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WIE ZIJN DE
INTERSEKSE PERSONEN?
Intersekse personen zijn personen geboren met geslachtskenmerken (zoals chromosomen, geslachtsorganen of zelfs
hormonale structuur) die niet volledig overeenkomen met de
mannelijke of vrouwelijke categorieën, of tegelijkertijd behorend
tot beide.
Onze lichamen en onze geslachtskenmerken zijn gezonde en
natuurlijke variaties van de menselijke geslachten.
Deze aangeboren, natuurlijke variaties kunnen veelvoudig zijn:
de interne en/of externe geslachtsorganen, de hormonale en/of
chromosomale structuren komen mogelijk niet overeen met de
medische en sociale verwachtingen, net als andere geslachtskenmerken zoals spiermassa, de verdeling van de beharing of
zelfs de gestalte, om er maar een paar te noemen.
De variaties in geslachtskenmerken zijn niet altijd zichtbaar
bij de geboorte. Ze kunnen op verschillende tijdstippen verschijnen: prenataal, tijdens de kindertijd, in de puberteit of op
volwassen leeftijd.
Een persoon kan dit heel vroeg of veel later in zijn/haar leven
opmerken. Afhankelijk van de omstandigheden en lichamelijke
kenmerken, weten sommige personen mogelijk niet dat ze
interseks zijn.
Intersekse zijn komt veel vaker voor dan men denkt. Volgens de
experts zijn er evenveel intersekse personen als roodharigen. De
intersekse bevolking wordt geschat op 1,7% van de geboorten,
in realiteit ligt dit cijfer waarschijnlijk hoger.
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BENT U INTERSEKS?
Heeft u de term “interseks” gehoord en
stelt u zich vragen? Er zijn details, aanwijzingen in uw persoonlijke geschiedenis
die vragen bij u oproepen?
We hebben een reeks criteria ontwikkeld
die u kunnen helpen om de zaken een
beetje duidelijker te zien.
U werd tijdens uw jeugd geopereerd aan uw onderbuik: de
informatie over dit onderwerp is onduidelijk en/of u hebt soms
schaamte opgemerkt toen het onderwerp werd aangehaald.

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U hebt hormoontherapie gehad (bijv. testosteron, oestrogeen
of progesteron, gonadotrophine, androcur, cortisone).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U hebt «corrigerende» operaties ondergaan aan uw interne
of externe geslachtsorganen (met uitzondering van de besnijdenis).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

Op het moment van de adolescentie werd uw puberteit speciﬁek
opgevolgd door uw arts, met onderzoeken (bloedonderzoek,
echograﬁe...)

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet
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U kende een zeer vroege puberteit (vóór 10 jaar) of een zeer
late puberteit (na 15 jaar).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

Op een bepaald moment in uw leven heeft uw arts een volledige
hormonale behandeling, geavanceerde nieronderzoeken en/of
een karyogram voorgeschreven zonder de reden toe te lichten
en tegelijkertijd oppervlakkig te blijven.

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

Uw gynaecoloog, als u er een heeft geraadpleegd, maakte enkele
opmerkingen, leek verrast, nieuwsgierig tijdens een onderzoek.

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U heeft, of had voorafgaand aan de operatie of het nemen
van hormonen, atypische geslachtsorganen (voorbeelden:
clitoris langer of volumineuzer dan gemiddeld, vagina gesloten of erg oppervlakkig, penis korter dan gemiddeld, locatie
van de urethra atypisch, testikels of eierstokken weinig of niet
functioneel ...).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U stelt zich vragen over een mogelijke onvruchtbaarheid.

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U bent gediagnosticeerd met een karyotype dat verschilt van
het type waaraan u bent toegewezen (XX voor meisjes, XY
voor jongens).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet
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U heeft atypische secundaire geslachtskenmerken (bijvoorbeeld: gezichtshaar of grote spiermassa bij de personen die bij
de geboorte werden erkend als meisjes, aanzetten van borsten
bij de personen die bij de geboorte werden erkend als jongens).

□ Ja

□ Nee

□ Ik weet het niet

U antwoordde “Ja” op alle vragen:
U bent ongetwijfeld interseks.
U antwoordde “Ja” op een
meerderheid van de vragen:
Het is heel goed mogelijk dat u
intersekse bent.
U antwoordde “Ja” op de meeste
vragen:
Het is mogelijk dat u intersekse bent.
U antwoordde “Nee” of “Ik weet het
niet” op verschillende vragen:
Het is nog steeds mogelijk dat u
intersekse bent. Sommige variaties
verschijnen laat in het leven of toevallig
tijdens een medisch onderzoek.

NIET INTERSEKSE PERSONEN
WORDEN “DYADISCH” GENOEMD.
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WELKE GENDERIDENTITEIT
VOOR INTERSEKSE PERSONEN?
Intersekse personen kunnen zich identiﬁceren als vrouwen, als
mannen, of als niet-binair, ze kunnen cisgenders of transgenders
zijn. Genderidentiteiten van intersekse personen zijn meervoudig.

WELKE SEKSUELE ORIËNTATIES VOOR
INTERSEKSE PERSONEN?
De seksuele voorkeuren van intersekse personen zijn net zo
gevarieerd als bij dyadische personen.

WELKE TERMEN GEBRUIKEN?
Hermafroditisme

Ambiguïteit

De term hermafroditisme, die sinds het einde van de negentiende
eeuw door de geneeskunde wordt gebruikt, is biologisch verkeerd:
de interseksen zijn geen half mannelijke, half vrouwelijke wezens,
met een tweevoudig functioneel genitaal apparaat.
Sommige interseksen hebben zich echter de stigmatiserende en
exotiserende lading van de term toegeëigend en er een politieke
identiteit van gemaakt.
Opgelet, zelfs als sommige intersekse personen deze term gebruiken, is het erg misplaatst voor dyadische personen om dit te doen.
Het is zelfs beledigend om te spreken van een intersekse persoon als “noch man noch vrouw”, “ambigu” enz. als de persoon
zichzelf niet als zodanig identiﬁceert.
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WELKE TERMEN GEBRUIKEN?
Interseksualiteit

Intersekse conditie

We moeten “intersekse conditie” gebruiken en niet “interseksualiteit” omdat intersekse conditie niets te maken heeft
met seksualiteit.
Inter*
Veel personen met een variatie weigeren de verwijzing naar seks (en
naar seksualiteit) omdat deze term geconnoteerd is in onze cultuur.
Daarom geven ze er de voorkeur aan zichzelf te identiﬁceren als
inter* personen, een inclusieve term die alle vormen van intersekse condities omvat.
Ziekten, problemen, anomalieën, aandoeningen
De intersekse varianten vormen voor het grootste deel geen
gevaar voor de gezondheid.Intersekse conditie is geen ziekte.
Sommige intersekse personen worden vanaf de geboorte verminkt en vol met hormonen gestoken om aan sociale normen en
standaarden te voldoen, bij anderen gebeurt dit later in het leven.
Mutilaties gebeuren niet alleen bij baby’s.
De term “problemen, anomalieën, stoornissen” van de seksuele
ontwikkeling, die lang door de medische wereld werd gebruikt,
is pejoratief en moet daarom worden verbannen. We moeten de
voorkeur geven aan de term “intersekse” of “variaties in geslachtskenmerken”, die duidelijk, neutraal en puur beschrijvend is.
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Intersekse

Interseksueel

– Het woord intersekse is geen zelfstandig naamwoord. Dus
iemand een intersekse noemen, is onjuist.
– Intersekse personen: verwijst naar al diegenen die afwijken
van de normatieve deﬁnities “mannelijk” en “vrouwelijk” die
door de geneeskunde en door de maatschappij zijn gemaakt,
en die vaak worden “gecorrigeerd” tijdens de vroege jeugd of
adolescentie.
– Intersekse conditie is geen vorm van seksualiteit. Het is ook
geen seksuele oriëntatie en ook geen genderidentiteit. De term
“interseksueel” wordt daarom niet meer gebruikt.
Intergender
Is een intersekse of niet-intersekse persoon die de genderbinariteit weigert en/of leeft in een minderheidsgeslacht (niet-binaire
genderidentiteit). Deze term is niet noodzakelijk van toepassing
op intersekse personen. Zonder context kan het verwarrend zijn
(zie hierboven de meervoudige genderidentiteiten van intersekse
personen). Niettemin kunnen sommige intersekse of dyadische
personen intergender zijn.
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ONZE STELLINGEN
Als een intersekse organisatie en lid van OII Europa is Genres
Pluriels gekant tegen de pathologisering van intersekse personen.
We proberen het recht op lichamelijke integriteit, fysieke autonomie en zelfbeschikking van intersekse personen te waarborgen.
Dit betekent:
– het einde van verminkingen, sterilisaties, niet-consensuele
hormonale behandelingen voor intersekse personen, ongeacht
hun leeftijd, dat wil zeggen respect voor hun fysieke integriteit;
– de volledige informatie van intersekse personen, en voor
minderjarigen van hun omgeving, inclusief toegang tot niet
pathologiserende informatie. Dit omvat het creëren en animeren
van ondersteunings- en uitwisselingsgroepen en het delen van
theoretische en historische kennis over intersekse personen;
– de opleiding van al het personeel (medisch, sociaal, juridisch...) in contact met intersekse personen van alle leeftijden
en hun omgeving;
– de schrapping van de vermelding van gender of geslacht
in de burgerlijke staat.

DE BELANGRIJKE DATA?
26 oktober: Internationale dag van de intersekse zichtbaarheid
8 november: Internationale dag van de intersekse solidariteit
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MEER INFORMATIE?
Genres Pluriels
https://www.inter-section.be
Intersekse Vlaanderen
https://www.interseksevlaanderen.be
Intersex Belgium
https://www.intersexbelgium.be
Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID)
http://nnid.nl
Intersex & Transgender Luxemburg (ITGL)
http://itgl.lu
In het Engels:
OII Europe
https://oiieurope.org
ILGA Europe
https://www.ilgaeurope.org/resources/thematic/intersex
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Contact:
E-mail: inter@genrespluriels.be
Genres Pluriels
https://www.inter-section.be
Wenst u ons te steunen:
IBAN: BE94 5230 8026 1414
BIC/SWIFT: TRIOBEBB
Rekeninghouder: Genres Pluriels VZW
In de mededeling: naam + voornaam + e-mailadres + “gift”
Credits/Bronnen:

https://cia-oiifrance.org

Verantwoordelijke uitgever: Genres Pluriels vzw contact@genrespluriels.be

