervoer en die met de hormonen verdween. 

 
Anke: “Héél ontevreden, dat die drang tot masturbatie, ja, nou, echt waar, het was niet 
voor niets dat ik zo graag die anti-mannelijke hormonen wou. Die gedachte ook, nou, ik 
zou het een 1 geven denk ik, als ik levenslang geen seksuele gevoelens meer zou krijgen, 
dan hing ik de vlag uit, ja.” 
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David ervoer seks niet zo zeer als onprettig, maar vond het jammer dat hij en zijn echtgenoot 
niet vaker seks hadden binnen hun relatie. 

 
David: “Weet je, altijd als je net verliefd bent, of als je net in een tijd zit dat je 
verschillende contacten hebt, dan is het leuker. Dus in die tijd is het ook wel een 8 
geweest. Maar goed, op een gegeven moment toen het in mijn relatie wat was 
ingeslapen, en ik het alleen nog maar stiekem in m’n eentje in m’n fantasie deed, ja…. 
Wat was het? Het was er, maar het was er eigenlijk ook niet …. Ik bedoel, als ik mezelf 
dan bevredigde dan was het wel lekker, maar dat voelde toch raar.” 

 
Niet voor iedereen echter speelt een coming-out als transgender of het in transitie gaan een 
grote rol in hun seksuele tevredenheid. Zo is Bianca/Gijs op dit moment tevredener over haar 
seksualiteit dan in vorige relaties. Ze brengt dit echter niet in verband met haar coming out, 
maar wijt het aan verschil in kwaliteit van de relaties. Esther is op relatief jonge leeftijd uit de 
kast gekomen, en is pas vanaf dat moment seksualiteit gaan ontdekken. Daarvóór speelde 
seksualiteit nauwelijks een rol in haar leven. Liesbeth heeft nooit seksueel contact en/of een 
relatie gehad en heeft daar ook geen behoefte aan, maar ze heeft wel altijd gemasturbeerd. 
Hoewel de frequentie hiervan wat is afgenomen sinds haar coming-out, is ze nog steeds even 
tevreden over haar seksleven. Herbert tot slot identificeert zich als aseksueel. Hij heeft nooit 
seksuele aantrekking of seksueel verlangen ervaren. Herbert masturbeert wel omdat hij dat 
prettig vindt, maar de seksuele opwinding moet hij dan eerst opwekken door bijvoorbeeld het 
bekijken van pornofilms. Hoewel hij had gedacht misschien seksueel verlangen te ontwikkelen 
door in transitie te gaan, is dit niet gebeurd. Hij is nog steeds tevreden met zijn seksuele 
leven. 
 
Voor de meeste deelnemers heeft het in transitie gaan of uit de kast komen naar eigen zeggen 
veel invloed gehad op hun seksuele tevredenheid. Waar deze tevredenheid voor hun transitie 
meestal onvoldoende was, zijn ze na hun transitie grotendeels of zelfs zeer tevreden. Uit de 
kast komen en/of in transitie gaan heeft blijkbaar veel invloed op hun seksuele beleving gehad. 
Dit geldt overigens ook, maar dan op andere manieren, voor de geïnterviewden die geen 
verandering in hun seksuele tevredenheid rapporteerden. Uit de citaten kwamen soms al een 
aantal thema’s naar voren die deze sterke verandering verder kunnen illustreren of verklaren. 
In de rest van dit rapport zullen deze thema’s uitvoeriger worden besproken en zal duidelijk 
worden welke aspecten van het transgender-zijn samen lijken te hangen met 
seksualiteitsbeleving. 
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5 “Het klopt niet.” Incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en 
genderrol 

5.1 Zelfbeeld, lichaam en genderrol 

Transgender, en dan vooral transseksualiteit, wordt door de buitenwereld vaak begrepen als 
het gevoel ‘in het verkeerde lichaam te zitten’. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam niet 
overeenkomt met het zelfbeeld. De deelnemers aan dit onderzoek waren soms kritisch over de 
uitdrukking van het ‘verkeerde lichaam’, maar hadden wel vaak te maken (gehad) met het 
gevoel dat hun lichaam en zelfbeeld niet overeen kwamen. En niet alleen hun lichaam, maar 
ook het gedrag dat van ze werd verwacht op grond van het geslacht dat ze voor de 
buitenwereld leken te hebben correspondeerde vaak niet met hun zelfbeeld. Dit gold met 
name wanneer deelnemers (nog) niet in hun gewenste geslacht konden leven, maar ook tijdens 
of na een eventuele transitie bleven sommige deelnemers een incongruentie ervaren tussen 
zelfbeeld, lichaam en gedrag. Om deze incongruentie te beschrijven gebruikten ze bijna 
allemaal de uitdrukking ‘kloppen’: hun lichaam of hun genderrol ‘klopte wel’ of ‘klopte niet’ 
met hun zelfbeeld. Wanneer het ‘niet klopte’ maakte dit het leven moeilijker, en dat gold ook 
voor seksualiteit: de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol maakte het de 
deelnemers moeilijker om van seks te genieten.  
 
De term ‘zelfbeeld’ verwijst in dit hoofdstuk naar het beeld dat iemand heeft van zijn of haar 
authentieke zelf: hoe iemand in werkelijkheid is of zou moeten zijn. Met ‘lichaam’ wordt de 
subjectieve interpretatie van het fysieke lichaam bedoeld. ‘Genderrol’ tot slot verwijst naar 
verwachtingen over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen, vooral in relatie tot 
anderen. Zelfbeeld, lichaam en genderrol zijn gegenderde begrippen: ze worden ervaren in 
termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst verder ingegaan op de begrippen zelfbeeld, lichaam en genderrol, 
en hoe de incongruentie hier tussen door de deelnemers werd beschreven. Vervolgens wordt 
bekeken hoe deze incongruentie zich uitte in hun seksualiteitsbeleving. Tot slot wordt 
besproken welke strategieën deelnemers, bewust en onbewust, gebruikten om in hun seksuele 
leven minder last te hebben van de incongruentie, en welke factoren er aan bijdroegen dat ze 
deze incongruentie als kleiner ervoeren.  

 
5.1.1 Lichaam en zelfbeeld 

 
Aäron: “Ik probeer er van alles aan te doen om gewoon als man over te komen ... . Maar 
ja, dat lichaam, dat zie ik natuurlijk elke dag onder de douche, dus ik voel gewoon dat 
het nog helemaal vrouw is.” 

 
Aäron heeft een mannelijk zelfbeeld, maar ervaart zijn lichaam als vrouwelijk: hij ervaart een 
incongruentie tussen zijn zelfbeeld en zijn lichaam. Datzelfde geldt voor Bianca/Gijs. Zij heeft 
een zelfbeeld dat zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant heeft, maar ervaart haar 
lichaam als teveel naar het mannelijke neigend: 

 
Bianca/Gijs: “Ik vertelde je dat ik enig borstontwikkeling heb, iets meer dan de 
gemiddelde man, maar niet vergelijkbaar met de borstontwikkeling bij een geboren 
vrouw. … Vooral bij het vrijen - en ook in mijn zijn - mis ik ze sterk. Het is een droom om 
eigen borsten te hebben. Dan zouden zij voor mijn ‘Bianca’ staan, daar waar mijn penis 
voor ‘Gijs’ staat. Het zou voor mij een ideale samengang, samensmelting, combinatie en 
uiting van mezelf zijn.” (e-mail) 
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Aäron en Bianca/Gijs leggen beiden een verband tussen hun gegenderde zelfbeeld en hun 
lichaam: hun lichaam ‘klopt’ niet omdat het in hun ogen te mannelijk of juist te vrouwelijk is. 
Niet iedereen brengt echter het ‘niet kloppen’ van het lichaam expliciet in verband met het 
man- of vrouw-zijn, en verbindt het met hun eigen identiteit. Anke bijvoorbeeld vindt het 
belangrijk dat haar lichaam ‘klopt’, maar verbindt dat ‘kloppen’ niet zozeer aan het man- of 
vrouw-zijn. Hoe Ankes lichaam ‘eruit zou moeten zien’ is iets wat ze afleidt van haar gevoel 
over haar lichaam, niet per se van haar genderidentiteit: 

 
Anke: “Genderdysforie is voor mij het verschil tussen de manier waarop je lichaam eruit 
zou moeten zien en de manier waarop je lichaam er in werkelijkheid uitziet.” 

 
Voor Anke voelt het een stuk prettiger en ‘rustiger’ nu ze een geslachtsaanpassende 
behandeling met hormoontherapie en een geslachtsoperatie achter de rug heeft. Terwijl vaak 
wordt aangenomen dat slechts MV-transgenders die zich geheel als vrouw identificeren 
behoefte hebben aan een geslachtsoperatie, is dit voor Anke niet het geval. Zij heeft een 
gevoel met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken en ziet zichzelf eerder als 
transgender/transgenderist dan als transseksueel. Het wel of niet ‘kloppen’ van het lichaam 
kan dus ook een op zichzelf staand gevoel zijn dat niet per se met een gegenderd zelfbeeld te 
maken heeft, al was dit laatste voor de meeste deelnemers wel het geval.  
 
Of een lichaam als mannelijk of vrouwelijk wordt ervaren heeft niet alleen te maken met het 
fysieke lichaam zelf, maar ook met de subjectieve interpretatie van dat lichaam. In de citaten 
van Aäron en Bianca/Gijs wordt menstruatie als een vrouwelijk fysiologisch proces opgevat, 
borsten als vrouwelijke lichaamsdelen en een penis als een mannelijk lichaamsdeel. Dit zijn 
gangbare interpretaties van het fysieke lichaam die overeenkomen met hoe er in de dominante 
cultuur naar lichamen wordt gekeken. De interpretatie van het eigen lichaam als ‘mannelijk’, 
‘vrouwelijk’ of ‘anders’ hoeft echter niet met deze gangbare interpretatie overeen te komen. 
Zo verwacht Aäron dat hij zijn lichaam door de hormoontherapie als mannelijk zal gaan 
interpreteren, nog voordat hij een geslachtsoperatie zou ondergaan: 

 
Aäron: “Ik kijk nu al uit naar dat ik straks hormonen kan gaan slikken en dat mijn clitoris 
gaat groeien. En dan zal ik … waarschijnlijk het gevoel hebben van OK, … ook al is het 
dan een minipiemeltje, maar nu kan ik gewoon gepijpt worden of afgetrokken worden, 
en dat zal voor mij zo’n wereld van verschil geven. … Dan zal ik het niet meer als een 
clitoris zien.” 

 
Aäron verwacht dat de hormoontherapie zijn lichaam het zetje zal geven dat hij nodig heeft 
om het als mannelijk te ervaren. Wat hij nu nog als clitoris benoemt, zal dan een minipiemel 
zijn, en vanaf dat moment kan hij ook ‘mannelijke’ termen als ‘aftrekken’ en ‘pijpen’ 
gebruiken voor seksuele handelingen. Dit geeft Aäron verlichting van de incongruentie die hij 
ervaart tussen lichaam en zelfbeeld.  
 
Naast het fysieke uiterlijk en de werking van het lichaam, heeft dus ook de subjectieve 
interpretatie van dat lichaam invloed op de mate waarin incongruentie wordt ervaren tussen 
lichaam en zelfbeeld. Deze subjectieve ervaring is echter geen kwestie van keuze. Zoals Jeroen 
aangeeft:  

 
Jeroen: “Of het klopt of niet, dat bepaal je natuurlijk… ja dat bepaal je ook niet zelf. 
Dat is een gevoel wat je hebt en het is niet zo dat wat in het biologieboekje staat het 
enige is wat klopt.” 
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De interpretatie van je lichaam hoeft volgens Jeroen niet overeen te komen met gangbare 
definities van wat een mannelijk of vrouwelijk lichaam is, maar dit betekent niet dat je 
zomaar zelf kan bepalen of je je lichaam als mannelijk, vrouwelijk of anders ervaart. Wel 
probeerden veel deelnemers om hun lichaam te herinterpreteren en aan hun lichaamsdelen 
andere betekenissen toe te kennen dan gebruikelijk is. De subjectieve ervaring van het lichaam 
leek van verschillende factoren af te hangen, die later in dit hoofdstuk worden besproken. 
 
5.1.2 Zelfbeeld en genderrol 

 
Liesbeth: “Ik wil niet echt de heerser zijn. Ik ben niet een heersertype. Ik ben meer het 
nederige type. … Een man is toch een beetje de jager, die wil superieur zijn, boven de 
vrouw, want hij moet bij haar kinderen verwekken en dat zal die wel voor mekaar 
krijgen. Ja, en dat heb ik dus niet.” 
 
Rosa: “Ik voelde me niet een man en wilde dat ook helemaal niet zijn. Dus seksueel 
actief was ik ook niet, dat zat er bij mij niet zo aan en zij begreep ook niet helemaal 
waarom dat niet zo was.”  

 
De twee bovenstaande citaten illustreren dat deelnemers niet alleen tussen zelfbeeld en 
lichaam een incongruentie konden ervaren, maar ook tussen zelfbeeld en gedrag. Het ging dan 
steeds om gedrag dat door de omgeving wordt verwacht op grond van geslacht: genderrol-
gedrag. Met name seksueel gedrag en gedrag binnen relaties werd ervaren als gedrag dat een 
sterk gegenderde betekenis heeft. Seksueel ‘actief’ gedrag werd doorgaans als mannelijk 
geïnterpreteerd, seksueel ‘passief’ of ‘ontvankelijk’ gedrag werd gezien als vrouwelijk. Vaak 
had deze seksuele genderrol ook een sterke connotatie met macht: machogedrag, 
‘overheersend’ en ‘dominant’ gedrag werden als mannelijk gezien, ‘onderdanig’ en ‘nederig’ 
gedrag als vrouwelijk.  
 
De genderrol die van deelnemers verwacht werd hing niet alleen af van het geslacht waar ze in 
leefden, maar ook van de rol die ze verwacht werden in te nemen binnen hun relatie. Het 
maakte bijvoorbeeld uit of het om heteroseksuele of homoseksuele relaties ging. Zo merkte 
Jeroen toen hij nog als vrouw leefde, dat hij zich in een lesbische relatie mannelijker kon 
gedragen dan binnen een heterorelatie. 

 
Jeroen: “Wat ik leuk vond aan als ik met een vrouw was, dat ik me dan heel mannelijk 
voelde, dat die kant naar boven kwam. En dat ik dat eindelijk kwijt kon, en dat kon ik bij 
jongens niet. Dan had ik een andere rol, en daar kon ik me niet in schikken en als ik dan 
bij een vrouw was … dan voelde ik gewoon die sterkere mannelijke kant naar boven 
komen.” 

 
Nu hij als man leeft, is Jeroen bang dat hij in een homoseksuele relatie met een man teveel in 
de vrouwenrol terecht zou komen:  

 
Jeroen: “Als ik dan denk aan mij en een man dan denk ik ja, maar dan word ik al snel in 
het vrouwelijke rolletje gedrukt, zo voel ik het dan, het voelt een beetje intimiderend of 
zo.” 

 
Net als het lichaam heeft ook gedrag geen eenduidige betekenis. Of gedrag als mannelijk of als 
vrouwelijk wordt gekenmerkt is een kwestie van interpretatie. Zo vindt David het prettig om in 
contact met andere mannen gepenetreerd te worden. Omdat gepenetreerd worden vaak als 
passief, vrouwelijk rolgedrag wordt gezien, krijgt David soms het gevoel dat hij teveel in de 
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vrouwelijke genderrol terecht komt. Maar in het contact met een cisgenderman kwam hij 
erachter dat gepenetreerd worden ook iets ‘stoers’ en daarmee mannelijks kan zijn: 

 
David: “Hij was een echte top. En daarmee had ik altijd de associatie dat dat hele stoere 
mannen zijn, maar het leek hem zo eng dat iemand bij hem naar binnen ging! Ja, dat is 
ook zo natuurlijk. Het is juist stoer als je dat wil laten gebeuren.” 
 

5.2 Uitingen van incongruentie in de seksualiteitsbeleving 

Wanneer deelnemers een incongruentie voelden tussen zelfbeeld enerzijds en lichaam en 
genderrol anderzijds, uitte zich dat onder andere in hun seksualiteitsbeleving. Seks was een 
onderdeel van hun leven waarin het bijzonder moeilijk werd gevonden om het nare gevoel van 
incongruentie van zich af te zetten. Zo vond Aäron het in niet-seksuele situaties gemakkelijker 
om zijn niet-kloppende geslachtsdelen aan te raken dan tijdens seksuele situaties: 
 

Aäron: “Het gekke is, als ik mijn verstand even op nul zet, dan durf ik me bijvoorbeeld 
wel van onderen te scheren. Dat gaat dan wel, maar dat heeft niks met seks te maken 
verder. … Maar ja als het met seks te maken heeft …, dan lukt dat gewoon niet.” 

 
Deelnemers konden in seksuele situaties last hebben van incongruentie tussen lichaam en 
zelfbeeld, maar ook tussen genderrol en zelfbeeld. Voor veel deelnemers was het met name 
het lichaam dat hun ‘in de weg zat’. 

 
Aäron: “Ik wil liever niet dat het hele gebied aangeraakt wordt. Nee. De clitoris niet, 
vagina niet. Het voelt voor mij als zo’n vrouwelijke toestand, weet je, als ik het met 
mezelf doe, dan raak ik het ook niet aan.” 

 
Voor enkelen was hun genderrol een groter probleem dan hun lichaam. Liesbeth, die nog niet 
toegelaten is tot de GAB, zou bijvoorbeeld best met haar huidige lichaam seks willen hebben 
met een vrouw. Ze verwacht alleen dat een andere vrouw haar niet als vrouw zou kunnen zien 
en mannelijk gedrag van haar zou verwachten: 

 
Liesbeth: “Ik heb geen zin om het nu met een vrouw te moeten doen, want dan moet ik 
weer de mannenrol op me gaan nemen die ik niet wil. Want dan moet ik gedwongen de 
man gaan spelen, en die voel ik niet. … Terwijl ik eigenlijk als een vrouw met een penis 
seks met haar zou willen hebben.”  

 
Soms leken zowel lichaam als genderrol mee te spelen bij de incongruentie die tijdens seks 
werd ervaren. Een goed voorbeeld hiervan is het gevoel van ‘niet-kloppen’ bij het penetreren 
dan wel gepenetreerd worden: 

 
Rosa: “Ik vond het dus niet fijn, omdat het niet klopte. Het moest bij mij naar binnen, 
en niet andersom. Simpel gesteld.” 
 
Jeroen: “Dat jij degene bent die gepenetreerd wordt. Dat voelde onderdanig. Ik heb wel 
eens gehad dat ik echt tijdens die seks, … dat hij gewoon letterlijk bovenop mij lag, en 
dat ik dacht van ja maar dit klopt niet, dit moet andersom. Ik had het gevoel … dat ik dat 
wilde doen.” 

 
In deze omschrijvingen is het niet altijd duidelijk of de gegenderde betekenis van het boven- of 
onderop liggen niet klopte met het zelfbeeld van de geïnterviewden, of dat het penetreren of 
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gepenetreerd worden zelf hen extra confronteerde met een ongewenst lichaamsdeel. 
Waarschijnlijk spelen beide aspecten een rol en zijn ze met elkaar verweven.  
 
5.2.1 Afkeer, verdriet, ambivalentie en onverschilligheid 
 
Het onprettige gevoel rondom de incongruentie tussen zelfbeeld en lichaam of genderrol uitte 
zich op allerlei verschillende manieren tijdens het hebben van seks. Deelnemers omschreven 
gevoelens van afkeer, verdriet, ambivalentie en onverschilligheid.  
 
Marga ervoer met name afkeer van seks. Ze omschreef seks met haar vrouw als ‘gerammel op 
elkaar’ waar ze steeds meer een weerzin tegen voelde. Andere deelnemers kregen vaak een 
verdrietig gevoel rondom het hebben van seks. Zo kon Aäron wel van seks genieten op het 
moment zelf, maar voelde hij zich achteraf vaak verdrietig omdat hij het gevoel had dat er iets 
miste. Een andere deelnemer moest altijd huilen als een partner tijdens de seks zijn borsten 
aanraakte, zonder te kunnen verklaren waarom.  

 
David: “Ik waarschuwde altijd al, van zit maar niet aan mijn borsten want anders ga ik 
huilen. … Dan werd ik heel verdrietig. En ik kon dat ook niet plaatsen.” 

 
Vaak werd seks niet enkel als onprettig ervaren, maar voelde seks ambivalent en ‘dubbel’. 
Enerzijds vond men bijvoorbeeld de fysieke prikkels en het ‘huidgevoel’ van seks prettig, of 
waardeerden ze de intimiteit en het gevoel dicht bij de ander te zijn. Anderzijds uitte het 
gevoel dat hun lichaam of hun genderrol niet klopte zich in gevoelens van irritatie, afkeer of 
afschuw. 

 
Paul: “Het bleef bij mij altijd zoiets van goh, ik word aangeraakt op een plek en aan de 
ene kant voelt dat heel plezierig en aan de andere kant wil ik helemaal niet dat dat 
plezierig voelt, want dat associeerde ik met een orgaan wat ik daar eigenlijk niet wilde 
hebben. … Dat maakte het zo vreselijk dubbel. ….” 

 
Verschillende deelnemers gaven aan dat de betekenis die zij aan seks toekenden en de manier 
waarop zij seks ervoeren, veranderden toen ze zich meer op hun gemak gingen voelen in hun 
lichaam en met hun genderrol. Terwijl zij seks tijdens en na hun transitie als bijzonder gingen 
ervaren, stonden ze vóór hun transitie onverschillig tegenover seks. Zo omschrijft Rosa dat zij 
seks als een mechanische handeling ervoer. 
 

Rosa: “Wat er zich afspeelde was simpelweg het managen van een fysieke reactie om 
een kind te verwekken. Dat. Instrumenteel, het is een mechaniek dat je in gang zet. En 
ik wist genoeg van biologie af om te weten dat mijn lijf reageert als je de juiste 
handelingen doet. Zo simpel ligt het eigenlijk. Nou, dat vind ik geen seksualiteit. Dat 
vind ik geen seksuele beleving, dat is het niet, op dat moment.” 

 
5.2.2 Gebrek aan controle 
 
De incongruentie tussen lichaam en zelfbeeld gaf deelnemers niet alleen een onprettig gevoel 
tijdens de seks, maar kon het ze ook moeilijk maken om hun seksuele wensen en grenzen te 
leren kennen en aangeven. Dit had er mee te maken dat ze een gebrek aan controle voelden 
over wat er met hun lichaam gebeurde. Dit gebrek aan controle had zowel betrekking op 
fysieke reacties van hun eigen lichaam als op aanrakingen van hun partner die ze als ongewenst 
ervoeren. Piet vond het bijvoorbeeld naar wanneer zijn lichaam opgewonden werd, en 
probeerde dat zoveel mogelijk te voorkomen. In onderstaand citaat geeft hij aan dat hij vóór 
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zijn transitie angst had voor seksueel contact, omdat hij altijd bang was de controle over zijn 
lichaam te verliezen.  
 

Interviewer: “Ben je wel eens bang geweest om seks te hebben?” 
Piet: “…Ja, ik denk dat ik daar eigenlijk altijd bang voor ben geweest. Dat ik het daarom 
ook nooit verder heb laten komen dan een bepaalde grens. En waar ben je dan bang 
voor? Ben je bang voor pijn of ben je bang voor emotionele pijn? Ik denk dat laatste. … Ik 
was denk ik gewoon heel bang dat ik de controle totaal zou verliezen.” 

 
De angst voor controleverlies waar Piet het over heeft, speelde ook een rol in de relatie met 
een partner die meer behoefte had aan seks dan de geïnterviewde zelf. Piet en Paul 
omschrijven beiden dat seks met hun partner hen het gevoel gaf verkracht te worden. Beiden 
benadrukken dat ze zich niet zozeer verkracht voelden door hun partner, maar eerder door de 
situatie zelf. Hierbij speelt zowel een rol dat ze het gevoel hebben hun eigen lichaam niet 
onder controle te hebben, als het gevoel dat ze niet goed grenzen kunnen stellen ten opzichte 
van hun partner. 

 
Piet: “Het is net alsof de seks uitmondt in een verkrachting. En die verkrachting was dan 
niet iets wat mijn partner deed, maar die verkrachting was van, je gaat over die grens 
heen, dit wil ik gewoon eigenlijk niet meer. Maar op één of andere manier ben je in de 
situatie verzeild geraakt dat het wel gebeurt. En die is op dat moment ook niet meer 
terug te draaien of zo, voor je gevoel, dus je probeert controle te houden over dat lijf, 
en dat heb je natuurlijk op een gegeven moment niet meer. En dat maakt het zo 
afschuwelijk. Dat je dat niet hebt.” 
 
Paul: “Ja, dan voelde het, zeker met die man voelde dat gewoon niet kloppend ….. bijna 
als een soort verkracht worden of zo. Zo erg niet kloppend. Dat was ook wel heel pijnlijk 
denk ik. Heel eenzaam. Want dat sprak ik niet uit naar hem of zo. Daar schaamde ik me 
heel erg voor.  
Interviewer: “je gebruikt het woord verkracht.” 
Paul: “Ja, dus zo heftig voelde het wel, alsof het echt naar binnen snijdt of zo. Ik voelde 
me ook wel lullig naar hem toe weet je wel, zo van hij heeft ook recht op seks, en ik was 
steeds meer aan het afhouden.” 

 
5.2.3 Vaginisme 
 
Bij VM-transgenders lijkt de congruentie die zij voelen tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol 
zich te kunnen uiten in vaginisme. Twee VM-deelnemers gaven aan dat zij vóór hun transitie te 
maken hebben gehad met klachten die doorgaans als vaginisme worden beschreven: het 
verkrampen en samentrekken van de vagina, zodat er niets in de vagina ingebracht kan 
worden. Eén van hen, David, had deze klachten alleen op zestienjarige leeftijd tijdens zijn 
eerste seksuele contact, en heeft er op latere leeftijd geen last meer van gehad. De ander, 
Piet, heeft altijd vaginisme gehad. Hij beantwoordt de vraag of hij wel eens last had van pijn 
tijdens seks op de volgende manier: 

 
Piet: “Nja, pijn, laat ik het zo zeggen, dat ik dermate verkrampt was vroeger, dat als je 
al zou hebben geprobeerd om bij mij te penetreren, dat dat zeker pijnlijk zou zijn 
geweest… Als je al iets met een vinger probeerde was dat al zo van au au au, nee niet 
doen. Dus ja, was dat pijn, dat was gewoon denk ik totaal verkrampt. Dus goed, zo ver 
heb ik het dus ook nooit laten komen” 
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Een andere VM-deelnemers heeft zelf geen last van vaginisme, maar wijst erop dat dat wel 
voorkomt bij andere transmannen. Zelf vindt hij het onprettig om gepenetreerd te worden, 
maar wanneer dit gebeurde verkrampte zijn vagina niet. 

 
Aäron: “Ik wilde eigenlijk nooit gepenetreerd worden. Dat wilde ik sowieso al niet, nou 
ja dat is natuurlijk ook al een teken aan de wand. Je hebt natuurlijk best wel mensen die 
vaginisme hebben en waarbij het niet lukt, maar bij mij lukte het echt wel, maar ik 
wilde het gewoon niet. Het voelde voor mij niet natuurlijk.” 

 
5.2.4 Problemen met opwinding en klaarkomen 
 
Zes deelnemers gaven aan dat opwinding en orgasme voor hen sterk samenhingen met de mate 
waarin zij incongruentie ervoeren tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol. Zij ervoeren 
problemen met opwinding en/of orgasme wanneer het niet lukte om die incongruentie tijdelijk 
uit te bannen door zichzelf voor te stellen als van het gewenste geslacht.  
Jeroen heeft het over ‘dichtslaan’: het plotseling verliezen van seksuele opwinding en niet 
meer klaar kunnen komen. Hij slaat dicht wanneer hij teveel stilstaat bij zijn lichaam. Zo 
vertelt hij dat hij zich vroeger bij het masturberen altijd moest voorstellen dat hij een ander 
lichaam aanraakte in plaats van zijn eigen, omdat hij anders niet kon klaarkomen: 

 
Jeroen: “Ik moest er niet bij nadenken dat ik dat zelf was. Want dan… nou ja, dan sloeg 
het allemaal dicht. En dat gebeurde vroeger sowieso heel vaak, op seksueel gebied, ook 
als ik seks had met iemand anders. Dus dat het dan dichtsloeg.  
Interviewer: “En wat sloeg dan dicht?”  
Jeroen: “Nou, dat ik geen orgasme kon krijgen, want daar kon ik me niet aan overgeven. 
Net alsof er een enorme blokkade voor zat. En ja, toen ik met vrouwen was toen ging dat 
wel beter, maar ja, vooral met mannen is dat altijd heel lastig geweest.” 

 
Ook Esther geeft aan dat haar opwinding sterk samenhangt met de mate van incongruentie die 
ze ervaart tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol. Haar seksuele opwinding verdwijnt wanneer 
ze zichzelf niet als vrouw kan ervaren tijdens seks: 

 
Esther: “Nou, ik zorg er altijd voor dat ik zoveel mogelijk mezelf als vrouw kan ervaren. 
Op het moment dat ik het idee heb dat dat niet kan, dan valt bij mij ook de spanning 
weg.” 

 
Een aantal deelnemers gaf aan dat zij alleen een orgasme konden krijgen wanneer zij zich 
voorstelden dat ze van het gewenste geslacht waren. Bij deelnemers die cross-gender 
fantaseerden (zie par. 7.3), kwam het vaak voor dat zij alleen klaar konden komen op het 
moment dat zij daar mee bezig waren en niet wanneer zij seks hadden met hun partner. 
 
5.2.5 Verschillen tussen voor, tijdens en na de transitie 
 
De meeste geïnterviewden hadden de wens om in transitie te gaan, waren bezig met dat proces 
of hadden het al achter de rug. Zij ervoeren aanzienlijke verschillen tussen de periode voor, 
tijdens en na hun transitie in de mate waarin zij incongruentie ervoeren tussen zelfbeeld, 
lichaam en genderrol. 
Allereerst gaven veel deelnemers aan dat zij zich na de transitie een stuk prettiger voelden 
over hun lichaam en genderrol. Doordat ‘het nu klopte’ ervoeren ze seksualiteit op een 
prettiger manier dan ervoor.  
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Rosa: “Toen mijn wereld veranderd was na mijn transitie en ik weer op mezelf stond, en 
ook wat aan het experimenteren ben gegaan, kwam dat ineens voluit terug op een 
manier die ik in mijn leven nog nooit had meegemaakt. Dus seksuele ontluiking is bij mij 
geweest na mijn transitie, niet ervoor.” 
 
Piet: “Het was natuurlijk een regio waar ik wel tot op bepaalde hoogte altijd mocht 
worden aangeraakt, dus dat was natuurlijk niet zo heel veel anders. Maar goed, nu was 
het gewoon eindelijk ja, op een manier die je wel zelf als echt prettig ervaart. En die je 
gewoon als een soort van mannelijk ervaart dus voor het eerst. Zowel door hoe het eruit 
ziet, maar ook door wat er gebeurt. Het wordt stijf en je reageert zoals een man 
reageert zeg maar. Dat vond ik wel heel fijn.” 

 
Toch blijven een aantal deelnemers ook na de geslachtsaanpassende behandeling last houden 
van de afstand tussen hun zelfbeeld en hun lichaam. Dit gold zowel VM- als MV-transgenders, 
maar bij VM-transgenders leek het vaker en meer te spelen. Zo ervoer Paul seksualiteit ook 
jaren na zijn geslachtsaanpassende behandeling, waarvan de falloplastiek het sluitstuk vormde, 
nog steeds als een probleem. Zijn vriendin zou graag vaker seks hebben, en ook zelf vond hij 
het jammer dat hij niet zo vaak het initiatief nam om te gaan vrijen. Hij droeg allerlei 
mogelijke oorzaken aan van dit probleem, waarvan een aantal te maken had met de 
incongruentie tussen zijn zelfbeeld en zijn lichaam die hij nog steeds voelde. 
 

Paul: “Je krijgt opeens weer een heel ander lichaam, tenminste, delen van je lichaam 
die ineens heel erg anders worden en dat voelt heel erg tof en thuis en vertrouwd, … 
maar tegelijkertijd moet ik dat ook allemaal weer ontdekken en ik vind het nogal lastig 
om die ontdekkingstocht zonder vooroordelen aan te gaan. Een plaatje van hoe het 
moet, om dat plaatje los te laten vind ik heel lastig.  
Interviewer: “Wat voor plaatje is dat dan?” 
Paul: “Nou ja, een biologische man krijgt vanzelf een stijve, en die kan ejaculeren en 
een vrouw bezwangeren en ja, bij mij werkt dat gewoon allemaal gewoon niet zo, dat is 
gewoon anders. Ik bedoel ik ben uitgeopereerd, maar ik zit nog wel in het 
acceptatietraject van dit is wie ik ben en het is OK en hier ga ik verder het leven mee 
in.” 

 
Paul gaf aan dat zijn lichaam niet voldeed aan het plaatje van het lichaam dat hij bij een man 
vond horen. Omdat het niet mogelijk was om zijn lichaam aan dat plaatje aan te passen, zou 
Paul zijn lichaam graag accepteren zoals het nu is, maar dat vond hij erg moeilijk. De 
incongruentie tussen zijn zelfbeeld en zijn lichaam was door de geslachtsaanpassende 
behandeling verkleind, maar niet verdwenen. 
 
Ook transgenderpersonen die er bewust voor kiezen om geen geslachtsoperatie te laten doen, 
kunnen last blijven houden van de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol. 
Jeroen verwachtte dat een geslachtsoperatie de incongruentie die hij voelde onvoldoende zou 
kunnen oplossen. Hij gaf aan dat zijn verlangen naar het hebben van een penis niet groot 
genoeg was om er een operatie voor te ondergaan, maar ook dat hij vermoedde dat de onvrede 
die hij met zijn lichaam ervoer, grotendeels voortkwam uit zijn angst voor de interpretatie van 
een toekomstige sekspartner. 

 
Jeroen: “Ik denk niet dat dat verlangen bij mij groot genoeg is. … Het blijft ook wel 
lastig, maar ik denk dat ik, als ik nu zo’n operatie zou laten doen, en dan onder het mom 
van, dan hoef ik daar niet meer mee te worstelen, dat dat dan een enorme desillusie is. 
… Ik zie het ook wel gebeuren dat als ik een relatie krijg met iemand, en je kan in bed 
veel plezier hebben met elkaar, dat het dan niet zo meer is. Dus ja, voor mij zelf hoeft 



Een dubbel gevoel Rutgers WPF, 2012 

37 

het niet zo. En als je het voor de ander doet, of denkt dat je dan wel ineens volledig 
jongen bent of helemaal af of wat dan ook, of die onzekerheid kwijt bent, ja, ik denk 
niet dat dat de goede manier is. Niet voor mij in ieder geval.” 

 
De voorbeelden van Paul en Jeroen maken duidelijk dat de incongruentie tussen zelfbeeld en 
lichaam kan blijven bestaan na de lichamelijke transitie, waar het eindpunt van die transitie 
ook ligt. Niet alleen voldoen de fysieke mogelijkheden om het lichaam aan te passen niet voor 
iedereen, ook blijft de subjectieve interpretatie van het lichaam door anderen een rol spelen. 
De incongruentie was echter in beide gevallen kleiner dan vóór de transitie, en Paul en Jeroen 
verwachten dat zij zich in de toekomst, door het bijstellen van hun ideeën over wat voor 
lichaam bij hun zelfbeeld past, nog prettiger zullen voelen over hun lichaam. In de volgende 
paragraaf zal daar verder op worden ingegaan. 
 
In het bovenstaande werd duidelijk dat de mate waarin deelnemers incongruentie ervoeren 
doorgaans kleiner werd door het lichamelijke transitieproces. Wat echter ook opvalt, is dat vijf 
deelnemers aangaven tijdens het transitieproces meer last te hadden van de incongruentie dan 
vóórdat zij over hun transgender-zijn uit de kast kwamen of hun transitie startten. Vanaf het 
moment dat zij zich bewust werden van de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en 
genderrol, of vanaf het moment dat hun lichaam al de eerste veranderingen liet zien, vonden 
ze het lastiger en onprettiger om seks te hebben dan ervoor. Hierin lijkt enerzijds mee te 
spelen dat zij door het zich bewust worden van hun transgender-zijn meer in contact kwamen 
met hun lichaam, hun lichaam minder ontkenden en daardoor meer onvrede ervoeren met 
datzelfde lichaam.  

 
Piet: “Naarmate je meer van je lijf gaat houden ga je je lijf ook meer haten. … Je gaat 
je lijf meer voelen, op bepaalde delen van je lijf kan je al wel trots zijn of daar heb je al 
wel vrede mee, maar dus juist de stukjes die het nog niet zijn, die gaan juist extra tegen 
je werken.” 

 
Piet ging niet alleen meer voelen, maar gaf ook aan dat juist doordat hij merkte dat een deel 
van zijn lichaam al veranderd was, de rest van zijn lichaam hem meer ging tegenstaan. 
Mogelijk heeft het verschil in incongruentie niet alleen te maken met het veranderen van het 
fysieke lichaam, maar ook met de subjectieve interpretatie van dat lichaam: toen Piet besefte 
dat zijn lichaam daadwerkelijk kon veranderen, werd het verschil tussen zijn daadwerkelijke 
lichaam en zijn mogelijke lichaam groter. 
 
Ook andere deelnemers gaven aan dat zij pas wanneer zij uit de kast kwamen of in transitie 
gingen doordrongen raakten van de gedachte dat er echt iets kon veranderen. Bij hen leek het 
meer over genderrol te gaan dan over hun lichaam. Vóór hun coming-out legden ze zich erbij 
neer dat de in hun geval vrouwelijke genderrol nu eenmaal van hen werd verwacht. Daarna 
konden ze dat echter niet meer: 

 
Aäron: “Dat is dan ineens alsof er een knop omgaat, je weet gewoon ineens wat er aan 
de hand is, je beseft wat er dus met je is en wat er al die tijd met je geweest is. … En 
dan wil je niet meer geneukt worden, want je bent een vent. Weet je, om het maar even 
grof te zeggen. Dan wil je niet meer vaginaal geneukt worden, want je bent gewoon een 
man.” 
 
David: “Ik had bij hem natuurlijk wel heel duidelijk de rol van vrouw, hij man, ik vrouw. 
Die vond ik ook niet erg of zo, het is meer dat ik dat nu niet meer wil. Maar vroeger heb 
ik dat niet zo gevoeld. … Net zoals dat ik het later heel vervelend vond als mensen 
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mevrouw tegen me zeiden, maar vroeger vond ik het prima dat mensen mevrouw tegen 
me zeiden. De vanzelfsprekendheid van zo is het nou eenmaal.” 

 

5.3 Strategieën en beschermende factoren 

Tot nu toe is besproken waar de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol precies 
uit bestaat en hoe deze zich uit in de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen. Uit een 
aantal van bovenstaande voorbeelden wordt al duidelijk dat de deelnemers op allerlei 
manieren probeerden om tijdens seks minder last te hebben van de incongruentie. Hieronder 
zal worden besproken welke strategieën deelnemers bewust en onbewust gebruikten om ermee 
om te gaan, en welke beschermende factoren ertoe konden leiden dat ze in mindere mate 
afstand ervoeren tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol.  
 
5.3.1 Vermijden of beperken van seksueel contact 
 
Voor een aantal deelnemers was het niet hebben van seks, het vermijden van seks of het 
grenzen stellen aan seksuele aanrakingen een manier om minder last te hebben van de 
incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol. Liesbeth, die nog niet aan de GAB is 
begonnen, heeft bijvoorbeeld nooit seks gehad omdat ze daar geen behoefte aan heeft en 
omdat het haar zeer onprettig lijkt om in haar huidige genderrol een seksuele relatie aan te 
gaan. Jeroen had voor zijn transitie wel seksuele contacten gehad, maar koos ervoor om 
tijdens zijn transitie geen seksuele relatie aan te gaan omdat zijn lichaam hem teveel in de 
weg zat. 
 
Voor andere deelnemers was het niet hebben van seks of het beperken van seksuele aanraking 
geen goede oplossing. Zij vonden seks een belangrijk onderdeel van hun leven en wilden het 
niet missen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Esther, die tussen haar coming-out en haar 
geslachtsoperatie meerdere seksuele contacten heeft gehad. 

 
Esther: “Nou zijn er ook heel veel genderdysforen die zeggen: ik wil geen seks met dat 
geslachtsdeel dat ik nu nog heb, en ik wil niet dat mensen mijn lichaam zien of aanraken 
… . Maar ik heb in mijn beleving zoiets, je bent jong, je hebt dezelfde behoeftes als 
andere jongeren … Je hebt er [het geslachtsdeel] wel een hekel aan, maar aan de andere 
kant heb je ook zoiets van, ik moet ook gewoon plezier in mijn leven kunnen hebben en 
ik moet ook gewoon mijn ding kunnen doen.” 

 
Deelnemers die seks niet wilden vermijden of die aan de seksuele behoeftes van hun partner 
tegemoet wilden komen stelden vaak op allerlei manieren grenzen aan seksuele aanrakingen. 
Aäron bijvoorbeeld genoot te veel van seks om het te vermijden, maar stelde grenzen aan de 
plekken waar hij aangeraakt of gezien mocht worden door zijn partner. 
 

Aäron: “Het liefste houd ik gewoon mijn hesje aan. En een T-shirt eroverheen of zo. 
Soms durf ik het aan om gewoon bloot te gaan. En dan is het toch allemaal onder de 
dekens en zo. Maar van onderen wil ik het liefst niet met handen aangeraakt worden.” 

 
Hoewel Aäron op deze manier niet te veel last heeft van zijn incongruentie, vindt hij het erg 
jammer dat hij nu niet seksueel bevredigd kan worden. 

 
Aäron: “Dan ligt ik echt de hele nacht wakker, te kijken en te denken, en zij ligt dan in 
mijn armen te snurken en ik lig er echt maar wakker .. van, dit is wel zeer kut. Niet naar 
haar toe hoor maar ik lig dan nog steeds in compleet opgewonden toestand wakker …, en 
dan vind ik echt, dat zie ik als een groot probleem.” 
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Terwijl Aäron al uit de kast is over zijn transgender-zijn en van zichzelf weet waarom hij niet 
overal aangeraakt wil worden, herinneren andere deelnemers zich dat ze ook vóór hun transitie 
grenzen stelden aan aanrakingen. 

 
Piet: “Ik heb letterlijk gewoon vele malen weggeduwd of zoiets, en op een gegeven 
moment dan vind je dus over en weer een manier waarop je wel elkaar lief kan hebben 
zeg maar, zonder dat het verder gaat dan een bepaald punt. Ja. En die vorm hadden wij 
op één of andere manier gevonden op enig moment.” 

 
Omdat Piet niet goed wist waarom hij op bepaalde plekken niet aangeraakt wilde worden, kon 
het ook voor zijn partner erg verwarrend zijn. Het ‘wegduwen’ voelde soms als een afwijzing.  
Sommige deelnemers gaven aan dat zij zich zowel voor als tijdens hun transitie meer op hun 
partner richtten en zelf liever niet aangeraakt wilden worden. 

 
Paul: “Ik kan me herinneren … dat ik juist vanuit ongemak vanuit mijn eigen lichaam me 
meer ook op de ander focuste. Als die het eerst maar naar de zin heeft, dan kom ik 
daarna wel, of zo.” 

 
Ook deze strategie was nadelig, omdat er geen gelijke uitwisseling wordt ervaren en het voor 
de partner jammer kan zijn om seksueel alleen te kunnen ‘nemen’ en niet te ‘geven.’ 
Terwijl het grenzen moeten stellen aan aanrakingen door veel deelnemers als een probleem 
werd ervaren, gaven ze tegelijkertijd aan dat stimulatie van de geslachtsdelen en het krijgen 
van een orgasme niet de enige aspecten van seks waren waarvan ze konden genieten. Vaak 
speelden andere seksuele handelingen dan genitaal contact een grote rol voor de deelnemers, 
juist omdat daarbij minder incongruentie werd ervaren. ‘Strelen’ of ‘voorspel’ werd dan een 
belangrijk en gewaardeerd onderdeel van het seksuele contact: 

 
Esther: “Wat dat betreft was het ook net zo fijn als we gewoon met elkaar in bed lagen, 
elkaar aankeken en aan het strelen waren, en… gewoon alle dingetjes die je eromheen 
doet, en die net zo fijn zijn en misschien zelfs nog wel fijner dan het hele gebeuren van 
wat het gros van de mensen onder seks schaart. Maar ja, dat was al een stuk minder 
moeilijk, dat was gewoon, ik bedoel, daar zit geen ding in de weg wat een afkeer heeft.” 

 
5.3.2 Loslaten, uitschakelen, fantaseren of compenseren 
 
Een tweede strategie die deelnemers toepasten om minder last te hebben van de incongruentie 
tussen zelfbeeld en met name hun lichaam was, dat ze op verschillende manieren probeerden 
om hun ervaring te manipuleren tijdens het hebben van seks. In plaats van het vermijden van 
seksueel contact of het stellen van grenzen aan aanraking van bepaalde plekken, houdt deze 
strategie in dat deelnemers probeerden hun gedachten of gevoelens te veranderen. Ze 
probeerden hun interpretatie ‘los te laten’ of niet teveel na te denken, hun opwinding ‘uit te 
schakelen’ of fantaseerden tijdens seks over het hebben van een ander lichaam. Ook 
compenseerden ze hun eigen verlangen naar bepaalde lichaamsdelen door veel aandacht te 
besteden aan die lichaamsdelen bij hun partner. 
Jeroen, Aäron en Esther gaven alle drie aan dat het ‘loslaten’ van gedachten helpt om meer 
van seks te kunnen genieten. Esther legt het op deze manier uit: 

 
Esther: “Je moet in zo’n staat van rust zijn dat je gewoon alles kan loslaten en eventjes 
helemaal niet hoeft na te denken en je helemaal compleet kan laten gaan, en eventjes 
echt helemaal alles weg, en dat je je dan gewoon compleet en alleen daaraan overgeeft. 
En dan puur om het genot en niet dat je je concentreert op het genitaal dat je hebt, 
maar gewoon puur op het gevoel. En dat vergt echt oefening. En dat is echt ook niet van 
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de ene op de andere dag gegaan. Maar het zorgt er wel voor dat je uiteindelijk wel kan 
genieten van seks zonder dat je per definitie meteen die afkeer van het genitaal erbij 
haalt.” 

 
Het loslaten van gedachten en het je overgeven aan fysieke stimulatie helpt volgens Esther om 
minder afkeer van het fysieke lichaam te voelen. De incongruentie tussen zelfbeeld en 
lichaamsbeeld wordt tijdelijk opgeheven door het fysieke lichaam niet te interpreteren als 
mannelijk of vrouwelijk. Wat ‘losgelaten’ wordt is dus de gegenderde interpretatie van fysieke 
prikkels die uit het lichaam komen. Dit loslaten is echter moeilijk en lukt niet altijd. 
Piet paste een strategie toe die in feite het omgekeerde is van het loslaten van gedachten: hij 
probeerde fysieke prikkels niet te voelen of zelfs ‘uit te schakelen’. Hij gaf het volgende 
antwoord op de vraag of hij vóór zijn transitie wel eens seksueel opgewonden werd: 

 
Piet: “Ja, zo af en toe, als ik dat toeliet. Maar ik was er ook heel goed in om ervoor te 
zorgen dat dat niet gebeurde. … Ik denk dat ik een redelijke controle over mijn aan-uit 
schakelaar had, … ik wilde dat dus eigenlijk voorkomen hè, dat ik dat werd. Dat was de 
hele intentie, ervoor te zorgen dat dat niet gebeurde, want als dat wel gebeurde vond ik 
dat dus eigenlijk heel erg naar.” 

 
In plaats van het uitschakelen van de gegenderde interpretatie van fysieke prikkels probeerde 
Piet de fysieke prikkels zelf uit te schakelen, en was daar naar eigen zeggen redelijk succesvol 
in. Dit had echter als nadeel dat Piet ontzettend bang was om de controle over zijn lichaam te 
verliezen en daarom angst had voor seks, zoals hierboven al is omschreven. Bovendien was Piet 
op deze manier niet in staat om van seksuele prikkels te genieten. 
Veel andere deelnemers gaven aan dat ze in het algemeen en ook tijdens seks veel ‘in hun 
hoofd’ zaten en minder in contact stonden met hun lichaam. In hun hoofd speelden zich dan 
fantasieën af waarin seksuele handelingen plaatsvonden die fysiek niet mogelijk waren. Ze 
stelden zich hun lichaam anders voor dan het in werkelijkheid was. 

 
Esther: “Op het moment dat ik fantaseer, dan fantaseer ik mezelf als vrouw. … Kijk, 
juist op een moment dat ik aan het masturberen ben, als ik dan wil dat dat ding 
helemaal niks meer gaat doen, dan moet ik mezelf gaan indenken met het ding dat er 
dus daadwerkelijk zit en wat ik op dat moment in mijn hand heb, want dan ben ik 
meteen klaar. He, dat gaat niet werken. Dus dan is het … gewoon dat ik mezelf volledig 
als vrouw voorstel.” 

 
In plaats van het loslaten van de gegenderde interpretatie van fysieke prikkels, zoals verder 
hierboven is omschreven, stelden Esther en andere deelnemers zich voor dat de fysieke 
prikkels van andersoortige lichaamsdelen afkomstig waren. De incongruentie tussen zelfbeeld 
en lichaam hieven ze tijdelijk op door zich een lichaam voor te stellen dat bij hun zelfbeeld 
paste. Ook deze strategie heeft nadelen. Deelnemers gaven aan dat ze, doordat seksualiteit 
zich voor het grootste deel in hun hoofd afspeelde, niet goed contact konden maken met hun 
seksuele partner en daardoor veel minder intimiteit konden ervaren. 

 
Paul: “Maar dat was bij wijze van spreken met z’n tweeën masturberen of zo. … Zo 
voelde het voor mij, het was voor mij niet alsof we heel intiem samen bezig waren of zo. 
Ik zat natuurlijk heel erg in m’n kop, en ik weet eigenlijk helemaal niet hoe hij het 
beleefde. Want daar hadden we het ook niet over.” 

 
Het kon ook confronterend zijn om over een lichaam te fantaseren dat niet tot de 
mogelijkheden behoorde.  
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Aäron: “Ja, het maakt je ook wel eens verdrietig. Dat je denkt van ja maar dat zal ik 
nooit hebben. Ik zal nooit een echte piemel in die zin hebben.”  

 
Ook vond niet iedereen het even gemakkelijk om zich een ander beeld voor de geest te halen. 
Jeroen probeert soms over een ander lichaam te fantaseren als hij masturbeert, maar vaak lukt 
het hem niet: 

 
Jeroen: “Eigenlijk voelt het prettiger om het gewoon te fantaseren zoals het is. Omdat 
ik voor dat andere meer mijn best moet doen zeg maar. Want ik weet dat het niet zo is. 
Dus dan moet ik er harder mijn best voor doen om me er in te verplaatsen of zo. En als ik 
gewoon mezelf in die fantasie zet, gewoon hoe ik er nu uitzie, voelt dat veel 
makkelijker. Dan hoef je niet iets erbij te fantaseren.” 

 
Een andere strategie is het gebruik van penisprotheses tijdens seks. Veel VM-transgenders 
gebruikten hulpmiddelen in de vorm van penisprotheses, voorbinddildo’s en ‘packies’ (zachte 
penisprotheses die vaak als broekvulling worden gebruikt)4. Deze hulpmiddelen geven het 
gevoel een penis te bezitten en helpen om ‘mannelijke’ seksuele handelingen als aftrekken en 
penetreren uit te kunnen voeren. 

 
Aäron: “Met een voorbinddildo vind ik het heel fijn om te vrijen, maar goed, daar kom je 
niet klaar van, zal ik maar zeggen. Maar dat geeft wel een hele extra dimensie aan het 
vrijen.” 
 
Aäron: “Dan heb ik een vibrator en die leg ik dan precies zo over mijn clitoris heen en 
dan druk ik mijn packy erop, en voor mijn gevoel voelt het dan een beetje als aftrekken. 
En ja, dan kan ik wel klaarkomen, dus dan hoef ik het niet aan te raken maar dan heb ik 
toch een penis in mijn hand als het ware. En dan voelt het als aftrekken.” 
 
David: “Seksualiteit is bij mij heel erg in mijn hoofd gaan zitten. En dat betekent dat als 
ik doe alsof ik masturbeer met een penisprothese, dan vind ik dat zo geil, dan kom ik 
daar gewoon klaar van. Je stimuleert je eigen clitoris ook wel een klein beetje daarmee. 
Het is ook niet helemaal natuurlijk, maar ik heb wel het gevoel van nou, daar heb ik heel 
veel lol mee.” 

 
Paul gebruikt een prothese om zijn fallo steviger te maken: 

 
Paul: “We noemen het gekscherend gewoon ons condoompje, maar het is gewoon een 
groot ding eroverheen. Dat voelt denk ik toch anders dan een voorbinddildo want dan is 
het helemaal niks van mij, of nu is het wel iets erover om ‘m wat groter en steviger te 
maken, maar wel met mijn eigen, even lullig gezegd, met mijn eigen penis als tentstok 
of zo. Dus dat voelt toch wel anders.” 

 
Het gebruik van protheses kan enerzijds beschouwd worden als een vorm van fantaseren over 
het lichaam: het gebruiken van een hulpmiddel om een betere voorstelling te maken van het 
gewenste lichaamsbeeld. Anderzijds kan een penisprothese ook gezien worden als de 
daadwerkelijke, kunstmatige vervanging van een biologische penis, en daarmee als een 
extensie van het lichaam op dezelfde manier als een bril of gehoorapparaat dat zijn. De 
penisprothese vervangt niet alle functies van een biologische penis, want er zijn geen 
zenuweinden aan verbonden en je kunt er niet mee ejaculeren. Wel kan het zorgen voor een 
erectie en hebben ze vaak ook het uiterlijk en de textuur van een biologische penis.  

                                                           
4 Zie bijvoorbeeld de website: http://www.mangoproducts.net/products.htm 
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Behalve het gebrek aan zenuweinden en het niet kunnen ejaculeren, hebben penisprotheses 
nog een aantal andere nadelen. Ten eerste zorgen ze vaak voor een interruptie tijdens de seks, 
wat de seks minder spontaan maakt. Voor Paul, die toch al niet gemakkelijk het initiatief 
neemt om seks te hebben, vormt dat een belemmering: 

 
Paul: “Ik heb één keer in de week zoiets heb van ik zou nu best wel zin hebben, maar 
dan komt het of niet uit, of ik denk van oh god moet ik dat ding weer halen, of van weet 
je wel. Dan voel ik me gewoon niet stevig genoeg om het aan te gaan pakken.” 

 
Vooral in contacten met nieuwe sekspartners moet er ook wat gêne worden overwonnen om de 
penisprothese erbij te pakken. 

 
Aäron: “Ik bedoel, het was de eerste keer, dan ga je niet gelijk zeggen van joh ik pak 
effe mijn voorbinddildo erbij, dan hebben we seks.” 

 
Tot slot kunnen goede penisprotheses die specifiek gemaakt zijn voor VM-transgenders aan de 
prijzige kant zijn, en zijn ze moeilijk te verkrijgen. 
 
Een aantal deelnemers gaf aan dat het niet ‘kloppen’ van het lichaam ook gecompenseerd kon 
worden door het in elk geval laten kloppen van genderrol gedrag, bijvoorbeeld door bepaalde 
seksuele posities of ‘standjes’ wel of niet in te nemen. Esther identificeerde zich als lesbische 
vrouw, maar omdat ze nog een penis had kon ze met haar ex-vriendin geslachtsgemeenschap 
hebben. Wanneer ze dat deed zorgde ze ervoor dat ze een ‘vrouwelijke positie’ innam: 

 
Esther: “Als het bijvoorbeeld om penetratie gaat, dan zoek ik altijd posities waarin ik 
mezelf de vrouwelijke rol kan aanmeten. Het voordeel was, die vrouwelijke ex van mij 
die was behoorlijk mannelijk in haar karakter, dus dat was geen enkel probleem. Ik denk 
dat dat het vooral is, dat ik me gewoon probeer zoveel mogelijk in vrouwelijke posities 
te werken, dat ik er wat dat betreft zo min mogelijk last van heb, want het moment dat 
ik een actief mannelijke rol zou moeten innemen, zou ik me er ook totaal niet meer 
prettig bij voelen. Dus … ik zou bijvoorbeeld niet als een actief manspersoon een vrouw 
van achteren kunnen nemen zeg maar, in doggy stijl-achtig gebeuren.” 

 
Voor MV-transgenders die geen vagina hebben, kan ook anale seks een manier zijn om tijdens 
seks vrouwelijk genderrol gedrag te kunnen vertonen en gepenetreerd te kunnen worden. 
Bianca/Gijs heeft bijvoorbeeld anale, ontvangende seks met haar vriendin, en geeft aan dat dit 
haar een heel prettig gevoel geeft ondanks dat ze niet dezelfde fysieke prikkels krijgt als 
wanneer ze een vagina zou hebben. 

 
Bianca/Gijs: “Uiteindelijk gaat zij met mij vrijen, we hebben een hele fijne kunstpenis 
gekocht en daar neukt ze me dan lekker mee. En dat geeft mij een heel heerlijk 
bevrijdend gevoel, ik krijg daar geen orgasme of wat dan ook bij, dat is op dat moment 
voor mij ook helemaal niet belangrijk. ... Als Bianca geeft het me toch een stukje 
beleving en een vrij gevoel.” 

 
Volgens Bianca/Gijs durven veel MV-transgenders echter geen anale seks te hebben omdat ze 
niet weten hoe het werkt en wellicht ook vanwege sociale normen. 

 
Bianca/Gijs: “Een vraag die ook komt, in die gesprekken die ik met mensen heb is, van ja 
maar nou wil ik voelen hoe een vrouw, en wil ik ook als vrouw vrijen. Maar ja, ik heb 
geen vagina, dus dan is het in mijn anus, en kan dat wel en mag dat wel.” 
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Een laatste manier waarop deelnemers hun gevoelens of gedachtes probeerden te veranderen, 
was door zich te richten op lichaamsdelen van hun sekspartner wanneer deze van het gewenste 
geslacht was. Wanneer een sekspartner geslachtsdelen had die de geïnterviewden graag 
hadden willen hebben, konden ze hun verlangen naar dat lichaamsdeel deels kwijt bij het 
lichaamsdeel van hun partner. Zo is Rosa’s ‘onmogelijke fantasie’ om zelf gepenetreerd te 
worden. Omdat ze geen vagina heeft zal dat nooit mogelijk zijn, maar wel kan ze zelf haar 
vriendin penetreren. 

 
Rosa: “Op het moment dat ik een vriendin heb kan ik die fantasie wel redelijk kwijt bij 
die vriendin, op het moment dan is het allemaal ook niet zo’n probleem. Over het 
algemeen wordt dat niet vervelend gevonden. Dus dan los je het op die manier op.” 
Interviewer: “Hoe bedoel je?” 
Rosa: “Nou ja goed, er zijn natuurlijk vrouwen die het gewoon heerlijk vinden, ondanks 
dat ze in een lesbische relatie zitten, om gepenetreerd te worden. Nou dat kan ik wel 
natuurlijk. En dan op een andere manier, en dan is het ook prima weet je.” 

 
Herbert zou zelf graag een penis hebben, maar vindt het ook fijn dat hij door zijn ex-partner 
heeft kunnen ervaren hoe een penis aanvoelt en eruit ziet: 

 
Herbert: “Als ik dan een relatie heb, dan moet er toch wel minstens één werkende pik in 
de relatie zitten. Kan ik dat in ieder geval ervaren, dan weet ik hoe het voelt.” 

 
Niet iedereen kon het echter opbrengen om het lichaam van een partner op die manier te 
benaderen. Paul werd juist jaloers van het feit dat zijn mannelijke partner een penis had, en 
vond het dus eerder confronterend. 
 
5.3.3 (Her)interpreteren van het lichaam 
 
Eerder in dit hoofdstuk is er al op gewezen dat het fysieke lichaam niet op één manier kan 
worden geïnterpreteerd. De interpretatie van lichaamsdelen als mannelijk, vrouwelijk of 
anders hoeft niet overeen te komen met de gangbare interpretatie hiervan. Een man kan zijn 
clitoris bijvoorbeeld als een mannelijk geslachtsdeel zien, en ook MV-transgenders die geen 
vrouwelijke hormonen hebben geslikt kunnen spreken over het hebben van borsten. Hoe een 
lichaam in termen van gender wordt geïnterpreteerd hangt af van verschillende factoren. Het 
is geen kwestie van keuze, maar door het lichaam actief anders te benaderen ontstaat er wel 
speelruimte in de ervaring van het eigen lichaam.  
 
Een eerste factor is de manier waarop lichaamsdelen benoemd worden. Met name VM-
transgenders benoemen hun lichaamsdelen onderling anders dan in de ‘dominante cultuur’ 
gebruikelijk is. Een clitoris wordt bijvoorbeeld een Mr. C en wordt daardoor een mannelijk 
lichaamsdeel, of men gebruikt de woorden ‘aftrekken’ en ‘pijpen’ ook wanneer de persoon in 
kwestie geen geslachtsoperatie achter de rug heeft.  

 
David: “Ja, de clitoris is Mr. C. En even kijken, vagina wordt vaak niet eens als vagina 
benoemd. Van onderen heb je het dan over, of zo. Van ‘ik wil van onderen niet 
aangeraakt worden’. En als je het hebt over je baarmoeder, eierstokken, dan is het ’t 
kippenhok. ‘Ik moet mijn kippenhok verwijderen’, weet je, dat soort dingen.” 

 
Ook één MV-transgender, namelijk Bianca/Gijs, gebruikte samen met haar partner andere 
benamingen voor haar lichaam en voor seks, aangepast aan de genderrol die Bianca/Gijs op dat 
moment aannam.  
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Bianca/Gijs: “Waar we een verschillend woord voor gebruiken, maar dat doen we samen, 
dat is als Laura [de partner] en Gijs aan het vrijen zijn, dan zijn we lekker aan het 
neuken samen, en als Laura met Bianca vrijt, dan zijn we aan het neukelen. … En dat is 
ook heel duidelijk, ja, en voor mijn anus gebruiken we dan het kutje van Bianca.” 

 
Dit herbenoemen en herdefiniëren kan alleen in de context van insiders plaatsvinden: 

 
Jeroen: “Dat is echt een transjongens-onder-elkaar-benaming. Als ik dat gewoon tegen 
iemand zou zeggen, Mr. C, dan word ik aangekeken van waar heb jij het over.”  

 
Het herbenoemen van lichaamsdelen werd door andere deelnemers wat overdreven of 
‘gemaakt’ gevonden, en onder transvrouwen leek het niet gebruikelijk te zijn om 
lichaamsdelen anders te benoemen. Nog vaker dan het gebruiken van alternatieve 
bewoordingen kwam het echter voor dat deelnemers hun lichaamsdelen niet expliciet 
benoemden door er vage, algemene termen voor te gebruiken. Transvrouwen hadden het over 
een ‘ding’, transmannen over ‘van onderen’ of ‘een extra gaatje’. Door hun lichaamsdelen 
slechts impliciet te benoemen werden ze wat minder sterk met het bestaan ervan 
geconfronteerd. 
 
Hoe anderen op het lichaam reageren en het (lijken te) interpreteren is een tweede factor die 
een grote rol speelt bij de eigen interpretatie van het fysieke lichaam. Dit kunnen zowel 
‘algemene anderen’ zijn, bijvoorbeeld anonieme omstanders, als ‘significante anderen’ zoals 
partners en familie. Met name (seksuele) partners spelen een belangrijke rol, wellicht omdat 
zij als één van de weinigen het naakte lichaam te zien krijgen. In hoeverre partners een 
lichaam als overeenkomstig met het zelfbeeld interpreteren, verschilt. Of zo’n partner het 
lichaam als mannelijk of vrouwelijk interpreteert kan meespelen in de mate waarin een 
transpersoon zelf incongruentie ervaart tussen lichaam en zelfbeeld. 

 
Bianca/Gijs: “In de contacten tot nu toe bemerk ik dat het heel moeilijk is contact te 
krijgen/leggen met een lieve man, die de bereidheid en de capaciteit heeft mij als vrouw 
te zien, te erkennen en als zodanig met mij om te gaan; ook al zit er een piemeltje 
onder mijn buik. Mijn verdere lijf, maar vooral geest is vrouw. Steeds weer blijkt, dat 
mannen die reageren … uiteindelijk uit zijn op seks met een man… .” (e-mail) 
 
Rosa: “Op het moment dat iemand op mijn leeftijd een relatie krijgt, ik was toen net 48, 
met iemand die 19 jaar jonger is en die op een gegeven moment laat merken, ja maar ik 
vind je mooi, en het ook echt meent, zonder enig voorbehoud. Dan is dat … met mijn 
achtergrond … natuurlijk een enorme erkenning. Dat is iets van, oh, maar het klopt dus 
allemaal.” 
 
Esther: “Hij zag mij volledig als vrouw. En daar was geen enkele twijfel over, dus toen 
kon ik het ook toestaan, dat er iemand liefde aan mij zou geven op dat terrein.” 

 
Een derde factor bij de interpretatie van het fysieke lichaam is de vergelijking van het eigen 
lichaam met andere lichamen. Vergelijking met het lichaam van andere transpersonen geeft 
meestal een prettiger gevoel over het eigen lichaam, dan vergelijking met het lichaam van 
cispersonen. In vergelijking met andere transpersonen kan men nog het gevoel hebben ‘geluk 
gehad’ te hebben, bijvoorbeeld wanneer operaties goed zijn uitgevallen of wanneer iemand 
een bepaalde lengte of lichaamsbouw heeft.  

 
Paul: “Als ik naar de gemiddelde transman kijk dan ben ik ook redelijk lang, gewoon wel 
een heel mannelijke bouw ook, daar heb ik wel weer mazzel mee gehad.” 
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De lichamen van cisgenders echter worden, meer dan die van andere transgenders, gezien als 
een maatstaf van hoe een ‘echt’ mannen- of vrouwenlichaam eruit hoort te zien. Vergelijking 
met zo’n lichaam kan een gevoel van onzekerheid geven. 

 
Paul: “Een tijdje geleden ben ik met mijn vriendin naar een sauna gegaan, ook wel weer 
heel spannend, eigenlijk voor het eerst zo open en bloot. Ik merkte dat ik daar nog wel 
heel onzeker was, ja hij ziet er toch wel iets anders uit.” 

 
Het kan echter als geruststelling worden ervaren dat ook cisgenderpersonen onderling 
behoorlijk verschillen wat betreft hun lichaam. Dat lichamen nou eenmaal allemaal anders 
zijn, relativeert het verschil tussen transgender en cisgender lichamen, en kan de onzekerheid 
over het eigen lichaam in perspectief plaatsen. 

 
Marga: “Bij een biologische vrouw is dat ook zo. De een heeft grote en de andere kleine 
[schaamlippen]. Een ideale vagina bestaat ook niet, volgens mij. Dus wees blij met 
datgene wat je hebt.” 

 
Tot slot kan ook het eerdere of toekomstige lichaam een rol spelen bij de interpretatie van het 
huidige lichaam. Deelnemers gaven soms aan dat het een tijd duurde voordat ze aan hun 
veranderde lichaam gewend waren, en dat het oude lichaamsbeeld nog sterke invloed had op 
het huidige. 

 
Jeroen: “Stel je voor, iemand die altijd heel dik is geweest, heel extreem, die 
bijvoorbeeld 200 kilo heeft gewogen en die valt ineens heel veel af, en die wordt 70 kilo, 
die heeft misschien nog steeds wel het idee dat ie dik is, … tot het moment dat ie in de 
spiegel kijkt en denkt, oh ja, ik ben helemaal niet meer dik. Dat is een beetje de 
vergelijking zeg maar, dat ik soms… ik weet wel dat ik er niet meer uit zie als meisje 
maar toch kan ik daar nog wel onzeker over zijn. En ben ik nog wel eens bang van zien 
mensen dat niet aan me of zo? Ik weet wel dat het niet zo is, maar dat is… dan voel je je 
soms niet alsof je heel stevig met beide benen op de grond staat, alsof je heel geaard 
bent, zeg maar. In je nieuwe lijf.” 

 
Dat ook vergelijking met de mogelijkheden van het lichaam een rol speelt in de interpretatie 
van het huidige lichaam werd al duidelijk in paragraaf 5.2.5: deelnemers gaven aan dat zij hun 
lichaam tijdens hun transitie meer vergeleken met hun toekomstige lichaam, en het daarom 
minder voor vanzelfsprekend aan konden nemen. 
 
5.3.4 Communicatie en vertrouwen 
 
De hierboven genoemde manieren om met de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en 
genderrol om te gaan werden in sommige gevallen bewust toegepast en in andere gevallen 
onbewust. Wanneer een transgenderpersoon de eigen transgender gevoelens nog niet heeft 
ontdekt en zich in het contact met een partner niet sterk bewust is van de reden achter 
bijvoorbeeld het ‘wegduwen’ van de partner of de wens om een voorbinddildo te gebruiken, 
leverde dit vaak wrijving op tussen de partners. Andersom gaven deelnemers aan dat een 
goede onderlinge communicatie en vertrouwen hielpen om, ondanks de incongruentie, seks op 
een prettiger manier te beleven. Een goede communicatie betekent bijvoorbeeld dat 
strategieën rondom taalgebruik, gebruik van protheses en seksuele posities vrijelijk kunnen 
worden besproken en dat ieder de eigen grenzen duidelijk kan aangeven. Een vertrouwensband 
kan ervoor zorgen dat partners erop vertrouwen dat de grenzen niet worden overschreden en 
dat ze minder gêne voelen om hun wensen, bijvoorbeeld rondom seksuele posities of het 
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gebruik van protheses, uit te spreken. Esther onderstreept dan ook het belang van 
communicatie en vertrouwen in haar eerdere relatie met een genderdysfore jongen: 

 
Esther: “In die relatie was het ook heel erg belangrijk om elkaar toch wel heel goed te 
leren kennen, en het lichaam van de ander ook goed te leren kennen en vooral ook van 
elkaar goed te weten wat wel en niet goed voelt, omdat je anders ook geen aansluiting 
bij elkaar vindt als het gaat om die seksuele beleving. Want het vergt heel veel afspreken 
en praten en aftasten en je moet echt elkaar kunnen vertrouwen daarin. En dat gaat niet 
als je zomaar met iemand pas een relatie hebt, en daar zal je echt langere tijd met 
iemand voor moeten samen zijn, wil je daarin dat vertrouwen kunnen geven in de 
ander.”  

 
De hoeveelheid communicatie en vertrouwen die er nodig was om op een prettige manier seks 
te hebben vond Esther ook wel eens vervelend omdat het zoveel tijd en energie kostte. 

 
Esther: “Achteraf gezien … was dat zó ingewikkeld en vergde dat zóveel energie … dat 
het gewoon ook helemaal niet meer leuk was, want je bent veel meer bezig met elkaar 
af te tasten en te kijken van, wat vindt de ander fijn en leuk en wat kan wel en wat kan 
niet … dat eigenlijk daar al het meeste van de tijd aan opgaat en dat eigenlijk het 
daadwerkelijke ding waar het dan over gaat, de eigenlijke actie, dat dat dan eigenlijk 
maar een fractie is van het hele gebeuren.” 

 
5.3.5 Effectiviteit van de strategieën 
 
Of de strategieën die de deelnemers toepasten om zo min mogelijk last te hebben van de 
incongruentie tijdens hun seksuele leven effectief waren, is op grond van deze interviews lastig 
te zeggen. Er is niet altijd doorgepraat over hoe deelnemers de strategieën beoordeelden. Wel 
is met bijna alle deelnemers besproken hoe tevreden zij op verschillende momenten in hun 
leven waren. Of deze tevredenheid een effect was van de strategieën die zij gebruikten is 
echter niet te bepalen, want wellicht hadden zij van zichzelf al minder last van de 
incongruentie of waren er andere factoren van invloed op hun seksuele tevredenheid. 
Bovendien verschillen mensen onderling in hun behoeftes en voorkeuren, en wat voor de één 
goed werkt is niet automatisch een goede oplossing voor een ander. Vervolgonderzoek naar de 
manier waarop transgenderpersonen dit soort strategieën beoordelen en naar het verband met 
seksuele tevredenheid en psychisch welzijn zou desondanks nuttige informatie op kunnen 
leveren. 
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6 Gevolgen van de geslachtsaanpassende behandeling voor het 
fysieke seksueel functioneren 

Deelnemers die een geslachtsaanpassende behandeling doormaakten, merkten in die periode 
vaak veranderingen op in hun fysieke seksueel functioneren. Dit konden bijvoorbeeld 
veranderingen zijn in fysieke sensaties, zoals seksuele opwinding, orgasme en pijn bij het 
vrijen, of andere fysieke reacties op seksuele prikkels zoals het afscheiden van vocht en het 
wel of niet krijgen van een erectie. Dit soort fysieke sensaties en reacties op seksuele prikkels 
worden in dit hoofdstuk aangeduid als ‘fysiek seksueel functioneren’. Over de vraag in 
hoeverre deze fysieke veranderingen een direct lichamelijk effect zijn van de GAB en in 
hoeverre indirecte, psychologische factoren een rol spelen, kunnen op grond van de interviews 
geen uitspraken worden gedaan. In dit hoofdstuk beperken we ons daarom tot het beschrijven 
van de manier waarop deelnemers de fysieke veranderingen zelf ervoeren en evalueerden, en 
het bespreken van de oorzaken die ze hier zelf achter vermoedden.  
 
6.1 Veranderingen rondom hormoonbehandeling 

Van de twaalf geïnterviewde transgenderpersonen waren op het moment van het interview vier 
MV’s en vijf VM’s in hormoonbehandeling. Zowel de MV’s als de VM’s beschreven vaak 
veranderingen rondom deze hormoonbehandeling wat betreft hun seksuele verlangen, seksuele 
opwinding en orgasme. Ook de gevoeligheid van de geslachtsorganen veranderde. 
 
6.1.1 MV-transgenders 
 
Alle vier de MV-transgenders hadden na de start van de hormoonbehandeling minder zin in seks 
gekregen of hadden zelfs helemaal geen seksueel verlangen meer, en zij hadden sterk de 
indruk dat dit het directe gevolg was van de hormoonbehandeling. Ook wanneer ze wel 
masturbeerden of seksueel contact hadden, vonden zij het moeilijker om de seksuele 
opwinding vast te houden. Bij Anke deed het sinds de hormoonbehandeling bovendien pijn 
wanneer ze masturbeerde, en Esther moest meer moeite doen om haar erectie te behouden. 
Bij Esther verminderde ook de gevoeligheid van haar geslachtsorgaan. 

 
Marga: “Op een gegeven moment krijg je ook een middel toegediend, dus de 
testosteronproductie gaat naar beneden. En dan heb je ook niet zo veel behoefte meer.” 
 
Rosa: “Je testosteron is door de Androcur dusdanig platgegooid dat enig libido volstrekt 
afwezig is. Het functioneert gewoon helemaal niet meer. En dat gaat echt naar nul.” 
 
Esther: “Met die medicijnen neemt je libido al ontzettend af, dus de momenten waarop 
je seks hebt, dat is al minimaal. Maar als het dan gebeurt dan duurt het wel heel lang 
totdat je een beetje opgestart bent.” 

 
Esther merkte ook een verschil op tussen behoefte aan seks en seksuele opwinding, en tussen 
niet-seksuele en seksuele situaties. Ze had ongeveer even vaak als vóór de 
hormoonbehandeling behoefte aan seks, maar raakte niet meer zo gemakkelijk seksueel 
opgewonden, en seksuele opwinding ontstond niet meer zo gauw in niet-seksuele situaties. 
Twee deelnemers, Rosa en Anke, hadden gemerkt dat hun zin in seks een aantal jaar na het 
begin van de hormoonbehandeling weer was toegenomen nadat het aanvankelijk totaal was 
verdwenen. Rosa had nu ongeveer even vaak zin in seks als vóór ze aan de hormonen begon, 
Anke slechts sporadisch. 
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Slechts twee deelnemers, Rosa en Esther, hadden sinds de hormoonbehandeling orgasmes 
ervaren en konden daarom aangeven of er iets was veranderd in de frequentie of de kwaliteit 
van hun orgasme. Esther, die nog geen geslachtsoperatie heeft gehad, merkte geen verschil in 
de kwaliteit van haar orgasmes. Wel duurt het langer voordat ze een orgasme bereikte, wat ze 
jammer vond. Rosa, die pas na de geslachtsoperatie weer orgasmes heeft gehad, geeft wel aan 
dat haar orgasmes in kwaliteit zijn veranderd: ze voelen anders aan en hebben een ander 
verloop, maar zijn niet moeilijker op te wekken dan vroeger. Rosa zelf wijt het verschil in 
kwaliteit aan de hormonen. Het voelt voor haar als een typisch vrouwelijk orgasme, en dat 
vindt ze prettig.  
 

Rosa: “Het orgasme dat ik tegenwoordig heb … heeft een ander verloop dan het voor die 
tijd had. Dat verloop is anders, de intensiteit ook. En als je naar de timing kijkt voldoet 
het veel meer aan de timing die je bij een volledig vrouwelijk orgasme zou verwachten. 
… Ik heb het idee, ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat dat in hoge mate ook 
hormonaal gestuurd is. En dat merk ik wel. En dat is prettig weet je, dat is prettig. … 
Langer aanhoudend, intenser, meerdere pieken achter elkaar, wisselend in intensiteit. 
Dat giert gewoon nog een kwartiertje door. ... Dat is iets wat ik van vroeger natuurlijk 
totaal niet kende. Een mannelijk orgasme heeft natuurlijk een ander verloop. Lange 
aanloop, pieken, daarna is het over… en heb je heel veel effort nodig wil je nog een 
tweede keer. Ja dat is nu bij mij dus helemaal niet, het kan wel ontzettend lang 
aanhouden, en het is heel makkelijk op te roepen ook.” 

 
De veranderingen in seksueel verlangen, opwinding, gevoeligheid en orgasme werden 
verschillend geëvalueerd door de MV-deelnemers. Rosa vertelde in het interview niet wat ze 
ervan vond toen ze het eerste jaar geen seksuele verlangens meer had, maar de manier waarop 
haar seksuele gevoelens waren teruggekomen stemde haar zeer tevreden. Esther vond het 
vervelend dat ze ook in seksuele situaties minder gemakkelijk opgewonden werd, en dat het 
moeilijk was om haar erectie te behouden. Anke en Marga ervoeren hun seksueel verlangen 
vóór de hormoonbehandeling als dwangmatig, en vonden het daarom juist prettig toen dit 
verdween. Beiden hadden ze er vrede mee dat ze ook jaren na de start van de 
hormoonbehandeling nauwelijks seksuele verlangens meer voelden. Marga, die kort vóór het 
interview vaginaplastiek achter de rug had, verwachtte echter dat het ontdekken van dit 
nieuwe seksuele orgaan uiteindelijk weer tot seksuele verlangens zou leiden. Anke vermoedde 
dat ze zich nog seksueel zou gaan ontwikkelen wanneer ze een proces van psychologische groei 
zou hebben doorgemaakt. Opvallend is dus, dat ze hun afname in seksueel verlangen wel door 
de hormonen verklaarden, maar tegelijkertijd verwachtten dat het door andere factoren weer 
zou toenemen. 
 
6.1.2 VM-transgenders 
 
De meeste VM-transgenders die hormoonbehandeling kregen, merkten net als de MV’s sterke 
verschillen op met betrekking tot hun seksuele verlangen, seksuele opwinding, gevoeligheid en 
orgasme. Bij hen ging het juist om een toename, die ze positief evalueerden. Hun seksuele 
gevoelens interpreteerden ze als mannelijker en dat vonden ze prettig.  
Bij één VM-deelnemer, Herbert, veranderde er niets wat betreft zijn zin in seks en seksuele 
opwinding. Hij identificeerde zich als aseksueel en gaf aan dat hij nooit seksuele verlangens 
had gevoeld, en hierin ook geen verandering bemerkte na de aanvang van zijn 
hormoonbehandeling. De andere VM’s merkten echter duidelijk verschil. Ze hadden vaker zin in 
seks, en seksuele verlangens speelden ook vaker op in dagelijkse, niet-seksuele situaties. Ook 
werden ze sneller opgewonden en omschreef een deelnemer dat hij zich ‘geiler’ voelde tijdens 
de seks. Deze toename in seksuele gevoelens weten ze meestal geheel aan de hormonen. 
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Jeroen bijvoorbeeld had sterk de indruk dat verschillen in zin in seks tussen mannen en 
vrouwen aan verschillen in de hormoonhuishouding te wijten zijn. 

 
Jeroen: “Mannen worden er vaak op afgestraft denk ik, door hun vrouwelijke partner, 
dat die dan zegt: maar je denkt alleen maar met je pik. … Maar dat is gewoon echt 
allemaal hormonaal bepaald. En dat betekent niet dat je er altijd maar achteraan moet 
lopen, maar … je libido ligt gewoon veel hoger. En dat komt gewoon door die hormonen, 
en dat is gewoon waar. En dat kan je gewoon niet sturen.” 

 
David had het idee dat hij pieken ervoer in zijn seksuele verlangen en dat die te maken hadden 
met cycli in de drie werkzame stoffen van testosteron. 

 
David: “In het begin voelde ik heel duidelijk, je prikt één keer in de drie weken 
testosteron, en dan … drie keer zit er een piek. Er zitten drie werkzame stofjes in, die 
hebben een verschillend tempo waarin ze worden omgezet. Die pieken, die zijn er ook 
echt wel. Nou ja, dat libido is in ieder geval heel sterk daaraan gekoppeld.” 

 
Piet had echter de indruk dat naast de hormoonbehandeling ook de afname in de incongruentie 
tussen zelfbeeld en lichaamsbeeld een rol speelde, en dat de toename in zijn seksuele 
verlangen ook daarmee sterk te maken had. Omdat hij meer in contact stond met zijn lichaam, 
liet hij seksuele prikkels die vanuit zijn lichaam kwamen ook meer toe. 

 
Piet: “Dat is denk ik een combinatie, voor een deel zijn het hormonen en voor een deel 
is het ook dat je eindelijk je lijf ook meer gaat toelaten zeg maar, dus ook dit stukje van 
je lijf.” 

 
Bij één VM-deelnemer steeg het seksueel verlangen slechts in de beginfase van het 
hormoongebruik. Na een paar maanden tot een jaar nam zijn zin in seks weer af tot het 
oorspronkelijke niveau. Dit spiegelt de ontwikkeling bij de twee MV-deelnemers bij wie het 
seksueel verlangen aanvankelijk daalde en daarna weer steeg. 
 
Ook de gevoeligheid van hun seksuele orgaan nam toe bij de VM’s. Door de hormonen groeide 
de clitoris tot wat vaak een ‘minipiemeltje’ werd genoemd. Dit minipiemeltje werd als een 
stuk gevoeliger ervaren dan het vroeger was, en veel deelnemers hadden ook de ervaring dat 
deze stijf kon worden. Herbert had zelfs het gevoel alsof zijn clitoris bijna ejaculeerde als hij 
klaarkwam, en gaf ook aan dat zijn seksuele gevoel was verplaatst van zijn vagina naar zijn 
clitoris. Dit gaf hem het prettige gevoel seksualiteit op een mannelijke manier te beleven. 

 
Herbert: “Sinds ik testosteron spuit is mijn G-spot een stuk minder gevoelig geworden of 
vind ik het ook minder prettig om te stimuleren, terwijl mijn clitoris is juist fijner. En 
mijn orgasme heeft zich ook verplaatst van het samentrekken van de spieren rond de 
vagina en alles, naar de clitoris. En als ik nu klaarkom voelt het ook echt alsof mijn 
lichaam probeert te ejaculeren. Dus echt het gevoel van, je komt klaar met je pik. En 
dat is wel heel fijn.” 

 
Geen van de VM-deelnemers gaf aan dat hij moeilijker of gemakkelijker een orgasme kon 
krijgen. Wel merkte één deelnemer een verandering op in de kwaliteit van zijn orgasme. 
Terwijl Rosa hierboven omschreef dat haar orgasmes langer aanhielden, gaf Paul juist aan dat 
zijn orgasme korter en heftiger was. 

 
Paul: “Uiteindelijk het klaarkomen voelt wel goed. … Volgens mij heeft dat meer met 
hormonen te maken. Het is nu korter, intenser, dan vroeger zeg maar, het orgasme zelf.” 
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Samengevat hadden de deelnemers sterk het gevoel dat de hormoonbehandeling de frequentie, 
kracht en kwaliteit van hun seksuele verlangen, opwinding, gevoeligheid en orgasme 
beïnvloedden, en dat de fysieke werking van hun lichaam op dat van het gewenste geslacht 
ging lijken. De VM-deelnemers vonden dat een positieve ontwikkeling, bij de MV-deelnemers 
waren de gevoelens wat ambivalenter. 
 

6.2 Veranderingen rondom geslachtsoperaties 

Deelnemers die een geslachtsoperatie achter de rug hadden, gaven vaak aan dat hun fysieke 
seksueel functioneren hierdoor ingrijpend is veranderd. Slechts een klein deel van de 
geïnterviewden heeft zo’n operatie laten doen: drie MV’s hebben een vaginaplastiek, één VM 
heeft een falloplastiek en één VM heeft een metaidoioplastiek. Op grond van hun ervaringen 
kunnen dan ook geen conclusies worden getrokken. Wel zal hier besproken worden welke 
veranderingen in hun fysieke seksueel functioneren zij bemerkten en hoe deze hun seksuele 
beleving beïnvloedden, zodat in volgend onderzoek deze thema’s verder kunnen worden 
uitgediept. 
 
6.2.1 MV-transgenders 
 
Drie van de geïnterviewde MV-deelnemers hadden op het moment van het interview een 
geslachtsoperatie achter de rug. Twee van hen, Rosa en Marga, waren na hun geslachtsoperatie 
ook in verschillende mate seksueel actief geweest en konden daarom een beeld geven van de 
veranderingen in hun fysieke seksueel functioneren, en hoe deze hun seksuele beleving hadden 
geraakt. Marga was slechts een aantal maanden vóór het interview geopereerd en had alleen 
gemasturbeerd; Rosa had daarnaast ook meerdere seksuele relaties gehad. Terwijl Marga op 
seksueel gebied weinig heeft meegemaakt en haar nieuwe geslachtsdeel voorzichtig aan het 
ontdekken is, kan vooral Rosa al veel vertellen over het fysiek functioneren van haar post-op 
geslachtsdelen. Rosa heeft echter te maken gehad met medische complicaties. 
Marga had na de operatie erg moeten wennen aan haar nieuwe lichaamsdeel. Ze vond het er 
aanvankelijk onprettig uitzien: 

 
Marga: “Vijf dagen [na de operatie] ging het verband eraf en toen vroeg die chirurg … 
nou, wat vind je ervan. Ik zei: nou, ik vind het oorlogsgebied. Ik vind er niks aan. En dat 
was allemaal nog gezwollen en zo.” 

 
Ze had in het begin ook last van vaginisme. Doordat de chirurg toen hij haar leerde te dilateren 
te snel doordrukte, schrok ze zo dat haar vagina verkrampte, en die reactie bleef aanvankelijk 
aanhouden als er iets in de buurt van haar vagina kwam. 

 
Marga: “Hij zegt, het moet lukken, dus hij heeft ‘m er in één keer ingedrukt. Toen ging 
ik tegen het plafond aan. Maar het gevolg was dat ik mijn bekkenbodemspieren aantrek 
na die tijd op het moment dat dat ding bij me in de buurt kwam. Dus er trad een soort 
van vaginisme bij me op.” 

 
Door bij een bekkenbodemspecialist ontspanningsoefeningen te leren, ging Marga zich steeds 
prettiger voelen en durfde ze het nieuwe lichaamsdeel ook meer te verkennen.  

 
Marga: “Na de operatie had ik moeite om mijn vingers in mijn vagina te steken. Enerzijds 
was ik bang dat ik mezelf zeer zou doen, omdat het een jong, nieuw operatiegebied is. 
Maar anderzijds dacht ik ook: waar begin ik aan? Maar nou heb ik het gedaan en vind ik 
het wel mooi. Tja, het is heel anders.” 
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Bij het dilateren probeerde ze nu ook te masturberen. Ze had nog geen orgasme gekregen en 
vermoedde dat het een kwestie van tijd zou zijn. 

 
Marga: “Ik ben er ook van overtuigd dat het op een gegeven moment een keer lukt om 
klaar te komen. Maar al die zenuwen enzovoorts en al die toestanden, dat moet ook tijd 
hebben om te zitten en om daar het gevoel in te vinden. 
Interviewer: “Wat bedoel je met al die zenuwen en toestanden?” 
Marga: “Nou, allerlei is verzet en verlegd en toestanden. En aan elkaar gehecht. Dus 
zenuwen moeten weer geprikkeld kunnen worden. Dus ik kan niet in korte tijd dat 
allemaal willen bereiken.” 

 
Rosa heeft inderdaad bemerkt dat het seksuele gevoel na de operatie nog verandert. 

 
Rosa: “De operatie is het beginpunt van de rest van je leven. Op dat vlak. Dat betekent 
dat alles zich daarna nog moet vormen. En het fysieke gevoel is twee maanden na de 
operatie anders dan twaalf maanden na de operatie.” 

 
Rosa’s ervaring was, met name in het begin, sterk getekend door ernstige medische 
complicaties rondom haar geslachtsoperatie die ertoe hebben geleid dat ze haar neovagina 
heeft verloren. De eerste jaren daarna was seks voor haar een groot probleem.  

 
Rosa: “Het is voor mij een hele zware klap geweest, ik heb het ongelooflijk zwaar gehad. 
In totaal heb ik ruim vier jaar onder behandeling van een psycholoog gelopen omdat dat 
niet, eigenlijk is dat niet te handlen. Dus seksualiteit is natuurlijk een enorm probleem 
op dat moment. ... Hoe moet je daarmee omgaan?” 

 
Rosa bemerkte uiteindelijk echter dat ze ook zonder vagina goed seksueel kan functioneren. 
Met name haar seksuele relaties met vrouwen zijn in haar woorden ‘volwaardig’: in dat contact 
mist ze het hebben van een vagina niet zo omdat de clitoris een belangrijke rol speelt. Die 
clitoris is bij haar zeer gevoelig, en ze heeft ook geen problemen met het krijgen van een 
orgasme. In vergelijking met cisgendervrouwen merkt ze dat ze zelfs gemakkelijker dan hen 
een orgasme krijgt, en daar prijst ze zich gelukkig mee. 

 
Rosa: “Het is voor de meeste lesbische vrouwen die niet eerder een relatie met een 
transvrouw hebben gehad, een revelatie dat je op je clit klaar kunt komen op een hele 
heftige manier. Soms nog heftiger dan dat ze zelf gewend zijn. En dan hebben ze zoiets 
van wow, werkt dat bij jou zo. Dat is stoer! … Dat is wel heel grappig eigenlijk.” 

 
Rosa kwam er ook achter dat ze via haar urinebuis prostaatvocht afscheidt wanneer haar 
genitaliën seksueel worden gestimuleerd.  

 
Rosa: “Het is een van de drie componenten waaruit mannelijk sperma is samengesteld, 
die ene component is er nog. En dat is eigenlijk gewoon glijmiddel dat de prostaat 
aanmaakt, want dat is wat de prostaat doet. … Als je geluk hebt, en dat geluk had ik dus, 
dan functioneert dat nog heel goed.” 

 
Ook dit is een onderdeel van haar fysieke seksueel functioneren dat anders is dan dat van 
cisgendervrouwen, maar waar ze erg gelukkig over is. Het betekent namelijk dat ze vochtig 
wordt en het als natuurlijk glijmiddel kan gebruiken. Toch kwam het de eerste keer als een 
verrassing. 
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Rosa: “Toen dat de eerste keer gebeurde had ik echt zoiets van jezus, wat is hier aan de 
hand? Dus ik bel de chirurg op, hij schiet me toch in de lach. Ik zo van, wat lach je me 
nou uit. Hij zegt ja, ik wist het wel. Hij zegt, het punt is, we zeggen het nooit. Want als 
we dit wel zeggen dan wekt dat verwachtingen en bij de één gebeurt er helemaal niks, 
en bij de ander werkt dat heel erg goed. Hij zegt dus vandaar, dat gaan we dus niet 
zeggen. Dus hij moest ontzettend lachen en zei: Gefeliciteerd meid, daar heb je nog een 
hoop plezier van.” 

 
In hoofdstuk 8 zal echter nog aan de orde komen dat Rosa en andere deelnemers juist graag 
van tevoren op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot seksueel functioneren na de 
geslachtsoperaties. 
 
6.2.2 VM-transgenders 
 
Twee geïnterviewde VM-transgenders hadden op het moment van het interview een 
geslachtsoperatie achter de rug. Bij Piet ging het om een metaidoioplastiek en bij Paul om een 
falloplastiek. Beiden hebben te maken gehad met medische complicaties. Het traject van 
operaties lag op het moment van de interviews alweer een paar jaar achter ze, en aangezien 
beiden seksueel actief waren geweest konden ze goed aangeven welke uitwerking de operaties 
hadden gehad op hun fysieke seksueel functioneren en hun seksuele beleving. 
 
Piet is erg tevreden over zijn fysieke seksueel functioneren na zijn traject van 
geslachtsoperaties. Zijn meta is gevoelig en hij kan er een erectie mee krijgen. Hij krijgt 
gemakkelijk een orgasme en het gevoel dat bij dat orgasme hoort, vindt hij prettig. Dit 
veranderde gevoel bij zijn orgasme wijt Piet niet alleen aan zijn geslachtsoperatie, maar ook 
aan zijn buikoperatie en colpectomie (verwijdering van de vagina). 

 
Piet: “Wat ook heel prettig is, is dat je door de operaties die je hebt gehad, met name 
dus door die buikoperatie, dat daarmee dat gevoel … tegenwoordig ook veel meer aan de 
buitenzijde van je lijf zit. Dus dat je die samentrekkingen van wat er hier binnen 
gebeurde, dat je dat gewoon helemaal niet meer hebt. Want die organen zijn er uit. Dus 
voor mij was dat natuurlijk iets heel confronterends vroeger, dat je denkt van ja, dat is 
nu een of ander orgaan … en dat doet nu allerlei dingen, en dat gaat vocht produceren en 
dat gaat nu daar samentrekken, en dat zorgt voor een bepaald prettig gevoel, maar ik 
vind het helemaal niet prettig dat dat prettige gevoel door dat orgaan wordt 
geproduceerd zeg maar. … Nu zit dat gewoon niet meer in je lijf, dus het is allemaal heel 
erg extern geworden. Het is korter, het is heftiger, en het is ja, niet meer in je buik 
voelbaar.” 

 
Door het verwijderen van zijn baarmoeder, eierstokken en vagina en door de geslachtsoperatie 
ervaart Piet zijn orgasme op een manier die hij als ‘mannelijk’ omschrijft: aan de buitenkant in 
plaats van aan de binnenkant van zijn lichaam. 
 
Paul is minder tevreden over het seksueel functioneren van zijn fallo. Hoewel het ten tijde van 
zijn GAB gebruikelijk was om een metaidoioplastiek uit te laten voeren, voelde Paul aan dat 
een falloplastiek beter bij hem paste. Hij staat nog steeds achter deze keuze en is blij met de 
grootte en het uiterlijk van zijn fallo, maar dat zijn geslachtsorgaan weinig seksueel gevoel 
heeft vindt hij jammer. Die vermindering van gevoeligheid heeft er volgens hem mee te maken 
dat zijn gevoelige plekken door de buitenkant van de fallo bedekt zijn. 
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Paul: “Vroeger, als je maar ergens overheen wreef dan was het meteen ‘oeing’ weet je 
wel. Ja, die sensatie heb ik gewoon niet meer. Het is heel erg letterlijk bedekt, zeg 
maar, door een stuk huid, dus het voelt niet zo heel heftig.” 

 
Paul komt verder wel klaar als hij seks heeft, maar geeft aan dat het langer duurt dan hij zou 
willen. Hij moet er meer ‘voor werken’ dan vroeger, en ook krijgt hij geen orgasme van de 
seksuele handelingen waar cisgendermannen doorgaans van klaarkomen, want aftrekken en 
penetratie werken niet genoeg op zijn gevoelige plekken in. 
 
Paul heeft ook een erectieprothese in zijn fallo laten zetten, waardoor zijn penis stijf kan 
worden. Hij wordt echter niet stijf genoeg om geslachtsgemeenschap met zijn vriendin te 
kunnen hebben. Daarom gebruikt hij ook een externe prothese. Hierdoor kan hij zijn vriendin 
wel penetreren, maar omdat zijn huid bedekt is, wordt zijn huid minder direct gestimuleerd. 

 
Paul: “Ik heb zo’n erectieprothese erin, dus dan wordt ie een stukje meer stijf, maar ik 
merkte al vrij snel dat het dan nog te dun is, en te weinig stevig om te kunnen 
penetreren, dus ik heb op een gegeven moment via het internet iets besteld, een soort 
van rubber ding of zo. Iets met klittenband wat er eerst omheen gaat waardoor die dan 
nog wat steviger wordt, en dan dat ding eroverheen dus, en dan voel ik al helemaal niks 
meer qua huid, maar wel qua beweging.” 

 
Zowel Piet als Paul hebben te maken gehad met medische complicaties rondom hun 
geslachtsoperaties, zoals ontsteking van de urinebuis, vernauwing van de urinebuis en 
ontsteking van de erectieprothese. Hierdoor zijn ze meerdere keren geopereerd en heeft het 
lang geduurd voordat ze klaar waren met het traject. Paul is in totaal, met inbegrip van de 
borst- en buikoperaties, zelfs twaalf keer geopereerd in een periode van vijf jaar. Piet geeft 
aan dat medische complicaties zijn beleving van deze lichamelijke verandering behoorlijk 
beïnvloedden. 

 
Piet: “Het is heel lastig om er blij over te zijn, want het is zo’n doodenge operatie en 
het duurt zo lang voordat het allemaal weer op orde is, dat … je bijna niet blij durft te 
zijn … . Bij mij was er dan ook bij de operatie flink wat misgegaan … ik heb ook een paar 
weken echt vreselijk in de stress gezeten van, zal ik überhaupt ooit nog echt kunnen 
plassen … . Dus het moment waarop je eindelijk beseft van OK, het is goed en het 
functioneert allemaal en dit is mijn nieuwe lijf, dat duurt gewoon een tijdje.” 

 
Deze spanning rondom de medische complicaties en het opnieuw moeten wennen aan zijn 
lichaam had ook impact op seksualiteit, want pas een jaar na het traject kon Piet daarvan gaan 
genieten. 
 
6.2.3 Veranderingen die voor zowel MV’s als VM’s kunnen opgaan 
 
Een aantal thema’s rondom het fysieke seksueel functioneren na een geslachtsoperatie komen 
naar voren uit de ervaringen van Marga, Rosa, Piet en Paul. Allereerst vraagt de fysieke 
verandering van het lichaam om een gewenningsproces dat wel een tijd lang kan duren. Het 
kan dan gaan om onwennigheid en angst om het nieuwe lichaamsdeel aan te raken, het 
opnieuw moeten leren kennen van de seksuele werking of het bijstellen van verwachtingen. 
Daarnaast zou het kunnen dat de fysieke werking na de geslachtsoperatie nog verandert, zoals 
Marga en Rosa impliceren. 
 
Wanneer er sprake is van medische complicaties speelt dit gewenningsproces waarschijnlijk nog 
veel sterker, zeker wanneer bepaalde fysieke functies niet meer mogelijk zijn. Het valt op dat 
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er bij drie van de vier geïnterviewden medische complicaties zijn opgetreden bij hun 
geslachtsoperaties. Een belangrijke vraag voor vervolgonderzoek is dan ook, hoe dit soort 
complicaties de seksualiteitsbeleving beïnvloeden en hoe transgenders voor wie dit geldt hier 
op een goede manier mee om kunnen gaan. 
 
Hoe deelnemers de gevoeligheid van het nieuwe geslachtsorgaan ervoeren, verschilde 
onderling. Deze individuele verschillen kunnen zowel te maken hebben met het soort 
geslachtsoperatie of met andere factoren. Rosa wees er bovendien op dat ook de tijd waarin de 
operatie is uitgevoerd een rol kan spelen omdat operatietechnieken door de tijd heen zijn 
veranderd. Daarnaast verschillen de operatieresultaten ook per chirurg. 
 
De tevredenheid over het fysieke seksueel functioneren had veel te maken met de erotische 
gevoeligheid van de geslachtsdelen en het kunnen krijgen van een orgasme. Daarnaast speelt 
ook de mate mee waarin het functioneren overeenkwam met dat van cisgenderlichamen en het 
belang dat daaraan werd gehecht. Piet en Rosa vinden het bijvoorbeeld erg prettig dat ze hun 
orgasmes ervaren op een manier die zij respectievelijk als mannelijk en vrouwelijk 
interpreteren. Dat Rosa echter op een heftige manier kan klaarkomen met haar clitoris, 
heftiger dan de vrouwen met wie ze seksueel contact heeft, vindt ze juist erg prettig. 
Vervolgonderzoek zou dan ook uit moeten gaan van het belang van beide factoren. 
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7 Levensloop en seksuele ontwikkeling 

Sommige geïnterviewden vierden twee verjaardagen of hadden twee leeftijden, voelden zich 
zowel oud als jong, of kregen na hun transitie het gevoel opnieuw in de puberteit te zijn 
beland. Voor deelnemers die jarenlang rondliepen in een geslacht dat niet ‘klopte’ en 
vervolgens in transitie gingen, heeft het transgender-zijn veel invloed gehad op hun levensloop 
en seksuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt eerst besproken hoe het transgender-zijn de 
levensloop van de geïnterviewden beïnvloedde, en welke uitwerking dit had op hun algemene 
seksuele ontwikkeling. Daarna worden drie aspecten van hun seksuele ontwikkeling onder de 
loep genomen, namelijk het cross-gender (seksueel) fantaseren als onderdeel van het coming-
out proces, het ontwikkelen van een seksuele identiteit en het aangaan, behouden of 
verbreken van relaties in samenhang met het transitieproces. 
 
7.1 Het coming-out proces: van willen naar zijn 

Voor de elf geïnterviewden voor wie het in transitie gaan onderdeel uitmaakte van hun 
transgender ervaring, ging aan die transitie een heel proces vooraf dat hier zal worden 
omschreven als het ‘coming-out proces’: het proces in de aanloop naar de coming-out. In veel 
van de interviews werd door de deelnemers uitgebreid ingegaan op dit proces, en seksuele 
ontwikkeling hing er vaak mee samen. Hoewel deze fase bij iedereen anders verliep, zijn er 
wel enkele thema’s die naar voren komen in de beschrijvingen van de deelnemers.  
 
7.1.1 Transgendergevoelens als kind 
 
Wanneer de geïnterviewden gevraagd werd naar de ontwikkeling van hun genderidentiteit, 
keken veel van hen terug op hun kindertijd en herinnerden ze zich toen al 
transgendergevoelens te hebben. Hoewel er niet expliciet naar werd gevraagd brachten negen 
geïnterviewden het zelf ter sprake. Hierbij moet worden aangemerkt dat zeker wanneer het 
om jeugdherinneringen gaat, het lastig in te schatten is in hoeverre deze herinneringen een 
realistisch beeld geven omdat ze altijd retrospectief, vanuit het heden worden verteld. Dit 
betekent dat ze worden geïnterpreteerd met behulp van kennis over gebeurtenissen die later 
in het leven plaatsvinden. 
 
In de herinneringen van de geïnterviewden valt een verschil op tussen herinneringen aan ‘zijn’ 
en aan ‘willen zijn’. Sommige deelnemers, zoals Piet, herinnerden zich als kind al het gevoel te 
hebben dat ze van het gewenste geslacht waren, om er daarna achter te komen dat dit niet het 
geval was.  

 
Piet: “Als kind, voordat je echt gaat nadenken over de dingen, dacht ik gewoon dat ik 
een jongetje was. … Ik had alleen maar vriendjes, je gaat buitenspelen, dus wat doe je 
als jongetje, je gaat plassen in de bosjes, je gaat kijken wie het verste komt. Nou, die 
wedstrijd verloor ik natuurlijk altijd, maar ik dacht werkelijk, dat komt nog wel een keer 
goed bij mij. … Ik denk dat je dan een jaartje of 5, 6 bent dat je er gewoon achter komt 
van ja, maar dit is gewoon niet zo.” 

 
Anderen herinnerden zich wel dat ze van het andere geslacht wilden zijn, maar omdat ze dit 
als een onmogelijkheid zagen legden ze zich bij de situatie neer.  

 
David: “Toen ik jong was, voelde ik mezelf wel meer jongetje en wilde ik altijd jongetje 
zijn, maar ik was het gewoon niet. En ik ben altijd nogal een makkelijk, meegaand type, 
zo van nou ja dat kan je wel willen, maar dat ben je gewoon niet. Dus ik kan nou niet 
zeggen dat ik mezelf toen als jongen zag.” 
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In plaats van ‘zijn’ of ‘willen zijn’, beschreven andere deelnemers hun gevoel ten opzichte van 
de andere seks als meer diffuus of onduidelijk, bijvoorbeeld als het hebben van een 
‘meisjesgevoel’ (Liesbeth) of ‘jongetjesgevoel’ (Paul), als het ’s nachts ervan dromen van het 
andere geslacht te zijn (Marga), of als verwarring tijdens het ‘vadertje en moedertje spelen’ 
(Anke). 
 
7.1.2 In de kast 
 
Hoewel veel deelnemers in hun jeugd al transgendergevoelens hadden ging er vaak veel tijd 
overheen voordat zij iets met deze gevoelens deden. Sommige deelnemers herinneren zich dat 
ze lange tijd hun transgendergevoelens hebben weggestopt of ontkend. Zij voelden ergens dat 
er iets niet klopte, maar wilden het niet onder ogen zien.  

 
Marga: “Mensen snappen niet je 25 jaar getrouwd bent, drie kinderen hebt en een 
gelukkig huwelijk gehad hebt, terwijl je altijd met het gevoel hebt geleefd dat je vrouw 
bent. Maar dat gevoel… ik heb een gelukkig huwelijk gehad, het vrouw-zijn heeft nooit 
zo’n dominante rol in mijn leven gespeeld, dat heb ik heel ver weg gedrukt.” 

 
Andere geïnterviewden waren zich wel bewust van hun gevoelens, maar zagen geen 
mogelijkheid om er iets mee te doen. Ze waren bang voor de consequenties van het uit de kast 
komen, die dan ook zeer reëel konden zijn. Zo verloor Rosa uiteindelijk haar baan en haar 
huwelijk, zoals ze van tevoren al aan had zien komen. 

 
Rosa: “Ik wist wel van de mogelijkheid, … je ziet documentaires en op een gegeven 
moment ga je alles lezen wat er is, en na een tijdje weet je het natuurlijk allemaal 
prima. Maar dan zit je zo dicht in de kast ingebakken, daar durf je de deur niet eens van 
op een kiertje te zetten. ... Ik had ook een hele maatschappelijke positie opgebouwd. 
Dus ik zat echt helemaal vast in een structuur dat, daaraan gaan sleutelen, dan wist ik 
van tevoren dat het hele bouwwerk in elkaar zou sodemieteren met een doodsklap.” 

 
Weer anderen begrepen simpelweg niet wat er aan de hand was, en konden hun gevoelens niet 
interpreteren. 

 
Paul: “Aan de ene kant is het een heel puur gevoel, dat gevoel van het klopt niet. Aan de 
andere kant kan je er totaal helemaal niks mee. ... Ik was toen nog niet zo ver dat ik 
dacht van oh, want ik ben een man, of zo.” 

 
Er zijn ook deelnemers die zich herinneren een tijd lang geen last te hebben gehad van het 
gevoel dat er iets niet klopte. Zo vertelde Rosa dat ze een gedeelte van haar leven geen 
probleem had met het man-zijn: 

 
Rosa: “De eerste jaren van het huwelijk die waren, ik denk vanaf mannelijk 
heteroperspectief bezien, volslagen normaal.” 
Interviewer: “Wat bedoel je daar dan mee? Hoe zou je dat omschrijven?” 
Rosa: “Nou, dat ik me wel man voelde voor zover ik me dat kan herinneren. Nou is dat 
een wat raar statement, want ik weet namelijk niet wat het is om me man te voelen, 
laat staan om me vrouw te voelen. Omdat ik dat gevoel niet kan omschrijven. ... Maar 
gevoelsmatig klopte het een tijd lang.” 

 
Veel deelnemers omschreven de periode vóór hun coming-out als een moeilijke, onprettige 
tijd. Een aantal deelnemers sprak zelfs over zelfmoordgedachten en depressies. Het is een 
periode met gevoelens van machteloosheid, somberheid en verwarring.  
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Anke: “Dat ik echt het gevoel heb dat ik met mijn rug tegen de muur zat omdat ik mij 
stikongelukkig voelde, stikalleen, en echt geen idee had hoe ik daar doorheen moest 
breken.” 

 
Sommige deelnemers die zich tijdens het interview als man óf vrouw identificeerden, maakten 
duidelijk dat ze zich tijdens deze periode niet zozeer man of vrouw voelden, maar eerder 
sekseloos of ‘onzijdig’. 
 

Paul: “Toen ben ik zeg maar een soort schaduw ingestapt, of een soort van onzijdig 
geworden. Dat ik wel merkte, ik vind het lastig een soort meisje te zijn of zo, want dat 
lukte me niet helemaal.” 
 
Piet: “Ik zou nooit hebben gezegd dat ik een meisje was, dat woord zou ik nooit in de 
mond hebben genomen. Maar ja, het andere was ik ook niet. Ja, wat ben je dan wel? Dat 
weet ik niet.” 

 
Paul, Piet en andere deelnemers konden vóór hun coming-out niet leven in het gewenste 
geslacht, maar konden zich ook niet identificeren met het geslacht dat hun was toegewezen. 
Hierdoor hadden ze als het ware het gevoel buiten de seksen te staan en geen toegang te 
hebben tot de wereld van genderdifferentiatie. Terwijl ‘onzijdig zijn’ of geen gender hebben 
door een deel van de transgenderpopulatie – en één van de geïnterviewden – juist gewenst 
wordt, gold voor deze deelnemers dat het ‘onzijdig’ zijn te maken had met het gebrek aan 
toegang tot het gewenste geslacht. 
 
7.1.3 Het kwartje valt 
 
Veel deelnemers beschreven een gevoel van plotseling begrijpen wat er aan de hand was of het 
zichzelf eindelijk toestaan de transgendergevoelens onder ogen te zien: ‘het kwartje viel’ of 
‘de puzzelstukjes vielen op hun plek’. Bij anderen was er sprake van een meer geleidelijk 
proces, waarin ze voor zichzelf onderzochten wat er aan de hand was. Het begrijpen en onder 
ogen zien van de wens om in transitie te gaan werd vaak omschreven in termen van ‘zijn’ in 
plaats van ‘willen zijn’: 
 

Paul: “Dat het kwartje donderde, dat ik dacht van ja maar, ik wíl geen jongetje zijn, 
maar ik bén een jongetje.” 
 

Bij degenen die al wisten wat er aan de hand was, was het uit de kast komen het gevolg van 
het zichzelf toestaan de mogelijkheden te onderzoeken of plotseling mogelijkheden zien, het 
aanvaarden van zichzelf of het besef niet gek te zijn. Ook speelde mee dat deelnemers door 
omstandigheden of gebeurtenissen gedwongen werden om zichzelf onder ogen te zien. Zo 
maakte Rosa een psychische crisis door, ontdekten Liesbeths ouders dat ze zich stiekem als 
vrouw kleedde, werd Davids partner ernstig ziek en zagen verschillende deelnemers 
documentaires op tv die hen aan het denken zetten.  
 
De meeste geïnterviewden in dit onderzoek kwamen op relatief late leeftijd uit de kast. De 
periode van niet begrijpen, wegstoppen of niet onder ogen zien duurde voor hen lang, en vaak 
hadden ze al die tijd last van de incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol zoals die 
in hoofdstuk 5 is omschreven. Eén geïnterviewde kwam echter op haar vijftiende uit de kast en 
begon op haar achttiende met de geslachtsaanpassende behandeling. Haar coming-outverhaal 
komt op veel punten overeen met die van de oudere deelnemers, want ook zij omschrijft een 
periode van verwarring en niet begrijpen wat er met haar aan de hand is waarna het kwartje 
viel. Een verschil is echter dat de periode van in de kast zitten voor haar relatief kort duurde 
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en dat ze al op jonge leeftijd (ook voor de buitenwereld) als vrouw kon gaan leven. Wellicht 
heeft dit ook een positieve invloed gehad op haar seksuele ontwikkeling, zoals in de volgende 
paragraaf zal worden beschreven. 

 
7.2 Seksuele ontwikkeling 

7.2.1 Seks(e)loos opgroeien 
 
Veel deelnemers hebben het gevoel dat zij, doordat ze pas op latere leeftijd in transitie zijn 
gegaan en lange tijd in de kast hebben gezeten, fases in hun seksuele ontwikkeling hebben 
overgeslagen. Het opgroeien in een geslacht dat niet ‘klopt’, maakte het ze moeilijk om 
seksualiteit op dezelfde manier te ontdekken als veel leeftijdsgenootjes dat deden. 
 

Paul: “Ik denk dat ik niet een normaal proces heb doorgemaakt qua ontwikkeling op 
seksueel gebied, gewoon in de puberteit door het uit de weg te gaan, op relatief late 
leeftijd gaan ontdekken dat ik überhaupt iets had van seksuele organen. ... Ik wist dat 
wel maar ik heb het nooit fysiek bij mijzelf ontdekt of onderzocht. Dus ik denk dat ik 
daar een beetje een haperende ontdekkingstocht in heb gedaan.” 
 

Paul geeft aan dat hij tijdens zijn puberteit seksualiteit uit de weg ging, ook weinig 
belangstelling had voor zijn seksuele organen en pas later kennis op ging doen over 
seksualiteit. Het gemis in seksuele ontwikkeling betekende echter niet per se dat deelnemers 
vóór hun transitie seksueel contact met anderen of seks met zichzelf uit de weg gingen. De 
meeste deelnemers, waaronder Paul, hadden ook vóór hun transitie al ervaring met 
masturbatie en seksuele relaties.  
 
Volgens het interactiecompetentiemodel is het aangaan van seksuele relaties een manier om 
de seksuele interactiecompetentie te vergroten: het vermogen om de eigen seksuele wensen te 
ontdekken en te verwezenlijken zonder over de eigen grenzen en die van de ander heen te 
gaan (De Graaf, Neeleman & De Haas, 2009, p. 159). Veel deelnemers gaven echter aan dat zij 
het vóór de transitie lastig vonden om hun seksuele wensen en grenzen op die manier te 
ontdekken. Uit de interviews kwamen drie factoren naar voren die de seksuele ontwikkeling 
van deelnemers bemoeilijkten.  
 
Allereerst ervoeren veel deelnemers een incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol. 
In hoofdstuk 5 is besproken dat deze incongruentie het ze moeilijk maakte om seks op een 
prettige manier te ervaren. De incongruentie voelde echter niet alleen onprettig, maar kon 
deelnemers ook het gevoel geven dat ze überhaupt het terrein van seksualiteit niet écht 
konden ontdekken. Zo geeft Piet aan dat seksualiteit pas onderdeel van zijn leven is geworden 
toen hij die incongruentie niet meer hoefde te voelen. 

 
Piet: “Voor mij is seksualiteit nu onderdeel van mijn leven geworden. Het is iets wat er 
nu bij hoort. Bij het lijf wat ik heb, bij de persoon die ik ben. Terwijl het vroeger meer 
iets was, wat voor mij niet was weggelegd. ... Het was een soort mysterieus iets waar 
andere mensen blijkbaar plezier aan beleefden, en wat voor mij meer een te grote 
confrontatie was met alles wat ik niet wilde zijn en met wat ik niet wilde hebben en niet 
wilde voelen. Dus daarmee was het iets wat totaal buiten mij plaatsvond.” 
 

Doordat Piet een grote incongruentie voelde tussen zichzelf en zijn seksuele lichaam, voelde 
seksualiteit voor hem als iets waar hij niet daadwerkelijk zelf aan deelnam, laat staan waarin 
hij zijn eigen specifieke voorkeuren kon ontdekken. Hoewel Piet zijn seksuele activiteit vóór de 
transitie niet omschrijft als het gedwongen worden tot seks, ervaren ook veel slachtoffers van 
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seksueel geweld iets vergelijkbaars: zij voeren weliswaar seksuele handelingen uit, maar 
kunnen er voor hun gevoel niet van spreken daadwerkelijk seks te hebben gehad omdat ze dit 
niet vanuit hun eigen verlangen deden. Seksuele ervaring hoeft dan ook niet per se te leiden 
tot seksuele ontwikkeling. 
 
Ten tweede probeerden veel deelnemers om, ondanks hun transgendergevoelens, te voldoen 
aan de verwachtingen die anderen op grond van hun publieke genderidentiteit van ze hadden. 
Met name veel VM-transgenders vertelden dat ze lange tijd probeerden om ‘een goed meisje’ 
te zijn. Omdat ze zo afgestemd waren op de verwachtingen die anderen van ze hadden, vonden 
zij het lastig hun eigen wensen en grenzen te ontdekken. Jeroen omschrijft zijn seksuele 
contacten van vóór de transitie bijvoorbeeld als iets waar hij zich zelf onverschillig over 
voelde, en wat eerder voortkwam uit de wens van zijn partner dan vanuit zijn eigen verlangen. 

 
Jeroen: “Ik heb het wel heel vaak gedaan [stilte] terwijl ik er eigenlijk zo’n beetje 
onverschillig bijna over was. Weet je wel, zo van ik wil wel, maar ach, het hoeft niet per 
se, maar als jij wil, nou prima. … Dus een beetje aan de verwachtingen proberen te 
voldoen, daar was mijn leven mee doordrongen.”  
 

Wat tot slot opvalt, is dat het niet kloppend zijn van het eigen geslacht voor sommigen voelt 
alsof ze geen toegang hebben tot de wereld van de seksualiteit, omdat die wereld zoveel van 
doen lijkt te hebben met genderdifferentiatie. In de vorige paragraaf werd aangegeven dat 
deelnemers die zich eigenlijk als man óf vrouw identificeerden, soms het gevoel hadden 
‘onzijdig’ te zijn voordat ze uit de kast kwamen. Heteroseksualiteit wordt echter vaak beleefd 
als het tot elkaar aangetrokken voelen van twee mensen van het ‘tegenovergestelde’ geslacht: 
‘opposites attract’. Paul heeft nog steeds het gevoel dat hij buiten de seksuele spanning tussen 
heteromannen en -vrouwen staat. Hij is weliswaar man en valt op vrouwen, maar hij voelt zich 
niet het ‘tegenovergestelde’ van een vrouw. 
 

Paul: “Ik denk ook wel dat ik mezelf heel lang als neutraal of onzijdig heb gezien, dan 
had je twee vakjes en ik ging er lekker naast staan. … Op het moment dat het kwartje 
donderde dat ik echt aan één kant ging staan van ja, dat voelt eigenlijk ook wel heel 
lekker. Maar ik ben dat niet zo van nature gewend om zo in die opposites van man-vrouw 
te zitten, die spanning daarin te voelen.” 
Interviewer: “Dus dat je jezelf als onzijdig zag, betekende voor jou dat je buiten dat 
spanningsveld stond?” 
Paul: “Ja, ik denk dat dat wel ermee te maken had. Ik val wel duidelijk op vrouwen of zo 
… maar ik heb me daar nooit zo tegenoverstaand gevoeld, denk ik, en dat is kennelijk 
ook niet heel erg veranderd sinds ik man ben.” 
 

Omdat Paul vanuit zijn verleden niet gewend is om in het heteroseksuele spanningsveld de 
mannenrol aan te nemen en zich niet het tegenovergestelde van een vrouw kan voelen, voelt 
hij zich buiten dat spanningsveld staan. Mede hierdoor kon hij, zoals hij het beschrijft, ‘het 
jasje van een volwassen man’ nog niet echt aantrekken op seksueel gebied. Dit betekent niet 
dat iedereen waarde hechtte aan het innemen van een plek binnen een heteroseksueel 
spanningsveld met tegenover elkaar geplaatste, binair gegenderde individuen. Rosa 
bijvoorbeeld vond juist seksuele partners met een ambigue genderuiting aantrekkelijk. Wel 
maakt dit voorbeeld duidelijk dat de manier waarop iemand het eigen geslacht ervaart en kan 
uiten, een belangrijke rol speelt in seksualiteit en dat het niet als kloppend ervaren van het 
eigen geslacht het moeilijk kan maken zich seksueel te ontwikkelen. 
 
Niet alle deelnemers gaven in het interview aan dat hun seksuele ontwikkeling door het 
transgender-zijn was beïnvloed, en sommigen lijken al op jongere leeftijd door middel van 
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seksuele interacties hun wensen en grenzen te hebben ontdekt. David bijvoorbeeld heeft als 
jongvolwassene, toen hij nog als vrouw leefde, geëxperimenteerd met verschillende relaties en 
kwam er zo achter dat hij op mannen viel. Daarna koos hij een partner met wie hij wilde 
samenwonen en een gezin stichten. Hij heeft die periode van experimenteren als een positieve 
tijd ervaren. 

 
David: “Nou, er is dus een periode geweest dat ik best wel veel vriendjes had, en toen 
was ik ook best wel aan het experimenteren. … Ik vond het toen wel leuk, … weet je, 
altijd als je net verliefd bent, of als je net in een tijd zit dat je verschillende contacten 
hebt, dan is het leuker.” 
 

Ook voor Esther, die al op haar vijftiende uit de kast kwam, lijkt seksuele ontwikkeling zich 
grotendeels op een prettige en typische manier te hebben ontwikkeld. Dat ze vanaf haar 
coming-out ook door potentiële partners als vrouw kon worden gezien betekende voor haar dat 
ze het terrein van liefde en seksualiteit kon gaan ontdekken en haar wensen en grenzen 
verkennen. Over haar eerste relatie, met een jongen die ze kende vanuit een 
genderjongerengroep, vertelt ze: 
 

Esther: “Ik kreeg die relatie toen ik net een half jaar daarvoor verteld had hoe het zat 
en dat ik eigenlijk toen pas ook de mogelijkheid had om mezelf te zijn. En hij zag mij 
volledig als vrouw. En daar was geen enkele twijfel over, dus toen kon ik het ook 
toestaan, dat er iemand liefde aan mij zou geven op dat terrein.” 
 

Sinds die tijd heeft Esther twee relaties gehad, verschillende seksuele contacten en dates. 
Tijdens het interview vertelde ze hoe deze verschillende ervaringen haar hadden geleerd wat 
ze prettig vond in een seksuele relatie. Hoewel ze zich soms zorgen maakte over de kans door 
een partner afgewezen te worden vanwege haar transgendersituatie, had ze door haar vorige 
contacten ook het vertrouwen gekregen dat dit voor haar partners geen enkel probleem hoefde 
te zijn. Seksualiteit ziet ze als een belangrijk en positief onderdeel van haar leven: 

 
Esther: “Ik vind seks één van de lekkerste dingen die er is. Ik vind het verschrikkelijk als 
ik het moet missen.” 
 

Esther heeft wel een aantal onprettige seksuele contacten gehad in de periode dat ze moeite 
had met haar seksuele geaardheid, zoals in paragraaf 7.4 zal worden besproken. Zelf geeft ze 
echter aan dat ze het zelf experimenteren met relaties en seksuele contacten de beste manier 
vindt om seksuele vaardigheden op te doen. 
 

Esther: “Het is iets wat je in de praktijk moet leren. En ja, je moet dan maar ook 
gewoon een keer goed op je bek gaan, als dat verkeerd gaat, om van je fouten te kunnen 
leren en te zien wat je zelf wel en niet prettig vindt. En ik denk dat dat ook de beste 
manier is om uiteindelijk te zien van zo ervaar ik seks en zo zou ik het het liefst willen 
hebben. Ik denk dat je daar ook de meeste vaardigheden opdoet. 

 
Uit Esthers verhaal komt het beeld naar voren van iemand die grotendeels op een prettige 
manier haar eigen wensen en grenzen in de praktijk heeft kunnen verkennen. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat een deel van de transgenders door middel van seksuele interacties met 
anderen hun seksuele wensen en grenzen op een prettige manier kunnen ontdekken, en zich in 
seksueel opzicht kunnen ontwikkelen op vergelijkbare wijze als cisgenderpersonen. Toch is het 
ook denkbaar dat veel transgenderpersonen het lastig vinden om hun seksuele wensen en 
grenzen te verkennen, vooral wanneer zij nog niet uit de kast zijn. De leeftijd van coming-out 
zou dan ook een grote rol kunnen spelen in de seksuele ontwikkeling van transgenderpersonen. 
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Ook de mate waarin iemand vóór de coming-out incongruentie ervoer tussen zelfbeeld, lichaam 
en genderrol en de manier van omgaan met die incongruentie zou van belang kunnen zijn. In 
vervolgonderzoek zouden deze thema’s uitgediept kunnen worden.  
 
7.2.2 Het (her)ontdekken van seksualiteit na de coming-out 
 
Veel geïnterviewden wilden de fases in hun seksuele ontwikkeling die zij voor hun gevoel 
hadden overgeslagen na hun transitie inhalen. Nu hun lichaam en/of genderrol eindelijk 
‘klopten’ en ze ook op seksueel gebied een gegenderde positie innamen die bij ze paste, 
wilden ze hun seksualiteit opnieuw gaan ontdekken. En ook deelnemers zoals David, die ook 
vóór hun transitie hun seksuele wensen en grenzen konden leren kennen, gaven aan dat na de 
transitie een periode aanbrak waarin zij dat proces opnieuw doorliepen. Omdat hun lichaam en 
hun publieke identiteit waren veranderd, wilden ze ontdekken of ook hun seksualiteitsbeleving 
hierdoor veranderd was en of hun verlangens en voorkeuren wellicht waren verschoven.  
 
Dit konden verlangens en voorkeuren zijn wat betreft het geslacht van de mensen tot wie ze 
zich aangetrokken voelden, zoals in paragraaf 7.4 wordt besproken. Maar het kon bijvoorbeeld 
ook gaan over het opnieuw leren kennen van het door hormonen of operaties veranderde 
geslachtsdeel. 

 
Paul: “Je krijgt opeens weer een heel ander lichaam, tenminste, delen van je lichaam 
die ineens heel erg anders worden en dat voelt heel erg tof en thuis en vertrouwd, heel 
goed, maar tegelijkertijd moet ik dat ook allemaal weer ontdekken.” 
 
Marga: “Ik heb nu die operatie ondergaan en nu zit ik weer in een andere fase. En nu 
moet ik eigenlijk mijn nieuwe geslachtsdelen leren kennen en liefhebben, en wat me 
daarbij prikkelt. En daar ben ik mee bezig.” 
 

Niet alleen een veranderd lichaam, maar ook een veranderde (publieke) genderidentiteit kan 
aanleiding vormen om het seksuele lichaam op een andere manier te ontdekken. Zo heeft 
David, die zich als homoseksuele man identificeert, ontdekt hoe het is om anale seks te 
hebben. 
 

David: “Ik vind het wel verbazingwekkend hoe erotisch het ook is gaan voelen om contact 
via de anus te gaan hebben, dat had ik vroeger helemaal niet. Vond het alleen maar een 
vies idee, en nou ja, dat is toch wel heel erg lekker en leuk geworden.” 

 
Het (her)ontdekken van seksualiteit gaf deelnemers soms een euforisch gevoel, een gevoel van 
bevrijding en ontdekking. Rosa bijvoorbeeld heeft sterk het gevoel dat haar transitie voor 
seksuele bevrijding heeft gezorgd: “Genderverandering … is voor mij ook een absolute seksuele 
bevrijding geworden”. Dit is echter niet vanzelf gegaan. Een bevriende transvrouw met wie ze 
korte tijd een relatie had, raadde Rosa aan om na haar transitie haar seksualiteit opnieuw te 
ontdekken en niet teveel “in haar schulp te kruipen” of zich teveel “van de seksuele moraal 
aan te trekken”, een advies dat zij ter harte nam. 
 

Rosa: “Na de transitie werd dat een ontdekkingsreis. ... Die ik ook heel bewust 
aangegaan ben en opgezocht heb, om op dat vlak duidelijkheid te krijgen. En dat heeft 
gewerkt, die duidelijkheid die heb ik. Ik weet waar ik aan toe ben en hoe ik in elkaar zit. 
... Maar ik heb die ontdekkingsreis wel bewust moeten maken, en ook moeten oproepen 
voor mezelf. En dat is niet gemakkelijk. Dat is geen gemakkelijk reisje geweest. Breuken 
met mensen levert het je op, en het levert je aan de andere kant ook weer 
vriendschappen op. Zo werkt dat dan ook weer.” 
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Rosa gaf hierboven al aan dat het herontdekken van haar seksualiteit niet vanzelf ging. Hoewel 
het voor bevrijding zorgde, leverde het ook pijn op. Bovendien kan het een taboe zijn, zeker 
op hogere leeftijd, om met seksualiteit te experimenteren. Ook andere deelnemers vonden het 
soms lastig om hun seksualiteit opnieuw te ontdekken. Zij vonden bijvoorbeeld dat hun 
seksuele ontwikkeling niet snel genoeg verliep omdat ze ‘achterliepen’ op hun 
cisgenderpartner, of hadden het gevoel iets te missen wat voor anderen een vanzelfsprekend 
onderdeel van het leven was. Zo vindt Piet het lastig dat hij niet meer op de leeftijd is waarop 
de meeste mensen met seksualiteit experimenteren. 
 

Piet: “Je hebt ook gewoon geen enkele ervaring op dit gebied met hoe je het moet 
aanpakken, wilt aanpakken, kunt aanpakken. Geen idee. Dus je wordt met allemaal van 
dat soort onzekerheden geconfronteerd. En dan niet op je 20e, maar op je 45e. Ik 
bedoel, dat is natuurlijk gewoon een beetje raar, dat je denkt ik ben gewoon een 
volstrekt groentje op dit gebied. En dan ga ik nu de stappen zetten in die hele grote enge 
wereld, en ik weet van niks.” 
 

Anke vindt het jammer dat ze bepaalde ervaringen nooit heeft gehad. 
 

Interviewer: “Zou je graag seks willen hebben met iemand anders?” 
Anke: “Pff. [stilte] Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. [stilte] Ik heb het gevoel dat ik 
wel graag een keer seks gehad zou willen hebben, maar er zit geen acuut gevoel van goh, 
wat lijkt het me leuk om nu seks te hebben. … En de ambivalentie van goh, zou dat dan 
met een man of met een vrouw, of ja, wat…. Daar zitten gewoon heel veel verschillende 
gevoelens omheen, dat is nog een beetje een ratjetoe.” 
 

Anke vond het moeilijk de vraag te beantwoorden of ze graag seks zou willen hebben met een 
andere persoon. Ze had niet zozeer het verlangen om daadwerkelijk seks te hebben, maar wel 
om het te hebben meegemaakt. Ook haar verwarring over haar seksuele voorkeur maakte het 
moeilijk om zich voor te stellen seks te hebben met een ander. Het lijkt alsof Anke er eigenlijk 
nog niet aan toe was om een seksuele relatie aan te gaan, omdat ze liever eerst meer 
duidelijkheid had over haar seksuele wensen. Tegelijkertijd vond ze het jammer dat ze die 
ontwikkeling (nog) niet had doorgemaakt. Terwijl het ontdekken van de eigen seksuele wensen 
en grenzen voor de één met bevrijding en euforie is omgeven, kan het voor de ander ook 
gevoelens van onzekerheid of onvoldaanheid teweegbrengen, zeker wanneer de ontwikkeling 
niet zo snel gaat als gewenst. 
 
In deze twee eerste paragrafen is een algemeen beeld geschetst van de levensloop en seksuele 
ontwikkeling van de geïnterviewden. Hieronder wordt extra ingegaan op drie onderwerpen die 
hiermee samenhangen: het cross-gender (seksueel) fantaseren als onderdeel van de coming-out 
fase, het ontwikkelen van een seksuele identiteit en de samenhang tussen relatiegeschiedenis 
en transitie. 
 
7.3 Cross-gender fantaseren als fase van de coming-out 

Voor een aantal geïnterviewden speelde wat hier cross-gender (seksueel) fantaseren zal 
worden genoemd een rol tijdens hun coming-outproces. Hiermee wordt gedoeld op het 
fantaseren over en uitproberen van het beeld van zichzelf als het gewenste, maar op dat 
moment nog onbereikbare andere geslacht. Seksualiteit speelt hierbij deels een rol in de vorm 
van seksuele fantasieën en masturbatie. De term ‘seksueel’ staat echter opzettelijk tussen 
haakjes, omdat het lastig te bepalen is welke rol seksualiteit precies inneemt.  
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In de literatuur is cross-gender (seksueel) fantaseren vaak omschreven als autogynefilie (e.g. 
Bailey, 2003; Blanchard, 1985, 1988, 1989, 1991; Nuttbrock et al., 2011; Smith et al., 2005; 
Veale et al., 2008). Ook wordt het gedrag wel als travestiegedrag of, indien het als psychische 
ziekte wordt beschouwd, als transvestic fetishism benoemd (American Psychiatric Association 
[DSM-IV], 1994; voor discussie over de toekomst van deze diagnose, zie Gijs & Carroll, 2010). 
Beide termen zijn echter te beperkt voor het fenomeen dat hier omschreven wordt, en 
impliceren bovendien al een bepaalde verklaring van het gedrag. De term autogynefilie 
veronderstelt dat het altijd om MV-transgenders gaat, en interpreteert het gedrag als een 
uiting van het zich seksueel aangetrokken voelen tot het beeld van zichzelf als vrouw (zie 
hoofdstuk 3). De termen travestiegedrag en transvestic fetishism impliceren dat het dragen 
van kleding altijd een rol speelt, dat dit omkleden altijd een seksuele functie heeft en dat de 
kleding als object van seksueel verlangen dient. De praktijk die hier wordt omschreven werd 
echter niet alleen door MV-transgenders gerapporteerd, maar ook door één VM. Het ging niet 
alleen over kleding, maar ook over fantasie en verbeelding. Tot slot speelde bij alle 
geïnterviewden die het ter sprake brachten seksualiteit op een bepaald punt een rol, maar was 
seksualiteit niet altijd aanwezig. Bovendien lijkt het gedrag in veel gevallen niet bedoeld te 
zijn om seksuele opwinding te triggeren, maar lijkt die opwinding vaak een bij-effect te zijn. 
In navolging van Serano (2010) die de term cross-gender arousal opwierp wordt hier de term 
‘cross-gender (seksueel) fantaseren’ gebruikt om het gedrag zo inclusief mogelijk te 
omschrijven: als het uitproberen en fantaseren over het beeld van zichzelf als van de andere 
sekse, waarbij seksualiteit deels een rol speelt. 
 
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van het gedrag, de context en de betekenis die de 
geïnterviewden eraan geven. Ook worden op inductieve wijze een aantal mogelijke 
verklaringen voor het gedrag gegeven die uit de omschrijvingen van de deelnemers naar voren 
komen. Het is echter niet mogelijk om op grond van dit beperkte pilotonderzoek hierover 
conclusies te trekken. Naast het beperkte aantal geïnterviewden en de selectiebiases zoals 
besproken in hoofdstuk 3, speelt hierin mee dat de geïnterviewden het moeilijk vonden om 
over dit onderwerp te spreken en daarom niet altijd gedetailleerd erop in wilden gaan. Eén 
deelnemer, Bianca/Gijs, bracht het cross-gender fantaseren zelfs pas in een e-mail na het 
interview ter sprake, ondanks dat in het interview uitvoerig werd gevraagd naar seksuele 
fantasieën en masturbatie in verschillende levensfasen. 

 
7.3.1 Fantasie als brug tussen wens en realiteit 
 
Van de twaalf geïnterviewden gaven er zes aan dat zij een tijd lang stiekem fantaseerden of 
speelden dat zij tot de andere sekse behoorden, waarbij seksualiteit in de vorm van 
masturberen of seksuele fantasieën een rol speelde. Bij vijf ging het om de periode vóór hun 
coming-out als transgender en de daarop volgende transitie. De zesde geïnterviewde, 
Bianca/Gijs, heeft geen behoefte om in transitie te gaan maar merkte dat seksualiteit een rol 
speelde bij het ontdekken van haar dubbele genderidentiteit. In totaal gaat het om vijf MV-
transgenders en één VM-transgender. Zij kwamen over het algemeen pas op latere leeftijd, in 
de veertig of de vijftig, ervoor uit transgender te zijn; een uitzondering was Anke die toen 
halverwege de dertig was. 
 
De cross-genderfantasieën vonden plaats op een moment dat de afstand tussen wens en 
realiteit groot was. Deze afstand speelt een belangrijke rol in de betekenis die de deelnemers 
toekennen aan cross-gender fantaseren. Het fantaseren werd omschreven als een brug tussen 
de wens tot de andere sekse te behoren en de realiteit van het huidige geleefde geslacht. 
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Anke: “Die fantasieën …, dat was gewoon de uitlaatklep van alle frustratie die ik elke 
dag tegenkwam, omdat ik niet in vrouwenkleding liep, en ook omdat … ik er graag anders 
uit wilde zien als dat ik er in werkelijkheid uit zag.” 

 
Cross-gender fantaseren kon een manier zijn om tijdelijk het gevoel te hebben de man of 
vrouw te zijn die een geïnterviewde (onbewust) eigenlijk had willen zijn.  
 

Liesbeth: “Mijn moeder droeg ook laarzen, en daar paste ik in. … En daar voelde ik me 
echt lekker bij, ik voelde me echt vrouw. Wauw! Wat is dat. Ik kon het nooit 
thuisbrengen wat er met mij aan de hand was.” 
 
David: “Mijn manier om ermee om te gaan was altijd dat ik fantaseerde dat ik een 
jongen was. Als kind is dat heel normaal, dan speel je, en dan speelde ik altijd dingen 
waarbij ik een jongen was. In de puberteit speelde ik nog steeds aldoor dat ik een jongen 
was, en dan was ik een popster of weet ik veel. Maar dat deed ik dan stiekem, want dat 
werd een beetje vreemd natuurlijk. En dat ben ik mijn hele leven blijven doen.” 

 
Rosa, Liesbeth en Bianca/Gijs kleedden zich vaak om tijdens het cross-gender fantaseren. Anke 
kleedde zich nooit om, maar fantaseerde wel over het dragen van vrouwenkleding. Ook Marga 
fantaseerde erover, maar mocht het van zichzelf niet. “Dus als ik wat aantrok was het vijf 
minuten aan en dan weer uit, ik stond dat niet toe” (Marga). David had er geen behoefte aan 
om bij het ‘spelen’ andere kleding aan te trekken, omdat de kleding die hij in het dagelijks 
leven droeg in zijn spel paste.  
 

David: “Ik kleedde me als vrouw altijd al bij voorkeur als een puberjongen. Ik hoefde me 
er dus niet speciaal voor om te kleden maar mijn kleding paste wel bij de rol van 
jongen.” (e-mail).  

 
Op het dragen van vrouwelijke kleding voor mannen ligt een groter taboe dan op het dragen 
van mannelijke kleding voor vrouwen. Het is om die reden gemakkelijker voor VM-transgenders 
om er vóór hun transitie relatief mannelijk uit te zien. Dit verschil in betekenis van kleding 
wordt vaak aangedragen als verklaring voor het nauwelijks bestaan van VM-travestieten, 
aangezien het dragen van mannenkleding door iemand die als vrouw wordt geïnterpreteerd niet 
in het verborgene hoeft te gebeuren (Serano, 2010). Kleding lijkt echter slechts een 
faciliterende rol te spelen in het uitproberen van het beeld van de andere sekse, en niet 
noodzakelijk te zijn voor het cross-gender fantaseren. 
 
7.3.2 Seksualiteit in het cross-gender fantaseren 
 
Bij alle geïnterviewden die cross-gender fantaseren rapporteerden, speelde seksualiteit daarbij 
een gedeelte van de tijd een rol. Over het algemeen leidde cross-gender fantaseren enkel in de 
beginfase tot seksuele opwinding. Deze opwinding werd door de meesten als ongewenst 
ervaren, en was niet het doel van het fantaseren. 
 

Rosa: “De volgorde is altijd geweest, bij mij, van het proberen om te kleden zodat je de 
andere genderrol kan beleven op wat voor manier dan ook, wat daarna ontaardt in 
masturbatie. En ‘ontaardt’ is dan ook precies het goede woord, want daar was het niet 
voor bedoeld. Dat was alleen gebeurd omdat je lijf ging reageren.” 
 
Bianca/Gijs: “Bij het ‘ontdekken’ … dat ik me heel sterk vrouw voel, heeft het me ook 
daadwerkelijk gaan kleden als vrouw een sterke invloed gehad op mijn seksualiteit. Ieder 
kent de man, die opgewonden raakt bij het dragen van een slipje, bh-tje, jarretels, 



Een dubbel gevoel Rutgers WPF, 2012 

65 

kousen etc. Dat is een fase die ik ook sterk heb meegemaakt. Het was niet het zoeken 
van die opwinding die leidde tot het dragen van vrouwenkleding, maar het was mijn 
innerlijke wens me zo te kleden, die deze opwinding opwekte.” (E-mail) 

  
Hoewel de seksuele opwinding meestal niet bewust werd opgezocht, ervoer niet iedereen deze 
als onprettig. Het masturberen was voor Liesbeth juist een manier om met de spanning om te 
gaan die de geheimhouding met zich meebracht: “Ik voelde me op dat moment wel lekker, het 
was een uitlaatklep voor mij. Dan was ik even mijn spanning kwijt.” Voor Liesbeth leverde de 
angst dat ze ontdekt zou worden veel spanning op. Deze angst was niet ongegrond, want het 
had voor haar reële, negatieve consequenties toen het ontdekt werd. Zo werd zij een keer 
aangehouden door een politieagent toen ze ’s nachts stiekem in vrouwenkleding over straat 
ging. Ook haar ouders reageerden aanvankelijk zeer negatief toen ze er uiteindelijk achter 
kwamen. 
 
De enige VM-transgender die cross-gender (seksueel) fantaseerde zocht seksualiteit juist wel 
bewust op binnen die praktijk. Cross-gender fantaseren was voor hem voor zijn transitie de 
enige manier waarop hij seksualiteit op een prettige manier kon ervaren. Ook wanneer hij met 
een ander seksueel contact had, moest hij zich altijd voorstellen een jongen te zijn om klaar te 
kunnen komen. 
 

David: “Het was niet zo dat altijd als ik fantaseerde, dat ik dan klaarkwam, want het 
grootste deel van de tijd fantaseerde ik gewoon over het gewone leven, dus niet altijd 
over seksualiteit. Het was wel zo dat de enige momenten dat ik seksualiteit had, was 
dan.” 

 
Bij de MV-transgenders nam de opwinding die volgde op het fantaseren en omkleden in een 
later stadium af. 
 

Rosa: “Kijk en later, die andere fase waar ik het over had van later in mijn huwelijk, 
waarbij ik bijna aseksueel word, en het eigenlijk alleen maar over die genderrol gaat, 
daar speelde opwinding geen rol meer.” 
 
Bianca/Gijs: “Na verloop van tijd vervaagde deze aanzet tot opwinding.” 

 
Bij David echter bleef het seksuele aspect vrij constant.  
 
De cross-gender seksuele fantasieën van Marga en David waren (deels) masochistisch: zij 
fantaseerden tegelijkertijd over het behoren tot de andere sekse en over het innemen van een 
onderdanige rol. Marga fantaseerde dat zij door een vrouw werd gedwongen om 
vrouwenkleding te dragen. Over deze fantasieën had ze geen controle.  
 

Marga: “Nou, dan was het zo dat ik van een vrouw mezelf in vrouwenkleding moest 
steken. ... En daar kwam ik ook op klaar. Dus het was heel dwangmatig.”  

 
Op het moment dat ze fantaseerde vond Marga het wel prettig om opgewonden te raken, maar 
achteraf ervoer ze de fantasie als ongewenst. Ze vond voornamelijk de machtsrelatie waar ze 
over fantaseerde onprettig en niet passend bij haar zelfbeeld. 
 

Marga: “Er was altijd een ander die overheerste over mij. En dat past niet. Dat vond ik 
niet kloppen en het gebeurde wel. En ik liet het ook elke keer toe. Dus dat paste niet bij 
mijn normale leven en ook niet bij de normen en waarden die je eigenlijk wel zou willen 
hanteren.” 
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David werd in zijn fantasie niet gedwongen om jongen te worden, maar had vaak fantasieën 
over seksuele dwang en overweldiging. Zo fantaseerde hij dat hij door meerdere mannen werd 
gedwongen tot seks, en dat hij er van hen niet opgewonden van mocht worden. 
 

David: “Bij mij waren seksuele fantasieën vroeger heel sterk, dat ik mij voorstelde dat ik 
door meerdere mannen werd overweldigd. Dat ik werd verkracht, wat ik eigenlijk lekker 
vond, en dat ze aan mijn piemel zaten en dat mijn piemel dan stijf werd. Maar dat dat 
eigenlijk niet mocht, want dat ik daarmee het fijn vond, dus daar deden ze dreigend 
over, van je gaat toch niet klaarkomen. Dan kwam ik juist klaar, want dat was echt het 
summum van fijn.” 
 

In tegenstelling tot Marga vond David het niet vervelend om masochistische fantasieën te 
hebben. Wellicht speelt hierin mee dat David duidelijker dan Marga onderscheid maakt tussen 
gefantaseerde en daadwerkelijke dwang. Hij benadrukt immers dat hij het eigenlijk juist fijn 
vond dat zijn overweldigers in zijn fantasie zijn penis aanraakten en dat de gefantaseerde 
overweldiging hem opwond. Hij lijkt ook meer dan Marga een gevoel van agency te hebben 
gehad; het gevoel dat hij de fantasie in eigen hand had. Marga omschrijft de fantasie eerder 
als iets wat haar overkwam. 

 
7.3.3 Schaamte, schuldgevoel en frustratie 
 
Cross-gender fantaseren hing voor veel deelnemers samen met allerlei negatieve gevoelens, 
zoals schaamte, schuldgevoel en frustratie. De gevoelens van schaamte, schuld en frustratie 
hadden onder andere te maken met het idee niet normaal te zijn, schaamte over de seksuele 
component, een gebrek aan acceptatie van de andere genderidentiteit en de confrontatie met 
de afstand tussen wens en realiteit. Schaamtegevoelens over cross-gender fantaseren hadden 
veelal te maken met het idee niet normaal te zijn en verwarring over de betekenis van het 
fantaseren. 
 

David: “Ik vond het eigenlijk heel raar van mezelf dat ik dat deed, want ik was natuurlijk 
geen jongen dus waarom ging ik dat dan doen?” 

 
Bij Rosa was het ook de seksuele component van het cross-gender fantaseren die haar 
verwarde en haar het idee gaf dat ze abnormaal was. 
 

Rosa: “De frustratie zat erin dat die seksuele component wel ontstond. … En daarmee 
bouwt meteen de frustratie op, omdat het daar niet om ging, maar wel op uitliep voor 
mezelf. Waardoor je een heel negatief zelfbeeld krijgt, op dat vlak. Je vindt jezelf een 
soort freak worden.” 

 
Deelnemers vonden hun eigen gedrag niet alleen abnormaal, maar keurden het ook af. David 
voelde zich vooral schuldig omdat hij vond dat hij zich als meisje moest gedragen.  
 

David: “Ik gaf mezelf ook altijd heel erg op de kop dat ik speelde dat ik jongen was, 
want ik had zoiets van, dan blijft het alleen maar in stand, je moet gewoon oefenen hoe 
je een goed meisje moet zijn.” 

  
Anke keurde sommigen van haar fantasieën af omdat ze deze niet begreep. Zo fantaseerde ze 
niet alleen over het dragen van vrouwenkleding, maar ook over vrouwelijke lichaamsfuncties 
zoals menstrueren.  
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Anke: “Dat doet vast heel zeer en dan zit ik daar een beetje te verlangen naar iets wat 
heel zeer doet, natuurlijk heel maf”. 

 
Deelnemers probeerden vaak tevergeefs te stoppen met cross-gender fantaseren. De behoefte 
kwam steeds weer terug. 
 

Rosa: “Kleding kopen, kleding jatten, dingen bij elkaar rommelen en rotzooien. Een tas 
maken, daar een tijd lang mee bezig zijn, daar opbouwende frustratie, daarna de tas 
wegflikkeren en een tijdje niks. Om vervolgens een aantal maanden of een half jaar of 
een jaar later gewoon weer zo’n tas te creëren, weer een tijdlang zo’n beleving te 
hebben. En dat hobbelt dan door, waarbij elke keer de intensiteit van de beleving groter 
wordt, en de intensiteit van de frustratie ook.” 
 
David: “Toen was er nogal een worsteling in mij van wat is dat toch met mijn geslacht, 
met mijn gender, waarom speel ik toch altijd zo graag een jongen, en ik heb ook 
geprobeerd om te stoppen met spelen en daar werd ik ongelooflijk depressief van, dat 
kon gewoon niet. Dan had ik het gevoel dat een deel van mij dood was. Dat ik dat niet 
meer mocht zijn.” 
 
Liesbeth: “En dan had ik weer zo’n periode, ineens, potverdorie zeg, je bent toch een 
jongen! En dan gooide ik het hele handeltje weg. … Want ik wil dit niet! Ik ben een 
jongen! … Maar na een week of twee, dan pfft, en dan ging ik weer naar de winkel toe, 
kopen, en dat is een aantal jaar zo gegaan tot op een gegeven moment natuurlijk die 
spaarrekening op was.” 

 
Het fantaseren leidde ook tot frustratie. Waar fantaseren een poging was om de afstand tussen 
wens en realiteit te overbruggen, was het tegelijkertijd een confrontatie met die afstand: 
cross-gender fantaseren drukte de geïnterviewden met hun neus op de feiten. 
 

Rosa: “Dat was geen frustratie [meer] over een seksualiteit die vervelend deed, maar dat 
was veel meer frustratie over de onbereikbaarheid van de genderrol waar je je af en toe 
aan kon spiegelen.” 

 
Wanneer deelnemers masturbeerden, confronteerde dat hen bovendien met de discrepantie 
tussen zelfbeeld en lichaam. Het masturberen voelde bijvoorbeeld voor Rosa en Anke alsof ze 
hun lijf niet onder controle hadden. Voor Rosa was seksualiteit op zichzelf al vijandig terrein, 
omdat ze op jonge leeftijd te maken heeft gehad met seksueel geweld. Maar door het 
masturberen werd ze ook geconfronteerd met een ongewenst orgaan. 
 

Rosa: “Er gebeurde iets wat mij vijandig was. En dat deed mijn eigen lijf, en dat is heel 
frustrerend. Plus dat het nog een keer een streep zet onder het feit dat daar ergens 
beneden iets zit wat je eigenlijk helemaal liever niet hebt, omdat je liever iets anders 
hebt. Dus je wordt geconfronteerd met een fysiek die je vijandig wordt.” 

 
Ook Anke voelde afkeer voor het orgaan dat erbij betrokken was en ervoer masturberen als het 
verliezen van de controle over haar lichaam. Masturberen was voor haar bovendien zeer 
dwangmatig. 
 

Anke: “Dat dat ding het nodig had om elke avond die activiteit te doen. Dat ging zo 
tegen mijn gevoel in. … Ook omdat op dat moment al die frustraties naar boven kwamen. 
Van geen vrouwenlichaam hebben, geen vrouwenkleding dragen, allerhande frustraties 
die dan boven kwamen. En die frustraties zijn dan dermate groot, dat er zoveel kracht 
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achter zit, die krachten die dan vrijkwamen waren op geen enkele manier in bedwang te 
houden. Voor mij als controlefreak was dat vreselijk.” 

 
Anke vermoedt achteraf dat het dwangmatig masturberen niet alleen tot negatieve gevoelens 
leidde, maar juist ook een uitlaatklep was voor negatieve gevoelens.  
 

Anke: “[Mijn coach] zei ook van ja, mannen masturberen vaak uit frustratie of om 
allerlei frustratie kwijt te raken, en toen dacht ik ja, dat klopt ook bij mij.”  

 
De seksuele component van het cross-gender fantaseren leidde blijkbaar niet alleen tot 
frustratie, maar was voor Anke wellicht ook een manier om met spanning en frustratie om te 
gaan. Hierboven werd al genoemd dat ook voor Liesbeth het masturberen een manier was om 
de spanning van het verborgene kwijt te raken. Masturbatie als copingmechanisme om met 
spanning om te gaan zou dan ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de seksuele 
component van cross-gender fantaseren. Niet voor iedereen lijkt dit echter het geval te zijn. 
 
7.3.4 ‘Eigen maken’ en ‘toestaan’ 
 
De praktijk van cross-gender fantaseren lijkt voor veel deelnemers een rol te spelen bij het 
eigen maken van het beeld en de rol van de andere sekse. Verschillende deelnemers gaven aan 
dat naarmate ze vaker cross-gender fantaseerden het man- of juist vrouw-zijn geleidelijk aan 
onderdeel werd van hun eigen identiteit.  
 

Rosa: “De kleding is voor mij in belang gaan omslaan … tot het gevoel krijgen dat ik me 
liep te verkleden als ik me als man gedroeg. Dus het verkleden, dat verwisselde ineens 
van positie.” 

 
David: “Er was echt één moment … dat ik in één keer ervoer, die jongen die ik altijd 
speel, dát ben ik eigenlijk. En ik leef altijd met een omweg, mijn contact met de 
buitenwereld is alleen maar als die vrouw die ik altijd speel te zijn, ik speel niet dat ik 
een jongen ben maar ik speel dat ik die vrouw ben.” 

 
Liesbeth: “Ik heb me nou verbonden met mijn werkelijke gevoel. En toen niet. Toen had 
ik wel dat gevoel, zat het wel in me, maar op één of andere manier kon ik daar nog niet 
verbinding mee krijgen.” 

 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, lijkt een ontwikkeling van ‘willen zijn’ naar ‘zijn’ 
een onderdeel te zijn van het coming-outproces van veel deelnemers. Dit geleidelijke eigen 
maken van het man- of vrouw-zijn is in de literatuur ook genoemd als verklaring voor de 
afnemende aanwezigheid van seksuele opwinding tijdens het cross-gender fantaseren. Volgens 
Vennix (1997, 62-64) heeft seksuele opwinding te maken met het overschrijden van de eigen 
identiteit. Volgens deze theorie voelen we ons seksueel aangetrokken tot datgene waar we 
afstand toe ervaren, in tegenstelling tot vriendschap en genegenheid, die eerder berusten op 
nabijheid en het op elkaar lijken. Deze seksuele aantrekking tot identiteitsoverschrijding gaat 
meestal over het aantrekkelijk vinden van een andere persoon die we in belangrijke opzichten 
als anders dan onszelf ervaren. Bij heteroseksuele relaties gaat het vaak om geslacht, maar ook 
in homoseksuele relaties vinden partners juist die eigenschappen van de ander aantrekkelijk 
die zij niet op zichzelf van toepassing vinden. Volgens Vennix zorgt deze aantrekking tot 
afstand er echter ook voor dat het dragen van vrouwenkleding aantrekkelijk is voor mannen, 
omdat de eigen identiteit door het dragen van deze kleding overschreden wordt. Daarnaast 
heeft vrouwenkleding cultureel gezien een erotische betekenis. Vennix vindt in zijn onderzoek 
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ook dat travestieten die zich als man identificeren vaker seksueel opgewonden worden van het 
dragen van vrouwenkleding dan travestieten die zich gedeeltelijk als vrouw identificeren. 
 
Ook Serano (2008) heeft identiteitsoverschrijding en de erotische betekenis van 
vrouwenkleding als verklaring genoemd voor de seksuele lading van het dragen van 
vrouwenkleding door mannen. Zij beargumenteert echter dat ook MV-transgenders voor wie het 
vrouw-zijn onderdeel is van hun ‘onbewuste sekse’ (haar term voor genderidentiteit) 
aanvankelijk met seksuele opwinding te maken kunnen krijgen. Wanneer een MV-transgender 
voor het eerst vrouwenkleding draagt, voelt het vrouw-zijn nog niet als een legitiem onderdeel 
van de eigen identiteit, waardoor de kleding seksuele opwinding teweeg kan brengen. 
Naarmate het vrouwbeeld meer als onderdeel van de eigen identiteit wordt ervaren, 
vermindert of verdwijnt de seksuele opwinding. 
 
Hoewel Serano haar theorie niet op empirisch onderzoek baseert, lijkt deze verklaring aan te 
sluiten bij de omschrijvingen van een aantal deelnemers. Bij Rosa speelde seksuele opwinding 
bijvoorbeeld enkel in de beginperiode een rol. In een latere periode ging ze zich steeds meer 
vrouw voelen en was het seksuele aspect afwezig. Bianca/Gijs raakte aanvankelijk seksueel 
opgewonden door zich om te kleden als vrouw, maar na verloop van tijd verdween dit effect. 
Wat ervoor in de plaats kwam was dat ze haar libido en seksuele gevoel op een andere manier 
ging ervaren wanneer ze als Bianca gekleed was. Ze had dan minder behoefte aan seks en 
ervoer seksualiteit op een meer ontvankelijke manier, en verklaarde dit als een typisch 
vrouwelijke seksualiteitsbeleving. Anke verwees zelf naar Vennix’ verklaring omdat ze door zijn 
theorie over identiteitsoverschrijding haar eigen gedrag beter ging begrijpen. 
 

Anke: “Ik zei al dat ik heel blij was met het boek van Paul Vennix, omdat daarin … een 
heel aantal dingen … benoemd worden. Dat gedeelte over het over grenzen heen gaan en 
daardoor seksueel geprikkeld worden, is iets wat ik ook heel sterk herken uit zijn 
boeken.” 
 

Liesbeth geeft aan dat het eigen maken van de vrouwelijke identiteit leidde tot het verdwijnen 
van de seksuele opwinding. Ook het niet meer hoeven verbergen van haar genderidentiteit lijkt 
bij haar een rol te spelen. 

 
Liesbeth: “Als ik die kleding aan heb, raak ik er niet meer van opgewonden. Toen die 
periode voordat ik het eindelijk openlijk kon doen, wel. Dat was die spanning die ik niet 
kwijt kon omdat ik het niet ongestoord zelf kon dragen. Nu vind ik het op een gegeven 
moment heel gewoon dat ik die kleding kan dragen. Dus er is geen spanning meer. Het is 
voor mij ook helemaal niet meer vreemd om die kleding te dragen, het geheim is er 
vanaf.” 

 
Voor Marga lijkt vooral het zichzelf ‘toestaan’ van het omkleden en experimenteren met het 
vrouwbeeld een rol te spelen in het verdwijnen van de seksuele lading. Ze verklaart haar 
eerder omschreven ‘SM-fantasieën’ als een manier om de verantwoordelijkheid voor het 
verlangen naar vrouwenkleding bij een gefantaseerde ander te leggen. Toen ze zichzelf 
eenmaal toestond om vrouwenkleding te dragen, verdween tot haar opluchting ook de seksuele 
fantasie. 
 

Marga: “Je zet jezelf klem, doordat iemand anders jou dwingt in vrouwenkleding te gaan 
zitten. En in het begin dacht ik, dan moet ik ook wel eens in vrouwenkleding bij die 
fantasieën. ... En toen dacht ik, wat maakt nou dat je dit doet? En op een gegeven 
moment kwam ik erachter: wat als je jezelf nou eens toestaat dat het mag? Toen 
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verdween die fantasie ook, dat is wel heel frappant. Die had ik niet meer nodig. Dat was 
wel een opluchting.” 

 
Voor Marga is het seksueel fantaseren over vrouwenkleding mogelijk een manier om de ‘locus 
of control’ (Rotter, 1966) buiten zichzelf te plaatsen, zodat ze haar verlangen een vrouw te 
zijn niet onder ogen hoefde te zien. Toen zij zich uiteindelijk toestond om dit verlangen te 
voelen, had ze de seksuele fantasie naar eigen zeggen niet meer nodig. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de afnemende seksuele lading van cross-gender fantaseren 
mogelijk te maken heeft met een aantal factoren: het zich geleidelijk eigen maken van de 
aanvankelijk nog ‘vreemde’ genderidentiteit, het verdwijnen van de spanning rondom de 
geheimhouding hiervan en het zichzelf toestaan te verlangen bij de andere sekse te behoren. 
Hier zijn echter ook uitzonderingen op. Bij Anke verdween het dwangmatige masturberen niet 
toen zij vaker en langer vrouwenkleding ging dragen vanwege haar transitie. Pas toen ze begon 
met de hormoonbehandeling hield het masturberen op, omdat ze toen geen seksuele opwinding 
meer voelde. Bij David ontstond de seksuele opwinding niet vanzelf door het fantaseren, en 
veranderde de frequentie niet noemenswaardig door de tijd heen. 
 
7.3.5 Willen zijn of willen hebben? 
 
Een derde verklaring voor het ontstaan van seksuele opwinding rondom het cross-gender 
fantaseren is mogelijk ook, dat er sprake is van op zichzelf gerichte seksualiteit, waarbij 
aantrekking tot en identificatie met het gewenste geslacht door elkaar heen lopen. Twee 
deelnemers gaven aan dat dit in hun geval deels een rol speelde. 
 

Liesbeth: “Toen ik nog niet bezig was met dat vrouw-zijn, toen fantaseerde ik wel eens 
een vrouw in mijn bed, zoals waar ik nu ook wel op internet naar kijk, zoals ze er 
gekleed uit zag.”  
Interviewer: “Hoe fantaseerde je dat dan, over jezelf?”  
Liesbeth: “Ja, dan dacht ik dat ik zelf die vrouw was. En dat dat dan bij mij gebeurde 
wat ik dan in mijn fantasie zag.” 
 
Interviewer: “Wat voor fantasieën waren dat?” 
Rosa: “Dat je als meisje of als vrouw seks hebt, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ik zou 
het geen autogynefilie willen noemen. Maar het neigt er wel naar, uiteindelijk. … Omdat 
je jezelf als vrouwelijk labelt … en je tegelijkertijd op vrouwen focust voor hetgeen je 
aantrekkelijk vindt. En daar vervolgens je eigen lijf voor gebruikt.” 

 
Tijdens het fantaseren vervulden Liesbeths en Rosa’s eigen lichamen zowel de rol van subject 
als van object. Het vrouwbeeld waar zij hun lichaam aan spiegelden was tegelijkertijd iets 
waar ze zich mee identificeerden, en waar ze zich tot aangetrokken voelden. 
 
Rosa refereert in haar citaat aan de hierboven al besproken theorie van autogynefilie. De 
combinatie van seksuele aantrekking en identificatie lijkt Blanchards theorie in eerste instantie 
te bevestigen. Terwijl Blanchard echter suggereert dat seksuele aantrekking uiteindelijk 
identificatie veroorzaakt, heeft Rosa het slechts over het tegelijkertijd aanwezig zijn van deze 
twee aspecten zonder een causaal verband tussen deze twee. Hoewel het mogelijk is dat haar 
identificatie het gevolg was van een eerder bestaande seksuele aanleiding, beschrijft Rosa juist 
dat deze seksuele lading pas ontstond nadat ze zich, vanuit een verlangen om het vrouwbeeld 
uit te proberen, om had gekleed. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat het één het ander niet 
heeft veroorzaakt, maar dat identificatie en aantrekking simpelweg tegelijkertijd aanwezig 
waren en hierdoor met elkaar verweven raakten.  
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Ook in andere contexten kwam tijdens de interviews vaak naar voren dat aantrekking en 
identificatie soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Zo weet Jeroen niet of hij naar 
mannen op straat kijkt omdat hij ze aantrekkelijk vindt of omdat hij op ze wil lijken, en Anke 
weet niet goed of ze op vrouwen valt of jaloers op ze is. 
 

Jeroen: “En het begin van dit proces, ja dan keek ik natuurlijk heel veel naar mannen … 
En ja dan denk ik: kijk ik nou naar mannen omdat ik op ze val of dat ik dan denk zo wil ik 
ook wel zijn?” 
 
Anke: “Sinds ik erachter kom dat ik zelf ook een vrouwelijke kant heb, ben ik almaar 
meer mijzelf de vraag gaan stellen: val ik nou op vrouwen of ben ik alleen maar 
ontzettend jaloers op ze?” 

 
De empirische basis van dit onderzoek is te klein om conclusies te trekken over de wel of niet 
bestaan causale relatie tussen het verlangen vrouw te zijn en fantasieën waarin identificatie en 
aantrekking door elkaar lopen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat bij deze twee geïnterviewden 
identificatie niet het gevolg was van seksuele aantrekking, maar dat het tegelijkertijd bestaan 
van seksuele aantrekking tot en identificatie met het vrouwbeeld bij deze twee deelnemers 
een rol speelde in de seksuele opwinding die zij ervoeren wanneer zij zich omkleedden. 
 
Samenvattend is cross-gender fantaseren het dromen over, ‘spelen’ met en uitproberen van 
het beeld van het gewenste geslacht, soms in de fantasie en soms door middel van kleding. 
Seksualiteit speelt hierbij in elk geval een gedeelte van de tijd een rol, maar de seksuele 
opwinding die de geïnterviewde MV-transgenders ervoeren, nam meestal na verloop van tijd af 
of verdween geheel. De seksuele opwinding was voor de MV-transgenders een vaak ongewenst 
effect van het omkleden en niet het beoogde doel. Het cross-gender seksueel fantaseren en/of 
het masturberen voelde in een aantal gevallen als compulsief. Soms ging het om masochistische 
seksuele fantasieën. Het cross-gender fantaseren riep vaak negatieve gevoelens op, zoals 
schaamte, schuldgevoelens en frustratie. Mogelijke verklaringen voor de seksuele opwinding en 
het masturberen zijn het omgaan met spanning, frustratie en verborgenheid, het overschrijden 
van de eigen identiteit en het door elkaar lopen van aantrekking en identificatie.  
 

7.4 Seksuele voorkeur en de ontwikkeling van een seksuele identiteit 

Waar seksuele voorkeur verwijst naar de voorkeur voor (seksuele) partners van een bepaald 
geslacht of juist van beide geslachten, verwijst de term seksuele identiteit naar het zich 
identificeren, of door anderen geïdentificeerd worden, met een seksueel ‘label’. Deze twee 
aspecten van seksuele diversiteit corresponderen vaak met elkaar, maar niet in alle gevallen. 
Ten eerste wordt seksuele aantrekking tot een bepaald geslacht om allerlei redenen niet altijd 
vertaald naar seksuele identiteit. Omdat seksuele identiteitslabels daarnaast zowel naar het 
eigen geslacht verwijst als naar dat van potentiële partners, geldt voor transgenderpersonen 
soms ook dat het lastig is hoe zij hun identiteit moeten benoemen, omdat hun eigen 
geslachtsuiting veranderd is of omdat deze niet als mannelijk óf vrouwelijk kan worden 
beschreven.  
 
In hoeverre seksuele voorkeur voor mensen van een bepaald geslacht wordt beïnvloeddoor het 
transgender-zijn is moeilijk te zeggen. Wel kan de voorkeur van de geïnterviewden worden 
beschreven, en ook de manier waarop zij deze voorkeur vertaalden naar een seksuele 
identiteit. Uit de interviews bleek daarnaast dat het ontdekken van deze voorkeur en het 
ontwikkelen van een seksuele identiteit sterk verstrengeld was met het ontdekken van de eigen 
genderidentiteit. Hieronder wordt eerst beschreven hoe de deelnemers hun seksuele voorkeur 
beleefden en in hoeverre deze overeenkwam met hun seksuele identiteit. Vervolgens wordt 
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ingegaan op drie ontwikkelingspaden van seksuele identiteit in samenhang met 
genderidentiteit. 

 
7.4.1 Diversiteit in seksuele voorkeur en seksuele identiteit 
 
De geïnterviewden waren divers in hun seksuele voorkeur voor mannen, vrouwen en/of 
anderen. Van de MV-transgenders voelden Liesbeth, Marga en Esther zich aangetrokken tot 
vrouwen; Esther hield daarnaast de mogelijkheid open dat zij zich tot genderdysfore jongens 
aangetrokken kon voelen. Marga vond het niet belangrijk om haar seksuele voorkeur te 
benoemen. Liesbeth en Esther konden zich tot op zekere hoogte met het label lesbisch 
identificeren, al vond Liesbeth dat ze pas na de GAB lesbisch zou zijn en vond Esther het maar 
een ‘hokje’ waar ze niet in het bijzonder trots op was.  
 

Esther: “Ja, nou ja, lesbisch … weet je, al die terminologie, het is allemaal zo plastisch, 
het is maar om het hokje aan te geven en ja, ik weet niet of ik nou zo trots ben op het 
feit van woehoe, ik ben lesbisch. ... Ik val gewoon op vrouwen en in welk hokje je dat 
wilt duwen, dat schijnt dan lesbisch te zijn … .” 
 

Voor Bianca/Gijs gold dat zij zich als Bianca tot mannen aangetrokken voelde en als Gijs tot 
mannen, wat ze als dubbele heteroseksualiteit beschouwde al vond ze het in feite niet zo 
belangrijk hoe haar seksuele identiteit benoemd werd. Rosa voelde zich niet uitsluitend tot één 
geslacht of genderuiting aangetrokken. Wel vond ze androgyne vrouwen in het bijzonder 
aantrekkelijk. Ze noemde zich biseksueel lesbisch, omdat ze zich op haar plek voelde tussen 
lesbische vrouwen maar niet uitsluitend op vrouwen viel. Vermoedelijk speelde hierbij ook een 
rol dat cismannen in tegenstelling tot cisvrouwen vaker transvrouwen afwezen vanwege hun 
transgender-zijn.  
 

Rosa: “Gender zegt mij, als het om de persoon gaat die ik tegenover me heb, niet zo 
vreselijk veel. ... Maar ik merk wel dat van de ander uit, dat een vrouw sneller openstaat 
om iets met een transvrouw te beginnen dan een man. Dat is wel opvallend.” 
 

Anke tot slot wist niet wat haar seksuele voorkeur was. Ze noemde zich soms aseksueel, maar 
was er eigenlijk nog niet uit. 
 
Van de VM-transgenders voelden Piet, Herbert en David zich tot mannen aangetrokken, waarbij 
de laatste twee aangaven dat ze vooral cismannen aantrekkelijk vonden. Piet en David 
identificeerden zich als homoseksueel. Herbert echter ervaart geen seksuele verlangens en 
voelt zich niet in seksueel opzicht tot personen aangetrokken. Hij identificeert zich daarom als 
aseksueel. Zijn niet-seksuele voorkeur voor mannen benoemt hij als homoromantisch, al vindt 
hij dat ‘homo’ semantisch niet helemaal klopt omdat hij zelf geen gender heeft en dus niet op 
hetzelfde geslacht kan vallen. Paul en Aäron vallen op vrouwen, Aäron voelt zich soms ook 
aangetrokken tot transmannen. Beiden identificeren zich als heteroseksueel. Voor Jeroen tot 
slot vormden zijn seksuele voorkeur en – identiteit een vraagteken. 

 
Jeroen: “Qua seksuele voorkeur denk ik afwisselend dat ik er uit ben ;-) Voorlopig hou ik 
het maar op biseksueel, want ik kom er gewoon niet uit! Als ik mijzelf probeer te 
plaatsen door middel van de door de maatschappij gehanteerde hokjes 'man' en 'vrouw' 
vind ik dat alleen maar verwarrend en datzelfde geldt wanneer ik dat probeer te doen bij 
mijn seksuele voorkeur.” (E-mail) 
 

Hoewel er in het interview niet naar gevraagd werd, maakten geïnterviewden bij het 
beschrijven van hun seksuele voorkeur soms onderscheid tussen cisgender- en 
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transgenderpersonen. Door hun eigen situatie én door hun contacten binnen de 
transgendergemeenschap vonden veel geïnterviewden het blijkbaar niet vanzelfsprekend dat 
geboortegeslacht, lichaam en genderidentiteit met elkaar overeenkomen. Zij specificeerden 
daarom in hun seksuele voorkeur welke combinaties van geboortegeslacht, lichaam en 
genderidentiteit zij precies aantrekkelijk vonden en welke niet. Soms gaf hierbij het lichaam 
de doorslag, soms de dynamiek van genderrollen die zij binnen bepaalde relaties verwachtten. 
Zo vonden David en Herbert cismannen aantrekkelijker dan transmannen vanwege hun lichaam, 
en vond Rosa genderambigue lichamen aantrekkelijk.  
 

Herbert: “Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet op transmannen kan vallen … . Maar ik 
heb wel zoiets van ja, een pik is ook wel heel mooi. En dan bij voorkeur toch wel eentje 
die vanaf de geboorte aanwezig is, want die neofallussen die zijn esthetisch ook niet heel 
erg pleasing.” 
 
David: “Ja, gewoon een échte man. Grote handen, een grote echte man, die mij in zijn 
armen neemt.” 
 
Rosa: “Wat ik heel aantrekkelijk vind, is het beeld van iemand die geen man en geen 
vrouw is, en allebei wel. Dus die fysieke ambiguïteit kan erg aantrekkelijk zijn. … In 
tegenstelling tot een heleboel mensen die zoiets hebben van wat zie ik nou, heb ik zoiets 
van oeh, wauw.” 
 

Aäron daarentegen had een voorkeur voor transmannen boven cismannen, omdat hij bang was 
in de seksuele relatie met een cisman in een onderdanige genderrol terecht te komen. 
 

Aäron: “Tijdens het vrijen ben ik zelf graag, heb ik de actieve rol en heb ik het gevoel 
dat ik dat bij mannen niet zo zou kunnen of zo. Ja, dat gaat misschien ook nergens over, 
maar dat gevoel had ik steeds. En bij transmannen denk ik dan van, dan zou dat meer 
gelijkwaardig zijn of zo.” 
 

Wanneer deelnemers hun seksuele voorkeur vertaalden naar een seksuele identiteit, vonden de 
meesten het logisch om hierbij uit te gaan van het geslacht waarmee zij zich identificeerden. 
Dit gold ook voor deelnemers die geen binaire genderidentiteit hadden: Bianca/Gijs noemde 
zichzelf dubbel heteroseksueel en Herbert vond ‘homo’ eigenlijk niet kloppen omdat hij wel op 
mannen viel maar zelf geen gender had. Er waren een paar deelnemers die wat ambivalenter 
stonden tegenover het linken van hun seksuele identiteit aan hun identificatiegeslacht. 
Liesbeth ging uit van de fysieke staat van haar lichaam en vond daarom dat ze pas na de GAB 
lesbisch zou zijn. Bij Piet en Marga speelde mee dat zij tijdens en na hun transitie bij hun 
partner bleven, en dat hun partner zich seksueel niet anders ging identificeren. 
 

Piet: “ik had een relatie, … en die is ook gewoon tijdens de transitie blijven 
voortbestaan. … Misschien dat je daardoor jezelf veel minder als homo definieert, want 
je bent gewoon altijd samen geweest. En dat ben je gewoon op een speciale manier.” 
 

Dat de meeste deelnemers hun seksuele identiteit wel op grond van hun identificatiegeslacht 
benoemden, geeft al aan dat seksuele identiteit niet alleen te maken heeft met het geslacht 
van de mensen tot wie iemand zich aangetrokken voelt, maar ook over het eigen geslacht. In 
de volgende paragraaf wordt duidelijk dat de ontwikkeling van seksuele identiteit om die reden 
voor veel deelnemers samenhing met het transgender-zijn. 
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7.4.2 Ontwikkelingspaden van seksuele identiteit 
 
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat seksuele voorkeur en genderidentiteit twee 
losstaande eigenschappen zijn, en dat wanneer genderidentiteit verandert, seksuele voorkeur 
hetzelfde blijft. Voor deelnemers die vóór hun coming-out en transitie al op de hoogte waren 
van hun seksuele voorkeur, veranderde daarom slechts het label dat ze aan hun seksuele 
voorkeur toekennen: een lesbische vrouw wordt dan bijvoorbeeld een heteroman. Hoewel één 
deelnemer, Marga, dit slechts als een ‘technische’ verandering beschreef die weinig van doen 
had met haar identiteit, geldt voor veel deelnemers dat seksuele identiteit wel degelijk te 
maken had met hun eigen genderidentiteit. Dit bleek bijvoorbeeld uit de manier waarop de 
seksuele identiteitsontwikkeling bij veel deelnemers verweven was met hun coming-out proces. 
 
Uit de interviews kwamen drie manieren naar voren waarop het transgender-zijn samenhangt 
met de ontwikkeling van een seksuele identiteit. Allereerst waren er deelnemers bij wie de 
zoektocht naar seksuele identiteit samenhing met de zoektocht naar hun genderidentiteit. 
Daarnaast waren er geïnterviewden die aangaven dat ze pas na hun coming-out of hun transitie 
echt hun seksuele identiteit konden ontdekken, of die hun seksuele identiteit opnieuw moesten 
ontdekken. Ten derde gaven veel mensen aan dat ze al voor hun transitie affiniteit hadden met 
de seksuele identiteit van na hun transitie. 
 
Voor Jeroen was de zoektocht naar zijn genderidentiteit sterk verweven met de zoektocht naar 
zijn seksuele identiteit. In zijn puberteit en jongvolwassen jaren ging hij meerdere (seksuele) 
relaties aan, aanvankelijk alleen met mannen en later ook met vrouwen. Het gevoel dat er iets 
niet klopte maakte dat hij zich afvroeg of hij misschien lesbisch was. Toen hij voor het eerst 
een relatie kreeg met een vrouw leek dit aanvankelijk een bevestiging. Jeroen was opgelucht 
dat hij de verklaring had gevonden voor zijn gevoel dat er iets niet klopte. Toch kwam hij er al 
snel achter dat zijn seksuele identiteit geen afdoende verklaring was. Hij vond het op seksueel 
niveau heel prettig om met een vrouw te zijn, en vond seks vanaf toen ook een bijzondere 
ervaring waar hij er daarvóór onverschillig tegenover stond. De lesbische identiteit beviel hem 
echter niet zo, net zomin als de subcultuur van lesbische vrouwen. 

 
Jeroen: “ik kon me niet vinden in het lesbische wereldje, met al die vrouwen. Nee. Het 
was gewoon duidelijk toen ik verder ging nadenken van nee, dit klopt ook niet. Dacht ik 
gatverdamme, ik dacht dat ik er uit was. En toen bleek dat toch niet zo te zijn. Ja, dat 
was wel even een domper.” 
 

Jeroen beschrijft een periode waarin hij verschillende relaties aanging, maar deze steeds ook 
weer uitmaakte. Uiteindelijk kwam hij erachter dat niet het geslacht van zijn partners het 
probleem was, maar zijn eigen geslacht. 
 

Jeroen: “En toen was ik zo in verwarring over van alles en over mezelf dat ik de hele tijd 
dacht, maar dit klopt niet, en nu sta ik op het punt om het wéér uit te maken, en dat 
patroon begon zich te herhalen. … Toen dacht ik ja, maar als het dan geen mannen zijn 
en het zijn geen vrouwen, dan blijft er weinig over! … En toen dacht ik, nu ga ik niks 
meer met iemand aan totdat ik uitgezocht heb hoe dit zit, want ik moet eerst met 
mezelf aan de slag, voordat ik weer iets met iemand anders aan ga.” 
 

Ook andere deelnemers beschrijven een soortgelijk proces, waarin ze het niet slagen van 
seksuele relaties aanvankelijk aan het geslacht van de ander wijten of de verklaring van het 
gevoel anders te zijn zoeken in een niet-normatieve seksuele identiteit. 
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Paul: “Mijn langste relatie so far is met een man geweest. Daarvoor had ik vriendinnen 
steeds. Dat liep elke keer vast, dus toen dacht ik nog heel naïef of verstoppend van, nou 
dat ligt dan aan de ander. Dus dan moet het maar een man zijn in plaats van een vrouw.” 
 
Marga: “Vanaf mijn zeventiende of achttiende heb ik heel erg sterk getwijfeld van goh, 
wat is er met mij aan de hand. Wat ben ik nou eigenlijk. … Ik heb heel lang gedacht dat 
ik homoseksueel was, maar dat was het niet. Maar ik wist ook niet wat het wel was.” 

 
Ook mensen om hen heen dachten soms dat iemand homo of lesbisch was in plaats van 
transgender. Zo dacht een jongen met wie David op zijn zestiende seks had, dat David 
misschien lesbisch was omdat hij last had van vaginisme. 
 

David: “Toen ging hij aan me vragen of ik het wel eens met vrouwen deed en dan met 
voorbindpiemels, had ik zoiets van nou, ben je gek, ik ben niet lesbisch weet je wel, daar 
moest je toen niet mee aankomen. Nou ja, dat was het niet, ik had er niet echt lol aan.” 
Interviewer: “Want waarom vroeg hij dat dan?” 
David: “Ja, ik denk omdat ik toch altijd behoorlijk stoer was, en mannelijk. En omdat hij 
niet bij mij naar binnen kon en hij dacht, heeft ze misschien wel een afkeer van.” 

 
Een tweede manier waarop de ontwikkeling van seksuele identiteit samen leek te hangen met 
het transgender-zijn, was het pas na de transitie kunnen ontwikkelen van een seksuele 
identiteit of het na de transitie opnieuw moeten ontdekken van de seksuele identiteit. Dit gold 
bijvoorbeeld voor Anke. Vóór haar transitie dacht Anke dat ze een ‘normale man’ was: 

 
Anke: “Ik had wel het gevoel dat ik een normale mannelijke seksualiteit had. Dus ik denk 
wel dat ik mijzelf hetero had genoemd als iemand dat had gevraagd.” 

 
Toen Anke haar transgendergevoelens ging ontdekken, betekende dit echter dat ze ook aan 
allerlei vanzelfsprekendheden rondom haar seksualiteit ging twijfelen. Ze was er altijd vanuit 
gegaan dat haar houding ten opzichte van de ‘andere sekse’ hetzelfde was als die van andere 
mannen. Nu kwam ze erachter dat ze niet wist of wat ze voor vrouwen voelde te maken had 
met aantrekking of met identificatie – of eerder nog met jaloezie. 

 
Anke: “Jongens onder elkaar praatten sowieso wel erg weinig over gevoelens, en gezien 
de manier waarop zij naar vrouwen keken, ja, ik kijk ook op een bepaalde manier naar 
vrouwen, en ik heb altijd het gevoel gehad dat dat dezelfde manier was. Namelijk … dat 
daar ook een stuk jaloezie bij zat. Het leek me prachtig mooi om eens een keer in een 
rok te lopen, bijvoorbeeld. En als je dan naar jongens kijkt die naar vrouwen in een rok 
kijken, ja, altijd het gevoel gehad dat dat hetzelfde gevoel was. Nou, later ben ik er wel 
achter gekomen dat dat waarschijnlijk helemaal niet het geval was.” 

 
De verwarring tussen aantrekking en identificatie, ook al in par. 7.3 besproken, betekende voor 
Anke dat ze na haar coming-out haar seksuele voorkeur, en daarmee haar seksuele identiteit 
opnieuw moest ontdekken. Ook in andere interviews komt dit thema naar voren. 

 
Piet: “Val je echt alleen op mannen, is dat fysiek, is dat echt zo? Of is dat zo omdat dat 
altijd iets veiligs was? Of was dat eigenlijk vroeger het vriendjesgevoel? Heeft zich dat 
ontwikkeld tot iets van, ik wil bij die jongens zijn? Ik heb jarenlang gekotst van mijn 
eigen lijf, heeft dat ervoor gezorgd dat ik vrouwenlijven maar beter niet kan zien? En hoe 
zit dat nu? Voel je je daar nu beter bij? Wat ik daarmee wil zeggen is, dat ik, ik zal niet 
zeggen dat ik nu daar echt over twijfel of ik nou nog wel een homo ben, maar het is wel 
meer open dan het was.” 
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Ook om andere redenen gingen deelnemers hun seksuele identiteit opnieuw ontdekken. 
Aangezien seksuele identiteit niet alleen over voorkeur gaat, maar ook over het gevoel van 
identificatie met een bepaalde groep, speelde ook het sociale aspect een rol. Zo werd eerder 
al beschreven hoe Rosa na haar coming-out haar seksualiteit en daarmee ook haar seksuele 
voorkeur ging verkennen, en erachter kwam dat ze niet uitsluitend op vrouwen viel. 
Tegelijkertijd kwam ze er ook achter dat ze zich thuis voelde tussen lesbische vrouwen, en 
heeft ze haar plek in de lesbische wereld ontdekt. 

 
Rosa: “Wat voor mij heel belangrijk was, is dat ik merkte dat binnen het circuitje, en ik 
zit dan een beetje in het circuitje dat rond een café cirkelt, in dat circuitje heb ik mijn 
plek. Die is ontstaan, ik kom daar nu een aantal jaartjes, heel bewust, om andere 
vrouwen te ontmoeten. Dat is onderdeel van die zoektocht geweest. Inmiddels heb ik 
daar gewoon mijn plek. Als ik te lang niet geweest ben, en ik kom weer dan hebben ze 
echt zoiets van kom je nou eindelijk ook weer eens een keer, want we hebben je 
gemist.” 

 
Een derde manier waarop de ontwikkeling van seksuele identiteit verweven was met het 
transgender-zijn, was door de affiniteit die sommige deelnemers al vóór hun coming-out 
voelden met de seksuele identiteit die ze na hun transitie zouden aannemen, of juist een 
gebrek aan affiniteit met de seksuele identiteit die ze vóór hun transitie hadden. Wat opvalt is 
dat alle geïnterviewde VM-transgenders iets dergelijks omschrijven, terwijl geen van de MV-
transgenders dit naar voren bracht. Het is moeilijk te zeggen of geslacht hierbij inderdaad een 
rol speelt en op wat voor manier. VM-transgenders die zich na hun transitie tot mannen 
aangetrokken voelden, vertelden bijvoorbeeld dat ze daarvoor ook al affiniteit hadden met de 
homobeweging, zonder te begrijpen waarom. 

 
Herbert: “Al vanaf een jaar of 16 zocht ik homo’s op in de media. Dus Queer As Folk en 
dat soort dingen. Maar ik begreep niet waarom. En ik wist gewoon niet waarom dat me zo 
aantrok. En nou ja, pas ergens in 2004 of zo viel het kwartje een keer. … Toen was dat 
echt zo van, eigenlijk voel ik me gewoon het meest verbonden met hen. En nog een paar 
jaar later begreep ik pas echt waarom dan.” 
 
David: “Ik had heel veel affiniteit met de homowereld, meer met de homowereld dan 
met de lesbische wereld. En dat snapte ik natuurlijk niet, ik viel ook altijd op homo’s, 
dat is ook heel lastig.” 

 
Heteroseksuele transmannen gaven juist aan zich nooit zo thuis te voelen in de lesbische 
wereld, of zich niet als lesbische vrouw wilden benoemen. 
 

Paul: “Dus ik ben wel eens naar het COC geweest met een paar vrienden, maar ik voelde 
me daar ook nooit heel erg thuis. Ja, voor de buitenwereld waren we wel een lesbisch 
stel. Met vriendinnen toen. Ik kan me niet herinneren, ik denk niet dat ik mezelf 
lesbienne noemde. Maar misschien is dat ook een verdringing nu hoor. Ik kan het me niet 
zo goed meer herinneren.” 

 
Wat ook wel genoemd werd, is dat heteroseksuele transmannen ook vóór hun transitie al 
relaties hadden met bi- of heteroseksuele vrouwen, en niet met lesbische vrouwen. 
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7.5 Relatiegeschiedenis en transitie 

In de interviews is bij het thema relaties vooral uitgediept hoe seksualiteit binnen relaties 
werd beleefd; minder aandacht ging uit naar de niet-seksuele aspecten van romantische 
relaties. Wel is in de interviews besproken wat voor relaties geïnterviewden tijdens hun leven 
tot dan toe hadden gehad. Hieruit kwam vaak het beeld naar voren dat de relatiegeschiedenis 
van deelnemers deels samenhing met hun transitiegeschiedenis. De coming-out en erop 
volgende transitie vormde in het leven van de geïnterviewden vaak een breekpunt; een punt 
waarin hun leven een andere wending nam. Dit had ook impact op het verbreken van relaties 
en het aangaan van nieuwe relaties. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de 
verwevenheid van relatiegeschiedenis en transitiegeschiedenis aan de hand van verschillende 
scenario’s. Het begrip ‘relatiegeschiedenis’ wordt breed gehanteerd en omvat zowel vaste 
relaties als losse seksuele contacten. 
 
7.5.1 Geen relaties/seksuele contacten 
 
Twee deelnemers, Liesbeth en Anke, hadden ten tijde van het interview nooit een relatie of 
seksueel contact met een ander gehad. Liesbeth zat tijdens het interview in de diagnostische 
fase van de GAB, Anke vermoedde ‘klaar’ te zijn met haar transitie. Uit de interviews blijkt dat 
het niet hebben gehad van een (seksuele) relatie mogelijk deels in verband kan worden 
gebracht met hun transitie. In hoofdstuk 5 is beschreven dat Liesbeth het vanwege haar 
gevoelens van incongruentie tussen zelfbeeld en met name genderrol onprettig lijkt om in haar 
huidige situatie een relatie of seksueel contact aan te gaan. Anke brengt het niet hebben van 
een relatie in verband met haar verwarring over haar seksuele voorkeur, in paragraaf 7.4 
beschreven, en met haar algemene sociale ontwikkeling. Ze is altijd sterk op zichzelf gericht 
geweest en pas nu ze in transitie is gegaan en in therapie zit, is ze aan het ontdekken dat ze 
het prettig vindt om meer sociale contacten te hebben. Het krijgen van een relatie ziet ze als 
een mogelijke volgende stap in haar ontwikkelingsproces, waar ze nu nog niet aan toe is. 

 
Anke: “Die transitie is dermate veelomvattend dat het ook geen moment is om nieuwe 
relaties aan te gaan en … omdat ik ook niet precies weet waar ik op val en ook niet 
precies weet wat er aan de hand is, dat heeft eerst meer tijd nodig denk ik. … Zo’n 
transitie gaat ook veel verder dan alleen maar een lichamelijke transitie natuurlijk. Als 
man leefde ik ook heel sterk alleen, en nu ik verder kom in mijn transitie en ook verder 
kom vanuit al die therapie die ik sindsdien ook aan het volgen ben en gevolgd heb, merk 
ik gewoon dat ik het leuk begin te vinden om in groepen dingen te doen… . Dat is voor 
mijn gevoel één van de eerste stappen om alsnog verder te kijken van goh, wat wil ik 
verder nou op het gebied van samenwonen of op het gebied van, wat zoek ik nou precies. 
En dat is dus ook weer net zo diffuus als die hele seksualiteit.” 

 
Anke en Liesbeth hebben er vrede mee dat ze nooit een relatie hebben gehad. Liesbeth vindt 
het soms eenzaam om geen partner te hebben, maar vindt het wel prettig dat ze niet 
afhankelijk is van wat een eventuele partner van haar transitie zou vinden. Anke vindt het 
vooral begrijpelijk dat ze nooit een relatie heeft gehad, maar in hoeverre ze er tevreden of 
ontevreden over is, kwam in het interview niet aan de orde. 
 
7.5.2 Relaties vóór de transitie 
 
Deelnemers kenden verschillende betekenissen toe aan de relaties die zij vóór hun transitie 
aangingen. Wat opvalt, is dat veel deelnemers hun transgender-zijn in verband brengen met de 
keuze voor bepaalde relaties. Zo geeft een aantal VM-transgenders aan dat zij zich vóór hun 
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transitie ‘mee lieten slepen’ in een relatie zonder er al te veel bij stil te staan of deze relatie 
echt bij ze paste. Zoals Aäron het verwoordt: 

 
Aäron: “Ik ben nooit verliefd geweest op mijn ex, maar ik kende ook niet anders, zij was 
de eerste vrouw, en daar ben ik gelijk mee huppakee gaan samenwonen. En nu leer ik 
natuurlijk zoveel andere vrouwen en mensen kennen dat ik weet ook wat er mogelijk is, 
en dat ik denk van oh my god, er gaat echt een wereld voor me open.” 

 
Mogelijk kan dit in verband worden gebracht bij de moeite die veel transgenders vóór hun 
transitie hadden met het leren kennen en aangeven van hun eigen wensen en grenzen. Het is 
ook mogelijk dat transgenderpersonen door hun transitie juist meer dan de gemiddelde niet-
transgender stilstaan bij de keuzes die ze maken in het leven én op relatiegebied, en hierdoor 
retrospectief negatiever terugkijken op eerdere relaties. 
 
Zoals eerder aangegeven, hing de zoektocht naar seksuele identiteit voor sommige deelnemers 
ook samen met hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Voor hen geldt dat relaties vóór de 
transitie onderdeel uitmaakten van deze zoektocht. Door het aangaan van relaties met 
verschillende partners probeerden zij erachter te komen wat hun seksuele voorkeur was en 
reflecteerden ze uiteindelijk ook op hun eigen genderidentiteit. Het aangaan van een relatie 
met jongens of mannen was voor sommige VM’s ook een manier om zich toegang te verschaffen 
tot de jongenswereld. Een mannelijke partner gaf ze dan een ‘maatjesgevoel’. Voor één MV, 
Marga, gaf het aangaan van een relatie met een vrouw haar echter juist het idee dat ze toch 
een normale man was. 
 
Niet bij iedereen lijkt het transgender-zijn echter zo’n rol te spelen bij het aangaan van 
relaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor David. Wel merkte hij dat zijn latente 
transgendergevoelens de relatie soms bemoeilijkten. Zijn partner vond het bijvoorbeeld 
jammer dat hij zich niet vrouwelijker kleedde. 

 
7.5.3 Uit elkaar als gevolg van transitie 
 
Zes van de geïnterviewden hadden ten tijde van de start van hun transitie een relatie. Slechts 
één van deze relaties, namelijk die van Marga, hield stand. Bij de relatiebreuken van de 
andere geïnterviewden speelde de transitie steeds een doorslaggevende rol. Ook had één 
geïnterviewde na haar coming-out en vóór het begin van haar GAB een relatie die uiteindelijk 
werd verbroken vanwege haar verdergaande transitie.  
 
Niet in alle interviews is besproken wát voor rol de transitie precies speelde, en of de partner 
het uit had gemaakt of de geïnterviewde zelf. In de interviews waarin dit wel is besproken 
kwam in bijna alle gevallen naar voren dat de partner moeite kreeg met de genderidentiteit 
van de geïnterviewde, die anders bleek te zijn dan gedacht, of met het door de transitie 
verander(en)de lichaam. Soms werd die moeite vooral in verband gebracht met een 
discrepantie tussen de stabiel blijvende seksuele voorkeur van de partner en de verander(en)de 
genderidentiteit en lichaam van de geïnterviewde. 
 

Herbert: “Maar ja, hij is hetero, dus. Voor hem is het gewoon niet meer te doen. En dat 
snap ik ook best.” 
 

Los van seksuele voorkeur lijkt echter ook het veranderende lichaam een belangrijke rol te 
spelen. Piet en zijn partner gingen pas jaren nadat Piet zijn transitie achter de rug had, uit 
elkaar. Hoewel andere factoren dan de transitie meespeelden, is de transitie volgens Piet wel 
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de voornaamste reden geweest. Dat Piets lichaam zo sterk is veranderd bleek voor hem 
onoverkomelijk. 

 
Piet: “Dat je eerst een relatie had met iemand die fysiek een ander figuur had dan 
diegene nu heeft. Ja. Want dat is uiteindelijk waar het toch gewoon op neerkomt, dat 
dat de reden is geweest voor mijn partner om toch te zeggen van joh, het lukt me 
gewoon niet. Ik heb altijd gezegd, ik steun je hier 100% in en voor mij maakt het niks uit 
wat voor omhulsel er nou zit om de persoon die je bent. Maar het maakt dus wel uit. En 
daar moet ik dus gewoon heel eerlijk in zijn, het maakt voor mij wel uit.” 

 
Dat zijn partner biseksueel was, bleek geen garantie dat hij zich prettig zou blijven voelen bij 
het veranderde lichaam van Piet. 
 

Piet: “Hij was eigenlijk gewoon biseksueel, en voor hem kon het allebei en hij had ook 
relaties gehad met mannen en met vrouwen weet je, dus het was ook, dus voor hem was 
dat gewoon. Alles was mogelijk zeg maar. Dus je hoopt dat je juist daarom het samen 
wel doorstaat. Omdat inderdaad één van de twee daar gewoon zo flexibel in is, dat dat 
moet kunnen. Maar ja, die flexibiliteit naar mij toe, naar het oude omhulsel wat daar 
eerst zat, ja, dus toch niet, dat oude beeld is gewoon niet, dat heeft niet weg kunnen 
gaan denk ik. Nee, dus dat is gewoon heel pijnlijk.” 
 

Rosa had voordat ze met de hormoonbehandeling begon een relatie met een andere 
transvrouw. Dat deze uiteindelijk werd beëindigd wijt ze aan de seksuele voorkeur van deze 
partner, maar dat haar eigen lichaam zou gaan veranderen speelde ook een belangrijke rol. 
Haar partner vond het op seksueel gebied namelijk moeilijk dat Rosa’s seksuele organen 
zouden veranderen. 
 

Rosa: “Die relatie is uiteindelijk stukgelopen omdat zij op mannen viel, en ik dat niet 
was. Hij is seksueel erdoor stukgelopen omdat zij niet met mij kon vrijen omdat ik nog 
voor mijn operatie zat, en er bij mij iets zat wat weggehaald zou worden en dat 
blokkeerde haar.” 
 

In één geval lag het niet aan de partner, maar maakte de geïnterviewde de relatie zelf uit toen 
hij in transitie ging. Hoewel zijn partner positief reageerde op zijn coming-out, vond Paul zelf 
de relatie niet meer bij hem passen. 
 

Paul: “In mei of zo dat dat kwartje bij mij donderde, ik had toen nog een relatie met 
een man … . Die relatie heb ik een week erna... Tenminste ik heb het er wel met hem 
over gehad, en het was heel OK. En een week erna had ik zelf zoiets van ja, dit betekent 
ook wel het einde van de relatie, want dit klopt voor mij niet.” 

 
Niet bij alle geïnterviewden van wie de relatie vanwege de transitie is verbroken was duidelijk 
wat het precies moeilijk maakte om de relatie voort te zetten. Uit het bovenstaande blijkt in 
elk geval dat de seksuele voorkeur van de partner niet het enige is dat hierbij een rol kan 
spelen. Ongeacht de seksuele voorkeur van de partner lijkt ook het aanzienlijk veranderen van 
het lichaam in relatief korte tijd een factor van belang te kunnen zijn. Het is ook in te denken 
dat naast de verandering van het lichaam, ook de verandering van publieke identiteit een rol 
zou kunnen spelen. Tot slot kan ook degene die in transitie gaat erachter komen dat de relatie 
niet meer past bij de persoon die hij is of wil zijn. 
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7.5.4 Relaties die aanblijven 
 
Slechts één van de zes geïnterviewden die tijdens het begin van haar transitie een relatie had, 
is bij haar partner gebleven, namelijk Marga. Hoewel Marga’s transseksualiteit voor haar vrouw 
een behoorlijke schok opleverde, beschrijft Marga hun relatie, impliciet, op een positieve 
manier. Seksualiteit vormt een probleem binnen hun relatie vanwege een discrepantie tussen 
de heteroseksuele voorkeur van Marga’s partner en Marga’s huidige vrouw-zijn. Op dit moment 
zijn ze seksueel weinig actief. Marga raakt haar partner wel aan, maar omgekeerd heeft haar 
partner het te moeilijk met Marga’s lichaam. Hier kunnen ze echter wel samen over praten. 
 

Marga: “Ik kan mijn vrouw nu wel aanraken en dat vindt ze ook fijn. Maar zij kan het niet 
opbrengen om mij aan te raken. En daar kan ik haar ook niet toe dwingen, dat ga ik ook 
niet doen. Want als ik dat doe heb ik het verloren. Dus zij moet zelf mij gaan ontdekken 
en zichzelf toestaan dat het kan. Maar goed, daar moet ik geduld mee hebben. Maar dat 
hebben we ook tegen elkaar uitgesproken.” 
 

Marga verwacht dat dit zich in de toekomst nog gaat ontwikkelen, en dat het een kwestie van 
geduld is. Ze weet echter niet zeker of haar partner ooit seksuele toenadering zal zoeken en of 
ze hun seksuele relatie nog samen kunnen ontwikkelen. Andere aspecten van hun relatie vindt 
ze echter belangrijker dan seksualiteit. 
 

Marga: “Het geeft ook wel een gevoel van teleurstelling. Tegelijkertijd denk ik, we 
hebben zo veel met elkaar gedeeld en samen gehad, ze heeft zo veel weggecijferd en 
opgeofferd, wie ben ik dan nog om daar een punt van te maken? Dat ga ik dan ook niet 
doen. Dat gaan we niet doen. Dus dan maar liever een celibatair leven dan dit verhaal 
geven aan haar. Kijk, als je me vraagt ben je gelukkig dan zeg ik ja, maar ben je 
seksueel actief, nee. Maar dan kun je nog wel gelukkig wezen. Ja. Die wens blijft 
natuurlijk wel, maar die is niet dominant. Dat speelt geen dominante rol meer, daar ben 
ik wel lekker vanaf. Ik heb het gevoel dat ik nou veel transparanter door het leven ga. 
Mijn geheim is weg en ik kan alles delen met een ander. Ja, dit is gewoon ik.” 
 

Marga vindt het belangrijk dat ze door haar transitie op het emotionele vlak intiemer kan zijn 
met haar partner: doordat ‘haar geheim weg is’ kan ze nu alles met haar partner delen. Ook 
het delen van een gezamenlijke geschiedenis en de steun van haar partner voor haar transitie 
spelen een rol in haar acceptatie van het ontbreken van seksualiteit binnen hun relatie. Wat 
daarnaast meespeelt, is dat seksualiteit in hun relatie nooit een grote rol heeft gespeeld en dat 
Marga verminderde seksualiteit ook bij hun levensfase vindt horen. 
 

Marga: “kijk, ik ben nu wel op een leeftijd gekomen dat seksualiteit niet meer zo’n 
primaire factor is als het ooit is geweest. Maar met de jaren nam dat ook af. Mijn vrouw 
had nooit zo veel zin en die had vaginisme. En op een gegeven moment voelde ik me daar 
ook wel goed bij. Ik had op een gegeven moment ook niet zo veel zin om dat te doen.” 
 

Onder sommige andere geïnterviewden bestaat het beeld dat transgenderpersonen die bij hun 
partner blijven, door deze partner geremd worden in hun transitie. Zij kennen bijvoorbeeld 
verhalen van transgenderpersonen waarvan het transitieproces vertraagd werd doordat hun 
partner meer tijd nodig heeft om eraan te wennen, of niet achter de ontwikkelingen staat. 
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7.5.5 Wel of geen relatie tijdens de transitie 
 
Een aantal deelnemers gaf aan dat de transitie geen goed moment is om een relatie te 
beginnen of überhaupt een partner te hebben. Ze waren tijdens dit proces veel met zichzelf 
bezig en konden hun aandacht niet op een andere persoon richten.  
 

Rosa: “Ik was ook met volslagen andere dingen bezig, ik was vol met die transitie bezig, 
met het managen van dat hele proces.” 
 
Paul: “Er speelde toen zoveel in mijn leven, was met zoveel dingen bezig dat ik er ook 
gewoon niet de ruimte voor had. En dat ik teveel met mezelf bezig was om gewoon echt, 
die nieuwsgierigheid die ik naar mezelf had ook nog naar een ander te kunnen hebben of 
zo, op die manier.” 

 
Andere redenen om geen seksuele relatie aan te gaan waren gebrek aan seksueel verlangen na 
de start van de hormoontherapie, en de op dat moment sterk gevoelde incongruentie tussen 
zelfbeeld en lichaam. Andere deelnemers gingen wel relaties en seksuele contacten aan tijdens 
hun transitie. Zij merkten hierbij wel vaak problemen op die te maken hadden met 
bovenstaande factoren. Zo heeft Aäron veel last van de incongruentie, en seks is voor hem 
vaak onbevredigend. Toch zou hij seks ook niet willen missen: 

 
Aäron: “De hele tijd dat het hele traject nog gaat duren, voordat je eenmaal zo’n meta-
operatie kunt krijgen. En die hele tussenliggende tijd, dan denk ik jezus, als ik in die 
tussentijd geen seks heb of zo. Of van die rare seks. Half en half. Nou, daar moet ik echt 
niet aan denken hoor. Nee, dan zinkt de moed me in de schoenen.” 
 

Het transitieproces levert voor sommige deelnemers ook extra, tijdelijke dilemma’s op over de 
timing van het onthullen van hun lichamelijke situatie. Waar transmannen ook na hun transitie 
vaak hun lichamelijke situatie ‘uit moeten leggen’, geldt dit voor transvrouwen die voor een 
geslachtsoperatie kiezen vooral in de tijdelijke periode van hun transitie. Esther koos ervoor 
om potentiële partners niet meteen op de hoogte te stellen van haar genderdysforie en haar 
pre-operatieve genitaliën. Dit leverde haar de angst op dat het vóór die tijd per ongeluk 
ontdekt kon worden: 

 
Esther: “Stel dat ze iets geiler worden, en het begint een beetje serieus te worden, dat 
ze dan toch ook al op plekken kunnen komen zonder dat je met elkaar naar bed gaat. 
Maar dat ze dan al op plekken komen waar ze toch eigenlijk op dat moment voor jouw 
gevoel niet thuis horen. En als ze het dan nog niet weten, kan dat ook wel tot problemen 
leiden.” 
 

Ondanks de extra afwegingen en problemen die een relatie tijdens de transitie op kon leveren, 
keken deelnemers ook positief terug op relaties en seksuele contacten die zij tijdens hun 
transitieproces meemaakten. Het zijn vaak de eerste seksuele relaties die vanuit het 
identificatiegeslacht beleefd kunnen worden, ook al ‘klopt’ het lichaam lichamelijk nog niet: 

 
David: “Ik was toen nog lichamelijk wel helemaal vrouwelijk, maar het was wel bijzonder 
om met iemand te slapen weer en mijzelf vanbinnen in ieder geval wel helemaal man te 
voelen.” 

 
Waar het transitieproces voor veel deelnemers het einde van hun eerdere relatie betekende, 
leverde het transitieproces voor sommigen ook juist nieuwe relaties op. Esther, David en Rosa 
leerden namelijk juist binnen de transgendergemeenschap nieuwe partners kennen. Esther en 
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Rosa kenden aan deze relaties geen andere betekenis toe dan aan relaties met 
cisgenderpersonen. Bij David ging het meer om experimentele contacten. Seks hebben met 
andere transjongens ervoer hij als een prettige, veilige manier om zijn eigen seksuele 
verlangens opnieuw te ontdekken, ook al viel hij eigenlijk meer op cismannen. 

 
David: “Transmannen zijn op dat gebied heel veilig vind ik. Die snappen precies, ik 
bedoel, je weet precies van elkaar… wat je hebt en wat je niet hebt, en je weet hoe 
moeilijk dat kan voelen, en dat soort dingen.” 

 
7.5.6 Daten tijdens en na de transitie 
 
Waar sommige deelnemers ook tijdens hun transitie relaties aangingen, gold voor anderen dat 
zij klaar waren om een nieuwe partner te zoeken of nieuwe seksuele contacten aan te gaan op 
het moment dat zij ook lichamelijk ‘klaar’ waren. Dit betekent niet per se dat alle operaties of 
alle onderdelen van de GAB achter de rug waren; Jeroen bijvoorbeeld was van plan om nog een 
buikoperatie te laten doen, maar vond zijn borstoperatie het beslissende moment waarop hij 
er klaar voor zou zijn om weer relaties aan te gaan. 

 
Jeroen: “Ik heb altijd gezegd: als de borstoperatie geweest is, dan ben ik zover dat ik 
ook tegen iemand anders kan zeggen, ja maar ik zie er zo uit en daar moet je het maar 
mee doen, en als je dat niet kunt, ja, dan so be it, dan houdt het gewoon op. En op dat 
punt ben ik nu. Dus daar sta ik ook weer open voor.” 

 
Meerdere deelnemers waren van plan om na hun transitie weer actief gaan daten of waren dit 
na hun transitie daadwerkelijk gaan doen. Zoals in de vorige paragraaf al werd aangestipt, 
leverde het daten voor de deelnemers extra uitdagingen op vanwege het transgender-zijn. 
Allereerst vonden deelnemers die op wat latere leeftijd dan gemiddeld begonnen met daten 
het moeilijk hoe je dat eigenlijk aanpakt. Het zoeken van een partner of seksueel contact kan 
gezien worden als een vaardigheid die onderdeel uitmaakt van de seksuele ontwikkeling, en 
daarmee als één van de vaardigheden die sommige transgenders pas laat onder de knie krijgen. 
In het volgende hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan, want meerdere deelnemers 
wilden graag (beter) leren flirten en daten. 
 
Wat het daten echter nog extra moeilijk maakte voor de geïnterviewden was de angst voor 
afwijzing vanwege het transgender-zijn. Hoewel deze angst door sommige deelnemers als 
ongegrond werd beschouwd, waren andere geïnterviewden beducht voor de moeilijkheden die 
het kon opleveren om als transgenderpersoon een partner te vinden. Door eigen ervaringen of 
ervaringen van vrienden wisten ze dat de angst voor afwijzing ook reëel kon zijn. 
 
Rosa bemerkte hierbij een verschil tussen cisgendermannen en -vrouwen. Cisvrouwen hadden 
in haar ervaring vaak weinig problemen met haar transgendersituatie, maar cismannen 
reageerden op een onprettige manier. 

 
Rosa: “Op mijn leeftijd is het … heel erg makkelijk om die te pakken te krijgen en daar 
iets mee op te zetten, op te bouwen. ... Het is in eerste aanleg makkelijk om op te 
zetten. Wat wel zo is, is dat heel vaak op het moment dat ze door krijgen dat je anders 
in elkaar zit, dan gaat die man eerst, kijkt ie even zo naar beneden of hij zelf zijn pik 
nog heeft. En dan zie je een soort ‘oh shit’ reactie in dat lijf komen. En dan is het alweer 
klaar. Mannen haken heel snel af op het moment dat ze je achtergrond kennen, of je 
moet wel heel sexy zijn, en dan willen ze nog wel wat met je doen, maar dan is het pure 
geilheid en niet meer dan dat. En dat slag is er. ... En dat heeft niet te maken met mij, 
maar dat heeft te maken met hun eigen seksualiteit. Want de reactie is dan, heel 
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stereotiep, toch wel van ja maar ik ga toch niet met een vent in bed liggen. Voor je het 
weet denken ze dat ze homo zijn. En ik heb die opmerking ook wel eens gekregen van 
gatver, ik ben toch geen homo.” 

 
Rosa merkte aan de reacties van dit soort mannen dat ze haar niet zozeer afwezen omdat ze 
afknapten op haar lichaam of uiterlijk, maar eerder vanwege hun interpretatie van haar 
geslacht en wat dit voor hun eigen identiteit zou kunnen betekenen. Vanwege de kennis over 
Rosa’s geboortegeslacht erkenden ze haar niet langer als vrouw maar zagen ze haar als ‘vent’, 
ondanks het feit dat ze haar aanvankelijk wel als vrouw herkenden en aantrekkelijk vonden. 
Dit betekende dat seksueel contact met Rosa in hun ogen geen heteroseksueel contact zou 
zijn, en hen homoseksueel zou maken. 
 
Kennis over het geboortegeslacht kan er dus toe leiden dat een transgenderpersoon niet meer 
wordt erkend in zijn of haar identificatiegeslacht, en kan ook afwijzing tot gevolg hebben. Dit 
gegeven kon deelnemers voor een lastig dilemma stellen. Zo verwachtte Esther dat haar 
geslachtsoperatie haar de mogelijkheid zou geven ‘stealth’ te gaan: om zonder moeite als 
vrouw te worden erkend vanwege het niet zichtbaar zijn van haar verleden. Ze verwachtte dat 
het operatieresultaat in haar geval dusdanig zou uitpakken dat een toekomstige partner niet 
aan haar lichaam zou kunnen zien dat ze niet met een vrouwenlichaam was geboren. Omdat ze 
bang was dat haar partner haar niet meer als “100% vrouw” zou kunnen zien als deze achter 
haar geschiedenis zou komen, overwoog ze om er niets over te vertellen. Tegelijkertijd vond ze 
het belangrijk om in een relatie geen grote geheimen voor elkaar te hebben en wederzijds op 
de hoogte te zijn van belangrijke levensgebeurtenissen. Een manier om met dit dilemma om te 
gaan was om haar partner wel over haar geschiedenis te vertellen, maar pas op het moment 
dat zij seks hadden gehad en elkaar beter hadden leren kennen. Esther verwachtte dat vooral 
het zien van haar naakte lichaam zou kunnen voorkomen dat een toekomstige partner haar niet 
als vrouw zou erkennen. 

 
Esther: “Het kan goed zijn dat ik het dan pas zou durven te vertellen op het moment dat 
ik met iemand naar bed ben geweest, omdat ik dan zeker weet dat diegene ook echt 
gezien heeft van, ik ben toch echt 100% vrouw, en je hoeft me nergens op af te wijzen. 
Want nu moet ik een heel groot risico nemen, ik vertel het nu al in een vrij vroeg 
stadium, en ik neem nu het risico dat … het dan in zo’n vroeg stadium is dat het eigenlijk 
nog voor een afknapper kan zorgen terwijl ze je eigenlijk als persoon nog helemaal niet 
goed kennen.” 
 

Omdat de andere deelnemers niet de mogelijkheid hadden om stealth te gaan, ging het 
hierboven geschetste dilemma voor hen niet op dezelfde manier op. De meeste actief datende 
geïnterviewden merkten dat mensen in eerste instantie niet aan hen konden zien dat ze 
transgender waren, maar hadden dusdanige geslachtsdelen dat er wel iets uit te leggen viel. 
Voor hen lag de moeilijkheid er niet in of, maar hoe en wanneer ze een toekomstige partner 
over hun transgender-zijn en lichamelijke situatie zouden vertellen. Naast de vraag of een 
toekomstige partner hen wel zou kunnen erkennen in hun identificatiegeslacht, speelde bij hen 
bovendien ook de vraag of een partner hun niet-normatieve lichaam kan accepteren én 
aantrekkelijk vinden. Zo waren homoseksuele transmannen en VM’s bang, dat veel 
homoseksuele cismannen ‘pikgericht’ waren en dat hun geslachtsdelen bij hen niet in de smaak 
zouden vallen. Naast de angst voor afwijzing vanwege het transgender-zijn, waren deelnemers 
soms ook bang voor sensatiezoekers: sekspartners die het een kick vonden om met een 
transgenderpersoon het bed te delen, maar weinig interesse hadden in hun andere 
eigenschappen.  
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Jeroen: “Dus niet dat iemand achter de computer zit en denkt oh, interessant! Wil ik wel 
een keer proberen! En dan ondertussen vrienden aanstoten van kijk wat ik hier nou heb. 
Het moet wel oprecht zijn.” 
 

De geïnterviewden hadden verschillende strategieën om met bovenstaande moeilijkheden 
rekening te houden. Waar Esther ervoor koos om te wachten tot iemand haar beter had leren 
kennen en, na haar operatie, haar naakte lichaam had gezien, kozen andere deelnemers er 
soms juist voor om zo snel mogelijk potentiële partners van hun trans-status op de hoogte te 
brengen. Daten via internet of via contactadvertenties was hiervoor een goede manier. Door in 
het online profiel of de contactadvertentie impliciet of expliciet informatie te geven over het 
transgender-zijn, hoopten sommigen om potentiële partners te treffen die hiervoor open 
zouden staan én hen zouden erkennen in hun identificatiegeslacht, en mensen te vermijden die 
hen enkel om die reden zouden afwijzen. Een nadeel van deze manier van daten vond men 
echter dat het juist sensatiezoekers zou kunnen trekken en dat het via internet moeilijk 
inschatten is hoe iemand werkelijk op de informatie reageert. Jeroen vond het juist belangrijk 
om aan de lichaamstaal van zijn date te kunnen zien hoe het nieuws van zijn transgenderstatus 
op de ander overkwam. 
 

David: “[Op mijn datingprofiel] heb ik niet staan dat ik trans ben, ik dacht van ja, als je 
dat meteen al erop zet, dan trek je ook misschien een beetje dat soort mensen aan dat 
juist op het freakgehalte afkomt.” 
 
Jeroen: “Ik ontmoet liever iemand in levende lijve en dat ik ook gewoon kan vertellen 
hoe het zit en dat diegene daar dan gewoon op kan reageren, en dat je voelt of het klikt, 
en dat je ook voelt hoe iemand daar dan op reageert.” 

 
Ondanks alle hierboven genoemde moeilijkheden hadden de meeste actief datende deelnemers 
ook succes gehad bij het daten. Aäron had geen enkele moeite om sekspartners te vinden, 
David merkte dat zowel via internetdaten als bij het chatten voor sekscontacten mannen 
geïnteresseerd waren, Rosa merkte dat veel vrouwen in de lesbische scene interesse in haar 
hadden en ook Esther had ervaren dat de personen met wie zij had gedate geen problemen 
hadden gehad met haar genderdysforie. 
 

Rosa: “Er zijn er een heleboel … met een aversie tegen transvrouwen, ook in het 
lesbische circuit, die types zie ik ook. Er zijn ook een heleboel vrouwen in het lesbische 
circuit die zoiets hebben van oh, nou, OK. Ik vind jou wel leuk. En er zijn heel veel 
lesbische vrouwen die gewoon op transvrouwen vallen, zonder enig probleem, net zoals 
ze op iedere andere vrouw zouden kunnen vallen en waar dat ook relationeel gezien 
helemaal niet zoveel uitmaakt. 
 
Esther: “Het heeft tot nu toe voor mij nog niks uitgemaakt in relaties, ik denk dat ik er 
zelf meer mee bezig ben en me er drukker over maak, dan dat de mensen met wie ik 
date dat doen. Want ik heb tot nu toe nog geen enkele negatieve reactie van een meisje 
gehad, dat ze zegt van nou, ik vind jou niet meer interessant omdat je genderdysfoor 
bent.”  
 

Pauls vriendin, die hij via een datingsite heeft ontmoet, had aanvankelijk even moeite met de 
informatie maar kon er al snel mee uit de voeten. Hoewel ze zich ook afvroeg of Paul’s 
verleden iets voor haar seksuele identiteit betekende, was vooral zijn onvruchtbaarheid voor 
haar een lastig punt. 
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Paul: “Op zich heb ik het wel redelijk snel verteld uiteindelijk, op de tweede date. Daar 
schrok ze eerst wel even van. Ze wist er wel genoeg van om dan meteen te beseffen van 
oh, dan ben je onvruchtbaar … . Ook wel even dat ze bij zichzelf te raden ging van wat 
zegt dat dan over mij dat ik op zo’n man val, ben ik dan toch een beetje bi of iets. Ik had 
zoiets van nou ja, ik ben gewoon een vent. Je valt niet op vrouwen, don’t worry. Maar ik 
kan me dat ook wel voorstellen. … Ze heeft wel dik een weekje even lopen stoeien, ook 
met vrienden gepraat. Uiteindelijk ook wel duidelijk gevoeld, het is voor mij ook 
belangrijker mét wie ik verder ga en mét wie ik kinderen krijg dan ván wie. Dat was wel 
een ding dat daarbij wel heel erg speelde.” 
 

7.5.7 Relatie(s) na transitie 
 
Twee geïnterviewden waren na hun transitie één of meerdere relaties aangegaan, namelijk 
Rosa en Paul. Beiden omschrijven ze deze relaties in veel positievere termen dan de relaties 
die zij vóór hun transitie aangingen, en benadrukken ze de acceptatie en omarming van hun 
lichaam en genderrol door hun (ex-)partners. Paul geeft aan dat hij nu meer dan vroeger het 
gevoel heeft dat hij bezig is iets op te bouwen binnen zijn relatie. Dat hij zelf geen kinderen 
kan verwekken vindt hij erg jammer, maar er is wel een kind op komst en dat doet hem goed. 

 
Paul: “Een huis gekocht, kindje op komst. Heel anders dan in een vorige relatie in de zin 
van, meer samen bezig met iets opbouwen, aan de toekomst. Dat voelt wel heel rijk.” 
 

7.5.8 Geen transitie 
 
Slechts één van de geïnterviewden, Bianca/Gijs, heeft geen wens om in transitie te gaan. De 
hierboven aangehouden indeling tussen relaties vóór, tijdens en na de transitie gaat dan ook 
niet voor haar op. Bianca/Gijs’ relatiegeschiedenis is niet in grote mate door haar transgender-
zijn beïnvloed. Haar huidige partner is de eerste bij wie ze vanaf het begin open is geweest 
over haar genderidentiteit. Deze heeft geen moeite om Bianca/Gijs’ identiteit te begrijpen en 
te erkennen: 

 
Bianca/Gijs: “Zij weet ook van het begin af aan van mijn genderidentiteit af en zij vindt 
dat heel normaal, past ook in haar visie van hoe mensen zijn en kunnen zijn.” 

 
In haar vorige relaties was ze er zelf nog niet van op de hoogte, en speelde het voor zover ze 
er bewust van was ook niet zo’n rol. 
Op het terrein van daten loopt Bianca tegen vergelijkbare problemen aan als andere 
geïnterviewden. De relatie met haar vriendin ervaart ze voornamelijk vanuit haar mannelijke 
kant, en daarnaast is ze op zoek naar een man om als Bianca een seksuele relatie mee aan te 
gaan. 
 

Bianca/Gijs: “Als man heb ik geen behoefte om een relatie te zoeken, want ik ben met 
Laura samen en dat gaat goed. … Alleen Bianca, die zoekt toch een contact met een man 
om ook die kant van haar seksualiteit, daar invulling aan te geven. En Laura die begrijpt 
dat ook en die zegt ook van ja, als je Gijs bent ben je mijn Gijs, maar als je Bianca bent, 
ben je mijn vriendinnetje. ... En zij zou het maar wat gaaf vinden als ik inderdaad een 
relatie zou kunnen hebben met iemand.” 

 
Het is echter lastig om een man te vinden die haar vrouwelijkheid erkent en tijdens de seks 
Bianca’s vrouwelijke genderrol kan bevestigen op een manier die ze prettig vindt.  
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Bianca/Gijs: “Steeds weer blijkt dat mannen die reageren … uiteindelijk uit zijn op seks 
met een man, en het extra interessant vinden als die zich ‘vermomt’ als een vrouw. … Er 
wordt daarbij niet geappelleerd aan mijn vrouwelijke gevoelens en (seksuele) behoeften, 
maar ingespeeld op mijn vermeende homoseksuele behoeften. Behoeften die ik niet zo 
nodig wil ontkennen, doch bij mij geen rol spelen.” (e-mail) 

 
Vaak lijken mannen die met haar willen daten slechts sensatie te zoeken. 

 
Bianca/Gijs: “Het is heel opwindend om met een travestiet iets te doen. Zo staat dat in 
de mannenwereld dan te boek, zo van nou iets heel bijzonders hoor, heel gaaf en dat 
moet je een keertje meegemaakt hebben. Nou, mensen die komen om iets een keertje 
meegemaakt te hebben, dan moet je maar, ik weet niet waar je dan wel terecht moet, 
maar niet bij mij.” 
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8 Informatie en –interventiebehoefte 

Tot nu toe is besproken welke factoren van het transgender-zijn de seksualiteitsbeleving van 
de geïnterviewden leken te beïnvloeden. In de interviews is daarnaast ook besproken of de 
geïnterviewden behoefte hadden aan meer informatie, zorg of andere interventies op het 
gebied van seksualiteit. Deze behoeftes zijn zowel voor het heden als het verleden en de 
toekomst uitgevraagd. Ook is gevraagd hoe zij het bestaande aanbod van zorg en informatie 
evalueren, welke ideeën zij hadden voor nieuwe interventies op dit gebied en welke 
voorwaarden zij stellen aan goede interventies. 
 

8.1 Behoefte aan informatie 

Het bestaan van genderdysforie en transgender 
 
Veel deelnemers gaven aan dat zij eerder in hun leven van het bestaan van genderdysforie en 
transgender op de hoogte hadden willen zijn. Soms wisten ze wel van het bestaan van MV-
transgenders, maar niet van de mogelijkheid om van vrouw naar man te gaan. Ook de 
diversiteit aan transgender ervaringen, bijvoorbeeld in lichaamsbeleving en genderidentiteiten, 
werd hen pas laat bekend. Hoewel dit niet direct met het thema seksualiteit te maken heeft, 
hadden veel deelnemers vóór hun coming-out te maken met seksuele problemen die zij 
achteraf met hun genderdysfore gevoelens in verband brachten. Eerdere bekendheid met 
transgender zou hen hebben geholpen deze seksuele problemen te begrijpen. 
 

Herbert: “Ik had wel wat vroeger wat meer informatie willen hebben over wat 
transseksualiteit überhaupt inhoudt, dat het bestond. En dat het niet alleen maar 
betekende dat je een hekel aan je lichaam hebt en dergelijke. Ja, de nuances, weet je, 
ik was allemaal wel bekend met die begrippen, maar niet met de hele inhoud daarvan. 
Alleen maar die bepaalde dingen die in de media constant opnieuw naar voren komen.” 

 
Niet alleen transgenders zelf, maar ook hulpverleners op het gebied van seksualiteit zouden 
beter op de hoogte kunnen zijn van het bestaan van transgender en het mogelijke verband met 
seksuele problemen. Een deelnemer vroeg zich bijvoorbeeld achteraf af, of de seksuoloog die 
zij vóór haar transitie bezocht niet had kunnen achterhalen waarom zij zo weinig seksueel 
verlangen had. 
 

Marga: “Later met mijn vrouw denk ik dat men toen ook wel uit mij had kunnen halen 
wat er aan de hand was. We zijn twee keer naar een seksuoloog geweest, o.a. bij de 
Rutgers Stichting, en toen is mij nooit gevraagd naar mijn fantasieën. Als men toen mij 
wat meer gevraagd had, … was er een heel ander beeld ontstaan, denk ik.” 

 
Seksuele identiteit 
 
Deelnemers hadden graag eerder willen weten dat transgenderpersonen net als 
cisgenderpersonen allerlei verschillende seksuele voorkeuren kunnen hebben en dat 
genderidentiteit en seksuele voorkeur niet rechtstreeks met elkaar verband houden. Ook 
merkten ze dat andere transgenders hier vaak vragen over hadden. Vragen die leefden zijn of 
je als transman homoseksueel kunt zijn en of je seksuele voorkeur na de transitie verandert. 
Ook hadden sommige deelnemers hun transgendergevoelens aanvankelijk geïnterpreteerd als 
homoseksualiteit. 
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Bianca/Gijs: “Er werd ook gezegd … ik word straks vrouw, maar ik houd ook van mijn 
vrouw, ik heb altijd met vriendinnen gevreeën en hoe zit dat nou straks, ben ik straks 
lesbisch? Of ga ik dan ineens van mannen houden?” 
 
Herbert: “Dat je niet per se als man geboren hoeft te zijn om homo te kunnen zijn. 
Gewoon een completer beeld van bepaalde begrippen. Dat was wel makkelijker 
geweest.” 

 
Seksuele mogelijkheden vóór/zonder geslachtsoperatie: protheses en anale seks 
 
Een aantal deelnemers had behoefte (gehad) aan informatie over hoe je zonder een 
geslachtsoperatie seksuele handelingen uit kan voeren die bij de gewenste geslachtsrol passen. 
Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van penisprotheses bij VM-transgenders en anale seks 
bij MV-transgenders en homoseksuele VM-transgenders. Zo vindt Aäron het irritant dat het lang 
duurt voordat hij zijn voorbinddildo om heeft, en zou hij tips kunnen gebruiken om sneller een 
penisprothese in gebruik te kunnen nemen tijdens het vrijen. 
 

Aäron: “Dat is een ontzettend gedoe voordat je zo’n ding aan hebt. Dan is de hele sfeer 
ongeveer weg. Dat je, wacht even hoor, even mijn ding aantrekken. En dan ben je een 
half uur bezig ... Dus gewoon van die hele praktische dingen.” 

 
Ook post-op transmannen gebruiken soms protheses. Paul zou graag toegankelijke informatie 
krijgen over mogelijkheden om zijn huidige prothese, die hij met een fallo gebruikt, te 
vervangen. 

 
Paul: “Het zou handig zijn als er iemand zou zijn … die precies kan vertellen van dit is 
een goeie, die moet je gebruiken. ... Het is nu toch een beetje zelf ontdekken omdat ik 
geen andere ken. En misschien zijn er nog wel heel andere dingen … die veel beter 
werken of makkelijker werken.” 

 
Bianca/Gijs merkt in gesprekken met andere MV-transgenders dat zij meer informatie nodig 
hebben over de mogelijkheden en risico’s van anale seks. 

 
Bianca/Gijs: “Een vraag die ook komt in die gesprekken die ik met mensen heb is van nou 
wil ik … ook als vrouw vrijen. Maar ja, ik heb geen vagina, dus dan is het in mijn anus, en 
kan dat wel en mag dat wel? Puur op het vlak van, nou, iemand met zijn piemel in je 
anus laten vrijen, wat heeft dat voor gevolgen? Hoe kan dat? Krijg je daar geen rare 
ziektes van?” 

 
Niet alleen voor MV-transgenders is anale seks een manier om een seksuele handeling uit te 
voeren die bij hun genderidentiteit past, ook voor homoseksuele transmannen kan dit het geval 
zijn. Ook zij hebben mogelijk behoefte aan informatie over anale seks.  
 
Seksuele mogelijkheden na een geslachtsoperatie 
 
Veel deelnemers hadden behoefte aan betrouwbare en gedetailleerde informatie over de 
mogelijkheden van seksueel functioneren na de geslachtsoperatie. Het gaat bijvoorbeeld over 
de vraag hoe gevoelig de aangepaste geslachtsdelen zijn, waar dat gevoel precies zit en of men 
een orgasme kan krijgen. Hoewel men via onderling contact of vanuit het genderteam wel aan 
informatie hierover kon komen, was deze informatie vaak niet gedetailleerd genoeg of 
betwijfelde men de betrouwbaarheid. Zo had Paul achteraf het idee dat de informatie over de 
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kans op erotisch huidgevoel met een fallo te rooskleurig was. De cijfers strookten naar zijn 
idee niet met de verhalen die hij van andere transmannen met een falloplastiek meekreeg. 

 
Paul: “Ik kan het wel jammer vinden. Dat ik niet gewoon iets meer fysiek voel. Op zich 
wist ik dat wel, de voorlichting in Gent heeft gezegd, de kans op gevoel dit en dat is 
zoveel procent. Nou had ik wel het idee dat ze wat rooskleurige cijfers geven. Want ik 
heb tot nu toe, de keren dat ik iemand via-via via mailcontact heb gehad, dan was er 
nooit zo heel veel gevoel.” 

 
Het is moeilijk uitspraken te doen over de betrouwbaarheid van de cijfers die Paul heeft 
meegekregen. Daarnaast zou ook gedetailleerdheid een rol kunnen spelen. Wat precies wordt 
bedoeld met de gevoeligheid van geslachtsdelen kan namelijk ook een interpretatiekwestie 
zijn; zo kan Paul wel orgasmes krijgen, maar voelen erotische prikkels bij hem erg indirect en 
‘bedekt’. Dit soort details van seksuele ervaring worden in onderzoek naar seksuele 
mogelijkheden na geslachtsoperaties meestal niet onderzocht. 
 
Rosa kon via internet geen toegankelijke informatie vinden over de seksuele mogelijkheden van 
neovagina’s. De informatie waar zij toegang toe had was verouderd en ging nog uit van 
geslachtsoperaties waarin geen clitoris werd geconstrueerd.  

 
Rosa: “Wat ik dus een kwetsbaar punt vind, is dat er nauwelijks verteerbare publicaties 
zijn over de seksuele mogelijkheden van een translijf. Daar is weinig van openbaar. Je 
moet heel erg zoeken, als je al wat vindt is het outdated. … Er zijn een aantal 
publicaties, vooral in Amerika, … maar die zijn gemaakt door vrouwen die geopereerd 
zijn in de tijd waarin je nog geen clitoris kon krijgen. Dus als er over seksualiteit 
gesproken wordt, komt dat aspect niet aan bod. … Ik vind dat daar heel goede informatie 
over zou moeten zijn. Ook dat het verschillend kan zijn, en in welke aard dat 
verschillend kan zijn. 

 
Hoewel er wel degelijk recente onderzoekspublicaties bestaan over de mate waarin MV-
transgenders tevreden zijn met hun seksuele mogelijkheden na een vaginaplastiek, zijn deze 
bedoeld voor onderzoekers en professionals. Zowel het taalgebruik en de veronderstelde 
achtergrondkennis als de financiële kosten van dit soort publicaties maken ze weinig 
toegankelijk voor veel transgenderpersonen zelf. 
 
Rosa vertelde elders in het interview dat zij pas na haar geslachtsoperatie erachter was 
gekomen welke mogelijkheden haar clitoris haar gaf. Ze had verwacht dat haar vagina haar 
belangrijkste seksuele orgaan zou zijn.  

 
Rosa: “Dat had je niet verwacht, want je projecteert dat penetratie hetgeen is wat 
primair is in de seksualiteitsbeleving, dat is hoe mannen denken. Op het moment dat je 
je transitie ingaat en er wordt nooit over gesproken is dat het beeld dat in je hoofd zit. 
Dan ben je vervolgens tien, vijftien jaar later en blijkt de werkelijkheid totaal anders te 
zijn.” 

 
Liesbeth, die nog geen GAB had gehad, moest er door de interviewer op worden gewezen dat 
vrouwen niet alleen vaginaal maar ook clitoraal konden masturberen. 

 
Liesbeth: “Masturberen is dan wel iets mannelijks, maar waarom zou ik dat opzij moeten 
zetten, want een vrouw heeft ook het gevoel om seks te willen hebben. Er zijn ook 
vrouwen die vingeren. Alleen dat doen ze dan door met de vinger naar binnen te gaan. 
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En bij ons doen we het aan de buitenkant. Dus in principe bijna precies hetzelfde, alleen 
het is op een andere manier. Zo zie ik het. 
Interview: Nou, weet je dat vrouwen ook wel aan de buitenkant masturberen? 
Liesbeth: Nee, dat wist ik niet.” 

 
Dat twee geïnterviewde transvrouwen vóór hun geslachtsoperatie niet op de hoogte waren van 
het seksuele belang van de clitoris is opmerkelijk. Rosa geeft aan dat het aanvankelijk leren 
kennen van seksualiteit vanuit mannelijk oogpunt hierbij een rol kan spelen. Mogelijk heeft ook 
de andere seksuele ontwikkeling van veel transgenderpersonen, zoals besproken in hoofdstuk 7, 
ermee te maken. Deze voorbeelden geven aan dat vanzelfsprekend geachte informatie over 
seksueel functioneren na een GAB niet voor alle transgenderpersonen gesneden koek is, en dat 
gedetailleerde informatie daarom belangrijk voor ze kan zijn. 
In hoofdstuk 6 kwam aan de orde dat één geïnterviewde MV-transgender, Rosa, tijdens seksuele 
opwinding prostaatvocht uitscheidt. Ook dit aspect van haar seksuele beleving kwam voor haar 
als een verrassing, en achteraf neemt ze het haar behandelaars kwalijk dat ze van deze 
mogelijkheid niet vooraf op de hoogte was gesteld.  

 
Rosa: “Achteraf is het … onverkoopbaar dat je verrast wordt door het feit dat … die 
prostaat nog prostaatvocht maakt en dat de opwinding in bepaalde situaties zich in alle 
vrolijkheid vloeibaar manifesteert. … Dat is alsof ze iets geleverd hebben waarvan ze niet 
even precies gezegd hebben wat het kon. … En dan is het niet zo dat er niet om gevraagd 
is. Want er is wel door mij ook gevraagd … van hoe zit dat allemaal, wat kan er allemaal 
wel en niet. Nou dan krijg je dus een half, of een minder dan half verhaal, dat is gewoon 
niet goed.” 

 
Informatie en ondersteuning rondom operatiekeuze VM’s 
 
Voor VM-transgenders speelt mee, dat hun keuze tussen twee operatietechnieken 
consequenties heeft voor hun post-op seksuele mogelijkheden. Informatie over het post-op 
seksueel functioneren heeft voor hen dan ook een extra functie: het kan hen helpen een 
passende keuze te maken. Paul vindt het daarom een goede ontwikkeling dat de VU 
ondersteuning is gaan bieden bij de operatiekeuze van VM’s. Hij vindt het echter jammer dat 
deze ondersteuning de wachttijd verlengt. 
 

Paul: “Ik weet dat ze nu voor de geslachtsoperatie wel een soort tweede intake doen, als 
je de borst en de buikoperatie hebt gehad dan heb je eerst een gesprek met een 
seksuoloog om te kijken of de keuze die je maakt op dat moment, of die klopt en wat 
voor beeld je er bij hebt. Dus ik denk dat dat wel goed is. Nadeel ervan vind ik dat de 
wachttijd nog weer opgerekt wordt, want die is al belachelijk lang, op dit moment echt 
bizar.” 
 

Ondersteuning in de operatiekeuze zou wat Paul betreft ook vooral gebaseerd moeten zijn op 
betrouwbare informatie, en niet op het sturen van de beslissing. Hij had zelf de indruk dat het 
genderteam van de VU niet helemaal objectief was in hun adviezen, en dat de voorkeur van de 
chirurgen daarbij een rol speelde in plaats van het belang van de cliënt. 

 
Paul: “Als ik denk hoe het in het VU, in mijn tijd … was het van ja, de meta was het 
helemaal en de fallo deden ze niet eens. Dat was toen helemaal eigen en echt en dat 
andere was ook een veel te zware operatie en daar moest je niet aan beginnen en dat 
moest je niet willen. Dat was … de boodschap, indirect. Nu is er een chirurg die de fallo 
erg leuk vindt om te doen, hij is het gaan leren en heeft nu wat mensen om zich heen. En 
nu moet je eigenlijk wel een fallo willen, dan denk ik ja, daar gaat het niet over. Het is 
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zo’n persoonlijke keuze, zij moeten gewoon goed onderzoek laten zien van nou, dit zijn 
de ervaringen en gewoon met goede getallen. En dan maken wij zelf de beslissing wel. … 
De persoonlijke kleuring zou ik minder willen en het objectieve zou ik meer willen 
daarin.” 

 
Informatie over veilig vrijen 
 
Deelnemers hadden behoefte aan informatie over veilig vrijen die toegespitst is op de 
transgendersituatie. Het geldt vooral voor lichamelijke aspecten. Zo vraagt Jeroen zich af hoe 
je met een meta veilig kan vrijen: 

 
Jeroen: “Stel je voor bijvoorbeeld, je hebt een meta, … dan denk je van nou, kun je 
eigenlijk geen veilige seks mee hebben en daar zijn helemaal geen condooms voor. … 
Eigenlijk zou iemand daar iets op moeten verzinnen. 

 
Geïnterviewden vroegen zich ook af of post-op geslachtsdelen van transgenders dezelfde kans 
hebben als die van cisgenders op besmetting met een SOA. Zo vroeg Liesbeth zich af of haar 
neovagina gevoeliger was voor besmetting met HIV of hepatitis B. Herbert wijst erop dat het 
weefsel van post-op transgendergeslachtsdelen anders is dan die van cisgendergeslachtsdelen. 

 
Herbert: “Iedereen weet wel dat als je onbeschermd je lul in een vagina steekt, dat je 
een ziekte kan oplopen, maar hoe dat precies werkt en of dat hetzelfde geldt voor als je 
met je neofallus penetreert, of daar hetzelfde risico loopt, dat soort dingen. Want ja, 
het is natuurlijk een ander soort huid, een ander soort orgaan dan een echte penis.” 

 
Ook de door hormoonbehandeling veranderde werking van seksuele organen kan 
onduidelijkheden opleveren op het gebied van veilige seks. Zo vonden Esther en haar vriendin 
het na aanvang van de hormoonbehandeling niet meer nodig om een condoom te gebruiken 
omdat ze geen ejaculatie meer kon krijgen, en haar vriendin daarom niet zwanger kon maken. 

 
Esther: “Ik zat toen al ruim aan de Androcur, al zeker anderhalf jaar … en dat wist zij, 
en ik had al verteld dat je dan geen kinderen meer kan krijgen en dat soort dingen. … Zij 
had zoiets van, als je toch niks kan produceren, waar zit het gevaar dan in. Ik kan toch 
geen kinderen van je krijgen, dus wat is het probleem. 

 
Het is niet duidelijk of Esther en haar vriendin hebben stilgestaan bij het risico om een SOA 
over te dragen, en Esther geeft zelf niet aan dat ze hierover informatie nodig heeft. Het is 
echter in te denken dat veel pre-op transvrouwen hier na hormoonbehandeling onvoldoende bij 
stilstaan.   
 
Voor transmannen die (nog) geen geslachtsoperatie laten doen is in theorie wel informatie over 
veilig vrijen beschikbaar. Deze is echter gericht op cisgendervrouwen, en transmannen vinden 
het logischerwijs niet prettig om als vrouw te worden aangesproken.  
 

Jeroen: “Ik zou me opnieuw moeten verdiepen in het veilig vrijen. Dan moet ik eigenlijk 
zoeken … naar informatie voor vrouwen. Dat is dan best wel raar.” 

 
Verklaringen voor cross-gender seksueel fantaseren 
 
Twee geïnterviewden die in hun coming-outproces cross-gender seksueel fantaseerden, gaven 
aan dat het vinden van informatie hierover hen had geholpen zichzelf beter te accepteren. 
Omdat ze niet goed begrepen waarom zij seksualiteit koppelden aan fantaseren over het 
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vrouw-zijn, luchtte het op toen bleek dat ze hierin niet alleen stonden. Voor zowel Marga als 
Anke was het vooral prettig om te weten dat hun transgendergevoelens de seksuele opwinding 
konden veroorzaken. Marga kwam hierdoor op het spoor van haar transgendergevoelens. Voor 
Anke betekende het dat haar seksuele opwinding niet ‘pervers’ was.  
 

Marga: “Ik had een vraag die verband hield met mijn dwangmatigheid. Later ben ik er 
zelf achtergekomen van, dit zou het wel eens kunnen zijn. En dat blijkt dan vervolgens 
ook zo te zijn. … In één of ander boek dat over dat onderwerp ging, werd die relatie 
gelegd … met transseksualiteit. Dat het vaker voorkwam. … Toen ik dat doorkreeg … heb 
ik mezelf gezegd van goh, gun jezelf dat je het mag doen. … Toen ik die beslissing 
genomen had, toen viel er een hele hoop druk bij me weg.” 
 
Anke: “Wat ik tegenkwam is dat mijn afkeer van dat masturberen…, de heftigheid 
waarmee dat ging, dat is iets wat anderen ook wel herkennen. … Dat geeft het gevoel 
van, dan ben ik daar niet alleen in. Dan is het dus normaal wat je voelt. Dan is het dus 
niet een pervers iets, alsof er toch nog iets anders aan de hand is. Want dat is natuurlijk 
waar je best wel bang voor bent.” 
Interviewer: “Je bedoelt, iets anders wat niet te maken heeft met transgender-zijn? 
Anke: “Wat niet met gender te maken heeft.” 

 
Informatie over seksuele ontwikkeling na de transitie 
 
Anke, die weinig seksueel verlangen voelde maar verwachtte dat ze zich nog meer kon 
ontwikkelen in haar seksualiteit, had behoefte aan informatie over de seksuele ontwikkeling 
van transgenderpersonen na hun GAB. Ze had vooral behoefte aan ervaringsverhalen hierover. 
 

Anke: “Er zijn mensen die dat wel in het verleden gevoeld hebben, en die in het heden, 
zeker na de geslachtsoperatie, dat ineens die seksualiteit weer terugkomt. Soms in heel 
uitbundige vorm, ook wel in een soort puberteitsvorm, van one night stands, gewoon 
maar om te voelen wat het is om seks met een man te hebben bijvoorbeeld. En dat voel 
ik zelf op dit moment niet, maar het is wel aardig om te kijken van wat is nou mijn 
voorland.” 

 
Informatie voor cisgenders als emancipatiemiddel 
 
In de interviews is niet expliciet gevraagd naar interventies die niet voor transgenderpersonen 
zelf bedoeld zijn maar voor de maatschappij als geheel. Eén deelnemer bracht echter zelf naar 
voren dat informatieverstrekking aan niet-transgenders voor transgenders van belang is. Rosa 
gaf aan dat seksueel zelfvertrouwen veel te maken heeft met hoe er vanuit de samenleving 
naar transgenders wordt gekeken. In hoofdstuk 7 kwam al naar voren dat veel cismannen hun 
interesse verliezen in een vrouw wanneer blijkt dat zij een transvrouw is, uit angst om door 
anderen als homoseksueel te worden gezien. Hieronder vertelt Rosa dat transvrouwen ook in de 
lesbische scene vaak raar worden aangekeken. 
 

Rosa: “Een transvrouw die trots is op haar eigen seksualiteit is een zeldzaamheid. … En 
natuurlijk heeft dat te maken met emancipatie in het algemeen. … Dat uit zich ook in 
het denken over seksualiteit. … Het zou mooi zijn als meer meiden wat steviger naar 
buiten staan. En het zou erg leuk zijn als het wereldje zo verandert, dat als je als 
lesbische vrouw … naar de Vivelavie gaat, de Amsterdamse vleesmarkt, dat als je daar 
binnenkomt en ze kunnen zien dat je een beetje een transvrouw bent, om wat voor 
reden dan ook, … dat de basisreactie van andere vrouwen zou zijn van hee hallo, cool, 
leuk dat je er bent. In plaats van wat zie ik nou.” 
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8.2 Behoefte aan het leren van vaardigheden 

Naast informatie hadden geïnterviewden ook behoefte aan het leren van bepaalde 
vaardigheden, bijvoorbeeld in therapie, door middel van een cursus of workshop of door het 
uitwisselen van tips. 
 
Het leren kennen en aangeven van wensen en grenzen 
 
In hoofdstuk 7 werd besproken dat veel deelnemers pas na hun transitie hun seksuele wensen 
en grenzen konden leren kennen, en hierover ook met hun sekspartner konden communiceren. 
Bij dit proces konden ze wel wat hulp gebruiken. Zo gaf Piet aan dat een op jongeren gerichte 
seksuele voorlichtingscampagne over het leren aangeven van seksuele grenzen ook voor hem 
nuttig kon zijn, omdat hij pas nu aan het ontdekken van zijn seksuele verlangens toekwam. 
 

Piet: “Ik zit nu naar deze posters te kijken [van de campagne ‘Maak seks lekker 
duidelijk’] van ja, het is gewoon wel waar, wat dat betreft ben je een soort puber, het is 
natuurlijk iets waar we allemaal mee worstelen, wat ga je over jezelf vertellen, hoe 
vertel je … wat je fijn en wat je niet fijn vindt, en wat je verder wil. … Dat je je eigen 
lijf eigenlijk nog maar net aan het ontdekken bent. Dus heel vaak kan je dat ook niet uit 
ervaring vertellen, van dit vind ik prettig of dit vind ik niet prettig. Je bent bijna een 
soort onbeschreven blad, dus alle informatie die je zou willen hebben, die heb je 
eigenlijk alsnog nodig.” 

 
Dating en relaties 
 
Meerdere deelnemers vonden daten en het aangaan van nieuwe relaties een lastig proces, om 
redenen die in hoofdstuk 7 zijn besproken: door de veranderde genderrol en vaak ook seksuele 
identiteit, doordat men het pas op latere leeftijd gaat leren en vanwege de dilemma’s rondom 
het onthullen van hun transgenderstatus. Ze zouden graag vaardigheden hierover opdoen. 
 

David: “Ik heb vroeger nooit versierd, ik merk dat ik dat nu begin te doen, dat ik dat 
heel erg leuk vind. Dus een cursus flirten zou leuk zijn.” 
 
Liesbeth: “Dat er ergens een soort workshop was, dat je op een hele nette manier, maar 
niet op een ordinaire manier, … dat je toch mannen kan verleiden, maar wel dat je het 
tot zover weet dat die man net niet gaat zeggen, nou ik ga je eens even pakken. Dat je 
ze net weet af te houden. Ja, die tactieken zou ik best wel willen leren, want dan kom 
je geloofwaardig over. 
Interviewer: “En ook over flirten met andere vrouwen?” 
Liesbeth: “Ja, want dat kan ik ook niet. Maar ja, ik zou dan als trans wel niet een 
heterovrouw gewoon, nee. ... Maar inderdaad, hoe je met een lesbische vrouw, hoe je 
dat aan de praat kan krijgen dan.” 

 
De geïnterviewden verschilden van mening of dit soort vaardigheden met hulp van buitenaf te 
leren zijn, en zo ja, op wat voor manier. David en Liesbeth wilden wel een flirtcursus volgen, 
anderen vonden het uitwisselen van verhalen en tips onderling een goede manier, of wilden er 
ervaringsverhalen over lezen. Herbert gaf aan dat niet alleen advies of tips van belang zijn, 
maar ook positieve verhalen over transgenders die gelukkig zijn in de liefde. 
 

Herbert: “Ervaringsverhalen van mensen die na de transitie alsnog gelukkig worden met 
een partner, dat je wat meer hoopvol gestemd bent, van er is heus wel iemand die niet 
zo rigide denkt in het binaire stelsel en dergelijke. Gewoon, wat meer positieve 



Rutgers WPF, 2012 Een dubbel gevoel 

94 

ervaringsverhalen van mensen. … Je leest natuurlijk wel die verhalen van relaties die het 
niet redden … . Maar ik ken ook mensen die zijn hartstikke gelukkig, of met een partner 
van voor de transitie, of met een nieuwe partner.” 
 

Niet alleen het aangaan van nieuwe relaties, maar ook de vraag hoe om te gaan met een 
bestaande relatie tijdens het transitieproces vond men een belangrijk onderwerp. 
 

Herbert: “Ik ben wel heel erg op zoek geweest naar andere homoseksuele transmannen. 
Die zijn niet heel dik gezaaid, lastig te vinden. Gewoon puur om ervaringen uit te 
wisselen van het al in een relatie zitten en hoe je daar dan mee omgaat, en hoe de 
partner daar mee omgaat. Dat was wel prettig geweest.” 

 
Omgaan met de incongruentie tussen zelfbeeld en lichaam tijdens seks 
 
In hoofdstuk 5 is besproken dat veel geïnterviewden in hun seksuele leven, met name voor en 
tijdens maar ook wel na hun transitie, last hadden van de incongruentie tussen zelfbeeld en 
lichaam. Sommigen hadden behoefte aan advies hoe ze hier mee om konden gaan. Zo zou Paul 
willen leren hoe hij met zijn ‘faalangst’ op het gebied van seksualiteit om kon gaan, omdat hij 
het gevoel had dat zijn lichaam niet mannelijk genoeg was. Jeroen wilde leren hoe hij zich 
beter ‘over kon geven’ aan een seksuele situatie zonder ‘dicht te slaan’. Hoe ze dit konden 
leren was opnieuw een lastig punt. Beiden zouden er wel met een psycholoog of seksuoloog 
over willen praten. Jeroen dacht ook dat tantra misschien goede technieken kon bieden om 
minder last te hebben van de incongruentie. 
 

Jeroen: “Ik denk de hele tijd aan van die stelletjes die tantra doen met hun partner. … 
Dat schijnt het ultieme ontspannen te zijn. … Dat zou ik geloof ik niet doen, daar ben ik 
veel te schijterig voor, maar stiekem denk ik dat je daar heel veel van kan leren, en dat 
je daar heel erg van kan leren ontspannen en dus heel erg genieten en in het moment 
zitten. 

 
Minder schaamte voelen over seks met non-normatieve lichaamsdelen 
 
Veel transgenderpersonen hebben op een bepaald punt in hun leven of transitie lichaamsdelen 
die niet passen bij het beeld van ‘normale’ mannen- en vrouwenlichamen, bijvoorbeeld 
transseksuelen die (nog) geen geslachtsoperatie hebben laten doen en transgenders die zich 
niet als man of vrouw identificeren en om die reden slechts een gedeeltelijke behandeling 
volgen. Deelnemers voelden soms gene over aspecten die hierbij hoorden. Bianca/Gijs gaf al 
aan dat veel MV’s zich afvragen of anale seks wel ‘mag’, en transmannen die vaginale seks 
prettig vinden schamen zich hier soms voor. Dit werd benoemd als een thema waarbij het 
vinden van herkenning in anderen kan helpen. 
 

David: “Wat ik bijvoorbeeld merk is dat transmannen er soms ontzettend mee kunnen 
worstelen, dat ze … het lekker vinden om iets in de vagina te hebben. Terwijl ze denken 
van dat hoort niet, want ik wil toch man worden. Dat zijn dingen waar ik zelf ook even 
mee heb gezeten, van hoe moet dat nu nog bij mij passen?” 

 
8.3 (Potentiële) bronnen van zorg en informatie 

Bij het bespreken van de onderwerpen waarover geïnterviewden informatie konden gebruiken 
en de vaardigheden die ze graag wilden leren, is ook steeds gevraagd op wat voor manier ze dit 
aangeboden zouden willen krijgen, of dit aanbod er al is en hoe ze dit aanbod evalueren. 
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8.3.1 Uitwisseling door transgenders onderling 
 
Het uitwisselen van informatie met andere transgenders vormde voor veel deelnemers een 
belangrijke bron van informatie, ondersteuning en advies op het gebied van seksualiteit. 
Hoewel deelnemers ook wel over seksualiteit spraken met vrienden die zelf cisgender waren, 
vonden veel van hen het veiliger én handig om met hen de facetten van seksualiteitsbeleving 
te bespreken die specifiek met hun transgender situatie te maken hadden. Het kon gaan om 
formele, georganiseerde uitwisseling, bijvoorbeeld in bijeenkomsten van LKG T&T, 
zelfhulpgroepen van P.O.S.T. of door hulpverleners geleide gespreksgroepen van Transvisie. 
Ook informeel vindt veel uitwisseling plaats onder transgenders die via deze groepen of via 
andere activiteiten binnen de transgenderwereld met elkaar bevriend zijn geraakt. Uitwisseling 
kan ook online plaatsvinden via sociale media, internetfora en mailinglisten. Internet wordt 
soms als een ‘veilig’ medium gezien om seksualiteit te bespreken, omdat er de mogelijkheid 
bestaat van anonieme uitwisseling. Bovendien heeft internet een lagere ‘sociale drempel’, wat 
prettig is voor mensen die zich in een groep niet zo prettig voelen, en is internet ook regionaal 
toegankelijk. 
 
Onderling informatie, ervaringen en advies over seksualiteit uitwisselen had allerlei functies. 
Het vormde allereerst een bron van informatie: als je weet hoe een ‘collega’ een probleem 
heeft aangepakt hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden. Transgenders die in een 
latere transitiefase zitten kunnen vertellen wat je nog kan verwachten. Bij veel onderwerpen 
levert uitwisseling nuttiger informatie op dan informatie die een folder of cursus kan bieden. 
Dit geldt vooral voor het leren van vaardigheden: horen of lezen hoe anderen iets aanpakken is 
vaak nuttiger dan een algemene richtlijn.  
 

Piet: “Er zijn geen kant en klare cursussen voor, van hoe werkt het nou, want voor 
iedereen werkt het anders. Maar het is wel goed om eens te horen van iemand of je nou 
de enige bent die met dat soort dingen worstelt, of dat gewoon heel veel mensen 
daarmee bezig zijn en wat die daar aan kunnen doen, en voor gedachten over hebben.” 
 

Door gebeurtenissen of gevoelens in een groep te bespreken kan je ook feedback krijgen: 
 

Marga: “Dat er wat gespiegeld wordt, dat mij een spiegel wordt voorgehouden. Zo van je 
zegt wel dat en dat, maar dat klopt niet helemaal.” 

 
Naast informatie biedt onderlinge uitwisseling bovendien ook herkenning, het gevoel ‘normaal’ 
te zijn en even niet af te wijken. 
 

David: “Ik ben toevallig in de situatie … dat ik veel transvrienden heb. Als ik die niet had 
gehad, dan had ik dat ontzettend gemist. Ik merk dat dat heel belangrijk is, omdat er 
zoveel dingen zijn die je je dan afvraagt van hoe dat straks zal zijn als je die transitie 
doet. En waarvan je je afvraagt van, is het wel normaal.” 

 
Ook kunnen mensen elkaar onderling steunen in moeilijke tijden. 
 

Aäron: “Dat je soms echt tegen het plafond aan vliegt, dat je gewoon niet weet wat je 
met jezelf aan moet. Ik krijg dat ’s avonds heel vaak en dan neem ik op Facebook maar 
weer even contact op met andere transjongens en dan probeer ik met hen even te 
kletsen en het te relativeren.” 

 
Er zitten ook nadelen aan onderlinge uitwisseling als bron van informatie en zorg. Allereerst 
zijn gespreksgroepen niet in alle regio’s aanwezig. Het aanbod is geconcentreerd in Amsterdam 
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en in mindere mate in Groningen. LKG T&T avonden worden wel in veel grote steden 
georganiseerd, maar zijn vooral op travestieten, transvrouwen en andere MV-transgenders 
gericht. Het is vaak ook een wat ouder publiek. Esther, die 19 jaar oud is, voelde zich er niet 
zo op haar gemak maar kon nog geen treinkaartje naar Amsterdam betalen. 
 

Esther: “Op een gegeven moment ben ik naar de plaatselijke T&T gegaan, je moet 
ergens naartoe, en ik had toen nog niet echt geld om naar Amsterdam te gaan, en je 
weet ook niet echt waar je nou precies naartoe moet in het begin. … Ik voelde me daar 
totaal niet op m’n gemak.” 

 
Een tweede nadeel is dat het van de openheid binnen een groep afhangt hoeveel informatie er 
onderling wordt uitgewisseld. Ook op internetfora is daarom niet altijd genoeg informatie 
beschikbaar om antwoord te geven op vragen waar mensen mee zitten. Bovendien is informatie 
die door uitwisseling wordt verworven niet overzichtelijk. 
 

David: “Op van die VM-lijsten en zo kun je die informatie ergens wel vinden, maar zo 
zoek je niet gemakkelijk naar informatie, daar kun je je vraag wel neerleggen en dan 
komen er wel antwoorden, en op de VM-lijst vind ik ook wel dat vragen over seksualiteit 
ook wel kunnen, die komen er ook wel. Maar het zou zo mooi zijn om gewoon een 
naslagwerkje te hebben op dat gebied.” 
 
Anke: “Op forums ben je heel erg afhankelijk van welke mensen daar op schrijven, en 
hoe open die mensen durven te zijn op een forum. Juist over seksualiteit is het 
natuurlijk, daar praat ik minder makkelijk over dan over waar haal ik de mooiste pruiken 
vandaan, of hoe werk ik mijn baard het beste weg. Dat zijn vragen die gemakkelijker te 
stellen zijn dan hoe heeft jouw seksualiteit zich ontwikkeld de afgelopen paar jaar.” 

 
Uitwisseling over seksualiteit blijft ook vaak erg ‘vaag’ en in bedekte termen. Soms hebben 
transgenders echter behoefte aan gedetailleerde en duidelijke informatie. 
 

Esther: “Het is heel erg eromheen draaien. Iedereen voelt zich er een beetje 
ongemakkelijk bij, maar wil er toch over praten. … Ik kan me voorstellen dat sommige 
mensen die er echt problemen mee hebben het wel een beetje vaag vinden hoe het 
besproken wordt, en dat het best wat concreter mag.” 
Paul: “Ik zit nu ook wel als deelnemer in een gespreksgroep, ... en dat gaat over allerlei 
andere onderwerpen … . Dat schuurt ook wel eens aan tegen seksualiteit, maar op een 
minder plastische manier dan waar ik het over zou willen hebben van hoe werkt dat nou 
bij jou, hoe voelt het nou bij jou precies, of hoe doe je het nou precies.” 

 
Ook om andere redenen is seksualiteit onder bepaalde groepen transgenders een taboe. 
Bianca/Gijs merkte in groepen waar vooral travestieten en andere MV-transgenders op af 
kwamen, dat de angst leeft dat travestie door de buitenwereld teveel als seksuele fetisj wordt 
gezien. Om die reden wordt vermeden om seksualiteit als onderwerp te veel centraal te 
stellen, of er überhaupt over te praten. 
 

Bianca/Gijs: “Als je over seksualiteit wilt praten, dan is de reactie heel vaak van, dat 
heeft niets met het transgender-zijn te maken. Want transgender, dat is geen seksuele, 
hoe noemen ze dat ook alweer, maar heeft met je identiteit te maken. …Als wij als 
transgenders over seksualiteit praten, dan komen we alleen maar tegemoet aan de hele 
maatschappij die zegt, travestieten, dat zijn alleen maar seksueel gefrustreerde lui. En 
dat stigma willen wij voorkomen ... Nou, ik vind dat volslagen onzinnig. Ik begrijp hun 
angst wel, want het is inderdaad zo dat … als je het woord travestiet laat vallen, … dan 
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wordt er door, daar heb je weer zo’n seksuele perverseling, zo staat de groep gewoon te 
boek. Dan denk ik ook van accepteer dat nou maar, probeer daar nou maar een stukje 
gesprek om te bouwen. Maar ontken je eigen seksualiteit nou niet.” 

 
Een ander probleem is dat informatie die door andere transgenders geboden wordt niet altijd 
even betrouwbaar is. Vooral op internetfora schijnen allerlei fabels de ronde te doen. 
 

Rosa: “Transvrouwen die claimen dat ze een penetratie kunnen hebben van 17 of 18 cm. 
Dan heb ik zoiets van, leg mij dat dan eens even uit, want dat is volgens mij onmogelijk. 
... Daar worden verhalen over opgehouden, worden sprookjes over verteld, tussen 
transvrouwen onderling.” 

 
Op de door hulpverleners geleide gespreksgroepen na wordt in de onderlinge uitwisseling 
tussen transgenders geen professionele zorg geboden. Rosa vindt het problematisch dat naar 
zelfhulpgroepen wordt verwezen als mensen problemen hebben op het gebied van relaties of 
seksualiteit. Zij ziet het als een goedkoop, maar ontoereikend alternatief voor professionele 
zorg. 
 
Omdat seksualiteit een moeilijk te bespreken onderwerp is en onder transgenders soms nog 
extra als taboeonderwerp wordt ervaren, is veiligheid binnen gespreksgroepen, op internet en 
in andere vormen van uitwisseling een belangrijke factor. Veiligheid betekent dat het delen 
van ervaringen op het gebied van seksualiteit geen negatieve gevolgen heeft. 
Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn daarvoor van belang: de zekerheid dat informatie niet bij 
(onwelwillende) derden terecht kan komen.  
 
Een tweede aspect van veiligheid is de omgang met onderling verschil. Deze omgang met 
verschil kwam tijdens de interviews als belangrijk thema naar voren. Veel deelnemers gaven 
aan dat onderlinge verschillen tussen transgenders, vooral op het gebied van seksualiteit, 
kunnen leiden tot onbegrip en zelfs kritiek. Behalve op het bespreken van seksualiteit in 
algemene zin ervoeren de geïnterviewden ook een taboe op het genieten van seks voordat ze 
klaar zijn met de GAB, en op het genieten van seksualiteit die wordt gezien als niet in 
overeenstemming met hun identificatiegeslacht. 
 

Herbert: “Dingen die niet als mannelijk gezien worden, daar worden transjongens op 
afgerekend in de scene, zeg maar. Dus vaginale seks of dat ze niet per se willen 
penetreren, dat soort dingen. Of zwanger worden.” 
 
Esther: “Er zijn dus ook genoeg jongeren die geen seks willen hebben … voor hun 
operatie. En die snappen dus ook niet dat er genderdysforen zijn die wel seks hebben 
voor hun operatie, en dat kan je dan nog zo goed uitleggen hoe jij dat beleeft, maar bij 
hen gaat het er gewoon niet in … .” 

 
Dit soort onderwerpen liggen gevoelig omdat veel transgenders dit soort seksuele handelingen 
onprettig vinden en er om die reden niet teveel over willen horen. Het gevolg is echter dat er 
taboes gecreëerd worden: onderwerpen die onderling niet besproken kunnen worden. 
Bovendien worden seksuele verlangens en gedragingen impliciet in verband gebracht met het 
wel of niet ‘echt’ transgender zijn. Er wordt dan niet erkend dat transgenders onderling divers 
zijn in de manier waarop zij hun lichaam, identiteit en seksualiteit beleven, en dat er niet één 
manier is om transgender te zijn.  
 

Anke: “Dat is toch de manier waarop veel trans-, met name vrouwen, hun proces 
beschrijven, alsof het hét proces is van iedere transseksueel. … Er zijn vrouwen die op 
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zo’n forum zeggen van joh, als je dat niet zo voelt zoals ik dat voel, dan voel je dat 
verkeerd.” 

 
Andere transgenders lijken beter om te kunnen gaan met onderlinge verschillen in beleving. 
Jeroen vindt het bijvoorbeeld niet zozeer een kwestie van taboes, maar een kwestie van 
rekening houden met de gevoeligheden van anderen.  
 

Jeroen: “Sommige dingen liggen wel gevoelig. Zoals dat je ervoor kiest om geen derde 
operatie te nemen. Dat kan tegenover degenen die dat wel hebben gedaan wel eens 
gevoelig liggen. En ook als je bijvoorbeeld zegt: ik vind het nog steeds lekker om 
gepenetreerd te worden. … Over het algemeen weet ik wel zo’n beetje tegen wie ik 
bepaalde dingen kan zeggen en tegen wie niet.” 

 
Volgens sommige deelnemers is de inadequate omgang met onderling verschil vooral een 
probleem onder MV-transgenders. Inderdaad valt op dat vooral de geïnterviewde VM’s positief 
zijn over onderlinge uitwisseling, terwijl de meeste geïnterviewde MV’s er ambivalent of zelfs 
negatief tegenover staan. Dit wordt wel geweten aan mannelijk haantjesgedrag en dus aan hun 
mannelijke socialisatie: 
 

Anke: “Ik roep soms spottend: het is vrouwen onder elkaar, maar het is echt, soms kom 
je nog behoorlijk hanengedrag tussen de hennetjes tegen.” 

 
Naast mannelijke socialisatie zijn ook andere verklaringen denkbaar. Zo zouden MV-
transgenders onderling wel eens sterker van elkaar kunnen verschillen dan VM-transgenders. 
Terwijl het MV-spectrum van travestie tot transseksualiteit loopt, lijkt travestie onder VM-
transgenders nauwelijks of in veel mindere mate voor te komen, waardoor VM’s in hun 
transgenderervaring of –uiting meer op elkaar lijken. Daarnaast kan ook de grotere 
maatschappelijke acceptatie van VM-transgenders dan van MV’s een deel van de verklaring 
zijn. Onderling conflict in minderheidsgroepen wordt wel als typisch outgroup gedrag gezien: 
gedrag van gemarginaliseerde groepen. Vaak heerst er in een outgroup vijandigheid ten 
opzichte van individuen of groepen die op de meerderheidsgroep lijken omdat deze een gevaar 
vormen voor de identiteit van de outgroup-leden, iets wat ‘horizontal hostility’ wordt 
genoemd (White & Langer, 1999). Inderdaad komt uit de interviews naar voren dat kritiek 
vooral gericht wordt op transpersonen die, bijvoorbeeld tijdens seks, minder last hebben van 
de incongruentie tussen hun zelfbeeld en hun lichaam. Wanneer deze incongruentie als 
graadmeter van het transgender-zijn wordt opgevat, zouden zij meer op cisgenderpersonen 
lijken en om die reden eerder het mikpunt zijn van horizontal hostility. Aangezien MV-
transgenders vanwege hun geringere maatschappelijke acceptatie sterker een outgroup vormen 
dan VM’s, zou dit bovendien verklaren waarom deze onderlinge vijandigheid bij hen sterker is 
dan onder transmannen. 
 
Het reduceren van het onderlinge verschil binnen kan een manier zijn om onderlinge 
uitwisseling tussen transgenders veiliger te maken. 
 

Piet: “Als ik denk aan die groep waar ik aan deelneem is het wel prettig dat we genoeg 
verschillend zijn om een goed gesprek te hebben, maar er zijn ook genoeg 
overeenkomsten.” 

 
Ook het anders en positiever benaderen van verschil kan onderlinge uitwisseling veiliger 
maken. Anke vindt een grote mate van onderling verschil juist prettig als deze de normativiteit 
van bepaalde ervaringen ondermijnt.  
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Anke: “Hoe meer verschillende verhalen je leest en hoe duidelijker het is dat geen 
proces hetzelfde is, hoe meer dat ook de vrijheid geeft om je eigen proces op je eigen 
manier te mogen lopen, en de gevoelens die er zijn op je eigen manier te mogen 
beleven.” 

 
Het is dan belangrijk dat meerdere transgenderervaringen worden erkend, zodat onderling 
verschil niet meteen tot de conclusie leidt dat de transgenderervaring van de ander minder 
authentiek is.  
 
Samengevat wordt onderlinge uitwisseling onder transgenders door veel geïnterviewden 
beschouwd als een rijke bron van informatie én steun op het gebied van seksualiteit. Wel 
bestaan er problemen met de regionale, financiële en sociale toegankelijkheid. Omdat 
seksualiteit een lastig onderwerp is om te bespreken, is veiligheid een belangrijke voorwaarde 
om ook daadwerkelijk informatie en ervaringen op het seksuele vlak uit te kunnen wisselen. 
Veiligheid betekent dat het delen van informatie niet tot negatieve consequenties leidt. 
Vertrouwelijkheid en een goede omgang met onderling verschil zijn belangrijke aspecten van 
veiligheid. 
 
8.3.2 Informatie en zorg vanuit de genderteams 
 
Elf van de twaalf geïnterviewden waren in behandeling bij een genderteam, waren bezig met 
de diagnostische gesprekken of hadden een GAB achter de rug. De genderteams van het VUMc, 
het UMcG en het UZ Gent namen voor hen een ambivalente rol in als potentiële aanbieder van 
zorg en informatie op het gebied van seksualiteit. Enerzijds sprak een aantal geïnterviewden 
de behoefte uit aan zorg rondom seksualiteit vanuit de genderteams, terwijl deze op het 
moment van hun behandeling niet of niet voldoende werd geboden. Anderzijds leefde er onder 
veel geïnterviewden wantrouwen ten opzichte van hun behandelaars. 
 
Drie geïnterviewden spraken de behoefte uit aan seksuologische zorg of informatie vanuit de 
genderteams. Zij noemden allereerst de hierboven al omschreven behoefte aan betrouwbare 
en gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor seksueel functioneren na de 
operatie(s), en aan ondersteuning in de operatiekeuze met aandacht voor het seksuele aspect. 
Daarnaast gaven ze aan behoefte te hebben gehad aan aandacht voor de psychosociale en 
maatschappelijke facetten van een transitie, en aan psychosociale nazorg na de fysieke 
behandeling. Ze hadden hun behandeling ervaren als zeer sterk op het medische gericht, 
waarbij er weinig aandacht was voor de niet-medische kant van het in transitie gaan. Rosa 
omschrijft de behandeling als ‘koud en kil’, met weinig aandacht voor emotie. Dit betekent 
ook dat seksualiteit binnen de behandeling nauwelijks aan de orde kwam. 
 

Rosa: “Ze bekijken alles vanaf de buitenkant en ze bekijken het met klinische ogen. … 
Eén van de problemen is dat emotionaliteit uitgebannen is. En dat is eigenlijk heel raar. 
... Die psycholoog is niet in staat, niet toegerust, en weet ook niet hoe ze ermee om 
moeten gaan, als het gaat om de emotionaliteit van de mensen. Sterker nog, als mensen 
hun emotionaliteit laten zien worden ze daar ongemakkelijk bij. Terwijl ik denk, als je 
ingrijpt in het diepste wezen van iemand, in je eigen genderidentiteit, als je daarop 
ingrijpt is dat een zwaar emotioneel verhaal. En tegelijkertijd … is er geen ruimte voor 
om daar serieus over te praten. … Het is een koud en kil proces en dat verhoudt zich niet 
tot wat het voor de persoon zelf is. ... En met seksualiteit dat maakt het nog even wat 
duidelijker, want dat ligt bij iedereen al gevoelig.” 
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Ook uit andere interviews komt naar voren dat er tijdens het behandelingsproces en de follow-
up weinig veilige gespreksruimte is voor onderwerpen op het psychosociale vlak, waaronder 
seksualiteit. 
 

Paul: “Eén keer in de twee jaar kom je eens een keer bij een endo en die vraagt, gaat 
het goed met je, het gaat goed met je, OK hier heb je een nieuw recept. Of je prikt even 
bloed of zo. Verder is die follow-up ook niet. … Ik vind dat wel bizar in zo’n intensief 
traject, dat je alleen kijkt van goh is de hechting goed eruit gegaan en dan, ga maar 
lekker zwemmen of zo. Ik vind het wel bizar.” 
 
Piet: “En verder is daar de omgeving niet veilig genoeg voor om het [over seksualiteit] te 
gaan hebben. Daar heb je ook de tijd niet voor, met zo’n gesprek van drie kwartier of zo, 
en dan is het niet echt een vast onderwerp.” 

 
Niet alleen was er weinig ruimte voor het niet-emotionele aspect van de transitie, ook kon de 
medische manier van kijken naar de ‘patiënt’ en diens lichaam een gevoel van ontmenselijking 
teweeg brengen. Rosa beschreef in haar interview twee situaties waarin zij zich door bepaalde 
medische procedures, die raakten aan haar seksualiteit, ontmenselijkt voelde. Ten eerste werd 
tijdens haar intake bij het genderteam, voordat zij begon met de diagnostische gesprekken, 
een foto van haar geslachtsdelen genomen: de zogenaamde ‘materiaalcheck’. 
 

Rosa: “Als je je intake deed bij de VU in de tijd dat ik dat deed, werd er bij de intake … 
materiaalcheck gedaan. Die ook zo genoemd werd, min of meer. Om te kijken of je wel 
voldoende materiaal hebt.” 
Interviewer: “En hoe was dat?” 
Rosa: “Extreem vernederend. Je staat daar vrouw te zijn, en dan komt een man je pik 
opmeten. Ja, sorry hoor. En op een andere manier kan ik het niet vertellen. Want dat is 
de werkelijkheid. Ja, dat is vernederend.” 
 

Deze ‘materiaalcheck’ is ondertussen afgeschaft. Een tweede moment waarop Rosa zich 
vernederd en ontmenselijkt voelde, was bij het maken van klinische foto’s van haar lichaam als 
voorbereiding op haar geslachtsoperatie. 
 

Rosa: “Voor de operatie is er een moment waarbij ze in het ziekenhuis foto’s van je 
nemen. … En je hoofd staat dan niet op je foto, het gaat alleen om je lijf … En dan ben 
je zelf als een mens volledig afwezig... Dat is één van de moeilijkste momenten die ik 
meegemaakt heb, want ik vond het verschrikkelijk. Ik vond dat zo denigrerend. … Dat 
voelde als een aanranding. ... Want je bent als mens dan volledig weggereduceerd en 
dan blijft alleen je lijf over, en dat lijf klopt niet. ... Dus wat ze fotograferen is niet een 
mens, maar een niet-kloppend lijf. Nou, daar sta je dan als niet-kloppend lijf. Nou, dat is 
hard. …” 
Interviewer: “Wat was het ergste eraan?” 
Rosa: “Nou, het ergste eraan is dat je je tentoongesteld voelt. En dat gaat alle grenzen 
voorbij, want dat recht heeft niemand. Als ik mezelf wil tentoonstellen dan doe ik dat 
zelf wel. Dan kies ik daarvoor.” 

 
Het in de medische context maken van foto’s van het lichaam en het bekijken en opmeten van 
lichaamsdelen, wordt door Rosa ervaren als een schending van haar lichamelijke integriteit en 
als een vernedering. Het voelt zelfs als een aanranding, en waarschijnlijk speelt daarin mee 
dat het om delen van haar lichaam gaat die een sterke seksuele connotatie hebben. Omdat bij 
het maken van deze foto’s en het opmeten van haar geslachtsdelen deze seksuele en 
emotionele lading werd ontkend, en haar hoofd niet op de foto werd gezet, voelde het alsof ze 
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werd ontmenselijkt: alsof ze slechts een lichaam zonder ‘ziel’, zonder eigen wil en 
persoonlijkheid was. Omdat Rosa bovendien werd gefotografeerd vanwege haar ‘niet-
kloppende lijf’, voelde het voor haar ook exotiserend: alsof haar niet-normatieve lichaam werd 
tentoongesteld.  
 
Een tweede voorbeeld van de geringe aandacht voor het psychosociale aspect van transitie is 
het gebrek aan psychosociale hulpverlening. Binnen de GAB nemen de gesprekken met een 
psycholoog of psychiater een belangrijke rol in. De psycholoog heeft echter niet als taak om 
psychische hulpverlening te bieden, maar om patiënten wel of niet te diagnosticeren met 
genderidentiteitsstoornis en daarmee groen licht te geven voor de behandeling. Daarnaast 
waakt de psycholoog, wanneer een patiënt eenmaal groen licht heeft gekregen, over diens 
welzijn door tijdens het proces te monitoren of alles wel goed gaat. De ongelijke 
machtssituatie waarin de hulpverlener beslist over de toekomst van de patiënt creëert geen 
situatie waarin een privé-onderwerp als seksualiteit op een prettige manier kan worden 
besproken. De beoordelingssituatie roept spanning op, en seksualiteit is dan een erg gevoelig 
onderwerp, zeker voor transgenders die een hoge mate van incongruentie tussen zelfbeeld, 
lichaam en genderrol ervaren. 
 

Jeroen: “ik weet nog mijn … tweede gesprek bij de psychiater die de diagnose ging 
stellen. Die zei tegen mij op een gegeven moment, ‘en, masturbeer je wel eens?’, dat ik 
echt zo’n kop kreeg. Ik dacht, vent wat gaat jou dat aan? Ik snap wel waarom hij het 
vraagt, maar … ik vond het eigenlijk wel een beetje gênant. Ik denk van, je had het ook 
wat subtieler kunnen zeggen. … Sowieso zit je daar en ben je heel kwetsbaar, iemand 
gaat over jou beoordelen, over jouw leven beslissen eigenlijk. ... Dat is niet een situatie 
waarin je dat soort hele intieme vragen wilt horen.” 

 
Behalve tot spanning leidt de poortwachterfunctie er ook toe dat transgenders bang kunnen 
zijn een ‘verkeerd’ verhaal te vertellen en hierdoor geen toegang te krijgen tot de 
behandeling. Piet en Anke hadden hier beiden mee te maken tijdens hun diagnostische fase. 
Piet was bang dat zijn homoseksuele voorkeur en jarenlange relatie met een man niet in het 
‘transseksuele plaatje’ zou passen. 
 

Piet: “Als blijkt dat jij dus inderdaad homo bent, past dat wel in het transseksuele 
plaatje, dat vond ik een heel eng punt. Goh, je hebt al zo’n lange relatie, hoe werkt dat 
dan, hoe zit dat dan. … Dan wil ik ook wel voldoen aan allerlei standaarddingen, en 
misschien voldoe ik daar wel niet aan omdat ik een relatie heb. Of misschien voldoe ik er 
wel niet aan omdat ik op een man val, ja, dat maakt het gewoon heel eng.” 

 
Piet heeft desondanks niet zijn verhaal aangepast, en zijn angst bleek ongegrond. Anke heeft 
wel het idee dat zij pas groen licht kreeg toen ze meer in ging spelen op de verwachtingen die 
de psycholoog van haar leek te hebben. Anke identificeert zich niet als transseksueel maar als 
transgenderist, en kan zich niet herkennen in het beeld van een vrouw in het verkeerde 
lichaam. Aanvankelijk probeerde ze dit aan haar psycholoog uit te leggen, maar omdat ze een 
grote behoefte had aan hormoonbehandeling koos ze er uiteindelijk voor om haar verhaal aan 
te passen. Van anderen had ze gehoord dat het dragen van vrouwelijke kleding en attributen 
de kans op groen licht zou vergroten, dus zorgde ze er altijd voor dat ze zo vrouwelijk mogelijk 
gekleed ging. Op het gebied van seksualiteit leek haar psycholoog de verwachting te hebben 
dat het lichaam waarover men in seksuele fantasieën beschikt, het lichaam is wat iemand 
eigenlijk zou moeten hebben. Ook aan deze verwachting probeerde ze te voldoen in wat ze 
over haar seksuele fantasieën vertelde. Achteraf heeft Anke er een onprettig gevoel over dat 
ze tijdens de diagnostische gesprekken niet dicht bij zichzelf kon blijven. Ze had liever 
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openlijk willen spreken over de manier waarop ze haar genderidentiteit, lichaamswens en 
seksuele fantasieën werkelijk beleefde, zonder bang te zijn voor uitstel van de behandeling. 
 
Door de poortwachterfunctie van de psycholoog werden de diagnostische gesprekken door de 
geïnterviewden niet ervaren als een prettige situatie om over seksualiteit te spreken. Hoewel 
geïnterviewden soms impliciet duidelijk maakten dat zij de psycholoog beschouwden als 
iemand bij wie je in theorie aan zou kunnen kloppen met vragen over seksualiteit, legden ze 
die liever ergens anders neer. 
 

David: “Er werd op zich wel naar [seksualiteit] gevraagd en het is dan zo dat je wel zelf 
moet aangeven, je bepaalt zelf hoe diep je erop in wil gaan. En dat zou ook niet anders 
moeten. Veel transpersonen zullen … een aantal vragen ook niet bij de genderteams neer 
willen leggen, juist omdat ze dan bang zijn dat zolang ze het groene licht nog niet 
hebben. Bijvoorbeeld zo’n vraag, dat je het lekker vindt om je vagina te behouden, of 
die vagina te gebruiken. Dat zijn van die dingen die je niet zo gauw bij een genderteam 
neerlegt.” 
 

Ook al verwachtten veel geïnterviewden niet veel seksuologische zorg van de psychologische 
gesprekken, toch leefde er teleurstelling dat het genderteam niet op een andere manier 
seksuologische zorg kon bieden. Bovendien vonden veel geïnterviewden het vervelend dat de 
beoordelingssituatie ze in verlegenheid bracht of zelfs het gevoel gaf te moeten liegen. Het 
genderteam is voor veel transgenders één van de eerste plaatsen waar zij terechtkomen 
wanneer ze eenmaal uit de kast zijn over het transgender-zijn, en één van de weinige plaatsen 
waar ze met een psycholoog kunnen spreken die expertise heeft over hun specifieke situatie. 
Voor die transgenders die niet uit zichzelf de weg kunnen vinden naar op hun situatie 
afgestemde seksuologische zorg, valt te verwachten dat de poortwachterfunctie van de 
psychologische gesprekken een verwarrende situatie op kan leveren.  
 
8.3.3 Psychologische en seksuologische zorg buiten genderteams 
 
Naast onderlinge uitwisseling en de genderteams wordt ook individuele hulpverlening door de 
geïnterviewden genoemd als (potentiële) bron van psychologische en seksuologische zorg. Dit 
kan bijvoorbeeld hulpverlening zijn door de hulpverleningsinstantie voor transgenders 
Transvisie, door hulpverleners van GGZ-instellingen en door vrijgevestigde psychologen, 
psychotherapeuten en seksuologen. In het volgende hoofdstuk komt naar voren dat veel van dit 
soort hulpverleners geen specifieke kennis hebben over het transgender-zijn; enkelen hebben 
zich echter in dit onderwerp gespecialiseerd. 
 
Geïnterviewden noemen individuele hulpverlening vooral wanneer het gaat om hulpvragen 
rondom de discrepantie tussen zelfbeeld, lichaamsbeeld en genderrol, zoals het leren niet 
‘dicht te slaan’ tijdens seks of het omgaan met seksuele faalangst.  
 

Jeroen: “ik ga nu wel eens praten met een psycholoog die ook seksuoloog is. ... Stel ik 
krijg een relatie en ik loop weer tegen dat punt aan dat ik niet kan ontspannen, dan zou 
ik dat met hem zeker bespreekbaar maken.” 

 
Ook vóór de coming-out dichten ze individuele hulpverleners een rol toe op het gebied van 
seksualiteit: zoals hierboven al besproken, zouden zij het op prijs stellen wanneer het 
transgender-zijn als mogelijke oorzaak kan worden gesignaleerd van seksuele problemen als 
een gebrek aan seksueel verlangen en de zoektocht naar de seksuele identiteit. 
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Voordelen van individuele hulpverlening zijn dat het gaat om professionele zorg op maat. Deze 
vorm van zorg wordt als veilig geëvalueerd, omdat er geen sprake is van groepsverband. 
Doordat individuele hulpverleners onafhankelijk van het genderteam opereren hebben zij 
bovendien geen poortwachtersfunctie en kan de behandeling niet in het geding komen. Als 
nadeel werd genoemd dat mogelijk niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van 
hulpverleners met expertise over het transgender-zijn.  
 

Rosa: “Ik wist dat ze er waren, maar niemand weet dat verder. Dus omdat ik de weg wist 
kon ik dat doen. Had ik dat niet geweten, had ik nergens terechtgekund.” 

 
Ook sprak één deelnemer de angst uit dat ook voor dit soort hulpverlening wel eens een 
wachtlijst zou kunnen bestaan. 
 

Liesbeth: “Maar dan moet ik me wel eerst aanmelden en dan … zal ik wel weer op de 
wachtlijst komen, voordat je weer eens een keer het eerste gesprek hebt. Want overal is 
een wachtlijst.” 

 
8.3.4 Ideeën voor nieuw aanbod van informatie en zorg 
 
Naast bovengenoemde bestaande (potentiële) bronnen van zorg en informatie op het gebied 
van seksualiteit, noemden de geïnterviewden nog een aantal nieuwe mogelijke bronnen. 
 
Uitwisseling met cisgenderpersonen van hetzelfde (identificatie)geslacht 
 
Naast uitwisseling van informatie en ervaringen met transgenderpersonen, gaf een aantal 
deelnemers aan dat ook uitwisseling met cisgenderpersonen van hetzelfde 
(identificatie)geslacht voor hen nuttig was of zou kunnen zijn. Zo wisselde Jeroen al regelmatig 
informatie uit met een bevriende homojongen, bij wie hij bijvoorbeeld kon checken of het 
normaal was om vaak te masturberen als man. Paul durfde dit soort gesprekken met cismannen 
niet zo goed aan, maar zou wel graag willen horen of ook cismannen onzeker kunnen zijn over 
hun geslachtsdelen en hun seksuele prestaties. 
 

Paul: “Met whatever wat voor man zou het meer zijn over gevoelens, onzekerheden, of 
faalangst. Waarschijnlijk om erachter te komen dat ik eigenlijk best wel normaal ben. 
Gewoon het jezelf wat meer kunnen vergelijken met anderen, hoe ze daarmee omgaan. 
Ik weet eigenlijk niet of puberjongens dat doen, … met geintjes en een beetje 
ouwehoeren, dat stuk van fysiek volwassen worden, dat heb ik nooit gedeeld met iemand 
of zo. En ik denk dat ik daar ergens nog wel behoefte aan heb.” 

 
Lezen over seksuele ervaringen van andere transgenders 
 
Naast het in real life of op internet uitwisselen van informatie en ervaringen op het gebied van 
seksualiteit, gaven veel deelnemers aan dat ze hier ook wel over zouden willen lezen. Het 
lezen van ervaringsverhalen heeft veel van de voordelen van onderlinge uitwisseling: de 
ervaringen van anderen kunnen een schat aan informatie opleveren die bovendien persoonlijk 
van aard is in plaats van afstandelijk. Dit soort informatie kan bovendien veiliger zijn dan 
uitwisseling in een groep, omdat de lezer zichzelf niet bloot hoeft te geven en omdat er 
minder snel een bepaalde normativiteit van uitgaat die binnen een groep wel kan ontstaan. Het 
gaat immers niet om voorschriften, maar om inspirerende voorbeelden. 
 

Esther: “Het blijft iets heel persoonlijks, en de ervaring … van het hebben van 
genderdysforie, … van het hebben van seks, is zo verschillend, dat je daar niet een 
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uniform beeld over kan schetsen van zo moet je een situatie aanpakken. … Uiteindelijk 
zal je het zelf moeten doen, zal je zelf moeten zoeken wat voor jou het prettigste is. 
Want je kunt niet iemand adviseren van op dit moment in een date of in een relatie moet 
je vertellen dat je het hebt. ... Ik denk dat het gewoon heel goed is om te schetsen, 
deze situaties kunnen zich voordoen, en bedenk voor jezelf wat je in zo’n situatie zou 
kunnen doen en deze personen hebben er zó op gereageerd, en misschien vind je die 
situatie zoals die persoon het heeft opgelost, wel heel erg prettig bij jezelf passen.” 

 
Schriftelijke informatie: folders, websites en boeken over seksualiteit van transgenders 
 
Zowel ervaringsverhalen als andere vormen van informatie zouden volgens veel geïnterviewden 
schriftelijk, in de vorm van een folder, website of boek aangeboden kunnen worden. Een folder 
is gratis en handig om in huis te hebben als naslagwerk. Een boek biedt meer verdieping, maar 
het financiële aspect kan een probleem opleveren. Websites werden door veel geïnterviewden 
als toegankelijk omschreven, maar één geïnterviewde gaf aan dat zij er vanwege haar 
financiële situatie niet op kan rekenen altijd een internetverbinding te kunnen betalen. 
 
Leren van vaardigheden door middel van instructie 
 
Een aantal geïnterviewden noemde ook de voordelen van instructie boven schriftelijke 
informatie. Dit soort instructie zou zowel in cursusverband kunnen worden gegeven als via 
internet. Het voordeel van instructiebijeenkomsten of – filmpjes is dat deze informatie 
concreet maken en ingaan op het ‘hoe’. Herbert noemt dit in het kader van informatie over 
veilige seks: 
 

Herbert: “Dan kan je ook meteen bepaalde voorwerpen, kun je dan meteen zien en 
eventueel zelfs laten zien hoe het werkt en dat soort dingen. … Of een site met 
instructiefilmpje of zo.” 
 
David: “Een flirtcursus met filmpjes en dat soort dingen, op internet, en als mensen dan 
willen, dat ze dan daarna nog de stap kunnen doen van, meedoen aan bijeenkomsten of 
zo. … Want uiteindelijk is het het leukste om dat te oefenen in het echt, natuurlijk.” 

 
Andere deelnemers vonden het juist te normatief wanneer informatie in de vorm van instructie 
werd aangeboden.  
 
8.4 Checklist voor goede zorg en informatie 

Uit de evaluatie van het bestaande en mogelijke nieuwe vormen van aanbod kwam een aantal 
criteria naar voren waarmee geïnterviewden het aanbod van informatie en zorg beoordeelden. 
Deze lijst van criteria kan een handige checklist vormen om bestaande en nieuwe interventies 
aan te toetsen. Een goed aanbod van zorg en informatie over seksualiteit zou volgens de 
geïnterviewden deze kenmerken moeten hebben: 
 

� Betrouwbaar 
Informatie moet feitelijk juist zijn, en misschien nog belangrijker, de betrouwbaarheid 
ervan moet gecontroleerd kunnen worden. 

� Gedetailleerd en volledig 
Informatie over seksualiteitsbeleving, met name rondom seksuele mogelijkheden van 
geopereerde geslachtsdelen, werd vaak als te oppervlakkig beoordeeld. Er is behoefte 
aan gedetailleerde en grondige informatie waarin alle belangrijke aspecten aan bod 
komen en niet slechts de grote lijnen. 
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� Persoonlijk 
Het is belangrijk dat interventies aandacht hebben voor het niveau van subjectieve 
beleving, niet alleen voor objectieve beschrijving van de feiten. Informatie en zorg 
moeten beide ‘persoonlijk’ zijn en niet te afstandelijk. 

� Overzichtelijk 
De informatie moet goed geordend zijn, zodat specifieke onderwerpen gemakkelijk 
opgezocht kunnen worden. 

� Niet-normatief 
Er moet aandacht zijn voor verschillen in transgendergevoelens en 
seksualiteitsbeleving, waarbij deze verschillende gevoelens en uitingen als 
gelijkwaardig worden opgevat. Ook kan informatie beter ter inspiratie of herkenning 
worden aangeboden dan als richtlijn of advies. 

� Toegankelijk 
De interventie moet op verschillende manieren toegankelijk zijn voor de doelgroep. 
Denk aan regionale, financiële en sociale toegankelijkheid, aan verschillen in 
opleidingsniveau en cognitieve capaciteit en aan verschillen in competentie wat betreft 
het vinden van informatie. Financiële toegankelijk is voor deze doelgroep wellicht extra 
belangrijk omdat veel transgenders sociaal-economisch een marginale positie innemen. 
Als informatie slechts op één plek in Nederland wordt aangeboden, kost het geld om er 
naartoe te reizen, maar ook een internetverbinding kan voor bijstandsgerechtigden al 
te duur zijn. Ook sociale drempels spelen in deze groep mogelijk relatief vaak een rol, 
aangezien het anders-zijn mensen op kan zadelen met een gebrek aan sociaal 
zelfvertrouwen. 

� Veiligheid 
Het vragen om informatie of zorg en het delen van ervaringen op het gebied van 
seksualiteit moet niet teveel risico’s met zich meebrengen. Transgenders kunnen bang 
zijn dat de informatie niet vertrouwelijk wordt behandeld. Daarnaast speelt de angst 
dat het delen van ervaringen of het stellen van vragen tot kritiek en andere negatieve 
reacties kan leiden. Tot slot speelt de angst, rondom de genderteams, dat eerlijk 
vertellen over de eigen seksualiteitsbeleving consequenties heeft voor de toegang tot 
de geslachtsaanpassende behandeling. 

� Keuze in vorm 
Vanwege individuele verschillen is het belangrijk dat interventies op het gebied van 
seksualiteit voor transgenders op verschillende manieren aangeboden worden. 

 





Een dubbel gevoel Rutgers WPF, 2012 

107 

9 Resultaten van de expertmeeting 

Om een beeld te krijgen van kennis ‘uit het veld’ over de seksualiteitsbeleving van 
transgenderpersonen, is een expertmeeting gehouden met elf deskundigen werkzaam in de 
hulpverlening, het beleid of onderzoek. De resultaten van deze expertmeeting dienen als 
aanvulling op de resultaten uit het interviewonderzoek. De expertmeeting leverde een 
tweeledig beeld op. Enerzijds kwam naar voren dat transgenderpersonen een zeer diverse 
groep vormen met een uiteenlopende seksualiteitsbeleving. Anderzijds werd aangegeven dat 
veel transpersonen seksualiteit als lastig en problematisch ervaren. 
 

9.1 Problemen en interventiebehoeftes: aanvullingen op het 
interviewonderzoek 

Deelnemers aan de expertmeeting benadrukten dat transgenders zich kenmerken door een 
grote onderlinge diversiteit. Transgender-zijn wordt op verschillende manieren beleefd en er 
bestaat een grote diversiteit in genderidentiteiten en –uitingen. Met name benadrukten de 
deelnemers dat de beleving van travestieten, transgenderisten en transseksuelen erg van 
elkaar verschilt. De seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen is bovendien niet statisch, 
maar dynamisch: het verandert en ontwikkelt zich tijdens het leven. Tot slot maakt elke 
transgender eigen, individuele keuzes op het gebied van seksualiteit. Om deze redenen vonden 
de deelnemers aan de expertmeeting het moeilijk én onwenselijk om een eenduidig beeld te 
schetsen van de seksualiteitsbeleving van transgenders. Wel konden ze uit de praktijk een 
aantal punten noemen waar transgenderpersonen tegenaan kunnen lopen op seksueel gebied, 
waarbij behoefte bestaat aan informatie, zorg of andere interventies. 
 
9.1.1 Lichaam en lichaamsbeeld 
 
Negatieve effecten van de geslachtsaanpassende behandeling op het fysieke seksueel 
functioneren 
In het interviewonderzoek komt naar voren dat de effecten van de GAB door de 
geïnterviewden grotendeels positief worden ervaren, voornamelijk omdat de discrepantie 
tussen zelfbeeld en lichaamsbeeld door de GAB afnam. Dit is ook de indruk van een van de 
deelnemers aan de expertmeeting die hierover vaak met transgenders praat in zijn praktijk. 
Zijn indruk was wel dat dit bij VM-transgenders een complexer is.  
 
Andere deelnemers aan de expertmeeting konden echter veel voorbeelden noemen waarin de 
effecten van de GAB op de seksualiteitservaring als negatief werden ervaren. Onder invloed 
van de hormonen ervaren sommige transgenderpersonen geen seksuele zin en/of opwinding 
meer en verdwijnt seksualiteit daardoor uit hun leven. Anderen merken dat seksuele prikkels 
na de geslachtsaanpassende behandeling anders voelen. Ze kunnen bijvoorbeeld door de 
hormonen geen erectie meer krijgen en orgasmes voelen na de geslachtsoperatie vaak anders 
dan ervóór. Door de geslachtsoperatie kunnen ook bepaalde zenuweinden verdwijnen, wat een 
verlies in seksueel gevoel tot gevolg heeft. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij transvrouwen die 
langere tijd geleden hun geslachtsoperatie hebben ondergaan, toen er nog geen clitoris werd 
geconstrueerd bij vaginaplastiek. Dit verschil in fysiek seksueel functioneren wordt niet altijd 
positief beleefd. Juist wanneer mensen vóór hun transitie veel plezier beleefden aan seks, 
ervaren ze dit soort veranderingen vaak als verlies. Voor sommigen kan de verwachting over 
dit verlies een rol spelen bij de keuze die ze maken ten aanzien van de GAB, zeker als ze daar 
nog ambivalent tegenover staan; er wordt dan bijvoorbeeld voor een gedeeltelijke in plaats 
van een gehele GAB gekozen. 
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Transgenders missen door hun andere seksuele ontwikkeling kennis over fysiek seksueel 
functioneren 
Eén van de resultaten van het interviewonderzoek was, dat veel transgenders het gevoel 
hebben fases te hebben overgeslagen in hun seksuele ontwikkeling. Tijdens de expertmeeting 
werd gerapporteerd dat dit zich vaak uit in een gebrek aan kennis over seksualiteit en fysiek 
seksueel functioneren. Doordat mensen ‘in het verkeerde geslacht’ opgroeien vergaren ze 
weinig kennis over seksualiteit, omdat seksualiteit sterk verbonden is aan het lichaam waar ze 
een discrepantie mee voelen. Hierdoor weten transpersonen vaak ook na hun transitie niet 
goed hoe seksualiteit bij mannen en vrouwen in elkaar zit. Als voorbeeld werd genoemd dat 
een mannelijke cliënt pas een seksuele relatie aan durfde te gaan, toen hij erachter kwam dat 
het ook voor mannen normaal is om gevoelige tepels te hebben.  
Het gebrek aan pre-transitionele kennis over seksualiteit werd ook in verband gebracht met de 
behoefte aan kennis over het post-op seksueel functioneren. Er werd aangegeven dat 
transpersonen pre-transitioneel weinig kennis hebben van hun genitaliën, en dat dit het 
moeilijk maakt om zich aan de hand van medische tekeningen en foto’s voor te stellen hoe de 
nieuwe genitaliën eruit zullen zien en aan zullen voelen. Om die reden is visueel duidelijke 
informatie gewenst. Er werd geopperd dat computeranimaties hier wellicht bij kunnen helpen. 
 
Onduidelijkheid over functioneren na de geslachtsoperatie: prostaatvocht 
Deelnemers trokken de mogelijkheid van afscheiding van prostaatvocht, waarover één 
geïnterviewde transvrouw rapporteerde (zie par. 6.2.1) in twijfel. De mogelijkheid dat MV-
transgenders na een geslachtsoperatie prostaatvocht uitscheiden werd onrealistisch geacht 
omdat de prostaat door de hormonen slinkt. Ook hadden zij begrepen dat het om afscheiding 
uit de vagina zou gaan, wat technisch gezien niet mogelijk is omdat de prostaat geen 
verbinding heeft met de vagina. De transvrouw in kwestie rapporteerde echter afscheiding uit 
de plasbuis. 
Navraag bij Louis Gooren van het VUMc leerde dat het afscheiden van prostaatvocht inderdaad 
kan voorkomen bij MV’s. De prostaat wordt bij de operatie niet verwijderd, maar de 
afscheidende activiteit is al vóór de operatie drastisch verminderd door het lage 
testosteronniveau van MV’s. Toch hebben enkele MV’s nog “wat waterige secretie van hun 
prostaat bij seksuele opwinding/orgasme. Soms zoveel dat het hinderlijk is. Niks aan te doen.” 
(Louis Gooren, e-mail). Deze afscheiding komt inderdaad uit de plasbuis (urethra), omdat de 
prostaat hierop uitmondt. Overigens vond de geïnterviewde (Rosa) de afscheiding geen enkel 
probleem, integendeel. Ook in Groningen wordt het fenomeen herkend, en worden 
transvrouwen erop voorbereid dat “de ejaculatie blijft.”  
 
Kennis over de vertraagde aanpassing van de psyche aan het lichaam 
Voor transgenderpersonen die een geslachtsoperatie achter de rug hebben, duurt het soms een 
tijd voordat zij aan hun veranderde lichaam gewend zijn. Hun fysieke lichaam verandert 
sneller dan hun psychische interpretatie van lichaamsprikkels. Zo kan het voorkomen dat een 
transman zich de eerste tijd na zijn transitie automatisch vrouw voelt tijdens seks, omdat hij 
de fysieke prikkels die hij tijdens de seks voelt nog niet verbindt aan een mannelijk 
lichaamsbeeld. Dit kan veel verwarring opleveren. Kennis over dit gegeven helpt om het beter 
te kunnen begrijpen en accepteren. 
 
Het ‘managen van verwachtingen’ over het post-op seksueel functioneren 
Omdat transgenderpersonen soms te hoge verwachtingen hebben van het fysieke seksueel 
functioneren na de geslachtsoperatie(s), vinden deelnemers aan de expertmeeting het 
belangrijk dat de verwachtingen hierover ‘gemanaged’ worden: wat kan zo’n operatie nou 
precies betekenen, en wat niet?  
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Leren omgaan met fysiek onmogelijke verlangens 
Veel transgenderpersonen, of ze nou wel of niet een medische behandeling wensen of achter 
de rug hebben, hebben seksuele verlangens die fysiek onmogelijk zijn. Deze kunnen het 
seksleven negatief beïnvloeden. Het zou prettig zijn om te kunnen leren om te gaan met deze 
discrepantie. 
 
Behandeling van vaginale droogte bij non-op VM-transgenders 
VM-transgenders die mannelijke hormonen innemen maar geen geslachtsoperatie hebben 
gedaan, krijgen vaak last van vaginale droogte. Dit kan seksuele problemen opleveren, zoals 
pijn bij het vrijen. Er bestaat echter geen goed middel tegen. Het enige middel dat vaak 
wordt voorgeschreven is oestrogenencrème, maar vanwege de emotionele beladenheid van 
vrouwelijke hormonen wordt dit vaak als onprettig ervaren. Ook om andere, praktische 
redenen wordt het niet als een goede oplossing gezien. 
 
Ook VM-transgenders met een meta hebben behoefte aan informatie over penisprotheses 
Niet alleen non-op VM-transgenders gebruiken vaak penisprotheses en voorbinddildo’s, maar 
ook voor VM-transgenders die een meta-operatie hebben gehad, kunnen protheses een 
uitkomst bieden. Het is echter lastig om penisprotheses te vinden waarbij de meta zelf niet in 
de weg zit. Informatie over het vinden en gebruiken van de juiste penisprotheses zou hun goed 
van pas komen. 
 
9.1.2 Seksuele ontwikkeling, identiteit en relaties 
 
Transgenders moeten na hun transitie een seksueel zelfbeeld ontwikkelen of hun oude 
zelfbeeld bijstellen 
Transgenders hebben vóór hun transitie vaak geen duidelijk seksueel zelfbeeld, en als ze dit 
wel hebben moeten ze dit na hun transitie vaak enigszins bijstellen. Vaak is er sprake van 
‘ambivalentie of conflictvermijden’ rondom seksualiteit. 
 
Transgenders willen post-transitie soms te snel hun seksuele ontwikkeling ‘inhalen’ 
Uit het interviewonderzoek kwam naar voren dat deelnemers na hun transitie vaak opnieuw 
hun seksualiteit willen ontdekken of gemiste fases in hun seksuele ontwikkeling willen 
‘inhalen’. In de expertmeeting werd genoemd dat transgenderpersonen hierbij soms te snel 
gaan en stappen in hun seksuele ontwikkeling willen zetten waar ze nog niet aan toe zijn, 
zoals seks hebben met een andere persoon voordat het eigen lichaam ze bekend en vertrouwd 
is. Er werd aangegeven dat seksueel contact met een andere persoon een betere ervaring 
oplevert wanneer een post-transitionele transpersoon eerst heeft ontdekt hoe het eigen 
lichaam werkt, wat de eigen verlangens zijn en hoe men reageert op de aanrakingen van de 
ander. 
 
Seksuele voorkeur staat los van gender 
Door de deelnemers werd nog eens benadrukt dat seksuele voorkeur los staat van 
genderidentiteit, waarmee werd bedoeld dat het geslacht waartoe iemand zich aangetrokken 
voelt niet automatisch verandert wanneer men in transitie gaat. Omdat veel transgenders dit 
zelf niet weten, kan dit voor verwarring zorgen. 
 
Discussie over terminologie rondom seksuele identiteit 
De deelnemers waren het er onderling niet over eens in hoeverre seksuele aantrekking en 
seksuele identiteit te maken hebben met de eigen genderidentiteit. Enerzijds werden termen 
als homo- en heteroseksueel verwarrend gevonden om voor transgenderpersonen te gebruiken, 
omdat transgenderpersonen van geslacht veranderen en/of zich niet als man óf vrouw 
identificeren. Andro- en gynefiel werden genoemd als een beter alternatief. Anderzijds werd 
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aangegeven dat seksuele voorkeur niet alleen gaat over tot wie men zich aangetrokken voelt, 
maar ook over het identificatiegeslacht. Wanneer iemand zich als vrouw aangetrokken voelt 
tot mannen, is dat anders dan wanneer iemand zich als man tot mannen aangetrokken voelt. 
 
Homoseksuele transmannen kunnen veel moeite hebben met hun seksuele identiteit 
Tijdens de expertmeeting werd aangegeven dat een deel van de transmannen het moeilijk 
vindt hun homoseksuele identiteit te accepteren, en dat dit zelfs moeilijker kan zijn dan het 
accepteren van het transgender-zijn zelf. Het gaat dan vooral om degenen die pas tijdens of 
na de transitie hun seksuele identiteit ontdekten. Voor de transmannen die al vóór de transitie 
wisten dat ze homoseksueel zouden zijn, is het gemakkelijker de eigen identiteit te 
accepteren.  
Hierbij spelen een aantal factoren mee. Homoseksuele transgenders kunnen het allereerst 
jammer vinden dat ze ook na hun transitie nog steeds afwijken van de norm. Degenen die vóór 
hun transitie nog geen affiniteit hadden met de homowereld, hebben bovendien weinig kennis 
over de homoscene. Vaak houden ze daardoor te veel vast aan vooroordelen. Zo zijn ze vaak 
bang dat homomannen geen vaste relaties willen en alleen uit zijn op seks, en dat veel belang 
wordt gehecht aan een (grote) penis. Tot slot speelt ook de angst om door andere mannen niet 
volwaardig als man te worden aangezien. De queer community lijkt meer open te staan voor 
transgenderpersonen dan de reguliere homomannenscene, maar het transgender-zijn wordt 
daar soms weer opgevat als het ‘spelen met rollen’ in plaats van het ‘echt homo en echt man 
zijn’. 
Bij ‘veteranen’, transmannen die al geruime tijd hun transitie achter de rug hebben, kan ook 
meespelen dat homoseksualiteit vóór het midden van de jaren negentig een contra-indicatie 
was voor toegang tot de geslachtsaanpassende behandeling. Veel homoseksuele mannen 
hielden hun seksuele voorkeur dan ook geheim tijdens gesprekken met hun psycholoog bij het 
genderteam. Bij deze groep heerst nog steeds sterk het gevoel anders te zijn omdat ze lang 
eenzaam met hun homoseksuele identiteit rond hebben gelopen. 
 
Hoe gedraag je je als heteroman? 
Voor transmannen die zich vóór hun transitie in de lesbische scene bewogen, is het vaak 
moeilijk om vrouwen te versieren omdat van heteromannen ander gedrag wordt verwacht dan 
van lesbische vrouwen. Ook van transmannen die na hun transitie homoseksueel zijn, wordt 
ander gedrag verwacht dan van heteroseksuele vrouwen; zij kunnen voor informatie hierover 
echter vrij goed terecht binnen de homoscene. Omdat het gedrag dat van heteromannen 
verwacht wordt als de norm geldt, is het lastiger om dit soort gedragscodes expliciet te 
bespreken. Het wordt immers als ‘normaal’ gezien om hetero te zijn, waardoor ook het idee 
leeft dat iedereen wel weet hoe je je als hetero hoort te gedragen. Dit zorgt er ook voor dat 
heteroseksuele transmannen zich schamen voor deze informatiebehoefte. 
 
De rol van de partner is van belang 
Bij de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen is de rol van de partner een belangrijke 
factor. Bij transgenderpersonen die uit de kast komen wanneer ze een partner hebben, speelt 
het bijvoorbeeld een grote rol hoe die partner omgaat met hun transitie. 
 
Het leren aangeven van wensen en grenzen 
Door een deelnemer werd verwezen naar het in het literatuuronderzoek besproken onderzoek 
van Sevelius (2009). De deelnemer herkende de resultaten uit dit onderzoek vanuit 
verschillende gespreksgroepen voor transmannen. Transmannen vinden het vaak moeilijk hun 
wensen en grenzen aan te geven binnen een seksuele relatie, omdat ze het idee hebben dat ze 
alleen al door hun transgender-zijn extra eisen stellen aan hun partner. Dit geldt ook voor 
wensen en grenzen rondom veilige seks. Het is daarom belangrijk dat wanneer transmannen 
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leren om hun wensen en grenzen aan te geven, er ook aandacht wordt besteed aan hun gevoel 
van zelfwaarde. 
 
Zelfonthulling wordt moeilijk gevonden 
Transseksuelen vinden het over het algemeen lastig hoe ze na hun transitie aan potentiële 
partners moeten vertellen over het transgender-zijn. Een van de redenen hiervoor is angst 
voor afwijzing, zowel voor volledige afwijzing als voor het niet meer als man of vrouw te 
worden gezien vanwege het feit transseksueel te zijn. Ook gevoelens van schaamte kunnen 
een rol spelen. Bij degenen die al lange tijd geleden in transitie zijn geweest, kan het ook 
irritatie opleveren dat één aspect uit hun geschiedenis steeds op de voorgrond komt te staan. 
 
Cisgender heteromannen hebben moeite met transvrouwen 
Door MV-transgenders wordt het moeilijk gevonden om relaties aan te gaan met (cisgender) 
heteromannen. Een mogelijke verklaring hiervan is de ‘homofobie’ onder heteromannen: de 
angst homoseksueel te zijn of door anderen daarvoor te worden aangezien. Dit maakt het voor 
transvrouwen gemakkelijker om relaties aan te gaan met vrouwen of om bij hun vrouwelijke 
partner te blijven. Een deel van de transvrouwen heeft echter onvervulde heteroseksuele 
verlangens, waardoor partnerkeuze en seksuele beleving niet altijd overeenkomen bij deze 
groep. 
 
Stigmatisering en zelfvertrouwen 
Het voorgaande maakt al duidelijk dat transgenderpersonen te maken kunnen krijgen met 
stigmatisering en geringe maatschappelijke acceptatie. Dit geldt met name wanneer voor de 
buitenwereld zichtbaar is dat zij transgender zijn, bovendien hebben MV’s er meer mee te 
maken dan VM’s. Deze geringe acceptatie heeft veel invloed op het zelfvertrouwen, en 
seksuele beleving staat daar niet los van. Ook kan stigmatisering leiden tot geweld, die soms 
ook van seksuele aard is.  
Voor transgenders is het belangrijk om te werken aan hun zelfvertrouwen en te leren omgaan 
met negatieve reacties. Zo vindt prof. Weijmar Schultz het belangrijk dat transvrouwen aan 
hun omgeving leren uitleggen dat ze geen mannen zijn die liever als vrouw leven, maar 
mensen die zichzelf van jongs af aan als vrouw hebben ervaren. Emancipatie van de groep kan 
bovendien leiden tot een positievere houding vanuit de maatschappij ten opzichte van 
transgenders. 
 
9.2 Evaluatie van bestaand aanbod van informatie en interventies 

Tijdens de expertmeeting zijn drie verschillende, bestaande bronnen van informatie en 
interventies op het gebied van seksualiteit besproken, namelijk gespreksgroepen voor (en vaak 
door) transgenders onderling, de genderteams en individuele hulpverlening en therapie. 
 
9.2.1 Gespreksgroepen voor transgenders onderling 
 
Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is seksualiteit volgens de deelnemers een lastig 
onderwerp om in een groep te bespreken. Dit geldt nog eens extra voor seksuele praktijken en 
gevoelens die in de taboesfeer liggen, zoals masochisme.  
Uit het interviewonderzoek bleek daarnaast dat het soms moeilijk is om met verschillen in 
seksualiteitsbeleving om te gaan wanneer onderling informatie wordt uitgewisseld. Dit kan 
zorgen voor een klimaat waarin het niet veilig voelt om seksualiteit te bespreken. Op de vraag 
of de deelnemers dit herkenden uit de praktijk werd verschillend gereageerd. Eén deelnemer 
gaf aan dat onderling verschil tijdens de gespreksgroepen die hij leidt nooit zo’n probleem 
vormt. Hij heeft zowel ervaring met groepen voor transmannen als met groepen voor 
transmannen en transvrouwen samen. Na een aantal bijeenkomsten ontstaat er binnen die 
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groepen vaak een vertrouwensband en een ‘wij-gevoel’, wat het gemakkelijk maakt om het 
samen op een respectvolle manier over seksualiteit te hebben. Een deelnemer die groepen 
voor transvrouwen begeleidt, gaf aan dat het onder transvrouwen moeilijker is een ‘wij-
gevoel’ te creëren rondom het thema seksualiteit, omdat de onderlinge verschillen in 
seksualiteitsbeleving daarvoor te groot zijn. Voor veel transvrouwen zou een boek of folder 
met informatie over seksualiteit daarom nuttiger zijn.  
 
Om de onderlinge verschillen binnen groepen te verkleinen zijn P.O.S.T. en Transvisie met 
meer verschillende groepen gaan werken. Dit soort differentiatie is gemakkelijker in 
Amsterdam, waar meer mensen op bijeenkomsten afkomen, dan in provinciale regio’s zoals 
Groningen. De gespreksleider heeft ook een belangrijke rol in het scheppen van een veilig 
klimaat waarin er respect is voor onderling verschil. Ook de openheid van de groep speelt een 
rol: een zogenaamde ‘gesloten’ groep met vaste deelnemers is veiliger dan een ‘open’ groep 
met vrijblijvende deelname. 
 
Participatie in een groep is niet voor alle transgenders een goede bron van ondersteuning en 
informatie. Sommige deelnemers vinden het om wat voor reden dan ook niet prettig om in een 
groep hun ervaringen te bespreken. Daarom wordt het belangrijk gevonden dat er ook ander 
aanbod is. 
 
9.2.2 Zorg vanuit de genderteams 
 
Uit het interviewonderzoek bleek dat de gesprekken met psychologen van het genderteam niet 
als een veilige context worden ervaren om seksualiteit te bespreken, omdat deze gesprekken 
ook een diagnostische functie hebben. In het huidige behandelbeleid van de VUmc zijn er geen 
taboes meer op het gebied van seksualiteit: er zijn geen seksuele verlangens of handelingen 
die de kans op ‘groen licht’ kleiner maken. Alleen wanneer iemand te hoge verwachtingen 
heeft van het seksueel functioneren na de behandeling zou dat een reden zijn om wat langer 
in gesprek te blijven, omdat het belangrijk is om met realistische verwachtingen het proces in 
te gaan. Een van de behandelaars is zich echter bewust van de angst van cliënten om 
seksualiteit openlijk te bespreken, en geeft zelf in deze gesprekken duidelijk aan dat er geen 
taboes zijn. De dubbele functie van de psycholoog als hulpverlener en diagnosticus blijft 
echter volgens enkele deelnemers een probleem. Mensen zitten in een beoordelingssituatie en 
ervaren het ook zo. Ook als er geen specifieke seksuele praktijken een rol spelen, geeft deze 
beoordelingssituatie nog steeds spanning. Mensen kunnen bijvoorbeeld de neiging voelen om 
niet teveel problemen te bespreken en niet te laten zien dat zij kwetsbaar zijn. Bovendien is 
het wel mogelijk dat mensen verhalen van elkaar horen over seksuele praktijken of verlangens 
die groen licht in de weg zouden staan, en dat dat ze beïnvloedt in wat ze wel en niet durven 
te vertellen. De toon waarop gesprekken gevoerd worden kan dan veel uitmaken. Het is 
belangrijk om mensen op hun gemak te stellen en dit soort onderwerpen niet te zakelijk te 
bespreken. 
 
Uit het interviewonderzoek bleek ook dat VM-geïnterviewden behoefte hadden aan 
ondersteuning in de operatiekeuze. MV’s hoeven niet tussen twee operatietechnieken te 
kiezen, maar ook zij vonden het belangrijk om te kunnen beoordelen welke chirurg een goed 
operatieresultaat kan bieden. Het genderteam van het VUMc biedt sinds enkele maanden extra 
ondersteuning in de operatiekeuze van VM’s. Dit wordt in drie stappen aangepakt: eerst 
worden algemene bijeenkomsten georganiseerd over de verschillende mogelijkheden. Daarna 
wordt in een kleinere groep met geïnteresseerden in de genitale operatie een specifieker 
gesprek gevoerd, en tot slot volgt een individueel consult waarin veel uitleg wordt gegeven 
over seksualiteit na de operatie en waarin er aandacht is voor de redenen waarom iemand een 
bepaalde operatie wil. Pas daarna komen zij op de wachtlijst voor een operatie. De reden 
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hiervoor is dat het genderteam wil dat mensen een goed doordachte keuze maken die op 
voldoende kennis over de operatietechnieken berust5.Deze procedure is er alleen voor VM-
transgenders omdat zij meer te kiezen hebben. 
 
Zowel in de interviews als in de expertmeeting zelf kwam naar voren dat transgenders 
behoefte hebben aan betrouwbare, gedetailleerde en duidelijke informatie over de anatomie 
en het seksueel functioneren van hun geslachtsdelen na de operaties. Het VUMc werkt op het 
moment van de expertmeeting aan een folder over vaginaplastiek. Ook voor andere operaties 
komen er dit soort folders. 
 
Seksualiteit is een thema dat eigenlijk pas na de operatie goed kan worden besproken, omdat 
mensen pas dan goed kunnen ontdekken wat hun voorkeuren zijn op seksueel gebied. Het 
bieden van nazorg na de GAB kan ruimte bieden om ook het seksuele aspect van transitie aan 
bod te laten komen. De behandelaars van zowel het VUMc als het UMcG onderstreepten mede 
daarom het belang van nazorg. Bij het UMcG wordt tot twee jaar na de GAB veel energie 
gestoken in psychologische en maatschappelijke nazorg door het team zelf of door verwijzing 
naar derden. Daarna neemt het Genderhome van Transvisie het over. Ook bij het VUMc zou 
men nazorg vanuit het genderteam erg nuttig vinden, maar is dit financieel niet mogelijk. 
Door een andere deelnemer werd aangegeven dat transgenders die behoefte hebben aan 
nazorg ook wel terecht kunnen bij andere individuele therapeuten met kennis over 
genderproblematiek. Dat gebeurt op dit moment ook al. 
 
9.2.3 Individuele therapie 
 
Individuele therapeuten die met transgendercliënten werken, geven aan dat seksualiteit 
daarbij een lastig onderwerp is. Transgenderpersonen die in therapie gaan hebben vaak 
verschillende psychische problemen die samenhangen met hun situatie, zoals depressiviteit. 
Dit soort problemen worden doorgaans eerst besproken voordat seksualiteit als thema naar 
voren komt. Ook wordt seksualiteit vaak ervaren als een probleem dat moeilijk ter sprake kan 
worden gebracht. 
Er wordt opgemerkt dat het therapeuten ontbreekt aan voor deze doelgroep op maat gesneden 
methoden om seksuele problemen aan te pakken. Vaak worden bestaande seksuologische 
benaderingen door een therapeut vertaald naar de transgendersituatie. Het is echter niet 
bekend in hoeverre deze instrumenten inderdaad effectief zijn. Het zou goed zijn om 
specifieke methoden te ontwikkelen voor seksuologische zorg aan deze doelgroep. 
 
De aanwezige therapeuten hebben zich gespecialiseerd in het thema transgender. Veel 
therapeuten binnen de GGZ hebben echter niet genoeg kennis om goed met de hulpvraag van 
transgendercliënten om te gaan. Er bestaan tussen therapeuten onderling grote verschillen in 
kennis over dit onderwerp. Om die reden hebben transgenders vaak moeite om binnen de 
individuele hulpverlening gehoor te vinden voor seksuele problemen. Hun seksuele problemen 
worden bijvoorbeeld óf in het geheel geweten aan het transgender-zijn, óf het transgender-
zijn wordt totaal buiten beschouwing gelaten; een tussenweg of een ‘open blik’ is vaak niet 
mogelijk. In het geval van VM-transgenders die ervoor kiezen geen geslachtsoperatie te laten 
doen, wordt door therapeuten bijvoorbeeld teveel aandacht besteed aan die keuze in plaats 
van aan het seksuele probleem zelf.  
 

                                                           
5 Een geïnterviewde uitte de angst dat dit begeleidingsproces de absolute wachttijd tot de operatie nog verder 
op zal schroeven. Dit is waarschijnlijk niet het geval omdat iedereen die door een aan de VU verbonden chirurg 
geopereerd wil worden dit begeleidingsproces moet doorlopen. Er komen dus geen wachtenden bij, waardoor 
de absolute wachttijd (van de real life fase tot aan de operatie) in principe gelijk blijft. 
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Genoemde oplossingen zijn allereerst het verspreiden van kennis over transgender onder GGZ-
therapeuten en het creëren van een netwerk binnen GGZ-teams, bijvoorbeeld door het 
genderoverleg. Daarnaast wordt aan therapeuten die kennis hebben over transgenders 
geadviseerd om dit duidelijk op hun website te vermelden, zodat transgendercliënten weten 
bij wie ze terecht kunnen.  
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10 Conclusies 

In dit pilotonderzoek is verkend welke thema’s en invalshoeken van belang zijn als het gaat om 
de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen. Het doel was drieledig: ten eerste het 
verkrijgen van inzicht in de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen, ten tweede het 
achterhalen van de behoefte van transgenderpersonen aan informatie en interventies op het 
gebied van seksualiteitsbeleving, en ten derde het exploreren van aanknopingspunten voor 
vervolgonderzoek. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de resultaten ten aanzien van 
seksualiteitsbeleving en informatiebehoefte. De hieruit voortvloeiende aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek en beleid worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
 
In de seksualiteitsbeleving bleken drie belangrijke aspecten van het transgender-zijn een rol te 
spelen. Allereerst ervaren transgenderpersonen een groot deel van hun leven incongruentie 
tussen zelfbeeld, lichaam en/of genderrol. Ten tweede gaat een deel van de transgenders 
lichamelijk in transitie, en kan dit invloed hebben op hun fysieke seksueel functioneren. En ten 
derde gaven veel geïnterviewden aan dat hun (latente) transgendergevoelens veel invloed 
hadden gehad op hun seksuele ontwikkeling, en hadden hun coming-out- en transitieproces 
veel impact op hun seksuele levensloop. 

 
Incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol 
 
Transgenderpersonen ervaren (altijd of tijdens een deel van hun leven) afstand tussen hun 
zelfbeeld, lichaam en genderrol. Hoe deze incongruentie hun seksualiteitsbeleving beïnvloedt 
is echter nog niet diepgaand onderzocht. Uit dit interviewonderzoek bleek dat deze 
incongruentie juist binnen de seksualiteitsbeleving in sterke mate werd gevoeld, wat het voor 
transgenderpersonen moeilijker maakt om van seks te genieten. Bij een deel van de 
transgenderpersonen gaat het vooral om moeite met het lichaam (aangeraakt worden aan 
lichaamsdelen die men liever niet heeft); bij anderen gaat het meer om hun genderrol: 
gepenetreerd worden bijvoorbeeld wordt als onderdanig geïnterpreteerd. De gevoelens van 
incongruentie spelen vooral in de periode vóór en tijdens transitie een rol. Juist tijdens de 
transitie werd het gevoel bij veel geïnterviewden aanvankelijk sterker. Bij een deel van de 
transgenderpersonen die een medische behandeling doorliepen verdwenen hun gevoelens van 
incongruentie, maar met name bij VM-transgenders bleef het soms in lichtere mate bestaan 
vanwege de beperkingen van VM-geslachtsoperaties. 
Het gevoel van incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol tijdens de seks riep 
verschillende emoties op. Vaak was er sprake van ambivalentie, waarbij seks tegelijkertijd als 
prettig en onprettig werd ervaren; prettig vanwege de lichamelijke sensatie en het gevoel van 
intimiteit, en onprettig in de betekenis van afkeer en verdriet, soms zelfs juist omdat het ook 
prettig was. Een van de geïnterviewden omschreef dat als een ‘dubbel gevoel’. Ook angst voor 
controleverlies speelde hier een rol, zowel wat betreft het lichaam als de situatie. Het lichaam 
kon reageren op een manier die ongewenst was, en het gevoel over een grens te gaan voelde 
voor sommigen als verkrachting. Het gevoel van incongruentie kon zich uiten in seksuele 
problemen, zoals problemen rondom seksueel verlangen en seksuele opwinding, en vaginisme.  
 
De geïnterviewde transgenders gingen op verschillende manieren met deze gevoelens om. 
Strategieën om er minder last van te hebben waren: het vermijden, beperken of begrenzen van 
seksueel contact; het manipuleren van gedachten, gedrag of gevoelens, bijvoorbeeld door het 
loslaten van de gegenderde interpretatie van fysieke prikkels, te fantaseren dat men het 
gewenste lichaam had of het aannemen van de andere rol; het gebruik van hulpmiddelen zoals 
een penisprothese (bij VM-transgenders), en het herinterpreteren dan wel anders benoemen 
van het lichaam en de geslachtsorganen. Goede communicatie en vertrouwen tussen seksuele 
partners was hierbij behulpzaam. In hoeverre deze strategieën effectief en gezond zijn, is op 
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grond van dit onderzoek niet te zeggen. Wel werden nadelige effecten van deze strategieën 
beschreven, zoals minder goed contact met de partner doordat men te veel ‘in het hoofd’ zit. 
 
De GAB heeft invloed op (fysiek) seksueel functioneren 
 
Onderzoek naar het seksueel functioneren na een geslachtsaanpassende behandeling staat nog 
in de kinderschoenen, maar de laatste jaren komt hier, vooral vanuit het Gentse genderteam, 
verandering in. Dit soort onderzoek belicht meestal ofwel de seksuele tevredenheid na de 
geslachtsaanpassende behandeling, ofwel aspecten van het seksueel functioneren, zoals 
seksueel verlangen, seksuele opwinding en orgasme. Er is nog weinig bekend over de relatie 
tussen seksuele tevredenheid en seksueel functioneren en daarmee over de subjectieve 
betekenis van het fysieke seksueel functioneren. Ook wordt het seksueel functioneren slechts 
in grote lijnen beschreven, en is er weinig aandacht voor verschillen tussen 
hormoonbehandelingen en tussen verschillende operatietechnieken. 
 
In de interviews is besproken welke veranderingen in hun seksueel functioneren diegenen 
opmerkten die een (gedeeltelijke) geslachtsaanpassende behandeling hadden doorgemaakt. In 
hoeverre deze veranderingen een direct lichamelijk effect zijn van de GAB en in hoeverre 
indirecte, psychologische factoren een rol spelen, kan op grond van de interviews niet worden 
bepaald. De geïnterviewden zelf schreven de hier genoemde veranderingen voornamelijk toe 
aan de directe fysieke effecten van de GAB. 
 
Hormoonbehandeling had volgens de geïnterviewden een sterke invloed op de frequentie, 
kracht en kwaliteit van hun seksuele verlangen, opwinding, gevoeligheid en orgasme. Bij VM-
transgenders ging het om een toename en bij MV-transgenders om een afname. Beide groepen 
omschreven deze veranderingen als het dichter naderen van de fysieke werking van het 
gewenste geslacht, dat wil zeggen dat VM-deelnemers meer zin in seks en een grotere 
opwinding rapporteerden en MV-deelnemers minder seksueel verlangen en minder seksuele 
opwinding. De VM-deelnemers vonden dat een positieve ontwikkeling, maar bij de MV-
deelnemers waren de gevoelens ambivalenter. De sterke afname of het verlies van seksueel 
verlangen werd door sommige MV’s als bevrijding ervaren en door anderen als een gemis. 
Enkele MV’s gaven aan dat het seksueel verlangen een aantal jaar na het begin van de 
hormoonbehandeling weer toenam. Twee deelnemers rapporteerden een verschil in de 
kwaliteit van het orgasme: een MV beschreef haar orgasmes als langer aanhoudend en intenser 
en een VM als juist korter en heftiger.  
 
Slechts een klein aantal geïnterviewden had een geslachtsoperatie achter de rug. De mate van 
gevoeligheid van hun geslachtsorganen en hun tevredenheid hierover verschilde onderling 
sterk, en leek deels samen te hangen met de operatietechniek. Ook de seksuele ervaring die al 
was opgedaan met het nieuwe geslachtsorgaan verschilde. De geïnterviewden gaven aan dat 
geslachtsoperaties om een gewenningsproces vragen en dat er veel tijd overheen kon gaan 
voordat ze weer seksueel van hun geslachtsorganen konden genieten, vanwege angst en 
spanning rondom de operatie, de grote lichamelijke verandering in korte tijd en het bijstellen 
van verwachtingen. Medische complicaties konden ook een rol spelen. Tevredenheid over het 
seksueel functioneren na de geslachtsoperatie hing in de eerste plaats af van de mate waarin 
seksueel genot kon worden ervaren. Daarnaast speelde ook een rol in hoeverre het 
functioneren naar het idee van de geïnterviewden overeenkwam met dat van 
cisgenderlichamen van hetzelfde geslacht en het belang dat daaraan werd gehecht. Anderzijds 
kwam uit de expertmeeting naar voren dat het belang dat aan seksueel genot wordt gehecht de 
operatiekeuze sterk beïnvloedt. Een deel van de transgenders dat in seksueel opzicht veel 
plezier heeft van hun geslachtsdelen vindt dat belangrijker dan de anatomische gelijkenis met 
cisgenderpersonen van hun identificatiegeslacht. Wanneer zij verwachten dat hun seksuele 
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plezier zal verminderen door een operatie, zien zij er liever van af. Dit soort keuzes worden 
vaak lastig gevonden. 
 
Een seksuele ontwikkeling met belemmeringen  
 
Veel geïnterviewden gaven aan dat zij vóór hun coming-out en/of transitie fasen hadden 
overgeslagen in hun seksuele ontwikkeling. Ze waren seksualiteit uit de weg gegaan vanwege 
de incongruente gevoelens, hadden te veel geprobeerd aan verwachtingen te voldoen of 
hadden het gevoel geen toegang te hebben tot seksualiteit omdat dat te maken heeft met 
genderdifferentiatie. Zij hadden daardoor moeite met het ontdekken van hun seksuele wensen 
en grenzen en het hierover communiceren met hun seksuele partner(s). In de expertmeeting 
bleek dat transgenders vaak een relatief beperkte kennis hebben over seksuele organen en 
secundaire geslachtskenmerken. 
 
Niet iedereen had het gevoel fases in zijn of haar seksuele ontwikkeling te hebben gemist. 
Hierin leek de leeftijd van coming-out een rol te spelen, aangezien de deelnemer die op zeer 
jonge leeftijd uit de kast was gekomen weinig problemen ondervond. Mogelijk spelen ook de 
mate van incongruentie die tussen zelfbeeld, genderrol en lichaam wordt ervaren een rol, 
evenals de manier waarop transgenderpersonen met deze incongruentie omgaan. 
 
Tijdens en na hun transitie hadden deelnemers het gevoel dat zij eindelijk hun seksualiteit 
konden gaan ontdekken en hiermee gemiste fases in hun seksuele ontwikkeling inhalen. Ook 
voor degenen die zich vóór hun transitie op een positieve manier seksueel hadden ontwikkeld 
brak na hun transitie een periode aan waarin zij seksualiteit opnieuw wilden ontdekken. Dit 
had betrekking op het opnieuw leren kennen van het door hormonen of een operatie 
veranderde geslachtsdeel, verlangens en voorkeuren wat betreft het geslacht van mensen tot 
wie ze zich aangetrokken voelden en seksuele activiteiten. Wanneer ze hierin succesvol waren, 
voelde het als bevrijding. 
 
Niet altijd was dit echter even gemakkelijk. Moeite met de acceptatie van aspecten van het 
lichaam die niet veranderen, moeilijkheden rondom het vormen van nieuwe relaties en moeite 
rondom het gemis van seksueel verlangen konden alsnog in de weg zitten. In de expertmeeting 
werd genoemd dat mensen soms te snel willen gaan in deze ‘inhaalslag’, en dat het belangrijk 
is zichzelf hierin tijd te gunnen. 
Voor diegenen die succesvol waren in het (her)ontdekken van hun seksualiteit, voelde het 
echter als bevrijding. Hoewel veel deelnemers het gevoel hadden voor hun coming-out en 
transitie ‘achter te lopen’ in hun seksuele ontwikkeling, valt bovendien op dat veel van hen 
zich na hun transitie juist erg bewust zijn van hun voorkeuren. Wellicht maakt het proces van 
ontdekken van en uitkomen voor wie men is het vanzelfsprekender voor transgenderpersonen 
om ook hun seksuele voorkeuren intensief te onderzoeken en hierin af te durven wijken. Het 
transgender-zijn heeft dan ook niet alleen een negatieve invloed op de seksuele ontwikkeling. 
 
In de seksuele ontwikkeling bleken drie processen een rol te spelen. Vóór de coming-out over 
het transgender-zijn had de helft van de geïnterviewden, met name de MV’s, te maken gehad 
met seksuele opwinding rondom ‘cross-gender fantaseren’: het fantaseren over het behoren tot 
het gewenste geslacht. Dit cross-gender seksueel fantaseren heeft in de bestaande 
onderzoeksliteratuur veel aandacht gekregen, met name in de vorm van deductieve toetsing 
van de theorie van autogynefilie; deze theorie veronderstelt dat transvrouwen niet zozeer een 
genderidentiteitsstoornis hebben, maar zich seksueel aangetrokken voelen tot de voorstelling 
van zichzelf als vrouw. Een inductieve benadering tot dit onderwerp ontbreekt echter, wellicht 
omdat de eigen beschrijvingen van transpersonen over dit onderwerp vaak met argwaan 
werden bekeken. Uit de interviews bleek dat dit fantaseren niet alleen door transvrouwen 



Rutgers WPF, 2012 Een dubbel gevoel 

118 

werd gerapporteerd maar ook door een transman. Verder leek de seksuele opwinding die 
ermee gepaard ging in veel gevallen niet een doel maar een bij-effect, en werd het ook niet 
altijd gewenst. De resultaten uit de interviews suggereren dat er andere, meer waarschijnlijke 
verklaringen voor het cross-gender (seksueel) fantaseren zijn dan autogynefilie, die in 
toekomstig onderzoek beter uitgediept en getoetst moeten worden. Zo zou het moeten 
verbergen van de (latente) transgendergevoelens en de stress die daarmee gepaard gaat een 
rol kunnen spelen in de seksuele lading die het fantaseren kan krijgen. Ook fungeerde de 
fantasie voor sommigen als brug tussen wens en realiteit, in het eigen maken van het beeld en 
de rol van de andere sekse. De seksuele lading heeft aanvankelijk te maken met de seksuele 
aantrekkingskracht van identiteitsoverschrijding, en wordt minder als die andere identiteit 
meer eigen wordt. Het is ook mogelijk dat de seksuele opwinding rondom cross-gender 
fantaseren te maken heeft met op zichzelf gerichte seksualiteit waarbij aantrekking tot en 
identificatie met het gewenste geslacht door elkaar lopen.  
 
Seksuele identiteitsontwikkeling en relatiegeschiedenis leken sterk samen te hangen met het 
transgender-zijn. Beide onderwerpen hebben ook in eerder onderzoek aandacht gekregen. 
Seksuele identiteitsvorming en het ontdekken van de eigen seksuele voorkeur was, op 
verschillende manieren, sterk verweven met het coming-out- en transitieproces. Net als in 
eerder onderzoek hadden de deelnemers aan deze studie een variatie aan seksuele voorkeuren 
en seksuele identiteiten. Hun zelfbenoemde seksuele identiteiten vielen niet altijd eenduidig 
samen met de categorieën van homo-, bi- en heteroseksualiteit.  
 
Tijdens de expertmeeting kwam naar voren dat het accepteren van een niet-heteroseksuele 
voorkeur na de transitie voor sommige transgenders lastiger kan zijn dan het accepteren van 
hun genderidentiteit. Dit geldt met name voor diegenen die pas tijdens of na hun 
transitieproces hun seksuele voorkeur ontdekken, en voor diegenen die een medische 
behandeling kregen in de tijd dat homoseksualiteit nog een contra-indicatie was. 
Ook de relatiegeschiedenis van de geïnterviewden hing sterk samen met hun coming-out en 
transitieproces. Partners hadden vaak moeite om te gaan met het verander(en)de lichaam en 
de nieuwe (publieke) identiteit van hun partner. Daten tijdens en na de transitie kon angst 
voor afwijzing oproepen bij de geïnterviewden, en sommigen hadden daadwerkelijk afwijzing 
ervaren vanwege hun transgenderachtergrond. Vooral cisgender-heteromannen leken MV-
transgenders vaak af te wijzen, waarbij homofobie en de geringe acceptatie en bekendheid 
met transgenders een rol spelen.  
 
Informatie- en interventiebehoefte 
 
In de interviews en tijdens de expertmeeting is besproken aan wat voor informatie, zorg of 
andere interventies op het gebied van seksualiteit transgenderpersonen in verschillende 
levensfasen behoefte hadden. Ook is besproken in hoeverre ze op dit moment toegang hebben 
tot dit soort informatie en zorg, en hoe verschillende bronnen van informatie en zorg werden 
geëvalueerd.  
 
Thema’s waarover meer informatie gewenst was waren: het bestaan van (verschillende vormen 
van) transgender-zijn, de diversiteit aan seksuele voorkeuren onder transgenders, seksuele 
mogelijkheden vóór of zonder geslachtsoperatie, seksuele mogelijkheden na (verschillende) 
geslachtsoperaties, veilig vrijen, cross-gender fantaseren en seksuele ontwikkeling na de 
transitie. Vaardigheden die deelnemers graag wilden leren waren het leren kennen en 
aangeven van de eigen seksuele wensen en grenzen, daten en het aangaan van relaties, 
omgaan met gevoelens van incongruentie tijdens seks en tot slot het voelen van minder 
schaamte rondom niet-normatieve lichaamsdelen. 
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Het uitwisselen van informatie met andere transgenders vormde voor veel deelnemers een 
belangrijke bron van informatie, ondersteuning en advies op het gebied van seksualiteit. Er 
kleefden echter ook nadelen aan. Vanwege het taboe op spreken over seksualiteit durft niet 
iedereen hier zo gemakkelijk over te spreken, waardoor uitwisseling niet altijd tot de gewenste 
informatie kan leiden. Door uitwisseling verkregen informatie is bovendien niet altijd even 
betrouwbaar. Uitwisseling kan ook leiden tot onderling conflict vanwege een gebrek aan 
respect voor de verschillen in seksualiteitsbeleving tussen transgenders. Dit soort verschil 
wordt vaak uitgelegd in termen van het wel of niet ‘echt’ transgender zijn, waardoor 
uitwisseling de eigen identiteit kan bedreigen.  
 
De genderteams van het VUMc, het UMcG en het UZ Gent namen voor de geïnterviewden een 
ambivalente rol in als potentiële aanbieder van zorg en informatie op het gebied van 
seksualiteit. Enerzijds sprak een aantal geïnterviewden de behoefte uit aan zorg rondom 
seksualiteit vanuit de genderteams, terwijl deze op het moment van hun behandeling niet of 
onvoldoende werd geboden. Er was behoefte aan meer betrouwbare en gedetailleerde 
informatie over de mogelijkheden voor seksueel functioneren na de operatie(s), en aan 
ondersteuning in de operatiekeuze met aandacht voor het seksuele aspect. Daarnaast was er 
ook behoefte aan aandacht voor de psychosociale en maatschappelijke facetten van een 
transitie, en aan psychosociale nazorg na de fysieke behandeling. 
 
Anderzijds leefde onder veel geïnterviewden wantrouwen ten opzichte van hun behandelaars, 
waardoor zij informatie en zorg over seksualiteit liever elders verkregen. Dit heeft met name 
te maken met de poortwachtersfunctie van de psychologen en andere behandelaars van het 
genderteam. Er leefde de angst dat het open en eerlijk vertellen over bepaalde aspecten van 
de eigen seksualiteit of het vragen om seksuologische hulpverlening kon leiden tot uit- of afstel 
van de behandeling. Ook leidde de diagnostische functie van de gesprekken tot een algemeen 
gevoel van spanning. In de interviews werd ook aangegeven dat vanuit de genderteams slechts 
vanuit een medische en tot het lichaam gereduceerde blik naar de problematiek wordt 
gekeken, en dat er daardoor weinig oog is voor de sociaal-emotionele kant. 
 
Tijdens de expertmeeting gaven psychologen van de genderteams aan dat er geen contra-
indicaties meer zijn op het gebied van seksualiteit, en dat de genoemde angst dus ongegrond 
is. Wel waren zij zich bewust zijn van de problemen die hun rol als “poortwachter” met zich 
mee brengt. Sommigen gaven aan dit op te kunnen lossen door het probleem bespreekbaar te 
maken; anderen gaven aan dat het probleem nooit compleet van tafel zal zijn en dat zij 
primair ook geen hulpverlenende functie hebben. Het VUMc zou graag extra psychosociale zorg 
en nazorg leveren, maar heeft hiervoor te weinig financiële middelen. Het UMcG geeft aan wel 
veel aan nazorg te doen, met name door doorverwijzing naar derden. Nauwere samenwerking 
met en doorverwijzing naar (seksuologische) hulpverlening buiten het ziekenhuis werd ook als 
oplossing naar voren gebracht voor het VUMc. 
 
Wat betreft informatie over seksuele mogelijkheden na de geslachtsaanpassende behandeling 
was het Amsterdamse genderteam ten tijde van dit onderzoek bezig folders te ontwikkelen 
over dit onderwerp. Ook werd ondersteuning geboden rondom de operatiekeuze van VM-
transgenders. Er bestaat echter nog geen vergelijkbare ondersteuning in de operatiekeuze van 
MV-transgenders. 
 
Tijdens de expertmeeting bleek wel dat er onder deskundigen zelf verwarring was over 
bepaalde aspecten van het seksueel functioneren na de behandeling, zoals de uitscheiding van 
prostaatvocht tijdens seksuele opwinding door post-operatieve MV-transgenders. Terwijl deze 
mogelijkheid door de aanwezigen sterk in twijfel werd getrokken bleken medici van de 
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genderteams er bij navraag wel bekend mee te zijn. In de aanbevelingen zal hier verder op in 
worden gegaan. 
 
Individuele hulpverlening door met name psychologen en seksuologen met expertise over 
transgenderthematiek werd door de geïnterviewden zeer positief geëvalueerd. Zij wisten dat 
ze bij seksuele problemen terecht konden bij een therapeut. Degenen die hier daadwerkelijk 
ervaring mee hadden, waren zeer tevreden met de aangeboden zorg. Tijdens de expertmeeting 
kwam wel naar voren dat er slechts weinig hulpverleners zijn met genoeg kennis en ervaring 
over transgenderthematiek, en dat het voor transgenders lastig is erachter te komen welke 
therapeuten in hun omgeving deze expertise wel hebben. Tot slot kwam in de interviews ook 
naar voren dat therapeuten bij seksuele problemen beter op de hoogte zouden kunnen zijn dat 
latente transgendergevoelens hierbij ook een rol kunnen spelen. 
 
Uit zowel de interviews als de expertmeeting bleek dat er, naast het bestaande aanbod van 
informatie en zorg, behoefte is aan overzichtelijke schriftelijke informatie over seksualiteit 
van transgenders in de vorm van bijvoorbeeld een boekje, folder of website. Dit soort 
informatie moet overzichtelijk, betrouwbaar en niet-normatief zijn. Ervaringsverhalen werden 
genoemd als een goede vorm van niet-normatieve, persoonlijke informatie.  
 
Overige ideeën voor nieuw aanbod van zorg en informatie waren uitwisseling van informatie 
over seksualiteit met cisgenderpersonen van het identificatiegeslacht en het leren van 
vaardigheden door middel van instructie. 
 
Beperkingen van dit onderzoek 
 
Een beperking van dit onderzoek is allereerst dat, aangezien het om een pilotonderzoek gaat, 
er slechts een kleine steekproef is geïnterviewd. Dit betekent dat de resultaten slechts beperkt 
door te trekken zijn naar de grotere populatie van transgenderpersonen in Nederland. De 
resultaten kunnen daarom beter als hypotheses worden beschouwd dan als conclusies, en 
zouden in vervolgonderzoek onder een grotere steekproef getest moeten worden. 
 
Daarnaast was de steekproef in een aantal opzichten homogeen. Ten eerste is slechts één 
deelnemer geïnterviewd die geen medische behandeling wenste. Dat veel van de thema’s die 
uit de interviews naar voren kwamen de situatie van transpersonen aan de ‘transseksuele’ kant 
van het spectrum betroffen, is hier mogelijk het gevolg van. We verwachten echter dat een 
aantal van de gevonden thema’s ook relevant zijn voor transpersonen die geen medische 
behandeling wensen, zoals de incongruentie tussen zelfbeeld en genderrol, het cross-gender 
fantaseren en seksuele identiteitsontwikkeling. Wellicht ervaart een aantal van hen ook een 
bepaalde mate van incongruentie tussen zelfbeeld en lichaam, en hebben hun 
transgendergevoelens ook invloed op hun seksuele ontwikkeling. Deze aannames moeten echter 
in vervolgonderzoek worden gestaafd. 
 
De steekproef was zeer homogeen wat betreft etnische achtergrond, en in mindere mate ook 
wat betreft opleidingsniveau, leeftijd en de seksuele voorkeur van de MV-transgenders. Het is 
niet duidelijk in hoeverre deze factoren de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen 
beïnvloeden, maar deze aspecten zouden in vervolgonderzoek beter onderzocht moeten 
worden. 
 
Tot slot is het, ondanks de open formulering van de vragen en het aanmoedigen van de 
deelnemers om andere onderwerpen aan te dragen, mogelijk dat er nog relevante thema’s zijn 
die niet genoeg aan de orde kwamen in de interviews en de analyse.  
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11 Aanbevelingen 

11.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Onderzoek naar seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen kan grofweg ingedeeld worden 
in sociaal-seksuologisch onderzoek en medisch/psychologisch onderzoek vanuit genderteams. 
 
Sociaal-seksuologisch onderzoek wordt verricht vanuit sociaalwetenschappelijke methoden en 
benadert seksualiteit vanuit een biopsychosociaal model. Sociaal-seksuologen zijn doorgaans 
wat vertrouwder met psychosociale aspecten dan met complexe biologische aspecten van 
seksualiteit. Vanuit sociaalwetenschappelijke methoden worden transgenderpersonen opgevat 
als individuen en niet zozeer als patiënten. Er kan een bredere groep van transgenderpersonen 
worden onderzocht waaronder travestieten, transgenderisten en andere transgenderpersonen 
die geen medische behandeling wensen of hiervoor niet in aanmerking komen. 
 
Medisch/psychologisch onderzoek vanuit de genderteams richt zich op transgenderpersonen die 
een geslachtsaanpassende behandeling wensen. Meestal wordt slechts de groep onderzocht die 
’groen licht’ heeft gekregen voor deze behandeling. In dit soort onderzoek wordt met name 
gekeken naar psychologische, biologische en medische aspecten van de seksualiteit van 
transgenderpersonen in relatie tot de geslachtsaanpassende behandeling. 
 
Voor beide vormen van onderzoek volgen hier een aantal aanbevelingen. Ook samenwerking 
tussen beide vormen van onderzoek strekt echter tot aanbeveling. 
 
11.1.1 Sociaal-seksuologisch onderzoek 
 
Uitbreiding van de onderzoekspopulatie 
Dit onderzoek richt zich vooral op de seksualiteitsbeleving van transgenderpersonen aan de 
‘transseksuele kant’ van het spectrum. Meer onderzoek is gewenst onder transgenderpersonen 
die geen (gedeeltelijke) GAB wensen. Mogelijk identificeren travestieten zich minder snel met 
de term transgender en kunnen zij beter apart worden onderzocht. 
 
Uitgebreid vervolgonderzoek 
Het huidige onderzoek had een te kleine steekproef om sterke conclusies uit te trekken. Het is 
daarom belangrijk om de huidige bevindingen onder een grotere groep te testen. Dit zou zowel 
kwantitatief als kwalitatief mogelijk zijn. In het geval van kwalitatief onderzoek is het dan 
belangrijk om de onderzoekspopulatie af te bakenen omdat er binnen de parapluterm 
‘transgender’ veel diversiteit bestaat. Er kan dan bijvoorbeeld afgebakend worden op het wel 
of niet hebben van een (uitgevoerde) wens tot (gedeeltelijke) medische behandeling of er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen transgenders binnen het VM-spectrum dan wel het MV-
spectrum. Afbakenen op grond van genderidentiteit (neither/both of either/or) lijkt op het 
gebied van seksualiteitsbeleving minder belangrijk. 
  
Meer aandacht voor seksuele ontwikkeling als thema 
Seksuele ontwikkeling is een thema dat meer aandacht behoeft in vervolgonderzoek. Zulk 
onderzoek zou allereerst kunnen nagaan of het hier gevonden resultaat ook binnen een grotere 
steekproef geldt, en of ook transpersonen die geen GAB wensen bemerken dat het transgender 
zijn hun seksuele ontwikkeling beïnvloedt.  
 
Meer aandacht voor incongruentie in copingsstrategieën 
Transgenderpersonen die in hun seksleven last hebben van de incongruentie tussen zelfbeeld, 
lichaam en/of genderrol hebben behoefte aan informatie en advies over manieren om hier 
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goed mee om te gaan. Het is daarom van belang om te onderzoeken in hoeverre de 
copingsstrategieën die zij nu vaak gebruiken, zoals grenzen stellen aan seksueel contact, 
seksuele gevoelens ‘uitschakelen’ of het gebruik van penisprotheses, effectief zijn. Dit is van 
belang voor het kunnen bieden van goede seksuologische zorg aan transgenders die nog in 
behandeling zijn, geen behandeling wensen of die na hun behandeling nog steeds last houden 
van incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en/of genderrol. 
 
Onderzoek onder (potentiële) partners van transgenders 
Aangezien seksualiteit vaak binnen een partnerrelatie wordt beleefd is het belangrijk om ook 
onderzoek te doen onder (potentiële) partners van transgenders. Cisgender partners van 
transpersonen worden waarschijnlijk ook in hun seksualiteitsbeleving geraakt door het 
transgender zijn van hun partner. Onderzocht kan worden of de seksuele tevredenheid van 
deze partners in orde is en of zij behoefte hebben aan informatie of zorg die op hun situatie is 
toegesneden. 
Uit dit onderzoek bleek bovendien dat het veel uitmaakt of een partner een transpersoon 
volledig erkent in zijn of haar identificatiegeslacht, en dat de seksuele wensen en grenzen van 
een partner van een transpersoon invloed hebben op de seksuele beleving. Bovendien is er veel 
angst voor afwijzing onder transgenderpersonen in het datingcircuit, en is het daarom relevant 
om te bekijken hoe partners het transgender-zijn van hun partner ervaren en hoe potentiële 
partners hier tegenaan zouden kijken. 
Tot slot is het van belang onderzoek te doen naar relaties van transpersonen die al voor de 
transitie bestonden. Hoe wordt binnen deze relaties omgegaan met veranderingen in lichaam 
en identiteit, en welke weerslag heeft de transitie op de (publieke) seksuele identiteit van een 
cisgender partner? Wat maakt dat mensen wel of niet bij elkaar blijven, en hoe kan er binnen 
een relatie goed worden omgegaan met een transitie? 
 
11.1.2 Medisch/psychologisch onderzoek vanuit genderteams 
 
Uitbreiding van de onderzoekspopulatie 
Vaak wordt onderzoek over seksualiteit alleen uitgevoerd onder transgenderpersonen die hun 
GAB achter de rug hebben. Het zou nuttig zijn om dit soort onderzoek ook uit te voeren onder 
transgenderpersonen die nog op groen licht wachten, met de behandeling bezig zijn of geen 
groen licht hebben gekregen.  
 
Meer onderzoek impact hormoonbehandeling op seksualiteit 
Er is nog meer onderzoek nodig naar het effect van hormoonbehandeling op seksueel 
functioneren met name bij MV-transgenders, omdat deze groep mogelijk problemen ondervindt 
in hun seksueel verlangen. Het is hierbij belangrijk om niet alleen de directe relatie tussen 
hormoonspiegel en seksueel verlangen te onderzoeken, maar ook de interactie van biologische 
en psychologische factoren onder de loep te nemen. Dit betreft bijvoorbeeld de minder sterke 
feedback die het lichaam van MV-transgenders na hormoonbehandeling geeft door het niet of 
minder snel krijgen van een erectie en door het niet of nauwelijks produceren van vocht door 
de neovagina. Klein en Gorzalka (2009) geven nog meer aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
naar dit onderwerp. 
 
Meer onderzoek impact geslachtsoperaties op seksualiteit 
Ook het onderzoek naar de impact van geslachtsoperaties op seksualiteit kan nog beter worden 
onderzocht. Klein en Gorzalka (2009) geven goede aanbevelingen voor onderzoek naar het 
effect op seksueel functioneren, zoals aandacht voor verschillen tussen operatietechnieken en 
chirurgen. Het is daarnaast belangrijk ook aandacht te hebben voor de relatie tussen 
geslachtsoperaties, seksueel functioneren en seksuele tevredenheid. Hierbij is het belangrijk 
om aandacht te hebben voor details in het seksuele functioneren en voor de subjectieve 
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beleving daarvan. Het is voor transgenderpersonen bijvoorbeeld niet alleen van belang te 
weten hoe groot de kans is dát ze na een operatie nog seksueel huidgevoel hebben, maar ook 
of dit gevoel van kwaliteit kan veranderen, op wat voor manier, en wat dit kan betekenen voor 
hun seksualiteitsbeleving 
 
11.2 Aanbevelingen voor interventies 

11.2.1 Aanbevelingen voor de genderteams 
 
Informatieverstrekking seksueel functioneren na GAB 
Informatie over het seksueel functioneren na de geslachtsaanpassende behandeling is voor 
transgenderpersonen van groot belang. Het goed kennen van het eigen lichaam maakt het 
gemakkelijker om seksualiteit op een prettige manier te ervaren. Terwijl er voor 
cisgenderpersonen veel informatie beschikbaar is over hun seksuele lichaam, kunnen 
transgender personen echter in veel mindere mate beschikken over dit soort kennis.  
 
Geïnterviewden gaven aan dat zij dit soort informatie vooral uit de hoek van hun behandelaars 
verwachtten, aangezien zij degenen zijn die de GAB aanbieden. Het is daarom van belang dat 
chirurgen, endocrinologen en psychologen zich bewust zijn van het belang van dit soort 
informatie en dat zij transgendercliënten zo nodig goed kunnen informeren of toegang 
verschaffen tot andere bronnen van informatie. Dit lijkt op dit moment nog onvoldoende het 
geval te zijn. 
 
Net als voor onderzoek naar de effecten van de GAB geldt voor de informatieverstrekking dat 
deze veel kan winnen in detail en dat er aandacht moet zijn voor de subjectieve beleving. Zo 
bleek er niet overal informatie te worden verstrekt aan MV-transgenders over de mogelijkheid 
van het afscheiden van prostaatvocht door de urethra. Het bleek zelfs dat niet iedereen binnen 
het genderteam van deze mogelijkheid af wist. Ook aandacht voor de subjectieve beleving is 
hier belangrijk. Zo bleek de geïnterviewde MV-transgender die prostaatvocht afscheidde dit als 
zeer positief te ervaren, terwijl een chirurg met wie we hierover contact hadden deze 
afscheiding op leek te vatten als een noodzakelijk kwaad. 
 
Daarnaast bleken veel geïnterviewden de betrouwbaarheid van de hen aangeboden informatie 
in twijfel te trekken. Het is daarom van belang om transparant te zijn over de bron van de 
aangeboden informatie en de mate van betrouwbaarheid van deze bron. Ook moet goed 
worden aangegeven welke informatie er wel en niet bekend is. 
 
In de informatieverschaffing moet er tot slot rekening mee worden gehouden dat 
vanzelfsprekend geachte kennis over seksuele organen voor veel transgenderpersonen wellicht 
minder vanzelfsprekend is. Degenen die veel last hebben van incongruentie tussen zelfbeeld en 
lichaam vermijden het vaak hun seksuele organen te bekijken. Ook bleken niet alle MV-
transgenders zich vóór hun transitie bewust te zijn van het seksuele belang van de clitoris. Dit 
heeft er mogelijk mee te maken dat een mannelijke socialisatie andere kennis over seksuele 
organen oplevert dan een vrouwelijke socialisatie. Daarnaast bleken er nogal wat stereotiepe 
opvattingen te bestaan over mannelijk en vrouwelijk gedrag. Zo bleek een aantal 
geïnterviewden moeite te hebben met ‘onderdanig’ dan wel ‘heersend’ seksueel gedrag binnen 
seksueel contact dat respectievelijk aan vrouwen en mannen werd toegeschreven. In de 
informatievoorziening zou ook aandacht moeten zijn voor deze stereotypering en voor het feit 
dat er tussen mannen respectievelijk vrouwen onderling ook grote verschillen bestaan. 
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Concrete aanbevelingen 
� Alle betrokkenen van een genderteam (m.n. psychologen, endocrinologen, chirurgen) 

moeten zich bewust zijn van het belang van seksualiteit, goed geïnformeerd zijn over 
basisaspecten en bekwaam zijn in het ter sprake brengen van seksualiteit. Wellicht zou 
het trainen van medewerkers op dit onderwerp nuttig zijn. Zo’n training kan concrete 
handvaten bieden hoe over seksualiteit gesproken kan worden en meer algemeen een 
mentaliteitsverandering teweeg brengen. 

� Chirurgen, endocrinologen en andere medici die niet veel tijd ter beschikking hebben 
voor het informeren van hun patiënten kunnen hierbij gebruik maken van schriftelijke 
informatie, maar moeten ook in staat zijn om de vragen die deze informatie eventueel 
oproept te kunnen beantwoorden. 

�  Schriftelijke informatie over seksualiteit na een geslachtsoperatie moet aandacht 
hebben voor detail, de informatie op een duidelijke manier visualiseren en ingaan op 
het subjectieve niveau. 

� Informatie rondom de kans op seksueel gevoel en het voorkomen van complicaties moet 
zeer betrouwbaar zijn. 

 
Een goede omgang met de poortwachtersfunctie van psychologen 
De psychologische gesprekken die plaatsvinden binnen de genderteams zijn primair bedoeld 
voor diagnostiek en het monitoren van het proces. Dit levert bij sommige patiënten de angst op 
dat ze een ‘verkeerd verhaal’ hebben op het gebied van seksualiteit. Het is van belang deze 
angst voor te zijn en feitelijke informatie aan te bieden over het wel of niet bestaan van 
contra-indicaties op het gebied van seksualiteit. 
 
Ook leidt de ongelijke machtsverhouding die uit de beoordelingsfunctie resulteert vaak tot een 
algemeen gevoel van spanning waarin het onprettig is om over seksualiteit te spreken. 
Patiënten vinden het prettig om zelf aan te kunnen geven wanneer en in hoeverre ze over hun 
seksualiteitsbeleving spreken. Wanneer het voor de diagnostiek nodig is het onderwerp ter 
sprake te brengen wordt een niet-autoritaire, persoonlijke toon op prijs gesteld. 
 
Hoewel de psychologische gesprekken soms een therapeutische uitwerking kunnen hebben, is 
dat niet hun officiële functie. Om verwarring hierover bij patiënten te voorkomen is het 
belangrijk hier duidelijk over te zijn. Daarnaast is het van belang om patiënten zo nodig actief 
door te verwijzen naar algemene of seksuologische hulpverlening buiten de genderteams zoals 
deze door GGZ-psychologen en -seksuologen, vrijgevestigde therapeuten en Transvisie wordt 
geboden. Dit soort hulpverlening is voor patiënten zelf soms moeilijk te vinden. 
 
Bewaken van lichamelijke integriteit en respectvol omgaan met het lichaam 
Het maken van een medische foto waarop het gehele lichaam zonder hoofd wordt afgebeeld 
zal voor veel niet-transgender patiënten niet prettig zijn, maar kan voor transgenderpatiënten 
nog extra belastend zijn vanwege hun vaak moeizame relatie met het eigen lichaam. Eén van 
de geïnterviewden ervoer deze handeling als een aanranding, en dit illustreert dat het voor 
iedereen, maar in het bijzonder voor deze groep, belangrijk is om zelf zeggenschap te houden 
over wat er in de medische context met hun lichaam gebeurt. Dit getuigt van respect voor de 
transgenderpatiënt en bevordert de vertrouwensrelatie. 
 
11.2.2 Aanbevelingen voor groepsgewijze transgenderhulpverlening en zelfhulpgroepen 
 
Aandacht besteden aan goede omgang met verschil binnen groep 
Een slechte omgang met onderling verschil bleek onderlinge uitwisseling van informatie over 
seksualiteit vaak onveilig te maken. Dat is zonde, want voor veel transgenderpersonen was 
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onderlinge uitwisseling tegelijkertijd een belangrijke bron van informatie en steun. Er zijn 
verschillende manieren denkbaar om beter om te gaan met onderling verschil: 

� Het bespreekbaar maken van onderling verschil en normativiteit binnen de groep. 
Onderling verschil wordt vaak geïnterpreteerd in termen van wel of niet ‘echt’ 
transgender zijn. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat je op meerdere 
manieren transgender kunt zijn en dat ook transgenders individuen zijn met hun eigen 
persoonlijke (seksuele) voorkeuren. Ook verschillen in opleidingsniveau, etnische of 
sociale achtergrond, religie, leeftijd en fase in een eventuele transitie kunnen een rol 
spelen. 

� Het reduceren van onderling verschil binnen een gespreksgroep, door het creëren van 
meerdere groepen. Dit is echter niet altijd mogelijk. 

� In zogenaamde ‘gesloten’ groepen met een vaste groep deelnemers is het 
gemakkelijker om een ‘wij-gevoel’ of een gevoel van onderling respect te creëren dan 
in een ‘open’ groep met steeds wisselende deelnemers. 

 
Bevorderen van concrete uitwisseling over seksualiteit – voor wie dit wenst 
Meerdere deelnemers gaven aan dat seksualiteit binnen hun gespreksgroepen zo nu en dan 
onderwerp was van gesprek, maar dat het dan in ‘vage’ termen werd besproken. Zij hadden 
behoefte aan meer concrete uitwisseling van informatie. De volgende tips kwamen uit dit 
onderzoek naar voren: 

� Wanneer de gespreksleider expliciet lichaamsdelen en seksuele handelingen benoemt, 
durven andere deelnemers aan het gesprek dit vaak ook te doen. 

� De mogelijkheid bieden om anoniem vragen te kunnen stellen, bijvoorbeeld door 
middel van een grabbelton waarin iedereen van tevoren briefjes met vragen in heeft 
kunnen doen. 

� Waarschijnlijk zal niet iedereen in een gespreksgroep het prettig vinden om op een 
zeer concreet niveau hierover te spreken. Het zou daarom om een optionele 
bijeenkomst kunnen gaan. 

� Ook hier is het bevorderlijk als er goed wordt omgegaan met onderling verschil en voelt 
een gesloten groep waarschijnlijk veiliger dan een open groep. 

 
Niet voor iedereen is een (specifieke) gespreksgroep de beste oplossing.  
Wanneer iemand zich niet prettig voelt in een groep is het belangrijk actief door te verwijzen, 
bijvoorbeeld naar een andere groep of naar individuele hulpverlening. Om die reden geldt ook 
dat informatie over seks ook via andere kanalen moet worden verspreid. 
 
11.2.3 Aanbevelingen voor individuele hulpverleners (b.v. seksuologen, psychologen en 

psychotherapeuten) 
 
Seksuele problemen kunnen transgenderoorzaken hebben 
Problemen rondom seksueel verlangen en seksuele opwindingsproblemen kunnen veroorzaakt 
worden door (latente) transgendergevoelens. Het is belangrijk dat hulpverleners zich hiervan 
bewust zijn. 
 
Oog hebben voor problemen van incongruentie tijdens seks 
Voor de transitie, maar ook tijdens en soms erna kunnen (latente) transgendergevoelens van 
incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en/of genderrol seksualiteit lastig of onprettig maken. 
Transgenderpersonen gebruiken allerlei verschillende strategieën om hiermee om te gaan en 
hebben hier vaak een hulpvraag over. Sommige strategieën lijken effectiever en gezonder dan 
andere. Het bespreken van deze strategieën en het adviseren over alternatieve strategieën kan 
daarom belangrijk zijn. Een aantal strategieën lijken op grond van de interviews redelijk 
effectief en gezond te zijn: 
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� Alternatieve interpretatie en bewoording van het lichaam creëert mogelijk speelruimte 
om zich prettiger te voelen in de bestaande situatie. 

� Realistische kennis over cisgenderlichamen van het identificatiegeslacht en de grote 
variëteit tussen lichamen onderling kan helpen om het eigen (seksuele) lichaam 
positiever te beoordelen. 

� VM-transgenders kunnen hulpmiddelen gebruiken zoals speciale penisprotheses voor 
transmannen (deze zijn helaas erg duur), een voorbinddildo of een packy 
(broekvulling). Deze kunnen zowel tijdens masturbatie als met een partner worden 
gebruikt. 

� Het goed leren aangeven van seksuele wensen en grenzen, bijvoorbeeld welke 
lichaamsdelen wel en welke niet seksueel aangeraakt mogen worden door een partner 
en op wat voor manier. Het is daarom ook belangrijk dat seksuele partners elkaar goed 
vertrouwen, dat partners goed op de hoogte zijn van de situatie. De onderlinge 
communicatie moet in orde zijn. 

 
Zichtbaarder maken van expertise over transgenderdoelgroep 
Het is niet voor iedereen gemakkelijk om de weg te vinden naar een seksuoloog, psycholoog of 
psychotherapeut die kennis heeft over de specifieke situatie van transgenderpersonen én 
overweg kan met het thema seksualiteit. Mogelijkheden om dit te verbeteren zijn: 

� Een website waarop overzichtelijk staat aangegeven bij welke hulpverleners 
transgenders terecht kunnen rondom het thema seksualiteit. 

� Hulpverleners die deze expertise in huis hebben zouden op hun website duidelijk 
moeten vermelden dat deze expertise aanwezig is. 

 
Aanbod in opleidingen voor psychologen en seksuologen 
In opleidingen moet meer aandacht komen voor het transgenderthema. Op die manier kunnen 
psychologen en seksuologen in consults beter rekening houden met de mogelijkheid dat een 
cliënt latente transgendergevoelens heeft, die mogelijk ten grondslag liggen aan seksuele 
problemen. Ook transgenderpersonen die zich bewust zijn van hun transgender achtergrond 
kunnen dan bij meer therapeuten terecht. 
 
Ondersteuning van partners van transgenders 
Niet alleen een transgenderpersoon zelf, maar ook cisgenderpartners van transpersonen kunnen 
een hulpvraag hebben op het gebied van seksualiteitsbeleving die te maken heeft met de 
transgendersituatie van hun partner. Het is belangrijk dat therapeuten hier oog voor hebben. 
 
11.2.4 Aanbevelingen voor algemeen schriftelijk voorlichtingsmateriaal 
 
Bovengenoemde bronnen van informatie zijn niet voor iedereen toegankelijk of wenselijk. Niet 
iedereen wil in een gespreksgroep, woont hierbij in de buurt of heeft de financiële middelen er 
naartoe te reizen. Het genderteam heeft niet als officiële taak om seksuologische informatie 
en zorg te bieden. En wanneer iemand niet zozeer een seksueel probleem heeft maar slechts 
behoefte aan informatie, zou de stap naar individuele hulpverlening niet nodig moeten zijn. 
Het is daarom van belang dat er ook algemeen voorlichtingsmateriaal beschikbaar komt met 
daarin trans-specifieke informatie over seksualiteit. 
 
Vorm: folder, boekje en/of website 
Een geschikte vorm voor dit soort voorlichtingsmateriaal is een folder, boekje of website. Dit 
zijn vormen van informatieverstrekking die gemakkelijk te verspreiden zijn, niet teveel 
financiële middelen vragen van de lezer en ook in het geheim bekeken kunnen worden. Een 
folder of dun boekje zou via verschillende transgenderorganisaties en de genderteams 
verspreid kunnen worden en per post besteld kunnen worden. Een website kan thuis bezocht 
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worden door wie een internetverbinding heeft6, of via een openbare plek als een bibliotheek. 
Een extra voordeel van een website zijn de mogelijkheden tot interactie. 
 
Ervaringsverhalen als niet-normatieve, persoonlijke informatie. 
De geïnterviewden hadden behoefte aan niet-normatieve, persoonlijke informatie. 
Ervaringsverhalen zijn daar zeer geschikt voor. Ze zijn persoonlijk in stijl en niet betuttelend. 
Ook door het bieden van een diversiteit aan ervaringsverhalen van transgenderpersonen met 
verschillende identiteiten en situaties hebben ze een anti-normerend effect. Tot slot kunnen 
ervaringsverhalen niet alleen informatie bieden, maar ook herkenning en daarmee steun. 
 
Het bieden van een betrouwbaar overzicht 
Naast ervaringsverhalen zou ook een betrouwbaar en professioneel overzicht van informatie 
nuttig zijn omdat het huidige aanbod van informatie zeer versnipperd is. Ook een overzicht van 
aanbieders van hulpverlening op het gebied van seksualiteit kan hier onderdeel van uitmaken. 
 

11.3 Overige aanbevelingen 

Tegengaan van transfobie en homonegativiteit, zichtbaar maken van transgenderervaringen 
Het aanpakken van transfobie en homonegativiteit en het beter zichtbaar maken van 
transgenderervaringen heeft op verschillende manieren een positief effect op de 
seksualiteitsbeleving van transgenders. Ten eerste worden transgenderpersonen vaak 
afgewezen op grond van hun transgenderachtergrond. Hierin lijken voor een deel opvattingen 
mee te spelen die ter discussie gesteld kunnen worden, zoals dat transvrouwen ‘eigenlijk’ 
mannen zijn en dat wanneer je als man seks hebt met een transvrouw je dus ‘eigenlijk’ homo 
bent (en dat dat erg zou zijn). Een verandering van opvattingen kan ertoe leiden dat mensen 
eerder openstaan voor een (seksuele) relatie met een transgenderpersoon. 
 
Daarnaast heeft sociale emancipatie ook tot gevolg dat mensen beter in hun vel zitten, wat ook 
hun seksualiteitsbeleving ten goede komt. Isolement en economische marginalisering staan 
zelfvertrouwen en daarmee ook seksuele emancipatie in de weg. 
 
Media-aandacht 
Meer (positieve, genuanceerde) media-aandacht voor het transgenderthema kan niet alleen de 
publieke attitude ten opzichte van transgenderpersonen en daarmee hun emancipatie 
bevorderen, maar kan ook een bron van informatie zijn voor mensen met latente 
transgendergevoelens. Niet voor niets was het zien van een TV-documentaires voor veel 
transgenderpersonen een belangrijk moment in hun ontdekkings- en coming-outproces. Meer 
zichtbaarheid zorgt ervoor dat transgenderpersonen er sneller achterkomen wat er met ze aan 
de hand is, wat ook bevorderlijk kan zijn voor hun seksualiteitsbeleving. Het is echter wel 
belangrijk dat dit soort informatie genuanceerd en niet-normatief is. Helaas wordt in de media 
vaak een stereotiep beeld gegeven van transgenderpersonen. Hoewel de beeldvorming in de 
media de laatste jaren is verbeterd is er nog steeds weinig aandacht voor niet-binaire 
genderidentiteiten en voor mensen die slechts een gedeeltelijke geslachtsbehandeling wensen. 
Hierdoor is het voor dit soort transgenders moeilijker erachter te komen wat er met hen dan 
aan de hand is. Wat betreft seksualiteit gaat het vooral over het beeld dat 
transgenderpersonen na hun transitie hetero zouden zijn, terwijl dit in veel gevallen niet zo is. 
 
 

                                                           
6
 Transgenderpersonen hebben bovengemiddeld te maken met sociaal-economische marginalisatie. Wie op 

een bijstandsuitkering moet leven heeft niet altijd de financiële middelen voor een internetverbinding. 
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 

Er bestaat veel discussie over de correcte terminologie rondom transgenderthema’s. Dit geldt 
vooral voor benamingen van transgenderpersonen. Waar de één zich niet kan vinden in de term 
‘transseksueel’ omdat dit een te sterke connotatie met seks heeft, noemt de ander zich weer 
liever niet transgender omdat deze term hem teveel in een hokje zou plaatsen. Een derde 
vindt de term ‘trans’ überhaupt problematisch omdat deze een overgang impliceert, en 
prefereert de term genderdysfoor. Om onderzoeksresultaten weer te kunnen geven is het 
echter nodig om groepen mensen met verschillende kenmerken gemakkelijk aan te kunnen 
duiden. In onderstaand overzicht staat vermeld hoe verschillende termen binnen dit 
onderzoeksrapport zijn gedefinieerd. We vragen de lezer om in gedachte te houden dat dit niet 
altijd de termen zijn waarmee deelnemers zich zelf identificeren. In hoofdstuk 4 wordt een 
beschrijving gegeven van de termen die de individuele geïnterviewden voor hun eigen situatie 
of identiteit hanteren. 
 
Benamingen voor transgenderpersonen 
 
Transgenderpersonen (transgenders, transpersonen)  
Mensen van wie de huidige genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de 
geboorte, op grond van hun lichaam, is toebedeeld. Transgender wordt gebruikt als een 
‘parapluterm’ waar verschillende categorieën en identiteiten onder vallen. Transgenders 
verschillen onder andere wat betreft de wens tot aanpassing van hun lichaam en de mate 
waarin zij dat al hebben gedaan, het fulltime of parttime in het andere geslacht leven, en hun 
genderidentiteit (man, vrouw of anders). De term ‘transgender’ wordt soms ook gebruikt als 
identiteit, bijvoorbeeld als alternatief voor de termen ‘transseksueel’, ‘transgenderist’, 
‘genderqueer’ en ‘travestiet’ of door transpersonen die zich niet in een categorie willen 
plaatsen. Om allerlei redenen zijn er ook veel mensen die zich juist niet met deze term 
identificeren. 
Cisgenderpersonen (cisgenders, cispersonen, ‘biomannen’/’biovrouwen’) 
Mensen van wie de huidige genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hen bij de 
geboorte, op grond van hun lichaam, is toebedeeld, en die dus niet transgender zijn. Informeel 
worden ook de termen ‘bioman’ en ‘biovrouw’ vaak gebruikt. Deze zijn minder accuraat omdat 
de term ‘biologisch’ geen eenduidige betekenis heeft; sommige transpersonen beschouwen hun 
lichaam na transitie bijvoorbeeld als biologisch behorend bij hun ‘nieuwe’ geslacht. 
VM-transgender (VM) 
De in dit onderzoek gebruikte term voor een transgenderpersoon die als vrouw is geboren, 
maar zich niet (alleen) als vrouw identificeert. Dit omvat zowel transmannen als VM-
transgenders met een andere genderidentiteit. 
MV-transgender (MV) 
De in dit onderzoek gebruikte term voor een transgenderpersoon die als man is geboren, maar 
zich niet (alleen) als man identificeert. Deze term omvat zowel transvrouwen als MV-
transgenders met een andere genderidentiteit. 
Transman (transgenderman) 
Een transgenderpersoon die zich als man identificeert, maar bij geboorte het geslacht ‘vrouw’ 
werd toegewezen. 
Transvrouw (transgendervrouw) 
Een transgenderpersoon die zich als vrouw identificeert, maar bij geboorte het geslacht ‘man’ 
werd toegewezen. 
Transseksueel 
Een term en identiteit die doorgaans wordt gebruikt voor transgenders die zich identificeren 
als het andere geslacht dan het geboortegeslacht, een sterke wens hebben tot (lichamelijke) 
transitie en vaak onvrede hebben of hadden met hun geboortelichaam. 
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Transseksuele vrouw (MV-transseksueel) 
Man-naar-vrouw transseksueel. 
Transseksuele man (VM-transseksueel) 
Vrouw-naar-man transseksueel. 
Transgenderist 
Een term en identiteit die doorgaans wordt gebruikt voor transgenders die zich niet duidelijk 
als man of vrouw identificeren, maar als anders, beide, of tussen man en vrouw in. 
Transgenderisten verschillen in hun lichaamsbeleving en wens tot lichamelijke aanpassing. De 
term wordt echter ook wel gebruikt voor transgendervrouwen die fulltime als vrouw leven maar 
geen geslachtsaanpassende behandeling wensen. 
Genderqueer 
Een term en identiteit die doorgaans wordt gebruikt voor transgenders die wat betreft hun 
genderidentiteit en/of genderuiting niet in de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ passen en vaak 
ook kritisch tegenover de indeling in ‘man’ en ‘vrouw’ staan. 
Travestiet (crossdresser) 
Een term en identiteit die doorgaans wordt gebruikt voor mensen die als man geboren zijn, 
maar een deel van de tijd een vrouwelijke genderuiting hebben. Dit kan bijvoorbeeld het 
dragen van vrouwelijke kleding, make-up en/of haarstijl inhouden, maar ook een verandering 
van gedrag en/of het aannemen van een vrouwennaam. De vrouwelijke genderuiting kan 
verschillende betekenissen hebben, zoals ontspanning, erotiek en/of het uiting geven aan een 
vrouwelijke identiteit. Alleen travestieten die zich ook (gedeeltelijk) als vrouw identificeren, 
vallen onder de definitie van ‘transgender’ die in dit onderzoek werd aangehouden. 
 
Termen rondom de transitie 
 
Transitie  
Het proces waarin een transgender persoon volgens het gewenste geslacht gaat leven. Een 
transitie kan op allerlei terreinen plaatsvinden, bijvoorbeeld sociaal, juridisch en lichamelijk 
(waaronder medisch). In de praktijk wordt deze term vooral gebruikt wanneer iemand ook een 
geslachtsaanpassende behandeling (GAB) doormaakt. 
Geslachtsaanpassende behandeling (GAB) 
Het medische transitietraject waarin een transpersoon die door een psycholoog de diagnose 
‘genderidentiteitsstoornis’ heeft gekregen, hormonen van het andere geslacht inneemt en vaak 
ook operaties laat doen. Voorwaarde is dat iemand de zogenaamde ‘real life fase’ doormaakt 
en voor zover mogelijk gaat leven volgens het gewenste geslacht. VM’s nemen testosteron in en 
kunnen buik-, borst- en verschillende geslachtsoperaties laten doen. MV’s nemen oestrogenen 
in en een middel dat de aanmaak van testosteron blokkeert. Mogelijke MV-operaties zijn 
vaginaplastiek, een borstvergroting, verkleining van de adamsappel, een stembandoperatie en 
gezichtsreconstructie. De hormonen, geslachtsoperaties, de borst- en buikoperatie van VM’s en 
de gezichtsontharing van MV’s worden vergoed. 
 

Medische termen 
 
Genderidentiteitsstoornis (Gender Identity Disorder, GID) 
De diagnose uit de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) die noodzakelijk 
is voor toelating tot de geslachtsaanpassende behandeling. Deze diagnose staat ter discussie. 
Enerzijds wordt de diagnose gezien als een goede manier om alleen die personen te 
behandelen die baat hebben bij de GAB en niet op een andere manier kunnen worden 
geholpen. Anderzijds wordt de diagnose bekritiseerd omdat deze het transgender-zijn 
pathologiseert, en de mogelijkheid tot medische transitie ontzegt aan transgenders die wat 
betreft hun lichaamswens en/of genderidentiteit niet binnen de omschrijving van de diagnose 
passen. 
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Genderdysforie 
Dit was in de DSM-III de diagnostische term die toegang gaf tot de GAB, en komt mogelijk weer 
terug in de DSM-V. Term die door (een deel van de) transgenders veel wordt gebruikt om het 
gevoel van incongruentie tussen het bij de geboorte toegekende geslacht en de ervaren 
genderidentiteit te benoemen. 
Borstoperatie (subcutane mastectomie, ‘de eerste operatie’) 
Operatie van VM’s waarbij het borstweefsel wordt verwijderd en de tepels teruggeplaatst, op 
zo’n manier dat er een mannelijke borstkas ontstaat. Voor VM’s is dit doorgaans de eerste en 
soms de enige operatie van hun GAB. 
Buikoperatie (hysterectomie, uterus extirpatie, ‘de tweede operatie’) 
Verwijdering van baarmoeder en eierstokken van VM’s, doorgaans via de vagina. Als VM’s deze 
operatie achter de rug hebben, zijn ze onvruchtbaar en mogen ze daarom juridisch hun 
geslacht wijzigen. Voor VM’s is dit doorgaans de tweede en soms de laatste operatie van hun 
GAB. 
Geslachtsoperatie (genitale operatie, SRS) 
Een operatie (of procedure van meerdere operaties) waarbij de geslachtsdelen/genitaliën 
omgevormd worden tot die van het andere geslacht. Bij MV’s gaat het om vaginaplastiek, VM’s 
hebben twee mogelijkheden: metaidoioplastiek en falloplastiek. Voor VM’s wordt deze operatie 
ook wel aangeduid als ‘de derde operatie’. Soms wordt ook de afkorting SRS gebruikt, afgeleid 
van de Engelstalige term ‘sex reassignment surgery’. 
Vaginaplastiek 
De geslachtsoperatie van MV’s waarbij een neovagina wordt geconstrueerd. Dit gebeurt 
meestal door middel van penishuid-inversie: de huid van de penis wordt naar binnen gekeerd in 
een gecreëerde holte tussen schaambeen en anus. Een andere techniek is vaginaplastiek 
volgens de colon-methode, waarbij een deel van de dikke darm wordt gebruikt. Deze techniek 
wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer de penis niet voldoende materiaal levert voor een 
neovagina. Bij beide operaties wordt met een deel van de eikel de clitoris geconstrueerd. Voor 
de binnenste en buitenste schaamlippen wordt balzakhuid gebruikt. Als MV’s deze operatie 
achter de rug hebben zijn ze onvruchtbaar en mogen ze daarom juridisch hun geslacht 
wijzigen. 
Neovagina 
De door middel van vaginaplastiek gecreëerde vagina bij MV-transgenders.  
Dilateren 
Na de vaginaplastiek moet regelmatig gedilateerd worden om te voorkomen dat de neovagina 
verkleeft. Hiervoor worden rechte vibrators of dildo’s dagelijks een tijd lang in de neovagina 
ingebracht en bewogen. 
Metaidoioplastiek (‘meta’) 
Een geslachtsoperatie voor VM’s waarbij de door testosteron gegroeide clitoris wordt uitgerekt 
tot een kleine penis. Van de buitenste schaamlippen wordt een balzak gecreëerd. De plasbuis 
wordt vaak naar de penis verlegd. Bij deze operatie behoudt de penis erotisch huidgevoel. 
Zowel de operatie zelf als de ontstane penis worden vaak aangeduid als een ‘meta’. 
Falloplastiek (‘fallo’) 
Een geslachtsoperatie voor VM’s waarbij uit huid van bijvoorbeeld de onderarm of onderhuids 
vetweefsel rond de buikwand een neofallus wordt geconstrueerd die ongeveer even groot is als 
die van cisgendermannen. Van de buitenste schaamlippen wordt een balzak gecreëerd, en de 
plasbuis wordt vaak naar de penis verlegd. Eventueel kan een erectieprothese worden 
ingebracht. De penis kan dan stijf worden door middel van een pompje dat in de balzak is 
ingebracht. Deze operatie vindt in meerdere sessies plaats. De kans op complicaties is groot. 
Bij deze operatie heeft de penis meestal weinig erotisch huidgevoel. Zowel de operatie zelf als 
de ontstane penis worden vaak aangeduid als een ‘fallo’. 
Neofallus 
De door middel van falloplastiek gecreëerde penis bij VM’s.  
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Colpectomie 
Operatieve verwijdering van de vaginaholte. Deze operatie wordt niet standaard uitgevoerd bij 
de geslachtsoperaties van VM’s maar slechts wanneer diegene daar behoefte aan heeft. Een 
reden kan bijvoorbeeld zijn dat iemand het vervelend vindt dat er nog steeds vaginaal vocht 
vrijkomt. 
 



Een dubbel gevoel Rutgers WPF, 2012 

133 

 

Bijlage 2 Seksuele oriëntatie van transgenderpersonen 

 

 

                                                           
7 In deze tabel zijn de onderzoeksresultaten van Vennix (2010) teruggebracht van vijf naar drie categorieën om vergelijking met andere onderzoeksresultaten 
mogelijk te maken. De categorieën ‘vooral aangetrokken tot vrouwen’ en ‘uitsluitend aangetrokken tot vrouwen’ zijn samengevoegd tot de categorie 
‘gynefiel’, en de categorieën ‘vooral aangetrokken tot mannen’ en ‘uitsluitend aangetrokken tot mannen’ zijn samengevoegd tot de categorie ‘androfiel’. 

Auteurs & 
jaar 

N Locatie Steekproef Onderzochte 
groepen 

Percentage 
androfiel7 

Percentage 
gynefiel 

Percentage 
beide 
geslachten 

Percentage geen 
van beide 
geslachten 

MV-spectrum 

Vennix, 2010 324 NL & 
Vlaanderen 

Convenience Non-op TG 4 72 20 3 

Vennix, 2010 198 NL & 
Vlaanderen 

Convenience TS pre- en post-
op 

20 59 17 4 

De Cuypere et 
al., 2009 

32 Vlaanderen Klinisch TS post-op 56,2 Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet bekend 

Smith et al., 
2005 

113 NL Klinisch TS pre-op 54,0 Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet bekend 

VM-spectrum 

Vennix, 2010 23 NL & 
Vlaanderen 

Convenience Non-op TG 26 52 13 9 

Vennix, 2010 62 NL & 
Vlaanderen 

Convenience  TS (pre- en 
post-op) 

26 61 11 2 

De Cuypere et 
al., 2009 

23 Vlaanderen Klinisch TS post-op Niet 
bekend 

91,3 Niet 
bekend 

Niet bekend 

Smith et al., 
2005 

74 NL Klinisch TS pre-op Niet 
bekend 

70,3 Niet 
bekend 

Niet bekend 
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