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Inleiding
Genres Pluriels is de enige vereniging die zich inzet voor de ondersteuning en
verdediging van de rechten van transgender en intersekse personen in de regio
Brussel en Franstalig België. Sinds de stichting in 2007 heeft de VZW onophoudelijk,
via de vele activiteiten en projecten, voornamelijk het onthaal van trans* en inter*
personen ontwikkeld, maar daarnaast ook gewerkt aan de sensibilisatie, het
informeren en de vorming van zowel het grote publiek als van professionelen uit
diverse sectoren.

Onze activiteiten spelen in op een bestaande vraag en aangetoonde behoeften.
De transgender personen, die tussen 2 en 3% van de Belgische bevolking
vertegenwoordigden, hebben meestal geen toegang tot niet-ideologisch informatie
dewelke hun moet toelaten om, in het kader van hun transitie, doordachte keuzes te
maken in functie van hun comfortzone. Zo worden ze in het bijzonder blootgesteld
aan vooroordelen, discriminaties, uitsluiting en hulpbehoevendheid, en ondervinden
ze aanzienlijke moeilijkheden op het gebied van gezondheidszorg, werk, opleiding en
administratieve formaliteiten. De huidige wetgeving (sinds 201 6) respecteert de
fundamentele mensenrechten van transgender personen niet. Voor een
burgerrechtelijke geslachtswijziging zijn een attest van de psychiater, genitale chirurgie
en sterilisatie vereist.
Door een gebrek aan informatie baseert het ruime publiek zich op representaties die
veelal berusten op clichés en blijft hun taalgebruik onaangepast, waardoor de
diversiteit aan identiteiten en parcours genegeerd wordt en het psychiatriserende en
pathologiserende discours rond identiteitsaspecten benadrukt wordt. Op die manier
wordt het echte probleem ontkend: discriminatie op basis van stereotypen.
De facto, ondanks een bepaalde vooruitgang en een verbetering van de zichtbaarheid,
blijven de transidentiteiten ondervertegenwoordigd in de politieke arena, welke voor
de strijd tegen discriminatie nodig is. De professionelen van verschillende sectoren zijn
nog onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van transgenders.
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Deze onbekendheid heeft gevolg op het niveau van het onthaal, dat in de meeste
gevallen ontoereikend is en kan leiden tot ernstige gebreken zoals het niet respecteren
van de privacy, ontzegging tot medische zorgen of de uitsluiting uit scholing voor
jongeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is op een doeltreffende manier te
strijden tegen de discriminaties en de transfobie door aan de transgender
personen, hun omgeving, aan de professionelen en het grote publiek,
kwalitatieve, betrouwbare en zo volledig mogelijke informatie te verschaffen die
respectvol voor is aan de transidentiteiten in al hun diversiteit.
Dit is de rode draad die ons doorheen de realisatie van dit project heeft geleid, welk
een overzicht toont dat ons niet doet juichen. Daarentegen zijn de perspectieven nog
nooit zo bemoedigend geweest, zoals de alsmaar groeiende vraag naar informatie en
samenwerking, gericht aan onze vereniging, bewijst.
Met deze brochure willen we het bestaande model aanpakken, zowel op het vlak van
beeldvorming/representaties als op het vlak van discours en de bestaande praktijken.

Het volledige team van Genres Pluriels wenst u een goede lectuur !
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VOORWOORD

B

este lezer,

In sommige culturen, bv. die van verschillende inheemse bevolkingen van NoordAmerika, spreekt men van “two-spirits”-personen. Personen die noch man, noch vrouw
zijn. Ook bij bepaalde groepen van de Inuït komt het voor dat er aan een kind een
gender wordt toegekend dat niet overeenstemt met het geslacht.
Maar komt dat enkel voor in Noord-Amerika? Natuurlijk niet. U leest deze brochure
misschien omdat u hoorde over transidentiteiten of een transgender persoon kent en
omdat u meer wilt te weten komen over het begrip en de correcte terminologie. Of u
bent misschien zelf een transpersoon of iemand die nog op zoek is naar de
genderidentiteit die het beste aanvoelt. Of u bent een professional in de welzijnssector,
in het bedrijfsleven of in het onderwijs en u bent op zoek naar informatie over
transidentiteiten en welke aanpassingen u kunt voorzien om ervoor te zorgen dat
transpersonen niet langer (onbewust of onbedoeld) gediscrimineerd worden. Dan
biedt deze brochure antwoorden.
Er is nog te weinig kennis in onze samenleving ten aanzien van transpersonen. En dus
is er vaak ook geen begrip en jammer genoeg ook haat en geweld. Vooroordelen,
clichés en stereotypen worden maar al te vaak gevoed door desinformatie of een
kortzichtig idee over het concept gender. Daar wil ik graag iets aan veranderen. Genres
Pluriels is daarom als geen ander geschikt om het grote publiek, trans personen en
professionals te voorzien van correcte informatie en educatie. Als je zelf twijfelt aan je
genderidentiteit of gewoon met vragen zit, kan je ook altijd bij deze vereniging terecht.
En in deze brochure.
Mijn beleid gaat nog verder. Deze legislatuur zorgen we voor een campagne die
geweld tegen vrouwen, holebi’s en transgenders aan de kaak stelt. Ik introduceerde
onlangs ook een nieuwe wetgeving in het Brussels Gewest die discriminatie van
transpersonen in de publieke en in de private ruimte hard aanpakt en strafbaar maakt,
waar dit voorheen niet altijd het geval was.
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En ik zie het breder dan de gewestgrenzen. De federale wet “betreffende de
transseksualiteit” zal dankzij de inzet van minister Koen Geens aangepast worden. We
moeten deze mensonterende wet demedicaliseren. We mogen het niet langer
toelaten dat transgender zijn als een ziekte wordt beschouwd en zo behandeld wordt.
De wettelijke erkenning van de persoonlijke genderidentiteit moet kunnen zonder
enige medische vereiste. Wetgeving is symbolisch enorm belangrijk en dus zal ik
blijven ijveren om vooruitstrevende en correcte wetgeving op te stellen voor
transpersonen in het bijzonder en voor iedereen die nog ten onrechte
gediscrimineerd wordt.
Ik hoop dat u in deze brochure al de informatie vindt die u zoekt en dat het ook een
pleidooi mag zijn voor een evenwaardige behandeling van iedere persoon, ongeacht
genderidentiteit, afkomst, leeftijd, of eender welk ander kenmerk!
Veel leesplezier.

BIANCA DEBAETS

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
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Terminologie
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1.1 Sleutelbegrippen
BIOLOGISCH
GESLACHT OF SEKSE

Het geheel van willekeurig gebruikte
eigenschappen om sommige diersoorten,
waaronder de mens, in twee categorieën
onder te verdelen: de mannetjes en de wijfjes.
Uiteraard bestaan er in de natuur
onderscheidende biologische (genetische,
fenotypische, endocriene...) kenmerken. Het
buitenproportionele belang dat aan het
begrip sekse wordt gegeven, komt echter van
een godsdienstige en psychiatrische
overtuiging die in de westerse cultuur sterk
aanwezig is. Die stelt dat de voortplanting van
de soort het allerbelangrijkste is, zelfs
belangrijker dan het streven van het individu
naar vrijheid, zelfontplooiing en autonomie.
Bovendien vertonen sommigen, namelijk de
interseksuelen, varianten op het vlak van een
of meerdere kenmerken, waardoor men ze
niet in een van beide geslachten kan
onderbrengen. Hun bestaan en identiteit
wordt door de binaire ideologie verborgen
gehouden of zelfs ontkend. De focus op de
werkelijke of veronderstelde verschillen
tussen de geslachten leidt bovendien tot
seksisme, wat zich vertaalt in dominantie van
de ene maatschappelijke groep over de
andere. Dat gebeurt door de achterstelling
van de vrouw, zoals blijkt uit de uitdrukking
“het zwakke geslacht”. Tot slot ligt de foute
overtuiging dat het gender absoluut moet
overeenstemmen met het bij de geboorte
toegewezen sekse aan de basis van
mechanismen die aanleiding geven tot
transfobe voorstellingen en opvattingen.

INTERSEKSE

“Intersekse-mensen vertonen bij de geboorte
seksuele eigenschappen die, omwille van de
vele natuurlijke variaties, niet beantwoorden
aan de omschrijving van het mannelijke of
vrouwelijke type, met name wat betreft de
seksuele anatomie, de voortplantingsorganen
of de indeling van de chromosomen. Het
percentage van de personen die geboren
worden met intersekse-eigenschappen wordt
geschat op 1 ,7%. Intersekse-mensen
ondergaan onnodige ingrepen en operaties
buiten hun wil om en worden dan ook vaak
met de vinger gewezen of gediscrimineerd.” 1

GENDER
Het gender is een sociaal-cultureel en geen
natuurlijk gegeven. In tegenstelling tot de
heersende opvatting in het gedachtegoed en
de taal zijn biologisch geslacht en gender geen
onderling verwisselbare termen of begrippen.
Het willekeurig door elkaar halen van sekse en
gender zorgt er echter voor dat de mens
automatisch bij de geboorte niet alleen een
geslacht, maar ook een gender krijgt
toegewezen. We vragen immers niet “Is het een
mannetje of een wijfje?”, maar wel “Is het een
jongen of een meisje?”. Op die manier valt het
gender onder een psychosociale identiteit die
oorspronkelijk wordt opgelegd op grond van
de binaire normen, alleen op basis van het
biologische geslacht. Een mannetje (sekse) zal
bijvoorbeeld van bij zijn geboorte beschouwd
en opgevoed worden als een jongen-man
(gender). Dat vertaalt zich tijdens zijn volledige
leven in een reeks onderscheidende

1 . Bron : www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Astepforwardforintersexvisibility.aspx

GENDERIDENTITEIT
De genderidentiteit van een persoon verwijst
naar dit gender waarmee die zich identificeert.
Deze gender stemt niet noodzakelijk overeen
met het gender dat bij de geboorte werd
toegewezen : de meeste mensen identificeren
zich met het gender dat hen bij de geboorte
werd toegewezen, sommigen identificeren
zich echter met een ander gender en nog
anderen identificeren zich met geen enkel
gender. Er bestaan verschillende termen om
te verwijzen naar de veelheid van
genderidentiteiten: cisgender, transgender,
agender, genderfluid, niet-binair gender...

GENDEREXPRESSIE
verwijst naar de verschillende
manieren (houding, taalgebruik, kleding...)
waarmee personen een uitdrukking geven
aan hun genderidentiteit en naar de manier
waarop die identiteit door anderen wordt
waargenomen. Een genderexpressie kan als
mannelijk, vrouwelijk, niet-binair. .. worden
beschouwd. Over het algemeen komt de
genderexpressie
overeen
met
de
genderidentiteit van een persoon, maar ze kan
ook occasionele of tijdelijke uitdrukkingsvormen
omvatten (travestieten, dragkings, dragqueens).
De genderexpressie kan, indien die niet
overeenstemt met het gender dat bij de
geboorte werd toegewezen of met het
waargenomen
gender,
volledig
of
gedeeltelijk beschouwd worden als een
overtreding van de binaire gendernormen
die gangbaar zijn in de Westerse
maatschappelijke orde en kan bijgevolg
onderdrukt worden, ook bij personen die
zichzelf als cisgender definiëren
Genderexpressie

MAATSCHAPPELIJKE
GENDERROL
In de sociologie verwijst een rol naar de manier
waarop een individu zich hoort te gedragen
om zich af te stemmen op zijn statuut en in een
maatschappelijke groep of omgeving
opgenomen te worden. De maatschappelijke
genderrol verwijst naar een reeks
onderscheidende stereotypen en vereisten,
opgelegd door de heersende binaire norm en
die een invloed hebben op het gedrag.
Bijvoorbeeld: een vrouw hoort niet ambitieus te
zijn, een man mag zijn kwetsbaarheid niet
tonen.

CISGENDER
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verwachtingen en vereisten, vooral op het vlak
van het gedrag, waarbij elke afwijking van de
norm in meer of mindere mate bestraft wordt.

Verwijst naar iemand van wie de
genderidentiteit (en bij uitbreiding de
genderexpressie) relatief goed is afgestemd op
de verwachte maatschappelijke rol in functie
van het bij de geboorte toegewezen gender.
Bijvoorbeeld: in de westerse cultuur, een
persoon aan wie bij de geboorte het gender
meisje is toegewezen en die zich uit en zichzelf
ongehinderd definieert als vrouw.

TRANSGENDER
Verwijst naar iemand van wie de
genderidentiteit en/of -expressie verschilt
van de genderidentiteit/-expressie die
meestal wordt geassocieerd met het bij de
geboorte toegewezen gender. Het is een
overkoepelende term die een veelheid van
genderidentiteiten omvat, in functie van hoe
elke persoon zichzelf definieert. Transgender
zijn, heeft niet noodzakelijk en exclusief met
het lichaam te maken. Elke persoon die zich
vragen stelt en/of zich niet volledig
identificeert met de maatschappelijke rollen
die gewoonlijk worden geassocieerd met het
bij de geboorte toegewezen gender en zich
als dusdanig definieert, is transgender.
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TRANSIDENTITEIT
Generische term om te verwijzen naar elke
niet-cisgenderidentiteit.

AGENDER,
BIGENDER,
GENDERFLUÏDE,
NIET-BINAIR
GENDER...
De genderidentiteiten verhouden zich niet
volgens een binaire indeling met een
vrouwen-vrouwelijke en mannen-mannelijke
pool, maar wel op een continuüm
waarbinnen men zich op elk moment vrij kan
bewegen, in functie van iemands
comfortzone / ieders comfortzone. De
genderidentiteit heeft niets te maken met
“een categorie moeten kiezen”! Sommigen
definiëren zichzelf als bigender, genderfluid
of niet-binair gender, waarbij ze zich de
maatschappelijke rollen of de uitdrukkingen
die meestal met een binair gender worden
geassocieerd, toe-eigenen, negeren of
deconstrueren.
Anderen
beschouwen

!
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zichzelf als agender, dat wil zeggen dat ze zich
met geen enkel specifiek gender
identificeren. Er bestaan nog andere termen
om te verwijzen naar niet-binaire
genderidentiteiten, zoals genderqueer, nietconform gender, Ft*, Mt*... We herinneren
eraan dat genderidentiteiten zelfdefiniërend,
zelfverklarend en gerechtvaardigd zijn,
ongeacht de toewijzing bij de geboorte.

TRANSFOBIE
Transfobie is een negatieve houding die kan
leiden tot afwijzing en discriminatie tegenover
transgender personen. De discriminatie heeft
te maken met vooroordelen. Transfobie kan
betrekking hebben op transpersonen of bij
personen waarvan vermoed wordt dat ze
trans* zijn (zelf als ze effectief cisgender zijn).
Transfobie uit zich in de vorm van verbaal
geweld (spot, beledigingen, discriminerende
opvattingen), fysiek geweld (agressie,
verkrachting, moord), een discriminerende of
onverdraagzame houding (discriminatie bij de
aanwerving, de huisvesting, de toegang tot
medische zorgen) of op institutioneel vlak
(discriminerende wetten en regels).

Genderidentiteiten hebben niets te maken
met seksuele geaardheid of
gevoelsmatige voorkeur

De verwarring tussen de genderidentiteit en de seksuele voorkeur is
wijdverspreid. Echter, net als cisgenders kunnen ook transgenders
heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel, panseksueel,
aseksueel, polyamoreus ... zijn. Die voorkeuren kunnen constant zijn of
evolueren naargelang van de levensloop van de persoon, zonder dat er
een rechtstreeks verband met de transidentiteit bestaat. De opvatting
volgens dewelke transpersonen een ander gender aannemen door de
afwijzing van een eventuele homoseksualiteit is absolute onzin! De
verwarring tussen de genderidentiteit en de seksuele voorkeur blijft
voortbestaan door het gebruik van ongepaste terminologie zoals
transseksualiteit/transseksueel of seksuele identiteit.

TRANSSEKSUEEL,
TRANSSEKSUALITEIT,
TRANSSEKSUALISME
Die termen zijn begrippen uit de psychiatrie
en zijn op meerdere vlakken problematisch.
In de eerste plaats is de psychiatrisering van
transpersonen erg nadelig voor hun
integratie binnen de maatschappij en leidt
die tot andere vormen van discriminatie (met
name
verplichte
sterilisatie).
Die
psychiatrisering ontneemt hen namelijk hun
zelfbeschikkingsrecht, beperkt hen in hun
autonomie en hun rechten met betrekking
tot hun eigen lichaam en onderwerpt hen
aan het gezag van psychiaters. Daarnaast
leidt het gebruik van die termen tot
verwarring tussen genderidentiteit en sekse
of seksuele voorkeur.

TRANSGENDERISME,
GENDERDYSFORIE,
GENDERIDENTITEITSS
TOORNIS,
GENDERINCONGRUE
NTIE
Dit zijn andere termen uit de psychiatrie die
dienden om een diagnose te stellen bij
transpersonen. Het gebruik van die termen
bevestigt alleen maar de foute opvatting die
stelt dat transpersonen geestesziek zijn en
lijden.

SEKSUELE
IDENTITEIT
Deze term heeft op zichzelf geen enkele
betekenis: de identiteit (die per definitie
subjectief, persoonlijk en cultureel is) kan
geen betrekking hebben op het geslacht, een
objectief, biologisch criterium. Gender,
geslacht en maatschappelijke genderrollen
worden dus met elkaar verward. Deze
verwarring is nog sterk aanwezig bij de
algemene bevolking, maar ook bij sommige
professionals in de psycho-medisch-sociale
sector. Bovendien wordt deze term gebruikt
om te verwijzen naar zowel genderidentiteit
als seksuele geaardheid of gevoelsmatige
voorkeur, waardoor niemand er een
duidelijke betekenis aan kan geven.

Terminologie

1.2 Te vermijden termen

GESLACHTSVERANDERING
Van geslacht veranderen is onmogelijk, want
het geslacht van een persoon wordt bepaald
door heel wat biologische (genetische,
fenotypische, endocriene...) kenmerken en
niet alleen door het uitzicht van de
geslachtsorganen. Men kan echter niet al die
factoren beïnvloeden. Ook willen niet alle
transpersonen absoluut hun uiterlijk
aanpassen. Het is dus in elk geval ongepast
om te stellen dat transpersonen een
geslachtsverandering
ondergaan.
We
verkiezen
dus
“verandering
van
maatschappelijke genderrol” of “verandering
van genderexpressie”.
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1.3 Behoedzaam
gebruiken
DE OPERATIE
Heel wat mensen denken dat transpersonen
zichzelf “worden” na de “operatie”. Allereerst
willen niet alle transpersonen absoluut een
chirurgische ingreep ondergaan. Bovendien
bestaan er een hele reeks verschillende
operaties. Geen enkele ingreep, ook niet de
ingreep waarbij de geslachtsorganen worden
gewijzigd, zorgt ervoor dat transpersonen van
hun identiteit worden verwijderd. De
medische stappen die ze eventueel
ondernemen, zijn bedoeld om hun
comfortzone te vinden en niet om een
bepaalde identiteit in de ogen van de
buitenwereld te bevestigen.

PASSING
Het Engelse begrip passing heeft betrekking
op het feit dat een lid van een
minderheidsgroep of onderdrukte groep
“doorgaat voor” een lid van de
meerderheidsgroep of dominante groep. In
het kader van genderidentiteiten is dat dus
doorgaan voor een cisgender. Voor de leden
van de minderheidsgroep betekent dat in
vele gevallen zichzelf veiligstellen of ervoor
zorgen dat ze in de maatschappij worden
opgenomen. Het begrip is problematisch
omdat het wordt geassocieerd met het
concept wegcijferen – terwijl het juist nodig is
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dat die personen zichzelf beschermen – en
omdat de verantwoordelijkheid voor sociale
inclusie bij de onderdrukte - en niet bij de
onderdrukker - wordt gelegd. Een correcte
interpretatie van je genderidentiteit is
namelijk niet je eigen verantwoordelijkheid.
Het is de gesprekspartner die niet te snel
conclusies mag trekken op basis van clichés.
We vermijden dus bij voorkeur uitspraken als
“een goede passing hebben” en zeggen liever
“die persoon wordt goed aanvaard volgens
zijn genderidentiteit”.

TRANSGENDER:
NIET ZOMAAR EEN
ZELFSTANDIG
NAAMWOORD
Het is niet correct om het woord
“transgender” te gebruiken als verkorte vorm
voor het concept. Zeg bijvoorbeeld niet “Ik heb
belangstelling voor transgenderkwesties”,
maar wel: “Ik heb belangstelling voor
transgendergerelateerde kwesties”. Zo kan
ook het gebruik van “de transgender” om te
verwijzen naar “een trans* persoon”
(bijvoorbeeld: “De transgender Conchita
Wurst wint het Eurovisiesongfestival”) als
objectiverend beschouwd worden, waarbij
het menselijke karakter verloren gaat.

2. Onthaal
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On tha al

2.1 Te vermijden valkuilen

W

e zetten de meest voorkomende verkeerde opvattingen en
misverstanden op een rijtje. Wat is de problematische
impact ervan met het oog op het onthaal van trans* personen?

Transidentiteit =
seksuele geaardheid

Voorbeeld: “Ik ontmoet regelmatig
homoseksuelen.”
Transidentiteit heeft te maken met
genderidentiteit en niet met seksuele voorkeur
(zie hoofdstuk “Terminologie”). Er is geen reden
om een bepaalde seksuele voorkeur bij
transpersonen te gaan veronderstellen, net als
bij elke andere persoon.

Transidentiteit =
geestesziekte

14

Voorbeeld: “Hebt u een psychiater
geraadpleegd?”
Al meer dan honderd jaar buigt de
psychiatrie zich over die kwestie. Maar men
heeft nog geen andere verklaring dan de
ideologische gevonden. Er is nog geen enkel
bewijs gevonden dat een transidentiteit een
geestesziekte zou zijn.
Het is dus zeker niet overbodig om er hier aan
te herinneren dat psychiatrisatie van oudsher
een controle -en drukkingsmiddel is voor
gedragingen of individuen die volgens de
maatschappij “onaangepast zijn aan” of
“afwijkend zijn van” de maatschappelijke orde.
In die ideologie wordt elke afwijking van
datgene wat als de norm beschouwd wordt,
gestigmatiseerd als blijk gevend van een
individuele dysfunctie, eerder dan een sociale,
die
mogelijk
dient
te
worden
gepsychiatriseerd,
zelfs
“gecorrigeerd”,
bijvoorbeeld door het gebruik van
neurofarmacologische middelen.
Ondanks de vele aanbevelingen op

internationaal en Europees niveau om de
psychiatrisering van transidentiteiten te
veroordelen, staan ze nog steeds in de
lijsten van geestesziekten (de DSM van de
American Psychiatric Association en de ICD
van de Wereldgezondheidsorganisatie), net
als vroeger het geval was met
homoseksualiteit. De schrapping ervan is
een van de voornaamste eisen van
transgenderorganisaties.

Transidentiteit =
intersekse

Voorbeeld: “U behoort tot beide
geslachten?”
Er is geen enkele reden om transidentiteiten en
interseksualiteit met elkaar te associëren (zie
hoofdstuk “Terminologie”). In de meeste gevallen
gaat het om totaal verschillende situaties.

Transidentiteit =
geslachtschirurgie

Voorbeelden: “Bent u van geslacht
veranderd?”, “Bent u van plan om u te
laten opereren?”
Niemand kan “van biologisch geslacht
veranderen”, dat is wetenschappelijk gezien
onmogelijk (zie hoofdstuk “Terminologie”).
Sommige transpersonen, maar verre van de
meeste, wijzigen hun uiterlijk aan de hand
van een hormonale behandeling en/of een
chirurgische ingreep (een geslachtsoperatie
of een andere ingreep) om dichter bij hun
comfortzone te komen. Een trans* persoon
aanspreken over zijn geslachtsorganen
getuigt van respectloosheid en schending
van de privacy.

Er zijn slechts
twee genders en
men moet kiezen
Voorbeeld: “Wat bent u nu echt, man
of vrouw?”
Heel wat mensen kunnen zich, ongeacht het
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gender dat hen bij de geboorte is toegewezen,
niet vinden in het binaire model waarbij een
onderscheid
gemaakt
wordt
tussen
“mannetje/man/mannelijk” en “wijfje/vrouw/
vrouwelijk”. Hen die vraag stellen, houdt in dat
hun diepste identiteit niet erkend wordt omdat
ze worden gedwongen om zichzelf in een hokje
te plaatsen dat hen niet toebehoort.
Anderen identificeren zich duidelijk met het
gender “vrouw” of “man”, terwijl dat niet het
gender is dat hen bij de geboorte is
toegewezen
en/of
dat
op
hun
identiteitsdocumenten staat. Hen die vraag
stellen, dwingt hen om te verwijzen naar een
burgerlijke stand die niet overeenstemt met
hun leefwereld. Ook dat is een schending van
de privacy.

Onthaal

Een andere opvatting, die ook bij bepaalde
transpersonen heerst, is dat chirurgische
ingrepen het verschil maken tussen
transgenders en transseksuelen (zie
hoofdstuk “Terminologie”). Dat onderscheid
is niet alleen fout, het zorgt er ook voor dat
de
pathologiserende
visie
van
transidentiteiten, die gebaseerd is op de
ideologie van de psychiatrie, blijft
voortbestaan.

Coming-out en outing: privacy op de eerste
plaats

Het begrip coming-out komt van de Engelse uitdrukking “to come out
of the closet” (uit de kast komen) en wordt gebruikt voor het moment
waarop iemand uitkomt voor zijn-haar homoseksualiteit, biseksualiteit
of transidentiteit. Meestal is dit een proces van verschillende lange of
minder lange fases, die zowel intern (bewustwording, zelfaanvaarding)
als extern (er geleidelijk voor uitkomen in je omgeving) plaatsvinden.
Uit de kast komen wordt beschouwd als een stap naar zelfontplooiing.
Toch spelen externe factoren een belangrijke rol. Zo kan iemand uit de
kast komen voor zijn-haar nabije omgeving, waar hij-zij zich goed bij
voelt, maar niet op het werk, omdat hij-zij dit als te riskant ervaart. De
beslissing om al dan niet uit de kast te komen is volledig de keuze van
de persoon zelf en moet te allen tijde gerespecteerd worden.
Outing is, in tegenstelling tot de bewuste coming-out, de
bekendmaking van iemands homoseksualiteit, biseksualiteit of
transidentiteit zonder de toestemming van die persoon. Dat is een
schending van de privacy die zeer ernstige gevolgen kan hebben voor
het individu, dat zich plots blootgesteld en kwetsbaar voelt. Outing is
niet alleen een mediaverschijnsel waar beroemdheden uit de showbizz
en politici mee te maken hebben. De moeilijkheden rond de wettelijke
erkenning van het gender en de wijziging van identiteitspapieren
stellen trans* personen dagelijks bloot aan een permanente outing die
we institutionele outing kunnen noemen.
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2.2 Goede praktijken
N

iet nodig bij ons? Denk eraan dat u niet kunt weten ofeen
persoon trans- ofcisgender is. Ga er dus van uit dat iedereen
zowel trans* als cis* kan zijn, en stem uw handelingen en taal erop af.

Sommige voorzieningen kunnen in het kader
van het werk, de opleiding of de vrije tijd van
transgenders helpen om hun identiteit te
respecteren en zorgen voor een serene sfeer
voor iedereen. Enkele tips:

Mondeling
(taalgebruik)
• Aan de personen vragen hoe je hen het best
aanspreekt, in plaats van ernaar te gissen.
• Steeds de door de persoon gevraagde
voornaamwoorden en voornaam
gebruiken, zonder naar de reden ervan te
vragen.

Schriftelijk
(taalgebruik)
• Allesomvattende
verbuigingsvormen of genderneutrale
termen gebruiken in schriftelijke
communicatie, zodat niemand zich
uitgesloten voelt.

Beleefdheidsvorm
(mevrouw, meneer)
• De beleefdheidsvorm vermijden, vooral
bij jongeren, maar ook bij volwassenen
(schriftelijk, mondeling, of voor aan te
kruisen vakken in vragenlijsten).

Een groep
toespreken
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• De indeling van groepen (bijvoorbeeld in

teams) op andere criteria dan het
gender baseren.
• Iedereen vermelden, ongeacht de
voorgestelde activiteit (te vermijden: “de
dames-meisjes doen dit en de herenjongens doen dat”).
• Genderneutrale termen gebruiken om een
groep toe te spreken, ook wanneer die
alleen uit meisjes-vrouwen of jongensmannen lijkt te bestaan (zeg bijvoorbeeld
“kinderen”, in plaats van “meisjes”).

Inhoud
• Alle inhoud verbannen die gender,
biologisch geslacht en seksualiteit met
elkaar in verband brengt (zelfs bij kleine
kinderen).
• Een duidelijke en passende
woordenschat gebruiken (mannetje,
wijfje, interseks persoon in plaats van
man, vrouw, als we bijvoorbeeld naar de
anatomie verwijzen). Zie ook het
hoofdstuk “Terminologie”.
• De psychiatriserende en
pathologiserende voorstellingen van
trans* personen verbannen.
• Zorgen dat er in de bibliotheek of
mediatheek, indien die er is, ook
naslagwerken of media beschikbaar zijn
waar trans* personen positief onder de
aandacht worden gebracht of die op een
correcte manier over transidentiteiten
informeren.

• Duidelijk een inclusief beleid naar trans*
personen toe voeren (bijvoorbeeld via
de zichtbaarheid van antitransfobiecampagnes).
• Slechts in absoluut noodzakelijke
gevallen (zelden) de vermelding gender
(en niet geslacht!) op formulieren
vermelden en zich niet tot twee vakjes
beperken, maar de mogelijkheid geven
om het antwoord voluit te schrijven.
• Elke activiteit of cursus zodanig opstellen
dat die voor iedereen toegankelijk is,
ongeacht het gender.

Databeheer en
bescherming van de
privacy
• De eventuele database ontwikkelen of
updaten zodat het mogelijk is om de
personen met hun gevraagde
omgangsnaam en gender op te slaan, en
niet met hun administratieve naam.
• De eventuele database ontwikkelen of
updaten zodat het mogelijk is om, bij de
gewone raadpleging van de gegevens (of
het automatisch genereren van
documenten), de administratieve
voornaam en het administratieve gender
van trans* personen onzichtbaar te
maken, indien het absoluut noodzakelijk
is om ze op te slaan.
• Die opties voor elke persoon mogelijk
maken door dat expliciet te vermelden
bij een nieuwe registratie.
• De administratieve voornaam of het
administratieve gender van trans*
personen nooit op een document

weergeven, vooral als dat document
toegankelijk is voor andere personen
dan de betrokken persoon of wanneer
het dient om zich te identificeren
(lidkaart, studentenkaart, abonnement
enz.).
• E-mailadressen, visitekaartjes en andere
beroepsinstrumenten van personen
aanpassen in functie van hun
omgangsnaam.

Onthaal

Een veilige plek
creëren

Toegang tot
genderspecifieke
ruimtes
• Individuele indelingen verkiezen boven
gemeenschappelijke niet-gemengde
indelingen (bijvoorbeeld kleine nietgenderspecifieke individuele
kleedkamers in plaats van een grote
“mannenkleedkamer” en een grote
“vrouwenkleedkamer”).
• Praten met de persoon over hoe die zich
comfortabel zou kunnen voelen met
betrekking tot de genderspecifieke
ruimtes wanneer die er zijn.
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• Transgender en cisgender personen op
andere tijdstippen toegang bieden tot
die ruimtes, of ruimtes ter beschikking
stellen die normaal gezien alleen voor
het leidinggevend personeel bestemd
zijn (scholen, clubs enz.).
• Minstens een van die ruimtes nietgenderspecifiek maken (bijvoorbeeld: op
de toiletten van de eerste verdieping
alleen “WC” vermelden).

Leefregels,
reglementen
• In reglementen: bij onaanvaardbaar
gedrag expliciet transfobie vermelden,
op dezelfde wijze als (bijvoorbeeld)
racisme en homofobie.
• Expliciet genderidentiteit en
genderexpressie vermelden bij de
criteria die geen voorwerp van
discriminatie mogen zijn.
• Zo veel mogelijk verplichtingen en
verboden met betrekking tot kleding en
stijl vermijden. Die zijn alleen maar
relevant wanneer dat nodig is in het
kader van de activiteiten. Ze mogen niet
bedoeld zijn om genderexpressies in
goede banen te leiden.

Reageren op
transfobie en
seksisme
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• Mensen die transfobe of seksistische
uitspraken doen systematisch en rustig
over hun opvattingen aanspreken.
Iedereen helpen om (zijn-haar)
vooroordelen los te laten.
• Niet het gevoel geven dat transfobe of
seksistische woorden en daden
ongestraft blijven.

Zichzelf in vraag
stellen

• De balans opmaken over zijn eigen

opvattingen met betrekking tot
genderstereotypen, de manier waarop
men personen aanspreekt op basis van
het veronderstelde gender.
• Bij de betrokken trans* personen
informeren over hoe zij de realiteit
ervaren.
• Aanvaarden dat men waarschijnlijk nog
vooroordelen blijft hebben en dat men
er rustig en voortdurend aan moet
blijven werken.

Proactief zijn
• Ervan uitgaan dat de kans reëel is dat er
een trans* persoon op school, in de
club, op de dienst, in het bedrijf, enz. is
en niet wachten tot die zich uit om
goede praktijken te implementeren en
een inclusief beleid te voeren.
• Vorming van personeel, vrijwilligers,
leden enz. met betrekking tot de
transgender-gerelateerde thematiek in
samenwerking met een transgendergerelateerde vereniging
• Zich niet beperken tot kant-en-klare
oplossingen maar hulp vragen aan
organisaties om de vastgestelde
gebreken te verhelpen.
• Voorstellen om te bemiddelen bij de
leidinggevenden, overkoepelende
organisaties, enz. wanneer die geen
maatregelen mogelijk maken om trans*
personen te respecteren.

at kunnen transgender personen verwachten wanneer ze
voor het eerst bij Genres Pluriels aankloppen?

• Een ontmoeting met een bekwame en
gekwalificeerde professional die goed
thuis is in genderaangelegenheden.
• Een luisterend oor in alle
omstandigheden en een actief gesprek
op aanvraag.
• De mogelijkheid om te praten over alle
vragen die ze zich stellen in verband met
hun genderidentiteit.
• Een gesprekspartner met slechts één
doel voor ogen: hen op een respectvolle
manier helpen om hun comfortzone te
vinden en/of die zo goed mogelijk te
benaderen.
• Alle inlichtingen, zowel op psychomedisch als op sociaal vlak, over de
verschillende mogelijkheden waarover
ze beschikken om een weloverwogen
keuze te maken in verband met het al
dan niet vervrouwelijken of
vermannelijken.
• Een alternatieve oplossing waarbij ze
zich voor niets hoeven te
verantwoorden, in plaats van een kanten-klaar transitieparcours dat begint
met een “identiteitsdiagnose” bij een
psychiater.

Onthaal

2.3 Een vriendelijke,
respectvolle en
geëngageerde
ontvangst
W

• Een verwijzing op eigen vraag naar
psycho-medisch-sociale professionals
die door Genres Pluriels zijn opgeleid
rond de thematiek van transidentiteiten
en die dus ook respect hebben voor hun
comfortzone.
• De mogelijkheid om op lange termijn
steun te krijgen, wat hun keuzes ook
zijn: het zijn hun keuzes en alleen die
van hen.

Comfortzone
We definiëren de comfortzone als het geheel
van psychische of lichamelijke kenmerken of
kenmerken met betrekking tot het gedrag of
de kleding die zorgen voor een gevoel van
welbehagen ten opzichte van de
genderidentiteit. Het betreft bijvoorbeeld het
al dan niet aannemen van een andere
staphouding, kleding al dan niet veranderen,
al dan niet hormonen nemen, al dan niet
chirurgische ingrepen ondergaan.
Men kan zich vrouw voelen en liever
mannelijke kleding en een baard dragen.
Men kan zich niet-binair voelen en een
torsoplastie willen uitvoeren. Vrijheid in de
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keuze van de comfortzone en alle methodes
om die te bereiken zijn gerechtvaardigd. Er is
geen verplicht af te leggen parcours!

Voor wie is Genres
Pluriels?
Het persoonlijke onthaal van Genres Pluriels
is bedoeld voor iedereen die zich vragen stelt
over de eigen genderidentiteit of die van
iemand uit de omgeving.
Die vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op het feit dat men zich niet kan
vinden in de binaire man/vrouw-indeling.
Sommigen
willen
zich
in
het
gendercontinuüm niet op een van beide

uiteinden bevinden en kunnen zich beter
vinden in het begrip “genderfluid” of “nonbinair
gender”
(zie
hoofdstuk
“Terminologie”).
Het is dus absoluut niet noodzakelijk om zelf
al een “beslissing” te nemen in verband met
een eventuele transitie. Genres Pluriels is er
om een aangename omgeving te bieden
waar men terecht kan voor relevante,
wetenschappelijke
en
vernieuwende
informatie over de verschillende trans*- of
fluïde identiteiten. Onze doelstelling is om
mensen een persoonlijk parcours te laten
afleggen dat zo dicht mogelijk aanleunt bij
hun individuele comfortzone.

Neem contact op met de
vereniging
contact@genrespluriels.be
Tel. : +32 (0) 487 63 23 43
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3.1 In Europa
De EU is erg heterogeen in haar wetgeving
over transidentiteiten. Zowel in het domein
van de wettelijke erkenning van het gender
als wat de bescherming tegen geweld en
discriminatie betreft. Om een zeer
algemeen beeld van die diversiteit te
schetsen, geven we enkele typerende
voorbeelden. 2

Geen enkele
wettelijke erkenning
van het gender in
bepaalde landen
In sommige landen zoals Luxemburg,
Bulgarije of Cyprus is er geen wettelijke
procedure ter erkenning van het gender bij
de burgerlijke stand. Dat betekent niet dat
het volstrekt onmogelijk is om de vermelding
op documenten te doen veranderen. Het is
soms mogelijk zich tot justitie te richten om
diens burgerlijke staat te doen veranderen.
Maar om reden dat geen enkele wet die
stappen regelt, zijn deze duur en onzeker
want overgelaten aan het arbitraire oordeel
van rechters.
In Luxemburg of Bulgarije bijvoorbeeld is het
mogelijk de documenten te doen
veranderen. In Cyprus daarentegen is dat
volstrekt onmogelijk, net als het veranderen
van voornaam.
Anderzijds kunnen die landen de
transpersonen toch beschermen, althans wat
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sommige aspecten betreft. Zo heeft Bulgarije
antidiscriminatiewetten en Kroatië een wet
die het geviseerde transpersonen mogelijk
maakt er asiel te vragen en vinden.

Onrespectvolle of
onvolledige wetten
In Finland, de Tsjechische Republiek en
Griekenland regelen wetten de juridische
erkenning van het gender. Zij verplichten
de personen echter afstand te doen van
hun fundamentele rechten door ze te
verplichten in de psychiatrie te gaan, zich te
laten steriliseren of te scheiden.
Het overgrote deel van de landen die in die
situatie verkeren beschikt nochtans over
een wettelijk arsenaal dat discriminaties
van transpersonen verbiedt met name in
het domein van het werk en wat betreft de
toegang tot goederen en diensten en dat
als gevolg van verplichtingen voortvloeiend
uit Europese richtlijnen sinds 2004 en
2006 3 , verplichtingen die voor het overige
dikwijls slecht worden toegepast.
Ondanks deze richtlijnen blijven sommige
landen
volstrekt
zonder
antidiscriminatiewetgeving: dat is het geval
voor Italië en Ierland. Italië beschikt slechts
over een plan voor gelijkheid terwijl Ierland
absoluut geen enkele antidiscriminatiewet
heeft. Die twee landen tonen nochtans aan

2. Niet-exhaustieve lijsten. Vermelde landen zijn als voorbeeld genomen voor enkele Europese
toestanden anno 201 6.
3. Richtlijnen 2004/1 1 3/EG van 1 3 december 2004 en 2006/54/EG van het Europees Parlement en
van de Raad van 5 juli 2006 met betrekking tot respectievelijk het principe van gelijke behandeling
van vrouwen en mannen in de toegang tot goederen en diensten en de levering daarvan en de
inwerkingstelling van het principe van gelijkheid van kansen en gelijke behandeling van mannen en
vrouwen met betrekking tot tewerkstelling en arbeid PB L204 van 26 juli 2006.

Zelfbeschikking, nog
zeldzaam maar
bestaand!
Malta is ongetwijfeld de beste leerling in het
domein van de wetgeving die transpersonen
beschermt en toelaat een waardig bestaan te
leiden zonder aan hun rechten te tornen. De
wijziging van gender bij de burgerlijke stand
is er gebaseerd op zelfbeschikking en de
procedure verplicht tot geen enkele
medicatie, opname in de psychiatrie of
scheiding. Ze is tevens toegankelijk voor
minderjarigen. Er is bovendien wetgeving die
alle domeinen van discriminatie beslaat
alsmede
misdrijven
en
transfobe
haatdiscours strafbaar stelt.
In 201 6 neemt ook Noorwegen een wet aan
die genderverandering officieel mogelijk
maakt zonder psychiatrische noch medische
behandeling en sluit zich daarmee aan bij
Malta, Ierland en Denemarken die die
materie met het meeste respect behandelen.

Een element van
homogenisering: de
Europese richtlijnen
Zelfs al moet ieder land vervolgens die
richtlijnen omzetten in eigen wetgeving en
doet ieder land dat volgens zijn eigen
“wetgevende cultuur” is het zo dat de
Europese richtlijnen de lidstaten een
handleiding verstrekken met name inzake
aanpak van haatmisdrijven, bescherming
tegen discriminatie en asielrecht.
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dat bezinning daaromtrent in Europa
plaatsvindt: Ierland de-psychiatriseerde en
de-medicaliseerde de procedures voor
wettelijke erkenning van het geslacht. In Italië
is het de rechterlijke macht die de eerste
stappen zette, zelfs al bleef de wetgever tot
op heden in gebreke in dat dossier. Een
arrest van het Hof van Cassatie maakte in dat
land een einde aan de verplichting tot
sterilisatie en chirurgie.

Zo kan bijvoorbeeld in België een persoon die
in zijn land vervolgd wordt omwille van zijn
‘transgender-zijn’
het
statuut
van
vluchteling(e) verkrijgen omdat zij/hij deel
uitmaakt van een “bepaalde sociale groep” en
dit zal in principe niet anders zijn in de
overige landen van de Europese Unie. In de
Belgische wet4 wordt in overeenstemming
met het Europees recht5, “een bepaalde
sociale groep” als volgt gedefinieerd :
“een groep moet worden geacht een
specifieke sociale groep te vormen als
onder meer :
- leden van de groep een aangeboren
kenmerk vertonen of een
gemeenschappelijke achtergrond hebben
die niet gewijzigd kan worden, of een
kenmerk of geloof delen dat voor de
identiteit of de morele integriteit van de
betrokkenen dermate fundamenteel is, dat
van de betrokkenen niet mag worden geëist
dat zij dit opgeven, en

4. Zie art. 48/3 van de Wet op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Wet van 1 5 december 1 980)
5. Richtlijn 201 1 /95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 1 3 december 201 1
betreffende de regels inzake de voorwaarden te voldoen door van derde landen afkomstige
inwoners of staatlozen om van een internationale bescherming te kunnen genieten, van een
uniform statuut voor vluchtelingen of personen die van een subsidiaire bescherming kunnen
genieten en betreffende de inhoud van die bescherming
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- de groep in het betrokken land een eigen
identiteit heeft omdat zij in haar directe
omgeving als afwijkend wordt beschouwd;”

Er wordt ook in gepreciseerd dat om
erkenning te krijgen van het lidmaatschap
van zo'n groep of van een kenmerk ervan, er
met de genderidentiteit rekening moet
gehouden worden.

Een verwachte
Belgische
herpositionering
Indien België zijn statuut van voorloper op
het vlak van sociale evolutie met betrekking
tot LGTB wil behouden, dan moet het zich
schikken naar de Europese aanbevelingen
door de rechten van de mens voorrang te
geven.

Aanbeveling 2048 van het Parlement van de
Raad van Europa 6, roept bijvoorbeeld met
name de lidstaten op om “discriminatie
gebaseerd op genderidentiteit in de nationale
wetgeving te verbieden ”, een wetgeving de

hunne te maken die transfobe handelingen
strafbaar stelt, “snelle, transparante en

toegankelijke procedures in voege te doen
treden gebaseerd op zelfbeschikking en
transgenders toelaten van naam en gender te
veranderen op documenten, zoals geboorteattesten,
identiteitskaarten,
paspoorten,
diploma’s en gelijkaardige documenten ”,
“sterilisatie en andere verplichte medische
behandelingen alsmede medische diagnose van
de geestelijke gezondheid” af te schaffen net

zoals de verplichting te scheiden vooraleer
van burgerlijke stand te veranderen.

3.2 In België
E

r bestaan hoofdzakelijk 4 wetten die transpersonen vermelden (toestand 201 6).
Ze behandelen:
• de verandering van voornaam
• de verandering van de vermelding “geslacht” op de burgerlijke stand
• discriminatie ten aanzien van personen
• wanbedrijven en misdaden ten aanzien van personen

Verandering van
voornaam 7
In België is het mogelijk om van voornaam 8 te
veranderen door zich te wenden tot de
Federale Overheidsdienst Justitie. De
aanvraag moet schriftelijk gebeuren en de
redenen vermelden die de aanvraag
motiveren. De aanvraag moet worden
vergezeld van de volgende documenten:
• “Een letterlijk afschrift van de geboorteakte
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(geen uittreksel) of bij gebrek aan een
geboorteakte, een plaatsvervangend
document: geboorteattest van het
Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen.
• Een recent bewijs van verblijfplaats.
• Een bewijs van de Belgische nationaliteit of,
voor de vluchtelingen en de staatlozen, een
attest dat deze hoedanigheid bewijst.
• Een uittreksel uit het strafregister9. ”

6. Tekst van 201 5, raadpleegbaar op http://assembly.coe.int/
7. Zie “Wet betreffende de namen en voornamen” van 1 5 mei 1 987
8. Voor personen met de Belgische nationaliteit, de VN-vluchtelingen en asielzoekers
9. Bron: website Federale Overheidsdienst Justitie (justice.belgium.be)

Een dergelijke aanvraag zal dus worden
geweigerd, tenzij bijkomende rechtvaardigende
stukken worden voorgelegd: “De personen die
de voortdurende en onomkeerbare innerlijke
overtuiging hebben tot het andere geslacht te
behoren dan datgene dat is vermeld in de akte
van geboorte en de daarmee overeenstemmende
geslachtsrol hebben aangenomen, voegen bij
hun verzoek een verklaring van de psychiater en
de endocrinoloog, waaruit blijkt: 1° dat de
betrokkene de voortdurende en onomkeerbare
innerlijke overtuiging heeft tot het andere
geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld
in de akte van geboorte; 2° dat de betrokkene
een hormonale substitutietherapie ondergaat of
heeft ondergaan, teneinde de lichamelijke
geslachtskenmerken van het geslacht waartoe de
betrokkene overtuigd is te behoren te induceren;
3° dat de voornaamsverandering een essentieel
gegeven is bij de rolomkering.”

!

Er wordt in die materie dus geen enkel recht
tot autodeterminatie toegekend.

Verandering van de
vermelding
“geslacht”10
Elke Belg of vreemdeling ingeschreven in het
bevolkingsregister kan zich bij de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand laten registreren
onder de tegenovergestelde het geslacht als
dat dewelke genoteerd op de geboorteakte.
De persoon in kwestie moet daartoe het
volgende kunnen voorleggen: “. .. een
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Maar let op, de wet stelt dat de voornaam niet
tot verwarring mag leiden. Of, een aanvraag
indienen om bijvoorbeeld een als vrouwelijk
beschouwde voornaam aan te nemen terwijl
de mannelijke sekse aangeduid is op de
identiteitskaart wordt beschouwd als
verwarrend.

verklaring van de psychiater en de chirurg, in de
hoedanigheid van behandelende artsen,
waaruit blijkt : 1° dat de betrokkene de
voortdurende en onomkeerbare innerlijke
overtuiging heeft tot het andere geslacht te
behoren dan datgene dat is vermeld in de akte
van geboorte; 2° dat de betrokkene een
geslachtsaanpassing heeft ondergaan die hem
zodanig in overeenstemming heeft gebracht met
dat andere geslacht, waartoe betrokkene
overtuigd is te behoren, als dit uit medisch
oogpunt mogelijk en verantwoord is; 3° dat de
betrokkene niet meer in staat is om
overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen
te verwekken. ”

De specifieke situatie van intersekse
personen

Voor intersekse-mensen verschillen de stappen en vereisten met
betrekking tot de wijziging van identiteitspapieren ten opzichte van
diegenen die onder de gangbare biologische mannelijke of
vrouwelijke omschrijving vallen. Omwille van de bijzonder complexe
materie is het nodig om een advocaat te raadplegen die goed op de
hoogte is van de procedures. Genres Pluriels kan personen in deze
situatie in contact brengen met partner-advocaten van de
vereniging.

1 0. Zie de “Wet betreffende de transseksualiteit” van 1 0 mei 2007
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Ook hier is elk recht tot autodeterminatie
onbestaand. Bovendien zijn sterilisatie,
psychiatrisatie en chirurgische ingrepen
verplicht. Die drie voorwaarden zijn in strijd
met de rechten van de mens. Het
herschrijven van de wet werd anderzijds wel
voorzien in het regeringsakkoord van 1 0
oktober 201 4.

Discriminatie11
De uitdrukking gender, genderidentiteit en
“geslachtsverandering” zijn beschermde
criteria op het vlak van discriminatie. Ze
worden inderdaad gekoppeld aan “het
geslacht” in de “Wet van 1 0 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen mannen
en vrouwen”.
Die wet is van toepassing op
aangelegenheden van federaal niveau,
bijvoorbeeld in de horeca, financiële
goederen en diensten (banken en
verzekeringen),
arbeidsovereenkomsten,
huisvesting, federale ambtenaren, etc. Ze is
niet van toepassing voor aangelegenheden
die onder de bevoegdheid vallen van de
gemeenschappen en de gewesten.
De wet gaat in tegen volgende discriminaties:
• rechtstreekse discriminatie
• onrechtstreekse discriminatie
• opdracht tot discrimineren (handelswijze
die erin bestaat opdracht te geven tot
discriminatie)
• intimidatie (ongewenst gedrag dat tot
doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van de persoon wordt aangetast en een
bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving
wordt gecreëerd)
• seksuele intimidatie
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Er kan een klacht worden ingediend door de
persoon in kwestie, door de dienst Toezicht
op de Sociale Wetten van de FOD
Werkgelegenheid, door het Instituut voor
gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM),
door een belangenvereniging, ze kan in
rechte optreden.
Het slachtoffer mag een schadevergoeding
eisen voor het geleden nadeel. Dat kan een
forfaitair bedrag zijn of de schade die
werkelijk werd geleden door het slachtoffer.
Trans* personen die gediscrimineerd
worden, wordt met nadruk gevraagd om dat
feit te signaleren aan het IGMV. Het instituut
is bevoegd om in de vorm van een
gerechtelijke procedure tussen te komen
wanneer er discriminatie is op basis van de
genderidentiteit . Bovendien leidt de aangifte
ervan tot correcter cijfermateriaal wat hun
frequentie en aard betreft.
De Europese wetgeving inzake discriminatie
werd op het niveau van de deelentiteiten in
België omgezet in bijvoorbeeld volgende
teksten:
• Vlaams decreet van 1 0 juli 2008 ertoe
strekkend een kader te creëren voor het
Vlaamse beleid inzake gelijke kansen en
behandeling
• Waals decreet met betrekking tot de
strijd tegen sommige vormen van
discriminatie, inbegrepen de
discriminatie tussen vrouwen en
mannen (6 november 2008)
• Decreet van de Franse Gemeenschap
van 1 2 december 2008 met betrekking
tot de strijd tegen sommige vormen van
discriminatie

1 1 . Bronnen: http://www.jeminforme.be/index.php/droits-citoyennete/racisme-etdiscriminations/loi-contre-discrimination-femmes-hommes en http://igvmiefh.belgium.be/fr/activites/discrimination

Wanbedrijven en
misdaden 12

opzettelijke doodslag zonder voorbedachte
rade en de opzettelijke slagen en
verwondingen wanneer een van de drijfveren
bestaat in “de haat, het misprijzen van of de
vijandigheid tegen een persoon omwille van […]
zijn geslacht, zijn geslachtsverandering, […]”.

Transfobie wordt dus beschouwd als
verzwarende omstandigheid, net zoals
homofobie en racisme bijvoorbeeld.

Niettemin is het betreurenswaardig dat er in
de wet voor de term “geslachtsverandering”
gekozen werd. Behalve het feit dat hij
ongepast is, dekt hij de volledige lading van
wat transfobie inhoudt niet. De uitdrukking
“op grond van zijn genderidentiteit of zijn
genderexpressie” zou transpersonen beter
hebben beschermd.

Wetgeving

• Ordonnantie van 4 september 2008 van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter
bevordering van de diversiteit en voor
de strijd tegen discriminatie in het
openbaar ambt van het Brussels gewest
• Ordonnantie van 4 september 2008 van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
betrekking tot de strijd tegen
discriminatie en met betrekking tot
gelijkheid van behandeling inzake
werkgelegenheid
• Ordonnantie van 1 9 maart 2009 tot
wijziging van de ordonnantie van 1 7 juli
met betrekking tot de Brusselse
huisvestingscode

Artikel 408quater van het Strafwetboek
verzwaart de straffen voor moord,

!

Nog in te vullen domeinen

Zowel inzake misdrijven als inzake discriminaties voorziet de Belgische
strafwet bijvoorbeeld niet op dezelfde wijze in de bestraffing van transfobe
motieven als van andere motieven voor discriminatie. Dat is voornamelijk te
wijten aan het ontbreken van het concept genderidentiteit in de bestaande
teksten.
“Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, aanrandingen van de eerbaarheid
of verkrachting, belaging of nog “aanranding van de eer of de goede naam van
personen” (beledigingen, laster en eerroof) zijn slechts enkele voorbeelden
van misdrijven die zwaarder bestraft worden wanneer ze ingegeven zijn door
haat gebaseerd op criteria zoals nationaliteit, godsdienstige overtuiging,
geslacht, huidskleur, enz1 3. Genderidentiteit maakt in die gevallen geen deel
uit van de criteria.
Wat betreft discriminaties zijn de transpersonen min of meer beschermd
afhankelijk van het gewest of gemeenschap, maar soms helemaal niet want
de teksten ontbreken nog steeds.

1 2. Bron: Strafwetboek
1 3. Bron: Strafwetboek
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3.3 Eisen

BELGIË MOET DE MENSENRECHTEN
VAN
TRANSPERSONEN EERBIEDIGEN 14
In 201 4, ging de Federale regering akkoord
dat de “Wet van 10 mei 2007 over
transseksualiteit moet worden
conform de mensenrechten ”.

aangepast

Genres Pluriels en de drie Belgische holebien transgenderkoepels, (LGBTI), Arc-en-Ciel
Wallonie, Çavaria en Rainbowhouse Brussels,
evenals Amnesty International en de Liga
voor Mensenrechten, strijden samen om de
regering en het parlement aan hun beloften
te houden.
Bovenstaande organisaties willen met de
hulp van de Equality Law Clinic van de Vrije
Universiteit van Brussel de regering hierin
bijstaan en werken zelf ook aan voorstellen.
Wij zijn blij met de constructieve dialoog die
gestart is met de regering. Wij roepen alle
politieke partijen op om de wetswijziging te
laten beantwoorden aan vier belangrijke
prioriteiten voor de fundamentele rechten
van de betrokken personen.
In de eerste plaats moet de juridische
gendererkenning op officiële documenten
volledig gescheiden worden van het
medische zorgpad voor transpersonen.
Iedereen moet individuele zelfbeschikking
krijgen over de (gender)identiteit en de
wijziging van genderregistratie via de
burgerlijke stand. Dit impliceert het recht op
bescherming van alle persoonsgegevens
waaruit de trans* achtergrond kan worden
afgeleid. Dit is een noodzakelijke voorwaarde
voor sociale integratie.
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1 4. Bron : persbericht van 1 7 mei 201 6

Ten tweede moet de wet uitgaan van
depsychiatrisatie en depathologisering.
Transpersonen moeten tegelijkertijd de vrije
toegang hebben tot psychologische
ondersteuning of zorg die zij verkiezen om
hun geslachtskenmerken eventueel te
wijzigen. Maar deze zorg mag geen
verplichting zijn voor juridische of
administratieve wijzigingen. Bovendien mag
een psychiatrische consultatie geen
voorwaarde zijn voor de toegang tot
specifieke trans* zorg of medische ingrepen.
Ten derde, is het noodzakelijk om de
keuzevrijheid van zorg te garanderen in
kader
van
de
patiëntenrechten.
Terugbetaling van medische zorg is hierbij
cruciaal. Zonder deze garanties zal het recht
om je genderidentiteit vrij te beleven – zelfs al
wordt deze wettelijk erkend – fictie blijven
voor veel transpersonen.
Ten vierde streven we ernaar om het recht
van de minderjarige trans* persoon in
overeenstemming te brengen met het
Internationaal Verdrag inzake de rechten van
het kind.
De Belgische wet schendt al sinds 2007 deze
rechten en beginselen. Door het inmengen
van een juridische procedure via de
burgerlijke stand met medische procedures,
waaronder sterilisatie, dwong de Belgische
wet transpersonen te kiezen tussen
medische ingrepen of sociale uitsluiting.
Door de verplichte medische ingrepen

Stap voor stap, nemen andere landen het
voortouw in Europa (Denemarken, Malta) en
daarbuiten (Argentinië is sinds 201 2
wereldwijd
een
voorbeeld).
Het
regeerakkoord van 201 4 vermeldt nieuwe
wetgeving in lijn met de Yogyakarta
Principes.
Medische
inmenging
en
voorwaarden zoals in de huidige trans*
wetgeving vermeld, worden ook door de
Europese Unie en de Raad van Europa in
vraag gesteld.
België heeft nu de mogelijkheid om bij te
dragen aan deze evoluties. Het is een

maatschappelijke en universele vooruitgang,
omdat we hierdoor genderstereotypen
bestrijden en de huidige verplichte
genderbinaire opdeling uitdagen.
Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat
de wettelijke voorzieningen op zichzelf
onvoldoende zijn om de transfobie uit te
roeien.
Het is daarnaast ook strikt
noodzakelijk om de sensibilisatie van de
tkwesties en de vorming van het grote
publiek en van de verschillende sectoren
integraal op te nemen in het beleid ter
bestrijding van de discriminatie, daarbij
steunend op de expertise van de
gerelateerde verenigingen.

Wetgeving

ontkent de Belgische wet diversiteit op vlak
van genderidentiteit, zowel op lichamelijk als
psychologisch vlak.

Wetsvoorstel vanuit de LGBTQI verenigingen en
verenigingen ter verdediging van de
mensenrechten
Sinds 201 6 heeft een werkgroep, bestaande uit Genres
Pluriels, de 3 Belgische LGBTQI koepelorganisaties, Amnesty
International, de Equality Law Clinic van de ULB, en de Ligue
des Droits de L’Homme, een eigen wetsvoorstel voorgelegd
bij de kabinetten van verscheidene ministers.
Deze is beschikbaar via de site van Genres Pluriels op
volgende link:
https://www.genrespluriels.be/IMG/pdf/wet_betreffende_de
_genderidentiteit.pdf
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4.1 Hormonale behandelingen
Gezondheid

4.1.1 INLEIDING

Eerst en vooral de
persoonlijke
comfortzone
Het is in geen enkel geval verplicht het
voorschrijven van een vermannelijkende of
vervrouwelijkende hormonale behandeling (HB)
te laten voorafgaan door een raadpleging bij een
psychiater of endocrinoloog. Transidentiteiten
zijn geen ziekte, noch mentale noch fysieke.
Het fenomeen om HB automatisch in verband
te brengen met psychiaters en endocrinologen
stemt overeen met de psychiatriserende
procedure door de “genderteams”, hetgeen
echter in strijd is met de mensenrechten.
Elke bevoegde arts algemene geneeskunde
kan een HB voorschrijven. De noodzakelijke
basis is een medische analyse toegespitst op
de fysieke gezondheid van de trans*persoon.
Bij een sterk verhoogd cholesterolgehalte kan
het bijvoorbeeld schadelijk voor de gezondheid
zijn om een HB voor te schrijven (ongeacht of
de betreffende persoon trans* is of niet).
De
persoonlijke
gedachtegang
van
betreffende transpersonen heeft geleid tot
het besluit dat een HB hen meer in de buurt
brengt van hun comfortzone, het is te zeggen
het geheel van psychische of lichamelijke
kenmerken of kenmerken met betrekking tot
het gedrag of de kleding die zorgen voor een
gevoel van welbehagen ten opzichte van de
genderidentiteit. Het betreft bijvoorbeeld het
al dan niet aannemen van een andere
staphouding, kleding al dan niet veranderen,
al dan niet hormonen nemen, al dan niet
chirurgische ingrepen ondergaan.
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Er is al veel geschreven over de HB, maar het
is niet altijd duidelijk wat waar is en wat niet.
Wat onjuist is, is dat zo’n behandeling iemand
verandert. Echter is het wel correct dat het
niet ongevaarlijk is om hormonen te nemen
omdat ze zowel het fysieke als het mentale
beïnvloeden. De behandeling brengt hen in
elk geval dichter bij de comfortzone die ze
vooraf zelf bepaald hebben.
Trans* personen die beslissen om met een
HB te beginnen, moeten er zich van bewust
zijn dat het een persoonlijke definitieve keuze
betreft. Een dergelijke keuze blijft niet zonder
gevolgen in onze maatschappij. Het volgen
van een HB heeft een grote impact op het
sociale, professionele en familiale leven. Het
komt er dus op aan om op middellange
termijn na te denken over een coming out
(op sociaal, professioneel en familiaal vlak) in
functie van hun comfortzone omdat de
effecten van de behandeling zichtbaar zullen
worden.

De te volgen stappen
Het gebeurt vaak dat, als een transpersoon
de beslissing genomen heeft behandeling
volgen, hij/zij niet goed weet hoe hiermee te
starten. Zich er goed van bewust dat een
dergelijke behandeling voor het leven niet
hetzelfde is als het eten van wat snoepjes,
rijst de vraag of een endocrinoloog de enige
persoon is bij wie men ten rade kan gaan. Dit
is niet het geval, een arts algemene
geneeskunde kan dat in theorie ook. In de
praktijk zijn er echter slechts weinigen die er
iets van kennen en/of ertoe bereid zijn.

In praktijk gaat men als volgt te werk:
- Een arts raadplegen die bekend is met
de materie rond transidentiteiten.
- De arts uitleggen wat de bedoeling is in
functie van de comfortzone. De arts zal
de betrokken persoon vervolgens
inlichten opdat die een zo volledig en
duidelijk mogelijk beeld krijgt van de
implicaties voor de gezondheid bij een

!

eventuele start van een HB.
- Om dat te doen, dient een volledige
anamnese uitgevoerd te worden die alle
risicofactoren in kaart brengt (SOA,
vaccinatieboekje, cardiovasculaire risico’s,…).
- De arts zal vervolgens bloed afnemen en
laten testen en bij de volgende
consultatie zullen de resultaten samen
met de betrokken persoon besproken
worden. De trans* persoon dient ervoor
te zorgen dat alle resultaten allemaal
aan bod komen, het betreft tenslotte de
eigen gezondheid.
- Als er geen contra-indicatie is, dan kan de
arts een voorschrift voor hormonen
verstrekken.

Gezondheid

Wat van primordiaal belang is, is in gedachte
te houden dat een HB gevolgen kan hebben
voor de gezondheid. Het is dus belangrijk om
een bloedtest te laten doen om na te gaan of
er geen contra-indicaties zijn voor de een of
de andere hormonale behandeling.

Waarom “hormonale behandeling” en niet
“hormonale substitutietbehandeling”?

Wanneer een trans*vrouw of trans*man een HB wenst te
doen, is dat niet om een lage hormoonproductie te
compenseren zoals bijvoorbeeld in de menopauze of
andropauze het geval is, maar om te vervrouwelijken of te
vermannelijken.

4.1.2 VERVROUWELIJKENDE HB
Terugbetaling van vervrouwelijkende HB

De vervrouwelijkende HB zijn relatief goedkoop, het betreft
enkele euro's per maand voor de gels. Dus is hun financiering
door transpersonen weinig problematisch. De terugbetaling voor
sommige orale HB zal pas effectief en in overeenstemming met
het respect voor de transpersonen gebeuren, wanneer het RIZIV
hiervoor niet langer een psychiatrisch attest eist.
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De effecten van een
vervrouwelijkende HB

Gezondheid

De startdosis is over het algemeen
1,25 g per dag. Wanneer de persoon
die dosis goed verdraagt (slechts in
uitzonderlijke gevallen wordt deze
dosis niet goed verdragen), kan
deze worden verhoogd tot 3 g per
dag, doch zeker niet meer. Normaal
volstaat 2 g. Het is niet nodig om
het lichaam te forceren met hoge
doses, die de gezondheid kunnen
schaden. Kosten : 1,66 € voor een
tube van 80 g - 0,6 mg/g (prijs in
2016).

Het doel van een vervrouwelijkende HB is
het verschijnen van vrouwelijke secundaire
geslachtskenmerken. Het wordt ten

stelligste afgeraden om producten aan te
schaffen via internet!1 5

De behandeling
- Natuurlijk oestrogeen toegediend via de
huid
- Soms, natuurlijk progesteron
- Indien nodig (haaruitval), finasteride

Omkeerbare effecten
- Vermindering van de spieromvang
- Wijziging in de verdeling van de vetten
over het lichaam
- Huid, minder transpiratie
- Verlaging van de bloeddruk, de rode
bloedlichaampjes en de
lichaamswarmte

Onomkeerbare effecten
- Ontwikkeling van borsten
- Vergroting van de tepelhoven
- Striemen (soms)

Waarom natuurlijk oestrogeen
en waarom via de huid (gel)?
De oestrogeen-molecule die voor een
vervrouwelijkende HB gebruikt wordt, is
oestradiol (primair oestrogeen).
De effecten van oestrogeen :
- Bevordert de ontwikkeling van secundaire
geslachtskenmerken zoals de borsten
- Beschermt tegen osteoporose
- Eerste herverdeling van de vetten naar
“vrouwelijker”
Waarom oestrogeen in gelvorm? Om de
overbelasting van de lever en ernstige
gezondheidsrisico’s te vermijden. De ideale
HB bevat Œstrogel ®.
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Waarom natuurlijke
progesteron?
Die stof leunt het dichtst aan bij de stof die het
lichaam aanmaakt. Natuurlijke progesteron
wordt dus snel geabsorbeerd door
onderhuids vet en wordt traag weer in de
bloedbaan gebracht zonder te worden
afgebroken door de lever.
Progesteron wordt niet systematisch
voorgeschreven ten gevolge van verscheidene
medische redenen. Het hangt af van de
effecten die verschillen per persoon. Het kan
ook samenhangen met een aantoonbaar
overgewicht.

De potentiële effecten van
progesteron

1 5. http://www.geneesmiddelen-via-internet.be/nl/

- Kan leiden tot een betere verdeling van de
vetten en ontwikkeling van de borsten met
een meer evenwichtige vorm.
- Het kan de vorming van de typische
“trans* borst” (borsten die naar buiten
groeien) vermijden.
- Het kan de vaak voorkomende
depressieve klachten naar aanleiding
van de hormoonschommelingen in het
lichaam verminderen.

In gel of in capsules. De
gewoonlijke dosis is 1 00 mg
per dag (soms kan men gaan
tot 200 mg per dag). Kost :
3,42 € voor 90 doses x 1 00 mg
(prijs in 201 6).

Waarom wordt er soms
finasteride toegevoegd?
Finasteride wordt soms voorgeschreven ter
bestrijding van haaruitval. Finasteride is een
anti-androgeen synthetisch geneesmiddel dat
gebruikt
wordt
om
goedaardig
prostaathypertrofie,
prostaatkanker,
hirsutisme1 6 en kaalheid te behandelen.

De gewoonlijke dosis is
1 mg per dag.

Bijwerkingen
- Erectiestoornissen (1 ,1 tot 1 8,5 %)
- Abnormale ejaculatie (7,2 %)
- Vermindering van de hoeveelheid
ejaculaat (0,9 tot 2,8 %)
- Verandering in het seksueel
functioneren (2,5 %)

!

- Gynaecomastie (2,2 %)
- Pijn in de teelballen
- In de Verenigde Staten heeft Merck Sharp
& Dohme (fabrikant en patenthouder van
finasteride) in december 201 0 depressie
toegevoegd als eventuele bijwerking van
het geneesmiddel.
- In december 2008 heeft het Agentschap
van medische producten van Zweden naar
aanleiding van een veiligheidsenquête
ervoor gewaarschuwd dat het gebruik van
finasteride aan 1 mg een onomkeerbare
seksuele dysfunctie kan teweegbrengen.
Finasteride is echt niet onmisbaar! Weeg de
voordelen goed tegen de nadelen af alvorens
het product te gebruiken. Een geslaagde

Gezondheid

- Het heeft een potentieel vermogen om
de vochtretentie te verminderen en zelfs
de bloeddruk te verlagen.

transitie staat niet synoniem voor antiandrogenen !

Een controversieel
product:
Cyproteronacetaat
Vandaag de dag zijn mensen die
beroepsmatig in de gezondheidssector zitten
niet correct geïnformeerd over de risico’s op
lange termijn en in grote doses wanneer ze
Androcur® voorschrijven.
Cyproteronacetaat is een kunstmatig
progestatief hormoon (een anti-androgeen)
dat een chemische castratie tot gevolg heeft.

Indien het psychiatrische traject gevolgd wordt
Evenmin in een “genderteam” als bij een onafhankelijk
psychiater wordt de keuze aan de transpersoon gelaten:
Cyproteronacetaat wordt opgelegd (beter bekend onder de
naam Androcur®) en dikwijls alleen dat, zonder een HB die
naam waardig.

1 6. Beledigende term omdat tegenwoordig de binaire ideologie als natuurlijk wordt beschouwd,
waardoor gezichtsbeharing bij een cisgender vrouw als foutief (en onnatuurlijk) beschouwd wordt!
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Cyproteronacetaat wordt/is ook:
- Gebruikt bij de behandeling van
prostaatkankers
- Gebruikt als zogezegde “behandeling”
tegen hirsutisme
- Bedoeld voor het chemisch castreren van
mensen met seksueel afwijkend gedrag
Het evaluatierapport (2005) van de AFSSAPS
(Franse Agentschap voor de veiligheid van
gezondheidsproducten) – Studies met een
draagwijdte van “110 personen met seksueel
afwijkend gedrag of seksuele delinquenten,
behandeld met doses van 50 tot 200 mg per dag
gedurende 4 tot 50 maanden ”. “In 80% van de
gevallen heeft de dosis van 100 mg per dag CPA
de seksuele drift op voldoende wijze verminderd,
door eerst op de libido te werken en vervolgens
op de erecties en het orgasme. In 20 % van de
gevallen was een dosis van 200 mg per dag
noodzakelijk. ”

verduidelijken dat, verwijzend naar een
studie bekend bij alle professionelen en
gevoerd bij 303 transvrouwen, het
voorschrijven van cyproteronacetaat (1 00 mg)
+ ethinylestradiol de volgende cijfers geeft:
- Vijf keer meer overlijdens dan bij een
referentiebevolking
- 45 keer meer trombo-embolische
accidenten
- 400 keer meer hyperprolactinemie
- 1 5 keer meer stemmingsstoornissen
- Om nog maar te zwijgen over de
transiënte stijging van de leverenzymen
In een ander artikel, “Het syndroom van
transseksualisme: klinische aspecten en
therapeutische perspectieven”1 8 (1 997),
bevestigen de zes ondergetekenden van het
artikel dat de therapie die cyproteronacetaat
(Androcur®) met oestrogenen combineert,
gevoeliger is voor “trombo-embolische

Cyproteronacetaat heeft
talrijke bijwerkingen !

accidenten,
arteriële
hypertensie,
hyperprolactinemie, en transiënte stijging van de
leverenzymen .”

Het AFSSAPS brengt “gevallen van dyspneu,

Ook te vermijden

trombo-embolische accidenten en osteoporose
ten berde.” In het artikel “Genderdysforie en
transseksualisme.
Psychiatrische
aspecten ”

(Bourgeois et alii, 1 990)1 7, de auteurs

!
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- Synthetisch oestrogeen en/of toegediend
via orale weg
- Idem voor synthetisch progesteron

Indien het traject via het Belgische trans*
& inter* psycho-medisch-sociaal Netwerk
gevolgd wordt ®
- Het nemen van Androcur wordt nooit opgelegd aan de trans*
persoon.
- Er worden duidelijke, gedetailleerde en uitgebreide
inlichtingen verstrekt.
- De HB voor vervrouwelijking wordt niet toegespitst op het al dan
niet nemen van Androcur®, maar wel op basis van oestrogeen en
soms progesteron. Androcur® wordt soms voorgeschreven,
maar zeer beperkt in tijd en in zeer zwakke doses.

1 7. Excuses voor de transfobe titels!
1 8. Idem

Zonder absolute tegenindicaties kunnen
sommige behandelingen tegen HIV
interacteren met HB (zowel vervrouwelijkende
als vermannelijkende). Daarom is een
doorgezette opvolging in samenspraak tussen
de infectioloog en de dokter die de HB
voorschrijft. Meer informatie kan bekomen
worden in de “Gids voor seksuele gezondheid voor
transpersonen en hun geliefden” (zie pp. 62-63).
De V-factor van Leiden is een genetisch veel
voorkomende mutatie binnen de bevolking in het
algemeen (met familiale antecedenten), die risico
op bloedstolling veroorzaakt en dus een type van
trombofilie is. Dit risico wordt verhoogd ten
gevolge van cardiovasculaire risicofactoren zoals
tabak, hoge bloeddruk, diabetes, obesitas, de
anticonceptiepil, …).
Daar zowel oestrogeen als natuurlijk progesteron
ook bloedstollende effecten kunnen veroorzaken,
kan het dus een tegenindicatie tegen
vervrouwelijkende HB zijn als iemand de V-factor
van Leiden heeft, maar minder dan voor de
anticonceptiepil.
Uit voorzorg kan men dus beter een
vervrouwelijkende HB vermijden of een
hematoloog raadplegen om te bekijken of het
mogelijk is om een antistollingsmiddel aan de
behandeling toe te voegen. Voor personen die
een “wilde” vervrouwelijkende HB (zonder

dokters, wat we ten stelligste afraden)
gebruiken, is er dus een verhoogd risico op
tromboses. Daarentegen is er geen
tegenindicatie voor het gebruik van testosteron
(vermannelijkende HB) wanneer iemand drager
is van de V-factor van Leiden.

Wanneer de
hormonale overgang
van start is gegaan
Na 6 maanden zal de dokter een check-up
doen om de effecten van de hormoontherapie
te beoordelen.

Gezondheid

Tegenindicaties

De transpersoon is in goede gezondheid d.w.z.:
- Goed gedoseerde HB
- Niet roken
- Geen overmatig alcoholgebruik
- Evenwichtig eten

Al dan niet aanpassing van
de dosis?
Men kan de oestrogeendoses misschien een
beetje verhogen: over het algemeen 2 mg (nooit
meer dan 3 mg per dag). Meer voorschrijven
moet worden vermeden: het houdt geen
voordelen in, enkel gezondheidsrisico’s. De
fysieke transitie zal er ook niet sneller door
verlopen en kan soms zelfs geblokkeerd
worden. Voor de andere producten blijven de
doses dezelfde.

4.1.3 VERMANNELIJKENDE HB
Terugbetaling van vermannelijkende HB

De vermannelijkende HB via intramusculaire injectie (de meest
voorkomende vorm) is duurder dan de vervrouwelijkende HB.
Volgens Genres Pluriels, kan deze HB pas werkelijk as
terugbetaalbaar aanzien worden wanneer het RIZIV niet langer
een psychiatrisch attest vraagt om de behandeling uit te voeren.
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Testosteron : Sustanon ® is het meest

Gezondheid

gebruikte en goedkoopste product en wordt
toegediend door middel van een
intramusculaire injectie. Het gaat in feite over
een cocktail van 4 testosteron-esters, die op
meerdere manieren werken, voor snelle en
langdurige afgifte van testosteron. 1 9

De effecten van een
vermannelijkende HB
Het
doel
van
een
hormonale
vermannelijkingsbehandeling
is
het
verschijnen van mannelijke secundaire
geslachtskenmerken. De behandeling is niet
zonder risico voor de gezondheid en moet
worden opgevolgd door een arts. De HB
genereert
een
reeks
lichamelijke
veranderingen, waarvan sommige omkeerbaar
zijn en andere niet.

Omkeerbare effecten
- Spierontwikkeling
- Verandering van de vetverdeling
- Menstruatiestop (een HB is daarentegen op
zichzelf geen efficiënte contraceptivum,
meer inlichtingen in de “Gids voor seksuele
gezondheid voor transpersonen en hun
geliefden” (zie pp. 62-63).
- Verandering van de huid (dikte, textuur)
- Verhoging van de transpiratie en
wijziging van de lichaamsgeurtjes
- Acne
- Bloed: verhoging van de bloeddruk en
rode bloedcellen (de aders worden
zichtbaar en de lichaamstemperatuur
verhoogt)
- Mogelijke verandering van het
cholesterolgehalte: minder “goede”
cholesterol (HDL) en meer “slechte” (LDL)
- Het libido neemt toe
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Onomkeerbare effecten
- Verlaging van de stem (forser worden van de
stembanden door de testosteron)
- Vergroting van de clitoris
- Gezichts- en lichaamsbeharing
(voorarmen, benen, borst, buik, …)
- Mannelijke haardos (terugtrekkende
haarlijn; het verschijnen van klassieke
mannelijke kaalheid)
- Indien ingenomen voor de groeistop,
dan kan de volwassen lichaamsgrootte
veranderen (winst van enkele
centimeters)

De effecten verschillen van
persoon tot persoon
Dat zijn de meest voorkomende effecten.
Gemeld werden ook andere uitwerkingen
zoals vergroting van de kaak, de handen,
voeten
en
gewrichten,
borstatrofie,
slaapstoornissen (slapeloosheid, snurken,
apneu), een verhoging van het hongergevoel,
energie -en stemmingswisselingen afhankelijk
van de frequentie van de inspuitingen.
Niet iedereen neemt de hormonen even
goed op en de reactiesnelheid hangt af van
persoon tot persoon. Bij sommige personen
zal de menstruatie bijvoorbeeld nooit
volledig stoppen of zal de baard nooit
volledig zijn. Dat geldt ook voor de
lichaamsbeharing die sterk verschilt van
persoon tot persoon. Erfelijkheid zit er voor
veel tussen.
Anderzijds bepaalt ook levenswijze de mate
waarin effecten zoals spierontwikkeling en
vetverdeling optreden. Sportbeoefening
bijvoorbeeld zal de effecten van de
hormoonbehandeling verhogen.

1 9. Product welke in België geleverd wordt. In Frankrijk wordt gebruik gemaakt van Androtardyl ®
welke geen equivalent is daar dit slechts een ester testosteron bevat.

Tegenindicaties
Absolute tegenindicaties
- Zwangerschap en borstvoeding
- Aanwezigheid van een bepaald type
borstkanker dat gevoelig is aan
androgenen (hoewel bij de meeste
kankers oestrogeen de oorzaak is)
- Niet-gecontroleerde coronaire
hartziekten
- Actieve endometriumkanker

Enkele relatieve
tegenindicaties, die een
strenge opvolging vereisen
- Epilepsie ten gevolge van androgenen
- Migraine
- Ernstige slaapapneu
- Polyglobulie (teveel aan rode bloedcellen
in het bloed)
- Hartinsufficiëntie
- Nierinsufficiëntie
- Leveraandoeningen
- Ernstige hypertensie
- Familiale of persoonlijke
voorgeschiedenis van baarmoeder - of
borstkanker
- Bloedingsproblemen (voor de injecties)
- Verslavingen (drugs, alcohol...)

Behandelingswijzen
Om vermelde producten aan te schaffen
(ampullen, zakjes, gel, ...) is een doktersvoorschrift
nodig. Het wordt sterk afgeraden ze aan te

schaffen via het internet!

20

Vooraleer de behandeling aangevat wordt, zal
de arts een algemeen, hepatisch en hormonaal
20. http://www.geneesmiddelen-via-internet.be/nl/

bloedonderzoek voorschrijven. Een tweede
onderzoek zal gevraagd worden na ongeveer 6
maanden behandeling. Als de resultaten van
het eerste onderzoek bevredigend zijn, zal de
behandeling voortgezet worden en zullen de
bloedonderzoeken 1 à 2 keer per jaar worden
uitgevoerd.

Intramusculaire injecties
Onder de verschillende toedieningswijzen is
de intramusculaire de meest toegepaste, de
meest doeltreffende en de minst lastige.

Sustanon ® ’250’ wordt in België het vaakst

voorgeschreven. De formule combineert vier
testosteronvormen; elke ml injectievloeistof
bevat 30 mg testosteronpropionaat, 60 mg
testosteronfenylpropionaat,
60
mg
testosteronisocaproaat
en
1 00
mg
testosterondecanoaat. De actieve stoffen van
Sustanon ® '250' worden in het lichaam
omgezet in testosteron. Het product blijft
gedurende 3 tot 4 weken werkzaam.

Gezondheid

Het eerste jaar van de behandeling is de
meest spectaculaire wat de veranderingen
betreffen. Het maximum van de effecten
wordt bereikt na 3 jaar HB.

De normale dosering is een
ampul per drie weken, maar
sommigen verkiezen een
halve ampul om de twee
weken. De gemiddelde kost
bedraagt 10,49 € per injectie
(prijs in 2016), waardoor
deze behandeling duidelijk
duurder is dan de
vervrouwelijkende HB.
De injectie wordt toegediend in de bil, het
bovenbeen of de arm. Bij de eerste injecties
wordt ten stelligste aangeraden om beroep
te doen op een arts of een verpleegkundige.
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Gezondheid

De injectie zelf plaatsen (in de bil) :
- Voorbereiding: Sustanon ® - ampul, een
injectiespuit (naald van 40mm),
ontsmettingsmiddel, eventueel watten, een
kompres of een verband.
- Was uw handen (met antibacteriële gel
indien mogelijk).
- Ontsmet het “buitenste bovenste kwadrant”
van de bil (aan de bovenste buitenkant van
de bil in 4 verdeeld), waar u gaat prikken.
- Zorg dat het product tot op de bodem van de
ampul zakt (tip: houd de ampul goed vast met
één hand en beweeg ze kort op en neer).
- Breek het bovenste deel van de ampul af
(tip: bescherm uw vingers met een zakdoek
om snijwonden te voorkomen).
- Steek de spuit in de ampul en trek het
product op (volledig, de helft of driekwart...
afhankelijk van de door de arts
voorgeschreven dosering).
- Tik tegen de spuit om luchtbellen tot een
minimum te herleiden (er zullen er altijd
achterblijven, maar dat is niet gevaarlijk).
- Prik in de buitenste bovenste kwadrant van de
bil en steek de naald er zo diep mogelijk in.
- Trek de zuiger vooraleer te injecteren iets
terug om de controleren of u niet in een
bloedvat zit; als er bloed in de spuit komt,
trek de naald er dan onmiddellijk uit. Als er
geen bloed is, kan u de injectieprocedure
voortzetten.
- Trek de naald terug, druk de injectieplaats af
en breng een verband aan indien nodig.
Het is ook mogelijk om de injectie in het
bovenbeen te doen; naar het schijnt is het
risico om een zenuw te raken dan groter. Dat
is op zich niet gevaarlijk, maar kan gedurende
één dag of twee een ongemak veroorzaken.
Wissel indien mogelijk per injectie van
bil/bovenbeen: de huid heeft namelijk door
de inspuitingen de neiging om te verharden.

Via transcutane weg

Een behandeling met Andractim ® kan
afzonderlijk voorgeschreven worden of als
aanvulling op een behandeling met injecties.
Het gaat over DHT, actieve bestanddeel van
testosteron (30 keer krachtiger dan
testosteron en het wordt ervan verdacht een
belangrijk aandeel te hebben in de
haaruitval). De gel moet elke dag op een
groot huidoppervlak aangebracht worden
(thorax, abdomen, armen, bovenbenen,...).

Belangrijk: zoals het
Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische
Informatie (BCFI) meegeeft,
“De specialiteit Andractim ®
op basis van androstanolon
(…), een natuurlijk
androgeen gebruikt onder
vorm van een cutane gel, is
uit de markt genomen." 21
Een ander product, AndroGel®, is daarentegen
beschikbaar op de Belgische markt. Deze kan
lokaal op het lichaam aangebracht worden, of
op het gezicht om de baardgroei te stimuleren.
Toch zijn de effecten amper bewezen en het
aanbrengen van het product op het gezicht kan
acne veroorzaken of verergeren.

Tabletten via orale weg
Hormonen kunnen dagelijks worden
ingenomen onder de vorm van zakjes. De
nadelen van de behandeling zijn de belasting
van de lever en de minder goede
vermannelijkingseffecten: te vermijden dus!

Video – injectie in het bovenbeen :
www.youtube.com/watch?v=2PDqLDjMDtA
&feature=related
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21 . http://www.bcfi.be/nl/articles/21 83?folia=21 1 4&matches=andractim

Gewichtstoename ?
In het begin van de testosteroninname kunnen
transpersonen die zich vermannelijken zich
ietwat euforisch voelen naar aanleiding van
lichamelijke veranderingen in de richting van
diens comfortzone. Ze letten echter niet altijd op
inzake de hoeveelheid voedsel dat ze innemen,
wat kan leiden tot een (soms grote)
gewichtstoename. Testosteron leidt inderdaad
vaak tot een verhoogde eetlust. Het is dus
belangrijk om de weegschaal in het oog te
houden (doch niet overmatig), en fysieke
beweging is meer dan aangeraden.

Risico op mycose
(schimmelinfectie) ?
De overgrote meerderheid van de trans*
mannen hebben nog een vrouwelijke genitale
zone, met de vulva als uitwendig gedeelte en de
vagina als inwendig gedeelte. Door de werking
van testosteron wordt het evenwicht in de
vaginale flora gewijzigd. Daardoor is de vagina

vatbaarder voor mycoses ter hoogte van de
vulva en de vagina. Het is aanbevolen om bij
het vaststellen van aanwezigheid van mycoses
een huisarts of gynaecoloog te raadplegen.

Tips :
Was de vulva met helder water of met Aleppo
zeep. Vermijd te allen tijde het gebruik van
industriële zepen, want ze drogen de intieme
delen uit en doden een aantal “goede
bacteriën” van het vaginale milieu. De vagina
daarentegen nooit met zeep wassen, zelfs niet
met Aleppo zeep.
Ga bij de apotheek het volgende halen
(zonder voorschrift) :
- Voedingssupplement: probiotica in
capsules (bv: Bacilac Femina ®)
- Voedingssupplement: probiotica +
oestrogenen in tabletten voor vaginaal
gebruik (bv: Gynoflor®)

Gezondheid

Mogelijke bijkomende
effecten van een
vermannelijkende
HB: enkele adviezen

In ernstigere gevallen:
- Raadpleeg een specialist
- Doe een vaginale spoeling met Iso-Betadine®
Gynecologie. Opgelet bij meerdere
toepassingen want dit kan de vaginale flora
ernstige schade toebrengen.

4.1.4 BESLUIT
Er vindt enkel een evenwichtige transitie
plaats indien respectvol met het lichaam
omgegaan wordt.
Men mag een ultieme waarheid niet uit het oog
verliezen: dat zelfs indien de trans*-persoon
hun lichaam wensen te veranderen, ze het niet

mogen afwijzen, maar er zuinig mee om dienen
te springen.
Het verlangen, het plezier (altijd beschermd,
ongeacht de specifieke wensen en praktijken) zijn
ook van belang! Genieten en beminnen helpen bij
de verschillende etappes van de transitie.

Bronnen :

http://www.ftmguide.org/
http://www.forge-forward.org/socialsupport/hormones2003.html#effects
http://syndromedebenjamin.free.fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone_replacement_therapy_%28female-to-male%29
http://www.scribd.com/doc/5474201 2/8/Androgen-Therapy-%E2%80%93-Contraindications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Androstanolone
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4.2 Chirurgie
Gezondheid

4.2.1 INLEIDING

Iedereen goed
geïnformeerd

Dat is ongetwijfeld een van de moeilijkste
onderwerpen om te behandelen omdat het
betrekking heeft op het intieme. Het is het
voorwerp van onbegrip en misvattingen.
De aanhoudende polemiek over geslachtschirurgie
in de trans* gemeenschap, de media en op
sociale netwerken bevestigt trouwens hoe
gevoelig de betrokken personen daarvoor zijn
en hoe de stereotypen over transidentiteiten de
publieke opinie beïnvloeden.
Een geslachtsoperatie kan een manier zijn om
dichter bij de comfortzone te komen, maar is – in
tegenstelling tot wat de huidige Belgische wet
doet vermoeden – in geen geval een “verplichte
stap” als bevestiging van een transitie. Volgens die
wet is zo'n operatie verplicht voor een wettelijke
genderverandering. Heel wat internationale
instellingen oordelen dat die bepaling in strijd is
met de mensenrechten (zie pp. 28-29).
In de eerste plaats is het belangrijk om te
weten dat transpersonen op het vlak van
chirurgische ingrepen volledig vrij tussen
diverse mogelijkheden kunnen kiezen. Toch
is een geslachts-, borst-, gezichts- of andere
operatie niet zonder risico's of gevolgen op
lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak,
vooral als die onomkeerbaar is. Er is vooraf
een grondige zelfreflectie voor nodig en het is
belangrijk om zich goed te informeren.
Genres Pluriels wil met behulp van een
psycho-medisch-sociaal Netwerk (zie pp. 6465),
transpersonen die eender welke
operatie overwegen zo objectief mogelijk
informeren met deskundig en nuttig advies.
Dankzij
die netwerkaanpak kunnen
professionals in dit domein transgendergerelateerde aanvragen beter begrijpen en
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22. http://stp201 2.info/old/
23. http://www.genrespluriels.be/-Chirurgie-

plaatsen, met aandacht voor de identiteit en
de comfortzone van de betrokken persoon.

De psychiatrisatie is
tegenstrijdig met de
mensenrechten!
De chirurgen mogen geen psychiatrisch attest
vragen voor een chirurgische ingreep in
toepassing van de Belgische wet van 2007:
wanneer een dergelijk attest wordt gevraagd,
komt dit neer op een mishandeling welke in
stand gehouden wordt door het psychiatrische
handboek “DSM V”, dewelke nog steeds een
onmenselijke en vernederende behandeling
oplegt aan transpersonen.
Genres Puriels, evenals zeer veel andere
transgender verenigingen eisen sinds 2007, de
beweging “Stop Trans Pathologization”22
onderschrijvend, de intrekking van de
transidentiteiten uitde psychiatrische nomenclatuur.

Verschillende types
chirurgie
Dit hoofdstuk bied de mogelijkheid om een
algemeen overzicht te krijgen over de
verschillende trans-specifieke chirurgische
ingrepen. De verschillende chirurgische
ingrepen hebben verschillende niveaus van
“makkelijkheid” of “gevaarlijkheid”. Welke zijn de
ingrepen die ervoor kunnen zorgen dat
bepaalde personen dichter bij hun
comfortzone kunnen komen? Welke ingrepen
zijn het gevaarlijkst of zelfs omstreden?
We zullen niet alle ingrepen tot in detail
beschrijven, want het beoogde doel is enkel om
enkele essentiële punten te verstrekken.
Er zijn meer details beschikbaar op de site
van Genres Pluriels, in de rubriek
“Gezondheid/Chirurgie”. 23

Uiteraard zijn de ingrepen met vervrouwelijking
als doel geen verplichting en transgenders
moeten net zoveel vragen stellen als nodig om
zich een duidelijk beeld te vormen.
Wij zullen de voornaamste ingrepen overlopen
die in het kader van een vervrouwelijking tot de
mogelijkheden behoren, maar zonder in
technische of medische details te treden.
Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met het psycho-medisch-sociaal
Netwerk van Genres Pluriels, via e-mail naar
sante@genrespluriels.be.

Borstchirurgie:
mammoplastie
Goed geproportioneerde en mooie borsten zijn
één van de elementen die kunnen bijdragen tot
de persoonlijke ontplooiing van transgender
personen die vervrouwelijken maar eveneens
voor de herkenning in de publieke ruimte van
de uiting van het vrouw-zijn.
Het is belangrijk om weten dat de uitvoering van
een mammoplastie bij voorkeur gebeurt na een
hormonentherapie (HT) van minstens één tot
drie jaren voor de trans* vrouwen die een
vervrouwelijkende hormonentherapie wensen.
De
mammoplastie
bestaat
uit
siliconenimplantaten of implantaten gevuld
met fysiologisch serum, hetzij onder de
borstklier hetzij onder de zogenaamde “grote
borstspier”.
De levensduur van de prothesen varieert van
persoon tot persoon. De grootte van de
prothesen hangt af van de morfologische
eigenschappen van de persoon.

Chirurgie van hoofd
en gelaat
Vooraleer de voornaamste ingrepen van FFS
(Facial Feminization Surgery) te beschrijven, is

het belangrijk eraan te herinneren dat die
niet verplicht zijn voor een wettelijke
geslachtsverandering
(zelfs onder de
Belgische transgenderwet van 2007 die in
strijd is met de mensenrechten).
De vervrouwelijking van het gelaat bestaat uit
een geheel van verschillende procedures die
voornamelijk tot doel hebben de mannelijke
gelaatstrekken te verzachten om tot een
meer vrouwelijk gelaat te komen.
De eerste vragen die men (zich) moet stellen
zijn : Wat betekent een “vrouwelijk” of een
“mannelijk” gelaat hebben? Heeft de
betrokken persoon zijn comfortzone bereikt
(voelt de persoon zich op zijn gemak)? Kan de
persoon make-up gebruiken om zijn gelaat te
vervrouwelijken ?
Soms volstaat een piepkleine ingreep. Het is
dus aan te raden waakzaam te zijn met
betrekking tot de eisen die sommige
chirurgen formuleren en die de neiging
hebben aan te zetten tot een
“overconsumptie” van ingrepen.
Meerdere zones van het gelaat komen in
aanmerking voor vervrouwelijking.

Gezondheid

4.2.2 VERVROUWELIJKENDE CHIRURGIE

Vervrouwelijking van het
voorhoofd
Er zijn drie zones van benige zogenaamde
“mannelijke” uitstulpingen die in ogenschouw
moeten worden genomen :
- De wenkbrauwboog of voorhoofdsbult:
Er zal bijvoorbeeld worden overgegaan
tot het “afschaven” van de top van de
wenkbrauwboog.
- Het voorhoofdsbeen : Dat kan worden
afgevlakt om een ronde boog zonder
uitsteeksels te vormen.
- Voorhoofdsbeen lateraal orbitaal: Is aan
weerszijden van de oogkas gesitueerd
en kan worden gereduceerd om meer
“vrouwelijke” trekken te genereren.
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Chirurgie van het voorhoofd
(frontale lifting)

Gezondheid

Chirurgie van het voorhoofd (frontale lifting) is
een gebruikelijke procedure voor verjonging
van het gelaat en voor vervrouwelijking. De
vorm van de wenkbrauwen en hun positie
tegenover de bovenste plooi van het ooglid
vormen belangrijke aanwijzingen voor de
leeftijd en het geslacht van iemand.
Het betreft een eenvoudige esthetisch
chirurgische ingreep die de oogzone opent en
aan het gelaat een jonger voorkomen geeft.
Die ingreep corrigeert de huidverslapping ter
hoogte van het voorhoofd, de wenkbrauwen
en de bovenste oogleden.

Chirurgie die ertoe strekt de
haarlijn van de hoofdhuid
naar voren te brengen
Die ingreep wordt in het algemeen uitgevoerd
om het gelaat te vervrouwelijken door het
niveau en de vorm van de haarwortels te
wijzigen om zodoende het gelaat in zijn geheel
meer uitgebalanceerd, jonger en vrouwelijker
te doen lijken.

Haarimplantaten
Bij te uitgesproken kaalheid is het in bepaalde
omstandigheden mogelijk zijn toevlucht te
vinden in haarimplantaten.
Mannelijke haaruitval of alopecie is bij 90% van
de personen die vervrouwelijken te wijten aan
hormonale invloeden op de haarwortels. Dat
wordt dan androgenetische alopecie genoemd.
De uitvoerder van de haartransplantatie zal de
noodzakelijke medische gegevens verzamelen
voor een exacte medische diagnose: is het
erfelijke alopecia, datum van aanvang van de
haaruitval, recente wijzigingen in de levenswijze,
type haartooi. Vervolgens zal de capillaire
toestand worden geëvalueerd. Die werkwijze zal
een precieze diagnose per zone mogelijk maken
en toelaten vast te stellen of een
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haartransplantatie tot de mogelijkheden
behoort. Een bloedafname en –analyse kan
noodzakelijk zijn om het plaatje te vervolledigen.

Chirurgie van de
hals en stem
Chondroplastie of
adamsappelreductie: operatie
van de adamsappel
Vanaf de puberteit en tot dertigjarige leeftijd
vergroot de adamsappel bij “jongens” en
wordt hij meer en meer zichtbaar. “Vrouwen”
hebben hetzelfde type kraakbeen maar hun
fysionomie maakt dat een vetlaag die bult
verstopt. Die vetlaag ligt bij de vrouw tussen
de kin en de hals en geeft een “glad” aspect
aan de hals. De adamsappel is dus een
kraakbeenachtige bult en is een fysieke
karakteristiek van de “mens”.
Voor die ingreep maakt de chirurg een incisie in
het bovenste deel van de hals en onder de kin
om het litteken zo goed mogelijk te verbergen.
De incisie van 2 à 2,5 cm wordt horizontaal
uitgevoerd om de discretie te optimaliseren. Op
aanvraag zal de chirurg de adamsappel
eenvoudig in volume verminderen of dat deel
van de hals zo plat mogelijk maken door het af
te schaven. De operatie duurt ongeveer één uur.

Thyroplastie: chirurgie van
het strottenhoofd
Thyroplastie is een ingreep aan het
strottenhoofd die ertoe strekt de stemkwaliteit
te verbeteren, te eten zonder verslikkingen en
effectief te hoesten.

Vervrouwelijkende
glottoplastie of laryngoplastie:
chirurgie van de stembanden
Is een alternatieve ingreep met het oog op
vervrouwelijking van de stem. Het concept
bestaat erin de trillende massa van de

Chirurgie van de
genitaliën
Vaginoplastie
De overgrote meerderheid van de chirurgen
spreekt nog steeds over “SRS” i.c. “Sex
Reassignment Surgery”. Die op psychiatrische
insteken gestoelde terminologie is onjuist. De
genitale zone komt niet overeen met de sekse
en er kan niet worden gesproken over
“reassignment” dan wanneer er binaire
toewijzing bij de geboorte was, wat wij ten
zeerste betwisten. Derhalve en uit respect voor
transpersonen raden wij veeleer het gebruik
van de uitdrukking “genitale chirurgie” aan.
Bedoeling is een vrouwelijke genitale zone te
creëren die die van “cisgender” vrouwen (zie
hoofdstuk Terminologie) zo dicht mogelijk
benadert.
Er zijn meerdere technieken mogelijk. De oudste
is de penisinversie die door de meerderheid van
de Europese chirurgen gebruikt wordt. De
techniek die door bijvoorbeeld sommige Thaise
chirurgen is ontwikkeld, is een inversie waarbij
de penis niet betrokken is.

Vaginoplastie behelst een geheel van
technische ingrepen:
- De creatie van de eigenlijke neovagina
- De labiaplastie ofte creatie van de grote
en de kleine schaamlippen
- Creatie van een neoclitoris uit een deel
van de eikel
- Omleiding van de urineleider
- Mogelijkheid tot eigen lubricatie wanneer
een techniek werd gebruikt waarbij niet
voor penisinversie werd gekozen
Te noteren valt dat vaginoplastie door de
gebruikte technieken de persoon de facto
steriliseert.

Orchidectomie: verwijdering
van de testikels
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stembanden te verminderen en de grondtoon
op permanente wijze te verhogen. Dat vertaalt
zich bij gelijke subglottische druk door een
verhoging van de trilling van de stembanden.
Die techniek moet in combinatie met
logopedie worden uitgevoerd.

In bepaalde gevallen is de verwijdering van de
testikels de enige mogelijke ingreep voor
transpersonen die wensen te vervrouwelijken.
Hetzij omdat de gezondheidstoestand of de
leeftijd niet toelaat die zware operatie uit te
voeren die vaginoplastie toch blijft, hetzij dit
voor die persoon de comfortdrempel
betekent.
Volgende informatie over de gevolgen van
orchidectomie is in acht te nemen:
- Na de ingreep moet de trans* persoon
een HT volgen of de vorige HT aanpassen.
- De ingreep verandert de
erectiecapaciteit niet, noch de ejaculatie.
Die operatie is dus niet raadzaam indien
de persoon de erectie en/of ejaculatie
wenst te vermijden.

4.2.3 VERMANNELIJKENDE CHIRURGIE
Zoals de ingrepen die vervrouwelijken zijn de
operaties die vermannelijking als doel hebben
uiteraard niet verplicht en de transpersonen
hebben er alle belang bij zoveel vragen als
nodig te stellen om zich een duidelijk beeld te
kunnen vormen.
Ter herinnering stippen we nog aan dat hier de

voornaamste ingrepen overlopen worden die
gevraagd worden in het raam van een
vermannelijking echter zonder in technische of
medische details te treden.
Voor meer inlichtingen kan steeds het psychomedisch-sociaal netwerk van Genres Pluriels
gecontacteerd worden, per mail aan
sante@genrespluriels.be.
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Chirurgie aan de
torso : torsoplastie
De operatie bestaat uit een dubbele
mastectomie (verwijdering van de melkklieren)
en constructie van een mannelijk torso.
Die ingreep wordt soms verkozen naast het
vermannelijkingsparcours (om esthetische,
comfort-, of psychologische redenen) en
sommige chirurgen willen van geval tot geval
wel opereren, zonder een psychiatrisch
attest te vragen.
Er worden naargelang de grootte en vorm van
de borst twee technieken onderscheiden: de
peri-areolaire en de dubbele incisie. Ze
geschiedt onder algemene verdoving en duurt
over het algemeen 2 à 4 uur, afhankelijk van de
techniek en het volume dat verwijderd dient.
Afhankelijk van het geval gebeurt de
chirurgische ingreep ambulant (de patiënt gaat
de dag zelf terug naar huis) of moet de patiënt
één of twee dagen in het ziekenhuis blijven.
Postoperatieve opvolging is noodzakelijk. Het
dragen van een verband of een gilet is soms een
noodzaak in de weken die volgen na de ingreep.
Welke de gebruikte techniek ook is, de
“retouches” zijn niet zeldzaam. Deze zijn over
het algemeen lichter dan de initiële operatie.

Chirurgie ter
vermannelijking van
het gelaat
Deze ingrepen worden zeer weinig gebruikt
door personen die vermannelijken. Het is
inderdaad zo dat een “man” met een ronder
en fijner gelaat in het openbaar makkelijker
onopgemerkt blijft van het ogenblik dat hij
over voldoende gelaatshaargroei beschikt
om als “man” geïdentificeerd te worden.
Nochtans doen sommige transpersonen die
vermannelijken soms een beroep op
dergelijke ingrepen. Hierna een kort
overzicht van de mogelijke ingrepen.
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- Vermannelijking van het voorhoofd
(frontoplastie)
- Temporale implantaten. Die implantaten
volstaan niet om het gelaat te
vermannelijken. Een vermannelijking van de
jukbeenderen, de kin, en/of de
kaakbeenderen moet ook worden
overwogen. Een alternatief voor die techniek
(de meest stabiele) is temporale lipofilling.
- Malaire implantaten (van de jukbeenderen)
- Vermannelijkende liposuctie: verwijdering
van vet ter hoogte van de wangen
- Vermannelijkende rhinoplastie
- Vermannelijking van de mond :
vermindering van de dikte van de lippen
- Geniogeniopplastische vermeerdering (van
de kin)

Chirurgie van de
genitaliën
Falloplastie
Dat type ingreep vertoont een aantal risico’s en
complicaties die voor sommigen onomkeerbaar
zijn (necrose, trombose, arteriële ischemie,
verwerping van de erectieprothese). Het is dus
van belang zich volledig bewust te zijn van die
risico’s om een duidelijke keuze te maken voor
een eventuele falloplastie.
Sommige chirurgen respecteren de verplichting
uit de wetgeving van de Patiëntenrechten niet
die voorschrijft alle mogelijke ingrepen in detail
uit te leggen.
De operatie beoogt de constructie van een
penis met huidflarden uit een donorzone van
het lichaam (meestal de voorarm, soms de
billen, de zijkant van de romp of de buik).
Meestal wordt ook de urinebuis verlengd om
de patiënt toe te laten staand te plassen. De
zo gecreëerde penis meet tussen de 1 4 en de
1 8 cm en heeft een omtrek tussen de 1 1 en 1 5
cm; na de plaatsing van de erectieprothese
verandert hij niet meer van omvang of hij nu
in rust of in erectie is.

Metaidoioplastie
De metaidoioplastie is een alternatief voor
de falloplastie. De operatie heeft als voordeel
minder invasief te zijn, van kortere duur (23u in plaats van 8-1 0u) en minder duur dan
een falloplastie.
Ze houdt in principe geen risico op verlies van
gevoeligheid in, een huidtransplantatie is niet
noodzakelijk evenmin als de plaatsing van een
erectieprothese. Nadelen zijn de kleine afmeting
van de penis (tussen 4 cm en 1 0 cm met een
gemiddelde van 5,7 cm) en de onmogelijkheid
betrekkingen met penetratie te hebben (in de
klassieke betekenis van de term).

Scrotoplastie
Is de constructie van een scrotum op basis
van de grote schaamlippen met inbreng van
testikelimplantaten gevuld met siliconen of
fysiologisch serum. Scrotoplastie kan worden
uitgevoerd na een falloplastie of
metoïdoplastie of tijdens een latere ingreep.

Sterilisatie
Ter herinnering: Een chirurgische sterilisatie
is vereist in de Belgische trans* wet van 2007
om van gendermarker te veranderen (nog
steeds verkeerdelijk “geslachtsverandering”

genoemd). Genres Pluriels is uiteraard
gekant tegen die eis die ingaat tegen de
meest elementaire mensenrechten. Een
sterilisatie kan door een trans* persoon met
kennis van zaken worden gevraagd, maar
moet met zijn comfortzone overeenstemmen
en mag geen daad van conformiteit aan een
onbillijke wetgeving betekenen.

Hysterectomie
De hysterectomie is een chirurgische ingreep
die erin bestaat de baarmoeder in haar geheel
of gedeeltelijk weg te nemen.
Onthoud dat volgende types hysterectomie
voorkomen:
- De eenvoudige of ook “conservatieve” of
“interadnexiële” hysterectomie genoemd:
chirurgische verwijdering van de
baarmoeder alleen, de eierstokken en de
eileiders blijven behouden.
- De totale hysterectomie: chirurgische
verwijdering van de baarmoeder, de
baarmoederhals, de eierstokken en de
eileiders.
- De “subtotale” hysterectomie: hetzelfde als
hierboven, maar met behoud van de
baarmoederhals.
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Falloplastie door huidafname op de voorarm
is eenvoudiger en geeft de beste resultaten
voor de neo-penis; de ingreep is tegelijk de
minst esthetische omwille van het toch grote
litteken op een plaats van het lichaam die
dikwijls blootgesteld is. De voorarm van de
donor moet vooraf definitief geëpileerd
worden (elektrolyse of laser).
Het clitorisweefsel aan de basis van de penis
wordt behouden en verlengd door de
transplantatie van een zenuw. In het beste
geval zal het vermogen tot orgasme zich
binnen het jaar na de operatie zeer
progressief op die zenuw uitbreiden.

Ovarectomie
Ovarectomie is de verwijdering van de eierstokken.
Als de persoon een ovarectomie ondergaat (al dan
niet gepaard met een hysterectomie) stopt de
aanmaak van oestrogenen.
Aangezien het lichaam nood heeft aan een
bepaalde hoeveelheid seksuele hormonen om in
balans te zijn, zal een levenslange hormonale
behandeling gevolgd moeten worden
(androgenen of oestrogenen). Bovendien
bevelen sommige artsen na de ovariectomie,
bovenop de vermannelijkingsbehandeling, kleine
dosissen oestrogeen en progesteron aan (van
nature aanwezig in het mannelijke
hormoonprofiel) om osteoporose en vroegtijdige
veroudering van de huid te vermijden. Die
mening wordt niet door iedereen gedeeld.
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4.2.4 TIPS VOOR/NA DE OPERATIE
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Uiteraard verschillen operaties van elkaar. Die
verschillen kunnen te maken hebben met de
complexiteit van de ingreep, de duur van de
verdoving,
de
lengte
van
de
ziekenhuisopname of de postoperatieve zorg.
In elk geval zal de ingreep beter verlopen
wanneer men zich er beter op voorbereidt,
zowel psychologisch (ontspannen, tijd voor
zichzelf maken) als lichamelijk (het lichaam
helpen om te gaan met de “indringers”, namelijk
de chirurgische ingreep en de verdoving).
De narcose is een schok voor het organisme.
Dat moet in recordtijd een zeer grote
hoeveelheid toxines afvoeren. Die toevloed
van toxines kan voor een “opstopping” zorgen
in de organen die de afvalstoffen uitscheiden
(de uitscheidingsorganen), waaronder de lever
en de nieren. Het is dus aanbevolen om het
lichaam voor te bereiden, het te “reinigen”
zodat het zo operationeel mogelijk is op het
moment van de operatie.
Een goede organisatie vóór de operatie
vergemakkelijkt praktisch gezien ook de
thuiskomst en het herstel.
We geven enkele tips om dat moment stap
voor stap voor te bereiden vanaf twee
maanden ervoor tot meerdere maanden erna.

Stap 1: van twee
maanden tot drie
weken vóór de
operatie
Het is essentieel dat alle informatie met
betrekking tot de operatie duidelijk is
uitgelegd en dat men alles goed begrijpt. De
praktische zaken zijn ontzettend belangrijk
want men mag geen enkel detail over het
hoofd zien. Hoe beter de persoon weet wat
hem te wachten staat, hoe sterker het
controlegevoel is, waardoor de stress beter
beheersbaar wordt.
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Een medische check-up laten uitvoeren, zijn
arts,
homeopaat
of
natuurgenezer
raadplegen: dit is het moment voor de
noodzakelijke afspraken.
De nodige behandelingen en producten
bestellen en aankopen in de apotheek, bij de
bandagist of in de drogisterij. Bijvoorbeeld:
pleisters, verbanden, kompressen, prothesen,
binder
(compressievest),
pijnstillers,
ontstekingsremmers,
plantenbereidingen,
homeopathische bereidingen enz.
Hou er rekening mee dat men een maand
voor de ingreep moet starten met sommige
homeopathische
behandelingen
en/of
behandelingen op basis van planten
(aangeboden door artsen, natuurgenezers of
homeopaten).
Een bloedzuiverende behandeling dient om
de uitscheidingsorganen (zoals de lever en de
nieren) te reinigen en om het lichaam voor te
bereiden op een snelle reactie voor de
afvoering van de toxines van de verdoving,
maar ook de toxines die aangemaakt worden
door stress, pijn en bloeduitstortingen.
Gemmotherapie
is
een
alternatieve
geneeswijze
die
gebruikmaakt
van
plantenknoppen: er is een zeer doeltreffende
bloedzuiverende synergie te koop in de
drogisterij.
Beperk het gebruik van suiker en rood vlees.
Ze zorgen voor een opstopping van de
uitscheidingsorganen.
Het is ook aanbevolen om geen
bloedverdunnende
geneesmiddelen
of
planten meer te gebruiken, zoals aspirine en
de afgeleide producten ervan, maar ook
munt, moerasspirea en zelfs look. Het is dus
ontzettend belangrijk om zich te laten
adviseren door een arts, apotheker of drogist.

De woning voorbereiden op een aangename
thuiskomst, nadenken over zaken die men uit
te hoge kasten moet halen ... Het is de ideale
gelegenheid voor een grondige poetsbeurt om
na de operatie in een propere en aangename
woning thuis te komen. Maak gerechten op
voorhand klaar en vries ze in of steek ze in
bewaarpotten. Sla voldoende producten voor
basisbehoeften in voor de eerste twee weken.

!

Het ontslag uit het ziekenhuis voorbereiden.
Laat
u
begeleiden
door
een
vertrouwenspersoon die bereikbaar is in geval
van problemen. Omringd zijn door vriendelijke
en attente personen bevordert het
postoperatieve herstel. Die personen kunnen
familieleden zijn in de strikte zin van het woord
of“gekozen familieleden” (zeer goede vrienden).
Ook een rit naar huis in goede omstandigheden
is uiteraard een aandachtspunt. Na een operatie
is het openbaar vervoer niet aan te raden !

Wat te doen wanneer je alleen bent ?

Men kan aankloppen bij verenigingen (zoals Genres Pluriels)
om nieuwe contacten te leggen en onderlinge hulp tussen
de leden van die verenigingen mogelijk te maken.
De thuishulpdiensten van de meeste mutualiteiten bieden
diverse begeleidingsvormen aan.
In sommige omstandigheden kunnen ook de OCMW's als
bemiddelaar optreden.

Stap 2: vlak na de
operatie, van 0 tot 5
dagen
Sommige operaties vinden plaats in
dagverblijf, waarbij geen postoperatief
ziekenhuisverblijf noodzakelijk is. Voor
ingrijpendere operaties moeten patiënten
soms een tot meerdere weken in het
ziekenhuis verblijven.
Vlak na een operatie is rust, zoals men zegt,
de beste remedie.
Het is absoluut noodzakelijk om de
instructies van de chirurg met betrekking tot
de verzorging op te volgen. Men moet dus
goed begrijpen welke handelingen men al
dan niet mag uitvoeren.
Naast de traditionele allopathische pijnstillers
en ontstekingsremmers, die onmisbaar zijn

om deze periode in de beste
omstandigheden door te komen, bestaan er
eveneens natuurlijke middelen, met name
tegen bloeduitstortingen.
De kans op bloeduitstortingen beperken
heeft immers een positieve invloed op de
levenskwaliteit na de operatie en vermindert
de pijn. Men neemt dan ook minder
pijnstillers
en
ontstekingsremmers.
Afhankelijk van het type operatie zijn
sommige middelen meer of minder
aangewezen. Hier zijn enkele voorbeelden:
- Arnica in homeopathische korrels (te
koop in de apotheek)
- Een synergie van helichrysum +
plantaardige arnicaolie (te koop in de
drogisterij)
- IJszakken die de ontsteking en de
zwelling verminderen (te koop in de
apotheek)

Gezondheid

De organisatie
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Stap 3: na de
operatie, van 5
dagen tot 1 maand
Postoperatieve controle
Na de operatie moet men een of meerdere
controlebezoeken voorzien, afhankelijk van
wat de specialist heeft voorgeschreven.

Infecties en necrose
vermijden, de genezing
bevorderen
Het is heel
belangrijk om
de
basishygiënenormen en het advies voor de
reiniging en de ontsmetting van de wonden
na te leven, of gewoon om niet aan de
verbanden te komen gedurende een door de
arts opgelegde periode.
Hoe de genezing bevorderen?

Niet krabben…
Zelfs bij hevige jeuk moet men eraan
proberen te weerstaan. Natuurlijke crèmes
en lotions op basis van planten kunnen de
jeuk verlichten. Zo heeft plantaardige
arnicaolie
een
pijnstillend
en
ontstekingsremmend
effect. Calendula
officinalis,
met
kalmerende,
ontstekingsremmende en anti-oedemateuse
eigenschappen, wordt eveneens aanbevolen.
Aangepaste voeding…
Sommige geneesmiddelen en natuurlijke
producten, zoals honing, verminderen de
ontsteking en verzorgen de wonde aan de
buitenkant. Onze voeding draagt ook bij aan
het algemene genezingsproces van
binnenuit.
Kurkuma,
uit
ananas
geëxtraheerde bromelaïne, papaïne, zink en
vitamines A, B1 , C en E zijn een aantal
aanbevolen voedingsstoffen om de genezing
te bevorderen.
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Rustig blijven…
De hormonen die het organisme uitscheidt in
situaties van chronische stress zouden een
invloed hebben op de snelheid van de
genezing van de wonden. Tijd maken voor
zichzelf en werken aan de beheersing van
zijn angsten bevordert dus de genezing.
Opgelet: tabak vermindert de doorbloeding
naar de ledematen en vertraagt de genezing!

Achteraf: masseren en beschermen...
Wanneer de wonde gesloten is, mag men
niet vergeten om veel aandacht te besteden
aan het litteken. Eerst en vooral is het
aangewezen om niet te veel druk op de
aangetaste zone uit te oefenen, om te
vermijden dat de huid opnieuw scheurt. Men
moet het litteken ook het hele jaar door
tegen de zon beschermen met een crème
met een hoge factor om hyperpigmentatie te
voorkomen. Het litteken regelmatig met een
hydraterende olie masseren wordt eveneens
aangeraden.

Stap 4: van een tot
meerdere maanden
na de operatie
In het begin neemt men geleidelijk aan zijn
dagelijkse activiteiten weer op. Afhankelijk
van de operatie kan de duur van het herstel
variëren tot zelfs verschillende maanden.
De blootstelling aan het zonlicht verdient
bijzondere aandacht, vooral voor zichtbare
ingrepen. Zelfs na een jaar wordt het
aangeraden om zich te blijven beschermen
en een crème met een hoge
beschermingsgraad te gebruiken (factor 30
tot 50) of om de zone in kwestie niet aan het
zonlicht bloot te stellen.

De evolutie van de gezondheidszorg,
beïnvloed door een groeiende emancipatie
van transpersonen en gedocumenteerd met
talrijker wordende studies werpt een nieuw
licht op de ideologische achtergrond van
praktijken die – hoewel omstreden – nog
steeds worden toegepast door de
genderteams.

Chemische castratie
van trans* vrouwen:
anti-androgenen of
seksisme?
Chemische
castratie,
gebaseerd
op
cyproteronacetaat – ook gekend onder de
naam Androcur® (zie pp. 35-36), – wordt nog
altijd a priori opgelegd en vaak zonder
begeleidende HB. Toch blijken meer en meer
trans* vrouwen dat te weigeren en verloopt
hun
hormonale
behandeling
met
oestrogenen en soms progesteron in het
merendeel van de gevallen zeer goed en is ze
duidelijk functioneel.
We hebben daardoor dus wel het recht om
de vasthoudendheid aan die praktijken die
zowel op ideologisch als medisch vlak voor
problemen zorgen in vraag te stellen.
Op ideologisch vlak: Waarom alleen trans*
vrouwen castreren? Trans* mannen nemen
onmiddellijk testosteron. Het is slechts zeer
uitzonderlijk dat ze anti-oestrogenen
voorgeschreven krijgen en dat gebeurt dan
enkel nog in de minst vooruitstrevende
genderteams.
Is dit niet het gevolg van een in wezen

seksistische visie vanuit de beschouwing dat
testosteron sterker is dan oestrogeen en dat
het bestreden moet worden opdat die
“zwakke” oestrogenen
zich
kunnen
manifesteren? Zouden we daar geen – zij het
indirecte en niet uitgesproken – verwijzing
vinden naar de verouderde noties “sterke
geslacht” en “zwakke geslacht”? En zou er ook
geen instandhouding van de onderliggende
overtuiging in het spel zijn, met name dat
vrouwen geen plezier mogen hebben? Indien
niet, hoe valt die vasthoudendheid om de
meerderheid van de trans* vrouwen te
castreren dan te verklaren?

Gezondheid

4.3 Controverses

Genres Pluriels neemt bijgevolg een zeer
kritisch standpunt in tegen het systematisch
voorschrijven van anti-androgenen in
excessieve doses gedurende zeer lange tijd
(meer dan 6 maanden en soms gedurende
jaren) en dat zonder begeleidende HB die die
naam waardig is.

Vermannelijkende HB:
vermeende kankers
om angst te creëren ?
Het verband tussen een vermannelijkende
HB en een verhoging van het risico op
gynaecologische kankers is allerminst
bewezen.
Toch deinzen genderteams er niet voor terug
om
slechts
gedeeltelijke
en/of
bevooroordeelde inlichtingen te verstrekken
aan trans* mannen, die beïnvloed door het
risico op kankers (of eierstokcystes) denken
geen andere keuze te hebben dan zich te
laten steriliseren… om de verkeerde redenen
(zie onder).

https://s3.amazonaws.com/amo_hub_content/Association1 40/files/Standards%20of%20Care%20V7%
20-%20201 1 %20WPATH%20(2)(1 ).pdf
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Het is interessant om weten dat de besluiten
van de “Standards of Care”24 (201 1 ) van de
WPATH (World Professional Association of
Transgender Health) zeer genuanceerd zijn
over een eventueel verband tussen een HB
en gynaecologische kankers.
Opgelet:
De WPATH is een overkoepelende
organisatie van een groot aantal
genderteams over de hele wereld. Ze baseert
zich op de psychiatrische en pathologische

criteria van transidentiteiten. Die vereniging
respecteert de gepaste terminologie over
transpersonen niet zoals bepaald in de
Rechten van de Mens. Volgens Genres
Pluriels verdient dit document dus geen
aanbeveling, tenzij het met een zeer kritische
blik gelezen wordt.
Na weglating van de psychiatrische en weinig
respectvolle termen zijn er toch enkele
verlichtende inlichtingen in het document
terug te vinden. Wij hernemen hier een tabel
uit het document, pagina 40:

Risiconiveau

Vervrouwelijkende Vermannelijkende
“hormonotherapie”25 “hormonotherapie”26

Geen verhoging
van het risico of
geen beslissend
resultaat

Borstkanker

Er is dus geen enkel bewezen verband
tussen een vermannelijkende HB en een
verhoging van het risico op gynaecologische
kankers.
Waarom dan sterilisatie opleggen…en zelfs
zo ver gaan het in een wet te willen gieten ?

Gedwongen
sterilisatie: ideologie
die de Rechten van
de Mens negeert
Zoals we weten hanteren genderteams nog
steeds de psychiatrische visie en duwen zij
transpersonen om verschillende redenen
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Verlies botdensiteit
Borstkanker
Baarmoederhalskanker
Eierstokkanker
Baarmoederkanker
zoals een vermeend risico op kankers in de
richting van sterilisatie en dat om de echte
reden te maskeren, namelijk de ideologische:
een “man” heeft geen eierstokken/
baarmoeder en een “vrouw” heeft geen
penis.
De gewoonlijke aanbevelingen vertalen zich
dus in een chirurgische sterilisatie binnen de
5 jaar volgend op het begin van de HB. We
hebben zelfs weet van nieuwe eisen van
genderteams om zich binnen de 1 5 à 1 8
maanden na de eerste injectie testosteron te
laten steriliseren.

25. Hormonotherapie is een pathologiserende term. Het suffix “therapie” insinueert een ziektecontext. En transidentiteiten zijn geen ziekte. Bij Genres Pluriels gebruiken we de uitdrukking
“hormonale behandeling”.
26. Idem

Het is evenzeer gepast om de comfortzone
van een naar eer en geweten goed
geïnformeerde trans* persoon die beslist
zich te laten steriliseren te respecteren, als
het voor een professionele groep
onaanvaardbaar is om sterilisatie omwille
van ideologische redenen op te leggen.
Bovendien gebruiken en misbruiken
diezelfde genderteams hun invloed in
sommige staten opdat die in hun wetgeving
psychiatrisatie en sterilisatie zouden eisen
van transpersonen.

Hormonen: een
strijd tot in het
absurde
Tezelfdertijd als dat de genderteams zich
vastbijten in de sterilisatie van transpersonen
manifesteert de nieuwe tendens zich dat er
lichte doses oestrogeen/progesteron worden
gegeven aan personen die vermannelijken of
lichte doses testosteron aan personen die
vervrouwelijken en dat ten gevolge van de
chirurgie die de sterilisatie met zich
meebrengt.
Het gaat er dus om de hormonen die
aanvankelijk aangemaakt werden door de

geslachtsklieren aan te vullen door …
hormonen die men bij de apotheek vindt.
Konden de geslachtsklieren dezelfde bijdrage
dan niet gratis leveren?
Andere stromingen in de endocrinologie zien
de verschillende hormonen (testosteron,
oestrogeen en progesteron) eerder als een
balans die vanuit het ene evenwicht naar een
ander evenwicht gaat. Er is dan geen
“doodsstrijd” tussen de verschillende
hormonen, maar wel een heroriëntatie van
het evenwicht ertussen in functie van de
informatie die het lichaam ontvangt.

Gezondheid

Waarom het proces versnellen en aansporen
om tot sterilisatie over te gaan, terwijl zelfs de
WPATH er geen éénduidige mening over
heeft? We vragen ons af of de reden daarvan
niet is om mensen te verhinderen zich elders
te informeren. Of willen ze zich ervoor
hoeden dat een zekere symbolische orde niet
opnieuw in vraag gesteld wordt?

Want zou die “doodsstrijd” niet eerder het
resultaat zijn van weerom een ideologie dan
van een reële wetenschappelijke visie? Indien
niet, hoe verklaar je dan het feit dat het
merendeel van de niet-gesteriliseerde
transpersonen na een HB van enkele jaren
net als hun homologe cisgenders normale
hormonale waarden hebben?
Een hormonale behandeling moet in elk
geval het voorwerp uitmaken van een
individuele
medische
opvolging,
overeenkomstig met de identiteit en de
comfortzone van de persoon in kwestie.
De doelstelling van Genres Pluriels is net aan
transpersonen toegang te verlenen tot een
steeds uitgebreider psycho-medisch-sociaal
Netwerk (zie pp. 64-65) dat beroep kan doen
op competente en gevormde professionals
van alle disciplines om mensen op een
adequate manier te ontvangen.
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4.4. Lichaamsverzorging
4.4.1 INLEIDING

Wanneer een transpersoon ervoor kiest om
zijn/haar genderexpressie (zie hoofdstuk
“Terminologie”) te vermannelijken of te
vervrouwelijken, is het mogelijk dat die niet
meteen weet hoe eraan te beginnen. Er zijn
verschillende opties en afhankelijk van de

4.4.2 EPILEREN

Epileren wordt voor het overgrote deel
gevraagd
door
personen
die
vervrouwelijken. Dit is geen geheim. Voor
een trans* vrouw is epilatie, met name van
het aangezicht doch dit niet alleen meestal
een primordiale etappe. Daar waar alles wat
onder de gordel gebeurt alleen diegene die
ze draagt aanbelangt, is de afwezigheid van
haargroei in het gelaat een zeer belangrijke
factor voor sociale integratie. Om komaf te
maken met die in voorliggend geval
ongewenste beharing bestaan meerdere
technieken die dikwijls tijd en geld vereisen.

Onwerkzaamheid van
anti-androgenen ?
Trans* vrouwen kunnen dermate lijden door
hardnekkige beharing dat ze hun toevlucht
nemen tot voor hun gezondheid schadelijke
anti-androgenen omdat ze denken dat die
hen gaan helpen zoals geruchten op
sommige
forums
suggereren.
In
werkelijkheid strekken die anti-androgenen
er niet toe om de beharing te elimineren
maar om prostaatkanker te behandelen en,
bij uitbreiding, seksuele delinquenten
chemisch te castreren (zie pp. 35-36).
Bij trans* vrouwen die vaak anti-androgenen
gebruiken, wordt wel degelijk een
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persoonlijke
comfortzone
zijn
er
mogelijkheden op het gebied van epilatie,
baardstructuur,
stem,
hoofdhaar,
voedingssupplementen en cosmetica, zowel
om de huid te verzorgen als om er mooi uit
te zien.

vermindering van de beharing vastgesteld...
maar niet die in het aangezicht! En het is juist
dat wat iedereen ziet.
Daarenboven is de verdwijning van die
beharing slechts tijdelijk: de beharing komt
deels terug wanneer de behandeling wordt
onderbroken. En de prijs is hoog, zowel
financieel (+ 30 € per doos) als medisch
wanneer, voor een nochtans eenvoudig
“probleem” van beharing, gedurende lange
tijd een chemisch castraat wordt genomen:
- Vermindering of verdwijning van het
libido
- Belangrijke en over het algemeen
blijvende effecten op de leverfunctie
- Mogelijke psychische effecten
Anderzijds vermindert de beharing op een
natuurlijke wijze met vrouwelijke hormonen
(in tegenstelling tot de anti-androgenen!) die
weliswaar de haren niet vernietigen maar
verfijnen. De inname van oestrogenen (soms
met toevoeging van finasteride) vertraagt de
haargroei en verfijnt ze. Die “regressie” is
echter niet van toepassing op de beharing
van het aangezicht. En, zoals hiervoor
gesteld, komt de beharing ook terug
wanneer de inname wordt gestopt, zij het
minder.

Er zijn twee soorten epilatie :
- De tijdelijke: met warme of
koude was, met handmatig of elektrisch
scheermes

Methoden

Waar

Waarvoor

- De definitieve: elektrolyse, met flashlight
of met laser.
LDe keuze van de epilatiewijze hangt af van
het te behandelen lichaamsdeel, de
hoeveelheid en de aard van het te
verwijderen haar, het huidtype en, uiteraard,
het beschikbare budget.

Risico's en
nadelen

Duur

Geschatte
kostprijs

LASER

Dermatoloog Alle haar- en
Epilatiecentrum huidtypes
uitgezonderd
witte haren
Verschillende
lasers in functie
van huidskleur

Totaalbeschermi Tussen 1 5
ng van de huid en 20
aanbrengen na sessies
epilatie

Tussen 1 200
en 1 500 €

FLASHLIGHT

Dermatoloog Alle haar -en
Epilatiecentrum huidtypes
uitgezonderd
witte haren

Minder efficiënt Tussen 1 5
en 20
op ros haar
Minder efficiënt sessies
op donkere huid

50 € tot 1 50
€/zone (voor
1 5 sessies) =
tussen 750 €
en 2250 €

ELEKTROLYSE

Dermatoloog

Soms nodig
hetzelfde haar 2 x
te epileren
+ langdurig
+ pijnlijk
+ risico op
littekens

Minimum
tussen 1 5
en 20
sessies,
dikwijls
meer

Van geval tot
geval
afhankelijk
van de
hoeveelheid
haren

WAS

Bij u thuis
Alle haar-en
Epilatiecentrum huidtypes +
witte haren

Brandwonden Enkele
met warme was tientallen
(afgeraden voor jaren
baard)

Koude was:
vanaf 5 €
per doos
Warme was:
vanaf 1 0 €
per pot

ELEKTRISCHE

Bij u thuis

Het haar moet
minstens 2-5
mm lang zijn

50 € - 90 €

EPILATIE

Alle haar-en
huidtypen +
witte haren

Alle haar-en
huidtypes +
witte haren

Enkele
tientallen
jaren

Gezondheid

Welke methodes
waarvoor? Waar?
Risico's en nadelen?
Duur? Kostprijs?
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Waar

Waarvoor

Epileertang Bij u thuis

Witte haren
Beperkte
oppervlakte
Aanpassingen

Epileercrème Bij u thuis

Ten allen prijze Kankerverwekkend Levenslang 9 € per tube
te vermijden ! Allergeen
van 1 00 ml
Frequent
ontstekingsrisico
bij hergroei
Petrochemisch
product

Methoden

Gezondheid

Lichaamsdelen die
in aanmerking
komen voor epilatie
De aangezichtsharen
Er bestaat maar één oplossing om baard -en
snorharen definitief te verwijderen (hoewel
medisch gesproken de laserbehandeling
geen volle 1 00 % zekerheid biedt maar die
toch benadert) :
- Laserepilatie, vooral voor donkere haren
op lichte huid
- Elektrolyse epilatie voor de andere
gevallen (witte haren, zwarte huid)
- Flashlight voor alle haar-en huidtypen
uitgezonderd witte haren
In de praktijk wordt dikwijls begonnen met
laser om vervolgens over te gaan op
elektrische epilatie om de laatste witte haren
te verwijderen die over het algemeen de
hardnekkigste zijn en het moeilijkst
bereikbaar (kin, kaak).
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Risico's en
nadelen
Neemt veel tijd
in beslag

Duur
Enkele
tientallen
jaren

Geschatte
kostprijs
+/- 5 €

Praktische raadgevingen :
- Flamigel ® vermindert de pijn na iedere
sessie en bevordert de heling
- Kleine toestellen uit grootwarenhuizen
zijn zelden doeltreffend. Beter eerst
informatie inwinnen bij een professional
inzake epilatie
- Rekening houden met het gegeven dat
het gebeuren pijnlijk kan zijn
- Blootstelling aan de zon vermijden na
iedere zogenaamde definitieve
epilatiesessie
- De tijd tussen iedere sessie is ongeveer
zes weken
- Epilatie met was of met een andere
manuele techniek tussen twee
lasersessies, elektrolyse enz. wordt
afgeraden.

Genitale organen en oksels
We herhalen nogmaals dat de beharing op
voormelde lichaamsdelen door hormonale
behandelingen
niet
wezenlijk
gaat
veranderen, noch in hoeveelheid noch in
voorkomen.

Andere chirurgen daarentegen – vooral in
Azië – maken daarover geen opmerkingen.
De noodzakelijke epilatie wordt tijdens de
genitale operatie uitgevoerd en het resultaat
is voortreffelijk.
Praktische raad: de kleine toestellen uit
grootwarenhuizen zijn zelden doeltreffend
en het is beter zich vooraf bij een
professional inzake epilatie te informeren.

De haren op andere
lichaamsdelen
Spijtig genoeg heeft de natuur voor de trans*
vrouwen niets preventief geregeld en
sommigen hebben meer of minder haren te
verwijderen op benen, handen, armen,
borstkas of rug.

!

Geduld is dus nodig en voor de zogenaamde
definitieve epilatie is het aangewezen te
beginnen met de zones die direct
dagdagelijks van belang zijn (zonder te
vergeten dat in de zomer en winter niet altijd
dezelfde lichaamsdelen vertoond worden)
en tijdelijke en veel minder dure epilatie toe
te passen voor de lichaamsdelen die minder
zichtbaar zijn.

Te volgen stappen
voor de zogenaamde
definitieve epilaties

Gezondheid

Voor trans*vrouwen wordt de epilatie van de
genitale organen soms gevraagd door de
chirurg die een vaginoplastie moet uitvoeren
(bijvoorbeeld in Frankrijk of in Gent). Die
epilatie is ten laste van de persoon die zich
laat opereren (indien die slecht wordt
uitgevoerd zullen haren in de neovagina
achter blijven!). Die bijkomende kosten
moeten dus voorzien worden wanneer die
teams gekozen worden.

Het is ten zeerste aanbevolen een
dermatolo(o)g(e) of een epilatiecentrum te
consulteren die dergelijke types epilatie
uitvoeren
om
een
maximale
doeltreffendheid te bereiken en vooral een
optimale waarborg op het vlak van
gezondheid.
Normaal
zal
de
dermatolo(o)g(e) het type huid nagaan en
duidelijke uitleg verschaffen over de
gebruikte apparatuur en over de types haren
die behandeld zullen worden, over de
spreiding in de tijd van de sessies en de
tarieven per sessie.

Onzekere terugbetaling

Aangezien epilatie niet wordt terugbetaald (behoudens
zeldzame uitzondering) is in een transitie het budget
voor epilatie meestal het belangrijkste. Het is ook een
lange behandeling die niet te onderschatten is, noch
op medisch vlak noch ten aanzien van de dagdagelijkse
omgeving, zeker wanneer de transpersoon zich nog
niet outte.
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4.4.3 BAARD

Gezondheid

Structuur en groei
van de baard
Veel transpersonen die de transitie naar
man inzetten, denken de effecten van
testosteron op hun gezichtsbeharing snel en
homogeen te zien verschijnen. Welnu, bij
sommigen groeit de baard sneller dan bij
anderen (genetisch aspect zit hier voor veel
tussen) en daarenboven niet noodzakelijk
gelijkmatig.
Het is vooral tijdens de eerste drie jaren van
de HT dat de lichamelijke veranderingen het
belangrijkst zijn, met name wat betreft de
beharing. De basis van de baardstructuur
wordt in die periode gelegd en de zones
beginnen niet alle tegelijk. De haargroei
begint eerst in de nek en vervolgens op de
kin, de wangen en tenslotte de snor. Na die
periode wordt de baard dikker en vormt zich
nog gedurende meerdere jaren. Soms duurt
het bijna tien jaar HT vooraleer de
baardstructuur stabiel is.

Het scheren
Een andere misvatting die frequent voorkomt
bij transpersonen die de transitie naar man
inzetten is de idee “hoe meer scheerbeurten,
des te sneller en dikker de baard groeit”. Dat
is niet volledig juist. Scheren verdikt enigszins
het haar maar vermenigvuldigt dat niet.
Te veel scheren echter beschadigt de huid en
kan kleine irritaties veroorzaken (tot zelfs
scheerbrand) en sneden. Scheerbrand kan
licht zijn zoals bij een kleine zonneslag maar
kan ook ronduit een huidirritatie zijn en zelfs
op een echte ontsteking uitdraaien.
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27. Meer informatie:
http://nl.wikihow.com/Scheerbultjesbehandelen

Om scheerbrand te vermijden
- Een scheermes van hoge kwaliteit gebruiken,
aangepast aan de huid en het gelaat
- Wegwerpscheermesjes vermijden; ze
kosten niet alleen buitensporig veel, ze zijn
ook schadelijk voor het milieu en van
ondermaatse kwaliteit
- Ideaal is een kappersscheermes maar de
manipulatie ervan moet worden
aangeleerd
- De poriën openen met warm water
- Altijd scheerschuim gebruiken, een lotion
of een gel
- De juiste scheertechniek gebruiken

Om scheerbrand te verzachten
en te behandelen 27
- Aloë vera zalf aanbrengen
- Glycolzuur oplossing aanbrengen
- Salicylzuur oplossing aanbrengen
- Lotions of andere producten die alcohol
bevatten vermijden
- Koud water of ijsblokjes op het geïrriteerde
deel aanbrengen
- Scheren van die zone gedurende een
zekere tijd vermijden

De transitie kan ook een periode zijn waarin
men zich meer vragen stelt over zijn-haar
goed gevoel in het algemeen. De huid heeft
verzorging nodig, en niet alleen tijdens het
scheermoment.
Er zijn eenvoudige en natuurlijke methodes
om een droge huid, puisten of andere
problemen met een vette huid te vermijden.

4.4.5 LOGOPEDIE

Ook de stem is een aspect van de
verandering van gender(expressie). Die geeft
voor de anderen weer wie we zijn. Een van
de effecten van testosteron is dat het de
stem van een trans*man verzwaart. Het is
echter mogelijk dat het resultaat voor die
persoon niet volstaat. Hij kan dan terecht bij
een gespecialiseerde logopedist(e) (van het
Belgische trans* & inter* psycho-medisch-

4.4.6 PRUIKEN

Sommige pruikenverkopers en -verkoopsters
zijn het echt gewoon om in hun winkel
transpersonen (goed) te verwelkomen die
wat extra haar kunnen gebruiken om dichter
bij hun comfortzone te komen wat hun

Producten uit de petrochemie zijn te
vermijden. Je kiest beter voor natuurlijke
zepen, aloë vera, etherische oliën en
plantaardige oliën.
Het is absoluut aan te raden om advies te
vragen aan bekwame specialiste(n)(s),
bijvoorbeeld in een drogisterij of biowinkel.

Gezondheid

4.4.4 GEZICHTSVERZORGING

sociaal Netwerk) om te werken aan een
vermannelijking van de stem aan de hand
van speciaal daarvoor bedoelde oefeningen.
Ook
voor
trans*vrouwen
zijn
logopedieoefeningen mogelijk om geleidelijk
aan een stembereik te benaderen dat (beter)
beantwoordt aan hun verwachtingen.

genderexpressie betreft. Er zijn verschillende
lengtes en kleuren, voor elk wat wils! Je kan je
inspiratie de vrije loop laten, maar denk
eraan dat je je meestal het best voelt bij de
“natuurlijkste” kapsels.

4.4.7 VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Ieder persoon, vrouw, man of interseks van
geboorte heeft biologisch gesproken de drie
hormonen oestrogeen, progesteron en
testosteron.
Bij een hormonale therapie die naam waardig
wordt niets “weggenomen”, “uitgesloten” of
“vernietigd”. Dit is geen oorlogslogica maar een

zoeken naar een goedbedoeld evenwicht/herevenwicht met betrekking tot zichzelf.
Nochtans is het zo dat bij een hormonale
therapie die vervrouwelijkt of vermannelijkt het
hormonaal evenwicht verandert. Die heeft het
beoogde doel bij de transitiekeuze, te weten
fysiologische effecten die vervrouwelijken of
vermannelijken.
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Soms treden nevenwerkingen op. Wanneer de
hormonale behandeling goed begeleid werd
door een gespecialiseerde arts, kunnen die
nevenwerkingen voorkomen of verminderd
worden, allereerst door reflectie/actie met
betrekking tot de voedingswijze die bij
westerlingen veel te zurig is voor het lichaam, in
de wetenschap dat hormonale behandelingen
soms en in bepaalde mate zuurverwekkers zijn.

PRODUCTEN
Vitamines B

De
inname
van
sommige
voedingssupplementen kan in die zin nuttig
zijn voor het organisme om terug in
evenwicht te komen, zonder evenwel te
overdrijven en dus binnen limieten op vlak
van welzijn en dus ook op financieel gebied.
Hierbij enkele denkpistes die best vervolledigd
worden door adviezen van professionele
herboristen.

WERKING
Vitamine B complex is het geheel van 8 vitamines B met daarin
B1 , B2, B3, B5, B6, B8, B9 en B1 2.
Al die vitamines zijn oplosbaar in water en noodzakelijk voor de
goede werking van het organisme.
Ze zijn onder andere actief in de goede werking van het
zenuwstelsel en het immuniteitssysteem, de productie van rode
bloedlichaampjes en nog tal van andere zaken.

Vitamine D

Is een hormoon uit de voeding en in het menselijk organisme
aangemaakt vanuit een afgeleide van cholesterol, door de
werking van Uv-stralen B1 van het licht.
Vitamine D vermindert het risico op osteoporose.

Vitamine E

Die moleculen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in
plantaardige oliën. Zij werken vooral en in essentie als
antioxidanten.

Omega-3/6/9

ω-3 zijn poly-onverzadigde vetzuren die bijdragen tot een
normaal cholesterolgehalte.
ω-6 zijn ook poly-onverzadigde vetzuren. We kennen de
weldoende rol van ω-6 in de hersen -en hartfunctie, maar bij
overdreven inname kunnen ze op lange termijn ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid. Medisch onderzoek heeft
uitgewezen dat een ten opzichte van ω-3 verhoogd ω-6-gehalte
het optreden van ziekten kan bevorderen en in het bijzonder die
van cardiovasculaire aandoeningen.
ω-9 zijn mono-onverzadigde vetzuren die weldoende effecten
hebben op cardiovasculaire aandoeningen, door hun positieve
werking op cholesterol. ω-9 hebben ook een gunstige invloed bij
hypertensie.
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Zuiverende
behandeling

2 types: seizoensgebonden of medisch
Seizoensgebonden : In de lente en de herfst is het belangrijk
de uitscheidingsorganen (zoals de nieren en de lever) te
helpen zich te zuiveren om operationeel te blijven in het
filteren van de afvalstoffen.
Medisch: Wanneer het noodzakelijk is snel op de
uitscheidingsorganen in te werken bijvoorbeeld bij een
jichtcrisis.

4.4.8 COSMETICA
Goede zeep
Acne is een van de mogelijke bijwerkingen
van een vermannelijkende hormonale
behandeling. Er is een natuurlijk middel om
acne te behandelen, namelijk Aleppozeep,
verkrijgbaar in de drogisterij of de biowinkel.

Verantwoorde make-up
Voor trans* vrouwen kan make-up een
belangrijke troef zijn bij hun vervrouwelijking.
De keuze uit het uitgebreide assortiment van
cosmeticaproducten die we in de

!

Gezondheid

WERKING

PRODUCTEN

gespecialiseerde afdelingen terugvinden, is
echter allesbehalve eenvoudig. Tips van een
specialist(e) kunnen in de mate van het
mogelijke :
- Schadelijke gevolgen voor de huid ten
gevolge van het gebruik van producten
van slechte kwaliteit helpen te vermijden;
- Helpen vermijden om schoonheidsregels
te overschrijden wanneer je niet weet
hoeveel make-up te gebruiken en welke
kleuren geschikt zijn afhankelijk van de
persoon, outfit ...

Vervrouwelijkingsworkshops

Genres Pluriels organiseert regelmatig vervrouwelijkingsworkshops28
voor wie hun vrouwelijkheid wenst te ontdekken en verder te
ontwikkelen aan de hand van een gepaste outfit en staphouding,
inclusiefmake-uptips.

28. http://www.genrespluriels.be/Workshop-Vervrouwelijken
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4.5 Vermindering van
seksuele risico’s

I

n samenwerking met Ex Æquo, vereniging ter vermindering van
risico’s op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en HIV
gaat Genres Pluriels binnenkort een “Gids voor seksuele gezondheid
voor trans* personen en hun geliefden” publiceren (2016, in het
frans) met het oog op het verminderen van hun seksuele risico’s.
Gezien het groeiende aantal HIVbesmettingen volstaat de preventiecampagne
“altijd condoom” duidelijk niet. De
vermindering van seksuele risico’s beoogt
dat ieder persoon zijn eigen seksualiteit
onder ogen ziet en daarnaar handelt gebruik
makend van een zo goed mogelijke
voorlichting
over
de
risico’s
op
overdraagbare aandoeningen.

Waarom een gids
specifiek voor
transpersonen ?
De gids wil een antwoord zijn op het feit dat
transpersonen over te weinig informatie
beschikken om hun gezondheid te vrijwaren
door aan risicoreductie te doen tijdens hun
seksuele handelingen in functie van de
situatie waarin ze zich bevinden.
Enkele niet exhaustieve voorbeelden:
- De druk uitgeoefend door een
maatschappij – waar de norm cigender
generaliteit en/of lichamen zijn die aan
de standaarden beantwoorden – kan de
trans* persoon ertoe brengen seksuele
risico’s te nemen.
- Het volgen van een hormonale
behandeling, die kan interageren met
een medicamenteuze behandeling zoals

62

tritherapie tegen HIV.
- Sommige chirurgische ingrepen kunnen
het risico op HIV of SOA’s verhogen – zij
het slechts tijdelijk.
- Trans* personen – onder hormonale
behandeling – weten vaak niet in welke
procreatieve situatie ze zich juist
bevinden en dus ook niet welke
contraceptie voor hen gepast is.

De

toekomstige

gezondheid voor
geliefden ” zal zich

“Gids voor
transpersonen

Voor wie? Waarom?
seksuele
en hun

enerzijds baseren op de
campagnes die een vermindering van
seksuele risico’s in het algemeen nastreven,
maar anderzijds ook op de 4 brochures ter
vermindering van seksuele risico’s in het
bijzonder voor transpersonen, uitgegeven
door Franse, Canadese, Engelse verenigingen
voor
transpersonen en een eerste
samenwerking tussen Genres Pluriels en Ex
Æquo in 201 0 voor een gelijkaardige
brochure toen dan enkel voor transmannen.
Het belang van een nieuwe gids :
De oude brochures zijn niet meer aangepast
aan de huidige situatie van transpersonen in
België en de vorderingen bij de preventie van
HIV en SOA. De peiling die uitgevoerd werd
door Genres Pluriels bij haar leden om
informatie te verzamelen over wat ze graag
zouden lezen in de nieuwe gids werpt nog
vragen op waarvan de antwoorden nog
gezocht dienen bij experten in seksuele
gezondheid.

Er bestaan geen cijfers van HIV -en SOAbesmettingen van transpersonen in België,
maar indien we ons baseren op gegevens
van het Belgische Wetenschappelijk Instituut
van Volksgezondheid werden er in 201 3
1 .1 1 5 nieuwe HIV-infecties geteld. Rekening
houdend met het feit dat de trans* populatie
ongeveer 2 à 3 % van de Belgische burgers
uitmaakt, kan men ervan uitgaan dat toch
ook een significant cijfer aan transpersonen
getroffen wordt door de infectie.
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De cirkel sluiten

Het doel van de gids ter vermindering van de
seksuele risico’s voor transpersonen is het
actief nastreven van een daling van dat cijfer
door duidelijke informatie te verstrekken en
het doelpubliek tegemoet te komen door
middel van teksten en afbeeldingen waarin
ze zichzelf kunnen herkennen.

Voor informatie over SOA’s, HIV, PEP29, PrEP30
en over de communautaire screening
info@exaequo.be
Tel. : 02/736 28 61

29. Post Exposure Profylaxis
30. Pre Exposure Profylaxis
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4.6 Onze netwerkvisie

H

et Belgische trans* & inter* psycho-medisch-sociaal
Netwerk beoogt een respectvolle en passende opvang voor
transgenders en interseksuelen door zorgprofessionals in de
brede zin.
De betrokken professionals zijn onder meer:
juriste(n)(s)/advocate(n)(s),
opleid(st)ers,
paramedisch personeel, artsen, actoren voor
menselijk en maatschappelijk welzijn,
zorgverleners…
Elke partner die van dit Netwerk deel uitmaakt
is beschermd, enerzijds omdat hij-zij niet alleen
staat en anderzijds door een charter opgesteld
op
basis
van
gemeenschappelijke
deontologische principes, namelijk:

Een vriendelijke
ontvangst
Het gebruik van de omgangsnaam en het
respect van het door de persoon gekozen
gender in functie van zijn comfortzone. Bij
het onthaal aan de receptie of in de
wachtkamer, steeds de patiënt(e) met diens
familienaam aanspreken, of zijn-haar
mondelinge
voorstelling
met
diens
voornaam als waar aannemen.
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Transgenders of
interseksuelen niet
pathologiseren
Vanuit het standpunt van het Netwerk mag
men trans* identiteiten niet als mentale
stoornissen en inter* identiteiten niet als
lichamelijke aandoeningen beschouwen.

Band en
kwaliteitsvolle
prestaties
Elke professional van het Netwerk verbindt
zich ertoe om spontaan volledige en
relevante informatie te verstrekken met
betrekking tot de wet betreffende de
patiëntenrechten.
Juridisch is dat charter gebaseerd op de wet
betreffende de rechten van de patiënt
(2002)31 , de aanbevelingen van Thomas
Hammarberg
(2009)32,
de
Jogjakartabeginselen (2007)33 en de
genderwet34 (antidiscriminatiewet) van 2007,
die in 201 4 is geamendeerd. Volgens de
genderwet
discrimineert
een

31 . http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/patientenrechten
32. https://www.genrespluriels.be/Commissioner-Thomas-Hammarberg
33. http://www.genrespluriels.be/De-Jogjakarta-beginselen
34. http://www.genrespluriels.be/Loi-genre-et-ses-modifications

We hebben echter besloten om een
aanbevelingsbrief mee te geven aan elke
transgender persoon die we adviseren om
contact op te nemen met een arts van het
Netwerk. Daarin staat dat deze persoon
psycho-sociale begeleiding heeft gekregen en
beschikt over de hoogst noodzakelijke
informatie om een weloverwogen keuze te
maken in verband met een transitie. En dat is
precies het belang van ons partnerschap.
Terwijl de arts pragmatisch gezien niet over
de nodige tijd en tools beschikt, kunnen wij
deze rol vooraf op ons nemen.
In tegenstelling tot de genderteams, die alle
hulpverleners onder hetzelfde dak willen

groeperen, heeft het Belgische trans* &
inter* psycho-medisch-sociaal Netwerk als
doel om de diensten voor transgenders en
interseksuelen te spreiden door een beroep
te doen op hulpverleners uit de buurt zoals
huisartsen, gezondheidshuizen, diensten
voor geestelijke gezondheidszorg, centra
voor
gezinsplanning/maatschappelijk
welzijn... Zo zijn mensen niet meer verplicht
om zich ver te verplaatsen.
Tot men in de toekomst een nietpathologiserende en niet-psychiatriserende
benadering van transidentiteiten in het
opleidingsprogramma opneemt, wordt van
elke professional die zich in het Netwerk
engageert, verwacht dat deze de juiste
opleidingen volgt met betrekking tot de
opvang en/of een medische opleiding (HB,
operaties), volgens diens specialisatie en in
functie van de laatste updates.
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zorgverle(n)(enst)er bijvoorbeeld wanneer
deze een transgender om een attest van de
psychiater vraagt opdat deze toegang zou
kunnen krijgen tot de zorg.

Meer informatie
Contact opnemen met het psycho-medisch-sociaal
Netwerk van Genres Pluriels : via e-mail naar
sante@genrespluriels.be.
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5. Jeugd
& Educatie
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5. 1 Inclusie van jonge trans*
personen: een moeilijke
status quaestionis
Zelfs zonder precieze en betrouwbare
statistieken over het aandeel transpersonen in
de globale bevolking is het volstrekt zeker dat:
• Iedere trans* persoon kind, adolescent,
jonge volwassene is geweest;
• De overgrote meerderheid van de
scholen, sportclubs,
ontspanningscentra, academies,
jeugdherbergen, jeugdbewegingen het
bezoek zullen krijgen van minstens 1
trans* persoon of dat bezoek reeds
kregen of krijgen.
Laten we vanuit die vaststelling pogen een
overzicht te geven van de situatie van de
jonge transpersonen in die verschillende
instellingen. We beginnen bij de scholen: er is
immers leerplicht in België.

Gemeenschappelijke
punten...
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In België is er geen studiemateriaal beschikbaar
over de inclusie van jonge transpersonen in de
scholen. De enige studie waarop we ons kunnen
baseren, is het rapport van 2009 van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
(IGVM) “Leven als transgender in België”. Dat leert
ons vrij weinig over de jonge transpersonen en
hun schoolsituatie maar benadrukt toch al twee
feiten die nog steeds actueel zijn :
• Het ontbreken van richtlijnen aan de scholen
met betrekking tot de inclusie van
transgender-leerlingen ;
• Het ontbreken van informatie aan en vorming
van het onderwijzend personeel, de directies
en de CLB (centrum voor
leerlingenbegeleiding).
35. http://www.ettoitescase.be/

Het Interfederaal Actieplan van januari 201 3
tegen homofoob en transfoob geweld
bepaalt onder andere: “in de studies naar het
welzijn van leerplichtige jongeren dienen de
partijen in kwestie te worden aangemoedigd
rekening te houden met problemen die te
maken hebben met stress omwille van seksuele
oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie”.

Indien dergelijke studies al bestaan, zijn ze op
dit moment onvindbaar.

In punt 4 van dit actieplan werd ook bepaald
om maatregelen te nemen inzake het
informatieaanbod en de sensibilisering van
jongeren. Een preventief beleid in het domein
van de educatie betreffende genderdiversiteit
en diversiteit in seksualiteit zijn een must in
het onderwijs, zowel op niveau van de
gemeenschappen als van de gewesten.
Daarbij dient gewezen te worden op de
campagne " Et toi, t'es casé-e”35 van 201 6 over
seksuele voorkeuren en genderidentiteiten.
Ze start het nodige informatiewerk en stelt
pertinente vragen. De eerste aanzet is dus
gegeven en de effecten ervan zullen in de
toekomst moeten worden bekeken.
Nochtans moet gezegd dat dit instrument
niet de minste richtlijn behelst met
betrekking tot een doeltreffende inclusie van
trans* leerlingen. Geen woord over de plicht
van de scholen inzake inclusie zoals over het
gebruik door het onderwijzend personeel en
de schooladministratie van een voornaam,
over lessen lichamelijke opvoeding wanneer
die gemengd gegeven worden, over het
vestimentair beleid, enz.

In de Vlaamse Gemeenschap maakt
relationele en seksuele vorming (RSV)36 deel
uit van de vakoverschrijdende eindtermen
(VOET)37. Volgens het Interfederaal Actieplan
was het nodig om in het onderwijs bijzondere
aandacht te besteden aan genderdiversiteit
en seksuele diversiteit. Voor het secundaire
onderwijs wordt het doel als volgt bepaald:
“Zich kunnen uiten over en respectvol
omgaan met vriendschap, verliefdheid,
seksuele identiteit en geaardheid, seksuele
gevoelens en gedrag”.
We stellen vast dat “de gendermaterie” er zelfs
niet ter sprake komt. “Seksuele identiteit” doet
misschien dienst als parapluterm, die
genderidentiteit moet omvatten. We moeten
ons toch vragen stellen over hen die de RSV
uitwerken en over het gebruikte materiaal
vertrekkend van een dergelijke problematische
conceptualisatie.
De “Gemeenschappelijke verklaring over een
beleid met betrekking tot het gender en de
seksuele geaardheid in het onderwijs”38 van
201 2 geeft toch interessante en duidelijkere
engagementen weer (namelijk wat betreft de
strijd tegen pesterijen op school) en vermeldt
genderidentiteit.

Anderzijds ontbreken hier toch ook duidelijke
richtlijnen voor scholen wat betreft
aanpassingen die gemaakt dienen voor het
meer respecteren van trans* kinderen.
Dus ongeacht het nu in de basisschool of aan
de universiteit, in het algemeen onderwijs of
het technisch of beroeps of gespecialiseerd
onderwijs betreft, de doeltreffende inclusie van
jonge transpersonen is nog steeds afhankelijk
van de goede wil 39 van het onderwijzend
personeel, van het administratief personeel en
van de directie. Die onduidelijke situatie zorgt
voor onveiligheidsgevoelens wanneer toch
delicate stappen worden ondernomen om in
een onderwijsinstelling zijn genderidentiteit te
doen erkennen en respecteren.
Op relationeel vlak, zoals trouwens in de
gehele sociale context is het respect en het
welzijn van de jonge transpersonen in
schoolverband afhankelijk van de personen
die ze ontmoeten. De studie van het IGVM
van 2009 toont nochtans dat jonge
transpersonen voor het merendeel niet of
zeer weinig hun genderidentiteit op school
vrijgeven en nog minder ten overstaan van
het onderwijzend personeel.
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Anderzijds werken meerdere verenigingen in
samenwerking met de Liga van de Rechten
van het Kind permanent aan de zichtbaarheid
en aan het respect van de LGBTQI personen in
de scholen. Hun werk is er ook op gericht
richtlijnen en te bereiken doelen te geven aan
de scholen die in partneriaat mee over deze
thematiek nadenken.

Er wordt trouwens veelvuldig geconstateerd dat
jonge transpersonen die het op school moeilijk
hebben de neiging vertonen af te haken. Wat de
jonge meerderjarigen betreft, aarzelt een
bepaald aantal zich in te schrijven voor hoger
onderwijs bij gebrek aan mogelijkheden er in
hun genderidentiteit gerespecteerd te worden
of stoppen hun studies voortijdig. De rol van de
ouders en verenigingen is dus primordiaal in de

36. Relationele en seksuele vorming
37. “Vakoverschrijdende eindtermen”. Voor wat ons aanbelangt, worden ze zo bepaald in “Context 2 mentale gezondheid”. Onder dezelfde vorm terug te vinden voor het gespecialiseerde onderwijs:
ontwikkelingsdoelen (“ontwikkelingsdoelen”), de RSV maakt er ook deel van uit.
38. http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/1 21 023-verklaring_0.pdf
39. En hardnekkigheid! Velen durven inderdaad geen concrete oplossingen te geven uit schrik door de
hiërarchie terecht gewezen te worden of in conflict te komen met rigide administratieve voorschriften.
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ondersteuning
schoolcontext.

van

jongeren

in

een

… En verschillen
Er bestaan ook verschillen naargelang het
type en niveau van het onderwijs. Zo is in het
kleuteronderwijs en lager onderwijs
bijvoorbeeld het aantal door de leerling
bezochte leerkrachten kleiner en is de
administratie dikwijls minder zwaar en
minder zichtbaar voor de leerling en zijn
ouders. De lessen lichamelijke opvoeding zijn
dikwijls gemengd, tot soms zelfs de toiletten.
De nood aan specifieke maatregelen om de
trans* leerlingen behoorlijk te ontvangen, te
respecteren en hun privacy te beschermen
zijn dus desgevallend kleiner.
Nochtans is het vanaf de kleuterschool dat
het onderwijs zelf voor problemen kan
zorgen via het denkpatroon dat sekse en
gender verbonden zijn. Van het begin af aan
leert men de kinderen dat het lichaam van
een meisje verschilt van dat van een jongen.
De existentie zelf van transpersonen wordt
daarin ontkend en dat zal ook zo zijn ten
minste tot in de loop van het secundair
onderwijs wanneer het geslachtsapparaat
van “de vrouw” onderscheiden zal worden
van dat van “de man” tijdens de lessen
biologie. De idee dat het om vrouwelijke of
mannelijke lichamen gaat (over het bestaan
van interseksualiteit wordt vrijwel nooit met
een woord gerept) en dat menselijke wezens
mannen, vrouwen of van niet-binaire aard
kunnen zijn, komt in de schoolprogramma's
niet voor. Overigens hebben slechts weinig
leerkrachten daaromtrent enig besef.
Vanaf het secundair onderwijs en in het hoger
onderwijs stijgt het aantal leerkrachten en de
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administratieve moeilijkheden worden snel
complexer. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen
wordt de inschrijving van de voornaam op de
aanwezigheidslijsten,
studentenkaart,
rapporten en op andere documenten van die
aard - waarvan het aantal nochtans veel hoger
is - dikwijls problematisch. De bescherming
van de persoonlijke gegevens van de jonge
transpersonen komt derhalve sterk in het
gedrang. Anderzijds zijn de cursussen
lichamelijke opvoeding en sport in het
secundair onderwijs meestal gescheiden en
de kleedkamers ook.
Er dient nog vermeld dat de hogere
administratieve echelons gesitueerd boven de
scholen evenmin bijdragen aan de regeling
van voormelde problematiek: zij blijven strikt
vasthouden aan de identiteitsgegevens en
aanvaarden uitsluitend deze die op de
identiteitskaart voorkomen.
De Federatie van Franstalige Studenten
publiceerde trouwens in de lente van 201 6
een nota “Transidentités dans l’enseignement
supérieur : état des lieux et revendications”
waarin hun standpunt in dat domein
hernomen wordt. 40
De website transgenderinfo.be merkt over
hetzelfde onderwerp (enkel in de
Nederlandstalige versie41 ) op dat scholen de
voor leerlingen aan de gewenste situatie
aangepaste voornamen en gender mogen
gebruiken op alle documenten (schoolagenda’s,
toetsen, studentenkaart, klaslijsten, etc.), met
uitzondering van de documenten waarin
gecommuniceerd wordt met de overheid, op
diploma’s en getuigschriften, loonbrieven en
tijdens deliberaties en de officiële toekenning
van de resultaten. Maar er wordt ook

40. http://www.fef.be/201 6/05/transidentites-dans-lenseignement-superieur-etat-des-lieux-etrevendications/
41 . http://transgenderinfo.be/m/leven/school/schoolbeleid/

Voorts is het in de Federatie Wallonië-Brussel
niet mogelijk een kopie of duplicaat van
behaalde diploma's te bekomen met een
nieuwe voornaam na van voornaam veranderd
te zijn. Het is evenmin mogelijk een diploma
met een afwijkende gewoonlijk gebruikte
voornaam te ontvangen. In de Vlaamse
Gemeenschap daarentegen is die materie per
decreet42 geregeld en doch enkel voor de
personen die voordien reeds een wijziging van
hun burgerlijke staat verkregen.

Respect en openheid
promoten, een
missie voor het
onderwijs
Een richtinggevende inclusie zou de missie
“Relationele, Affectieve en Seksuele Opvoeding”
kunnen
zijn,
toegevoegd
aan
de
onderwijsdoelstellingen in de Federatie
Wallonië-Brussel en in 201 3 gedefinieerd.
Nochtans is het EVRAS een zeer disparaat
domein: de diverse onderwijstypes worden niet
in dezelfde mate aangesproken en zelfs per
onderwijstype zijn de frequentie, de omvang en
de uitvoeringsmodaliteiten zeer verschillend en
door geen enkele regelgeving bepaald.
Wat betreft de inhoud ervan worden
transidentiteiten vrijwel niet behandeld.
Wanneer we brochures en andere
pedagogische instrumenten doorbladeren,
stellen we vast dat de nadruk wel gelegd
wordt op de strijd tegen seksisme en
genderstereotypen (wat op zich al positief is)

maar we zien ook dat genderidentiteiten nog
relatief binair beschouwd worden. De term
genderidentiteit zelf is er zelden te vinden.
Wel treft men er soms problematische
termen zoals “transseksueel” aan. De idee dat
sekse en gender niet noodzakelijk verbonden
zijn, is maar weinig aanwezig en we treffen er
zelfs soms verwarring tussen de begrippen
seksuele voorkeur en genderidentiteit.
Transgenderouderschap lijkt er niet in voor te
komen. Waar het rondschrijven met betrekking
tot EVRAS43 als duidelijke doelstelling de strijd
tegen homofobie uitdraagt, vinden we nergens
de notie transfobie, transidentiteit, zelfs het
woord “trans” komt er niet in voor. Talloos zijn
echter de begrippen “jongenslichaam” en
“meisjeslichaam” die de verwarring tussen
gender en sekse nog groter maken.
In Vlaanderen kan men ook een zekere
onduidelijkheid vaststellen met betrekking tot
de inhoud en modaliteiten van het RSV
(relationele en seksuele vorming). Verschillende
instellingen en verenigingen ondernemen actie
op het terrein om zowel jongeren als
onderwijzend personeel te sensibiliseren.
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gepreciseerd dat noch een leerling, noch het
onderwijzend personeel een dergelijke
overeenkomst mag maken tegen de wil van de
school.

Reeds voor de publicatie van het Interfederaal
Actieplan tegen homofoob en transfoob
geweld en vanaf 201 0 werd de problematiek
rond de inclusie van trans* jongeren (gebrek
aan wetenschappelijk onderzoek, gebrek aan
vorming van het onderwijzend personeel,
gebrek aan richtlijnen, gebrek aan
studiemateriaal, sociale druk om zich aan te
passen, geen duidelijk antwoord van de
scholen op concreet aangekaarte problemen,
enz.) al zeer duidelijk benoemd. Er werd ook
sensibiliseringsmateriaal samengesteld ter
attentie van de Vlaamse secundaire scholen.

42. Zie de omzendbrief “Afleveren van studiebewijzen voor personen die een naamswijziging hebben
verkregen” van 1 5 maart 201 3
43. Rondschrijven n° 4550 van 1 0/09/201 3
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Ondanks die eerste constatering kunnen we,
wanneer we het merendeel van het in de
scholen gebruikte studiemateriaal bekijken,
de balans tussen de voor -en nadelen in
vergelijking met de Franstalige publicaties
slechts met moeite opmaken: enerzijds lijken
transidentiteiten er meer in aanwezig, doch
de erin als waarheid voorgestelde concepten
en ideeën, alsook de gebruikte woordenschat
zijn vaak problematisch, de standpunten
essentialistisch en pathologiserend en de
concepten “gender” en “sekse” niet duidelijk
onderscheiden.
Anderzijds
is
de
strijd
tegen
genderstereotypes er wel duidelijk aanwezig.
De scholen worden ook vaak verzocht om
hun beleid tegen discriminatie en pesterijen
vorm te geven en ook het thema LGBT niet
uit de weg te gaan.

En na schooltijd?
Op het gebied van de ontspanning is het
gebrek aan informatie over de situatie van de
jonge transpersonen nog erger. Dezelfde
vaststelling als voor de scholen: er is geen
enkele richtlijn voor de verantwoordelijken
van de bestaande structuren.

!
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Te jong ?

De campagne “Et toi t'es casé-e” was niet
alleen aan scholen maar eveneens aan
sportcentra en jeugdbewegingen gericht. We
kunnen dus alleen maar betreuren dat in het
domein van de sport wel de homofobie
overvloedig behandeld wordt, maar de
transfobie enkel voor de vorm vermeld
wordt en vrijwel geen enkele concrete
denkpiste aangereikt wordt. Sportieve
transgenders kan men zich amper
voorstellen 44.
Wat buitenschoolse activiteiten betreffen
(culturele, artistieke, sportieve enz.) bestaat
voor vakantiecentra en jeugdherbergen geen
enkel oriëntatiepunt en hangt alles af van de
openheid, de informatie en de goede wil van
het personeel. Het is spijtig te moeten
vaststellen dat dat personeel moeite zal
hebben praktische info te vinden over
onthaal en wijze van inclusie en respect voor
de jonge transpersonen. Ook in deze staan
de families en verenigingen in de frontlijn
voor
informatieverstrekking
en
ondersteuning van de jongeren en de
structuren die hen moeten opvangen.

Ieder persoon heeft een genderidentiteit op iedere leeftijd.
Wanneer een kind in staat is zijn identiteit of zijn
genderexpressie te uiten, dan is dat een sein dat het de
leeftijd heeft bereikt waarop die identiteit of die expressie
ernstig moet worden genomen. Het komt er dus op aan diens
vragen in die materie te respecteren.

44. http://www.ettoitescase.be/pdf/fiche_sport.pdf

E

r zijn maar heel weinig specifieke vermeldingen betreffende
minderjarigen in de wetgeving over trans* personen of
specifieke vermeldingen over trans* personen in de wetgeving over
minderjarigen.

!

Kan een minderjarige legaal een
transitie opstarten?

Ja. Er is geen enkel wettelijk verbod voor de leeftijd van 1 8
jaar een transitie te beginnen. Het is voor minderjarigen
zoals voor ieder ander persoon mogelijk een sociale
voornaam aan te nemen, aan genderexpressie te doen,
zijn/haar rechten op te eisen en zelfs artsen te consulteren
over mogelijkheden in verband met aanpassingen van het
lichaam.

Wat de wijziging van de voornaam betreft, is
het aan minstens 1 ouder of 1 wettelijke
voogd een aanvraag in te dienen voor
minderjarigen. De wet rept met geen woord
over de mogelijkheid dat een trans* kind
vraagt van voornaam te veranderen.
Daarentegen is, in het geval dat de gewenste
voornaam niet zou worden beschouwd als
beantwoordend aan het geregistreerde
geslacht bij de burgerlijke stand (de wet
beschouwt in dat geval de voornaam als
"mogelijk verwarrend"), naast een psychiatrisch
getuigschrift (hetgeen al problematisch is op
elke leeftijd), een getuigschrift vereist dat
betrokkene “een hormonale behandeling volgt
of heeft gevolgd die er toe strekt de fysieke
seksuele karakteristieken te verwerven van het
geslacht waartoe de betrokken persoon meent
te behoren”45. Aangezien die behandelingen
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5.2 Minderjarige trans*
personen in de
Belgische wetgeving

niet voor de puberteit gebeuren (in het geval
de jongeren dit wensen, zouden zij de keuze
moeten kunnen maken), wordt de wijziging
van de voornaam vóór die leeftijd geweigerd.
We zien dat die wetgeving eenvoudigweg het
bestaan van trans* kinderen uitsluit.
Wat de wijziging van de vermelding
“geslacht” op de identiteitsdocumenten
betreft, bepaalt de wet van 1 0 Mei 2007 “met
betrekking tot transseksualiteit” dat “de nietontvoogde minderjarige transseksueel die
aangifte doet van zijn overtuiging wordt
bijgestaan door zijn moeder, zijn vader of zijn
wettelijke vertegenwoordiger”.

Geen enkele aanpassing van de aan personen
opgelegde medische voorwaarden is voorzien
(zie hoofdstuk “Wetgeving”). Naast de

45. Zie de "Wet met betrekking tot namen en voornamen" van 1 5 Mei 1 987
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problemen op het vlak van de
mensenrechten die deze wet stelt voor
personen van elke leeftijd verbiedt zij ook de
meerderheid der minderjarigen de facto die
stap te zetten. Zelfs indien ze zich wensten
aan te passen aan die voorwaarden, wordt
een sterilisatie-ingreep hen a priori geweigerd
door de Belgische medische wereld. Ze
kunnen niet voldoen aan de door de
wetgeving vereiste voorwaarden. Ook hier
stellen we vast dat de bestaande wetgeving
dat recht aan minderjarigen ontzegt.
In de toekomst zal met minderjarigen mogelijk
meer rekening gehouden worden wanneer
voorliggende wetten worden gewijzigd met
name om ze af te stemmen op de Europese
aanbevelingen met betrekking tot de
mensenrechten (zie hoofdstuk “Wetgeving” ,
pp. 28-29). Inderdaad, resolutie 204846 van de
Parlementaire Vergadering van de Europese
Raad roept de lidstaten op de aanpassing van
(onder
andere)
identiteitsdocumenten
mogelijk te maken voor elkeen en dat
onafhankelijk van de leeftijd.
De “Wet van 1 0 Mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen mannen en vrouwen” en
die eveneens van toepassing is op
discriminaties op basis van genderidentiteit of

genderexpressie zegt niets over minderjarigen
noch sluit ze die uit. Zij worden in principe dus
ook door die wet beschermd.
Er bestaat geen specifieke wet die het
medisch parcours van minderjarige
transpersonen die dat wensen regelt.
Nochtans kunnen minderjarigen “met
oordeel des onderscheids” op een
zelfstandige manier hun recht op
gezondheid uitoefenen: de wet van 22
Augustus 2002 met betrekking tot de rechten
van de patiënt gaat in die richting.
Op dezelfde wijze heeft de Nationale Raad
van de Orde van geneesheren in het advies
van 20 Mei 1 978 bepaald dat “de minderjarige
die het oordeel des onderscheids heeft, het recht
heeft een geneesheer te raadplegen, persoonlijk
de verzorging te vragen die zijn toestand vereist
en de geheimhouding te eisen47”.

Aangezien het overgrote deel van de artsen
de neiging heeft de jongeren langer te laten
wachten, is het voor hen nog meer dan voor
meerderjarigen aangewezen zich te richten
tot geïnformeerde practici in de schoot van
het Belgische trans* & inter* psycho-medischsociaal Netwerk (zie hoofdstuk “Gezondheid”,
en op de website van Genres Pluriels).

De deelnemende staten, nemen alle passende
wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen
op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te
beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of
geestelijk geweld, letsel ofmisbruik [...]”
Verdrag inzake de Rechten van het Kind – 1 989
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46. Resolutie 2048, punt 6.2.1 , van 201 5
47. Zie desbetreffend "Minderjarigen en gezondheidszorg" door Karine Joliton dans JDJ n°225Mei 2003 (http://www. jeunesseetdroit.be/jdj/documents/Mineurs_et_soins_de_sante JDJ225.pdf)

Ideologische
tegenstrijdigheden

Het is noodzakelijk om een onderscheid te
maken tussen enerzijds de eisen van de
(slechte) trans* wet van 2007, die alleen
regels oplegt met betrekking tot de wijziging
van administratieve gegevens, en anderzijds
de eisen van het Amerikaanse psychiatrische
handboek (DSM V), dat – ter herinnering –
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een statistisch en diagnostisch handboek is,
opgesteld
door
een
Amerikaanse
privévereniging die haar standpunt oplegde
aan een heleboel landen wereldwijd.
Met de trans* wet van 2007 voegt België zich
naar die DSM V, een Amerikaans
privéhandboek, om voorwaarden te eisen die
in strijd zijn met de mensenrechten wat betreft
de wijziging van identiteitsdocumenten.

Het psychiatrisch attest: een valse
verplichting

De Belgische wet verplicht beroepsbeoefenaars in de
gezondheidszorg niet om een psychiatrisch attest te
eisen van meerderjarige of minderjarige trans*
personen om hen toegang te bieden tot hormonale
behandelingen (HB) of chirurgische ingrepen, dat eist
het Amerikaanse psychiatrische handboek (DSM V) !

De Belgische wet is in theorie ook van
toepassing voor minderjarigen. Die wet is in
haar huidige toestand in de praktijk echter
niet toepasbaar op minderjarigen. Waarom?
Een eerste belemmering: de vraag naar de
goedkeuring van de ouders. Dat is meestal
problematisch aangezien sommige ouders
trans* identiteiten niet beschouwen als een
van
de
mogelijkheden
binnen
genderidentiteiten.
Bovendien zouden minderjarigen zich
volgens de wet van 2007 moeten
onderwerpen
aan
onmenselijke en
vernederende behandelingen, namelijk
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5.3 De gezondheid van
trans* minderjarigen

enerzijds de psychiatrisering en anderzijds de
verplichte HB, geslachtsoperaties en
sterilisatie.
De psychiatrisering wordt des te meer
opgelegd aan minderjarigen in vergelijking
met volwassenen, met alle psychologische
schade van dien voor de toekomst van de
jongeren, terwijl de medische wereld
onvoorwaardelijk weigert om operaties
(voornamelijk de operaties aan de genitaliën)
en sterilisaties uit te voeren bij minderjarigen.
Die weigeringen maken het dus onmogelijk
om te voldoen aan de basisvoorwaarden die
de Belgische wet oplegt om van voornaam en
burgerrechterlijk geslacht te veranderen.
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Bovendien weigert de medische wereld die
eisen omwille van de verkeerde redenen.
Ook al is het volledig gerechtvaardigd om
“verminking” (een term die sommige
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
gebruiken) bij minderjarigen te willen
vermijden, met als voorwendsel dat een
psychiatrisch handboek het aan volwassenen
oplegt, toch is dat standpunt niet gebaseerd
op de wil om het recht van kinderen op hun
fysieke integriteit te respecteren, maar wel
op hun zogenaamde onrijpheid en
onverantwoordelijkheid.
Diezelfde medische wereld is er echter vlug
bij om intersekse kinderen te steriliseren en
te verminken, waarbij ze operaties opleggen
die ze weigeren uit te voeren bij trans*
minderjarigen ... voor hun eigen belang!
Hieruit leiden we af dat dit eerder te maken
heeft met de binaire ideologie en minder met
het welzijn van de kinderen.

!
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Specifieke
begeleiding
Naast de wettelijke aspecten aanvaarden
gezondheidsverantwoordelijken geleidelijk
aan om voor minderjarigen in te staan, om te
beginnen voor hun HB vanaf +/- 1 6 jaar. De
genderteams debatteren trouwens veel over
de “begeleiding” (maar is er in onrespectvolle
structuren echt sprake van begeleiding?) van
minderjarigen.
Sommige van die genderteams, bijvoorbeeld
in Quebec, in bepaalde staten van de
Verenigde Staten en in Nederland, pleiten
voor
een
behandeling
door
hormoonremmers (die de komst van de
puberteit uitstellen) voor jongeren jonger
dan 1 6 jaar.
Die standpunten beginnen ook in Europa
ingang te vinden, zoals blijkt uit de EPATHconferentie van maart 201 548, waar de
genderteams hierover hun mening gaven.

HB en chirurgische
ingrepen vanaf welke leeftijd?
Een jongere kan vanaf +/- 1 6 jaar een HB krijgen
dankzij het psycho-medisch-sociaal Netwerk van
Genres Pluriels. De meeste chirurgische ingrepen,
vooral operaties aan de genitaliën, zijn echter slechts
mogelijk zodra men meerderjarig is.

48. http://epath.eu/conference-201 5/

6. Werk

Kijkme in de
ogen !
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6.1 Statistieken: Europa
neemt poolshoogte
De problematiek waarmee transpersonen in
de professionele sfeer te maken krijgen
werd de afgelopen jaren op Europees niveau
in een aantal studies van een zekere omvang
bestudeerd.
Het rapport “Trans zijn in de Europese Unie
– Vergelijkende analyse van de gegevens van
de enquête over LGBT in de EU”49 van de
FRA (Fundamental Rights Agency van de EU)
is gebaseerd op de gegevens van 6.597
trans* respondenten van de enquête (201 2),
de tot op heden omvangrijkste steekproef.
Transgender Europe (TGEU) steunt zich op
die gegevens om te benadrukken 50 dat
slechts 51 % van de respondenten aangeven
een betaalde baan te hebben (voltijds of
deeltijds) tegen 68,4% van de doorsnee
bevolking (terwijl meer dan de helft van de
respondenten een niveau hoger/universitair
onderwijs heeft).
“De discriminaties op de arbeidsmarkt zijn een
belangrijke hindernis voor de ontplooiing van
trans personen”51 , zegt Julia Ehrt, directrice

van TGEU. De facto maakt volgens de studie
van FRA 37% van de respondenten melding
van discriminaties tijdens de zoektocht naar
werk en 27% melding van discriminaties op
het werk.
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De voornaamste factoren van discriminatie
zijn enerzijds een inadequaat of zelfs totaal
onbestaand beleid van gelijkheid van kansen
en van diversiteit en, anderzijds, obstakels
met betrekking tot de wettelijke erkenning
van het gendertype en de wijziging van
documenten
zoals
identiteitskaarten,
diploma's en dergelijke meer.
Op Europees niveau is de toestand wat
betreft de wettelijke erkenningsprocedure
van gendertypes inconsistent (zie hoofdstuk
“Wetgeving”). Wanneer ze bestaat vormt ze
meestal op zich al een factor van
onrechtvaardigheid en de zandkorrel die
zelfs de meest goed bedoelde gelijkekansenpolitiek doet vastlopen.
Aldus is in het domein van de arbeid, net als
in alle andere domeinen van het
maatschappelijke leven de sleutel van de
verbetering van
de situatie van
transpersonen voornamelijk gelegen in de
invoering van de wettelijke erkenning van de
keuze van de eigen gender gebaseerd zijn op
auto-determinatie.
Gaat de recente Europese tendens die in
Malta, Denemarken, Ierland en Noorwegen
is waargenomen zich nu ook in België
concretiseren?

49. http://fra.europa.eu/en/publication/201 4/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-surveydata
50. TGEU, The Trans Crossroads – Trans People’s EU Employment Rights and National Gender
Recognition Laws (201 5), http://tgeu.org/trans-peoples-eu-employment-rights-gender-recognitionlaws/)
51 . Persbericht van 1 0/05/201 6

In de studie “Leven als transgender in
België”52 (2009) van het Instituut voor
gelijkheid van mannen en vrouwen (IGMV)
geeft 51 ,2% van de respondenten aan
loontrekkende te zijn en 7,8% zelfstandige.
De studie toont ook aan dat de
respondenten gemiddeld onderwijs van het
hogere type genoten.
Iets meer dan de helft heeft zich niet op het
werk geout. De personen die dat wel deden
vermelden globaal positieve reacties met
meer moeilijkheden onder collega's dan met
de hiërarchie. Daar waar de extreem
negatieve reacties op het werk zoals fysiek
geweld of ontslag weinig voorkomen, maakt
meer dan de helft van de respondenten
gewag van “kritieken op het voorkomen, het
gedrag of de meningen”, terwijl één derde
van de personen bespot werd of de
ontkenning van hun genderidentiteit
ondervond.
Voor het overgrote deel van de
respondenten is er op hun werkplaats geen
enkel beleid inzake gelijkheid van kansen of
wordt er niet over gecommuniceerd.
Wanneer dergelijk beleid bestaat, denkt
minder dan 1 0% dat het rekening houdt met
transidentiteiten. Geconfronteerd met een
probleem op het werk heeft iets meer dan
een derde stappen ondernomen en slechts
in één derde daarvan is door interne actie

het probleem opgelost. Minder dan 20%
diende officieel een klacht in; in ongeveer
20% van de gevallen werd hieraan geen
enkel gevolg gegeven. Ten slotte meldt iets
meer dan een kwart van de respondenten
van werk veranderd te zijn ten gevolge van
hun transidentiteit.

Werk

6.2 België: we zien door
de bomen het bos
niet meer

Veel hindernissen en
weinig steun
“Klankbordgroepen” die in het raam van de
studie werden ingeschakeld tonen – zonder
te verwonderen – aan dat werk de prioritaire
bekommernis is voor de respondenten in de
mate dat dat het werk de belangrijkste
obstakel is om openlijk zijn transidentiteit te
beleven. Die groepen leverden bijkomende
kwalitatieve informatie ter ondersteuning
van de statistieken: vermijdingsgedrag met
betrekking tot het werk (ontslag, langdurige
ziekte, interimwerk) vooral in het begin van
de transitie; onvoorspelbaarheid van de
reacties als gevolg van een eventuele outing;
moeilijkheden om de beroepservaring te
valoriseren om nog te zwijgen over
diploma's; diverse min of meer ernstige
moeilijkheden op de werkplaats; noodzaak
het gelijke-kansenbeleid te verbeteren en de
actoren in het domein van de arbeid te
sensibiliseren ten einde transpersonen beter
te informeren en te verdedigen in het geval
van problemen.

52. http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/34%20-%20Transgender_NL.pdf
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Op het vlak van gelijke-kansenbeleid en strijd
tegen discriminatie op het werk wordt België
beschouwd als een progressief land dat in
zijn wetgeving niet alleen seksuele voorkeur
maar ook genderidentiteit en de expressie
daarvan voorziet. Recente statistische
gegevens verplichten echter tot enige
nuance.

Het zwakke broertje
van het acroniem?
De onderzoeksresultaten van de enquête53
van 201 4 door het OAC (Onderzoekscentrum
Arbeidspsychologie en Consumentenzaken)
van de VUB tonen inderdaad aan dat de
grote meerderheid van de bevraagde
populatie LGBT van mening is dat hun
bedrijf/organisatie onvoldoende ijver aan de
dag legt in de strijd tegen homo-en
transfobie.
Anderzijds, en dat is nog belangrijker, toont
deze studie duidelijk aan dat T-personen de
afwezigheid van dat engagement in hun
werkomgeving nog sterker ervaren dan LGBpersonen.
In het algemeen ervaren transpersonen een
veel moeilijkere en meer discriminerende
werkbeleving dan LGB-personen. Statistisch
gezien zijn ze meer werkloos, hebben zich
minder geout op het werk, maken meer
gewag van gebrek aan arbeidsvoldoening en
van angstgevoelens, rapporteren meer
onrechtvaardigheden, verwerping, spot en
andere discriminaties op de werkvloer. Zoals
vermeld in de studie van IGVM vermelden
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talrijke transpersonen dat, al zijn extreme
situaties zeldzaam, zij dikwijls te maken
krijgen met weinig zichtbare discriminaties
zoals “niet uitgenodigd worden voor
vergaderingen” of “uitgesloten worden van
sociale evenementen”.
Die resultaten duiden erop dat het vooral de
gedragingen zijn die de rolmodellen van
mannelijkheid en vrouwelijkheid in vraag
stellen die mogelijks gesanctioneerd worden,
eerder dan die welke afwijken van het
heteronormatieve.

Standvastiger
sensibiliseren…
Het merendeel van de LGBT respondenten is
van oordeel dat een algemeen beleid van
strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid
van kansen bestaat maar dat de
sensibiliseringscampagnes expliciet gericht
op homofobie en transfobie hiaten vertonen.
Dat gevoel is in het bijzonder aanwezig bij
werkzoekenden.
Sensibilisering, informatie en vorming van de
actoren over deze specifieke criteria in het
domein van de werkgelegenheid moeten
derhalve worden versterkt om gerichter te
kunnen optreden tegen discriminaties op de
werkvloer die te wijten zijn aan seksuele
voorkeur of genderidentiteiten.
Wat de syndicale organisaties betreft: zij
moeten zich duidelijker profileren in die zin,
want hun standpunt over die problematiek is
nog te weinig bekend en aanwezig, zeker wat
betreft de genderidentiteiten.

53. CLOSON Caroline, VAN DER LINDEN Jan, Les discriminations au travail dues à l'orientation
sexuelle et les identités de genre, ULB, 201 4
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Hoewel de studie van het OAC “oriënterend”
is, met 1 08 personen (1 5% van de
steekproef) die zich definiëren als
transgenders komen de resultaten niet
alleen overeen met die vastgesteld op
Europees niveau en in de studie “Leven als
Transgender in België”, maar laten ze ook toe
specifiek het probleem en de oplossing te
identificeren: het zijn de discriminaties en
niet de transidentiteit die een negatieve
weerslag hebben op het welzijn, de
arbeidsvoldoening en de prestaties op het
werk; en het is voor alles dankzij de
sensibilisering, de informatie en de vorming
van de actoren in het domein van de
werkgelegenheid dat die discriminaties
doeltreffend kunnen worden bestreden.

… en in netwerken
Het goede nieuws is dat de professionelen,
na een lange periode van inertie of op zijn
minst na een periode van het zich
verschuilen achter puur juridische criteria
zich thans richten tot de transgender
personen en de verenigingen die hen
vertegenwoordigen om zich te informeren
voor opleiding.
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6.3 Trans*
gebruiksaanwijzing?
De wisselwerking tussen de actoren in het
domein van de werkgelegenheid en de LGBT
verenigingen in België wordt couranter en
sedert enkele jaren wordt er een specifieke
vraag met betrekking tot genderidentiteiten
geconstateerd.
Zo heeft de Federale Politie sedert 201 3 in
partnerschap met Unia, het Rainbowhouse
Brussels (voor de LGB aspecten) en Genres
Pluriels (voor de trans* aspecten) een interne
informatiecampagne op poten gezet. Die
campagne betreft het onthaal van trans*
personen door de politie maar gaat ook over
trans* politiemensen binnen de organisatie.
Zo werd de organisatie van meerdere
vormingssessies mogelijk (op vrijwillige basis
maar met invloed op de barema’s) met
gemiddeld 1 5 deelnemers. Ook een
“diversiviteitsnamiddag” ter sensibilisering
van het personeel vond plaats op vraag van
de Federale Politie.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt
actief aan de sensibilisering van het
gemeentepersoneel inzake stereotypes en
homofobe en transfobe discriminaties
samen met expertenverenigingen, met name
de campagne "All Genders Welcome"54, met
affiches en vormingen die in 201 6 aan zijn
tweede editie toe is. Van de 1 9 Brusselse
gemeenten namen al 6 gemeenten deel en
toonden zo hun proactieve wens
geïnformeerd te worden.
Naast die campagne werden ook contacten
gelegd met diensten en netwerken op
gemeentelijk niveau op basis van
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onregelmatig terugkerende samenwerking of
soms meer gestructureerd of met de
mogelijkheid in die zin te evolueren.
Ingevolge meerdere rondetafelgesprekken
met als onderwerp “werkgelegenheid en
sociale inzetbaarheid op de arbeidsmarkt”
die georganiseerd werden door Genres
Pluriels, alsmede door vormingssessies
(periodiek en op vraag van specifieke
groepen) door de vereniging zijn de
contacten uitgebreid naar andere actoren op
verschillende niveaus, zoals bijvoorbeeld
Actiris die in Juni 201 6 een “anti-discriminatie
loket” voor sensibilisering van het personeel
heeft
georganiseerd,
gewijd
aan
genderidentiteiten als “beschermd criterium
(…) dat een grondige analyse en reflectie
noodzaakt”

De
vastgestelde
tendens
is
een
verveelvoudiging van de vraag naar
informatie en vorming vanuit verschillende
instellingen op diverse niveaus, die echter
voorlopig nog maar weinig afgestemd zijn op
werkgelegenheid, de vormingen bij de
Federale politie en enkele in het oog
springende acties tijdens campagnes niet te
na gesproken.
Toch laten de bemoedigende resultaten die
werden vastgesteld naar aanleiding van de
invoering van voormelde regelingen gunstige
perspectieven toe voor wat betreft de
stelselmatige sensibilisering, informatie en
vorming van de professionelen betreffende
werkgelegenheid.

54. http://rainbowhouse.be/nl/evenements/all-genders-welcome-campaign/

Sedert 201 3 doet de ABVV onder andere
beroep op Genres Pluriels voor de vorming van
zijn kaderleden en dat in het kader van een
jaarlijks seminarie.

Het feit transidentiteiten in de vormingscursus
op te nemen laat enerzijds een zichtbaarheid
maar tevens het openbreken van de
problematiek toe. De modaliteiten van deze
vorming, die twee volledige dagen in beslag
neemt,
bestaan
zowel
uit
theoretische/informatieve elementen als
praktische oefeningen en laten bovendien een
toegespitste sensibilisering van de deelnemers
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toe, inclusief met betrekking tot de complexe
mechanismen die de perceptie bepalen van
sociale (genormeerde) genderrollen en hun
weerslag in termen van vooroordelen,
ongelijkheden en discriminaties.
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6.4 Van best practices
naar goede praktijken

De sensibilisering/informatie/vorming wordt
een goede praktijk wanneer ze resoluut opteert
voor een structurele aanpak, eerder dan voor
een specifieke en is doeltreffender want ze laat
toe een breed publiek te bereiken door
mettertijd de voorwaarden te creëren voor een
mentaliteitswijziging.

ABVV op de barricaden

“Sedert meerdere jaren organiseren de Syndicale school en de Cel Diversiteit
van de ABVV Brussel in samenwerking met Genres Pluriels een jaarlijkse
opleiding voor met name de syndicale afgevaardigden.
Tijdens die vormingsdagen worden de syndicale afgevaardigden ertoe gebracht
hun referentiekader in vraag te stellen, de sociale genderrolmodellen te
ontrafelen, het stuk seksisme te ontdekken dat zich in eenieder heeft genesteld
en/of dat we in ons dagelijks leven en op het werk ondergaan. Ontrafelen van
wat ons “natuurlijk” lijkt is een eerste etappe in het zich losmaken van
dominantie-mechanismen gebaseerd op het geslacht. Want wij zijn overtuigd
dat alleen door anders naar de realiteit te leren kijken, buiten die binaire visie
die iedereen opsluit in een categorie en een welbepaalde plaats volgens
geslacht, wij echt de ongelijkheden en discriminaties in de wereld van de arbeid
kunnen bestrijden.
Het verbinden van de visie van onze syndicale organisatie met de ervaring en de
visie van een organisatie die strijdt voor de rechten van transgenders en
interseksuelen laat de syndicalisten toe hun dagdagelijkse praktijk te toetsen en
te versterken opdat eenieder, ongeacht zijn geslacht, genderidentiteit of
seksuele voorkeur, op de werkvloer op gelijke voet zou worden behandeld, met
respect en waardigheid.”

Information : rachel.carton@cepag.be & samantha.smith@fgtb.be
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Voor transpersonen op arbeidsgeschikte leeftijd, kan
het werk terecht beschouwd worden als een
smeltkroes van ongelijkheid en onrechtvaardigheid ten
gevolge van het gebrek aan of de onaangepastheid van
de procedures voor de wettelijke erkenning van de
eigen keuze van gender.
Transidentiteiten
zijn
trouwens
ondervertegenwoordigd in het institutioneel beleid en
in de dispositieven voor gelijkheid van kansen en
diversiteit hetgeen hen bijzonder kwetsbaar maakt
voor discriminatie.
Transpersonen zijn zodoende significant meer dan de
bevolking in het algemeen, en ook meer dan de LGB
populatie, onderhevig aan werkloosheid of blootgesteld
aan discriminatie inzake werk en op de werkvloer. Die
vaststellingen worden statistisch zowel op Europees als
op Belgisch niveau bevestigd en tonen onbetwistbaar
aan welke inspanningen nog moeten worden geleverd.
Transpersonen ervaren globaal meer discriminatie als
gevolg van, en hebben meer moeilijkheden met, het
zich outen in de professionele context. Het zich outen
op het werk lijkt nochtans een verbetering van de
toestand met zich te brengen in plaats van omgekeerd,
zeker wanneer de persoon zich door de hiërarchie
gesteund voelt en beschermd wordt door een proactief
beleid van gelijkheid van kansen op het werk.
Omgekeerd kan een gedwongen outing vernietigende
gevolgen hebben en betekent ze een onaanvaardbare
inbreuk op de private levenssfeer. Dit blijft nochtans
zeer veelvuldig voorkomen: administratieve rigiditeit
en vigerende wetgeving leiden nog te veel tot outing!

.../...
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Werk

De oplossing voor een doeltreffende bestrijding van
discriminaties van transidentiteiten op het werk zijn
uiteraard sensibilisering/informatie/vorming van de
actoren in het domein van de werkgelegenheid in
partnerschap met de verenigingen uit het veld en in
het kader van regelingen om een structurele aanpak
te beogen. Transpersonen moeten op ieder niveau van
de arbeidsmarkt gehoor kunnen krijgen wat hen zal
toelaten zich beter te beschermen en te verdedigen in
geval van discriminaties.
De professionelen zijn zich daar trouwens van bewust.
De thans vastgestelde tendens toont een evolutie aan
in de behoeften en verwachtingen inzake
sensibilisering naar goede praktijken en een aanpak
die zich alsmaar meer verwijderd van het
psychiatrisch discours en van de perceptie van
transidentiteiten slecht geïdentificeerd als een
individueel “fenomeen” dat zich alleen in stereotypen
of enkele charismatische persoonlijkheden zou
voordoen, naar of beter in de richting van een
perspectief van integratie en mensenrechten.
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