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> Geslacht (sex) gaat over aangeboren lichamelijke 

kenmerken: heeft iemand vrouwelijke geslachts-

kenmerken, mannelijke, of een mix van allebei? 

> Genderidentiteit (identity) gaat over gevoel. Voelt 

iemand zich man, vrouw, iets daartussenin, allebei, geen 

van beide? 

> Genderexpressie (expression) is de manier waarop 

iemand de genderidentiteit uit: kleding, spraak, kapsel… 

> Seksuele voorkeur (attraction): tot wie voelt iemand zich 

aangetrokken? 

Al deze aspecten vormen een spectrum. Je kunt je 

bijvoorbeeld in het aspect genderidentiteit helemaal niet 

‘vrouwelijk’ voelen, een beetje ‘vrouwelijk’ voelen, of je 

heel erg ‘vrouwelijk’ voelen. Op deze manier werkt het ook 

voor mannelijkheid. De aspecten staan los van elkaar. Je 

kunt je bijvoorbeeld ‘vrouwelijk’ voelen (genderidentiteit), 

maar je meer ‘mannelijk’ kleden (genderexpressie). 

 

Wat betekenen al die letters? 
Lesbisch: vrouwen die zich seksueel en/of romantisch 

aangetrokken voelen tot vrouwen. 

Homoseksueel: mannen die zich seksueel en/of 

romantisch aangetrokken voelen tot mannen. 

 

 

 

Inleiding 

Deze reader is samengesteld door Anti 

Discriminatie Bureau Zeeland (ADB 

Zeeland) als onderdeel van het LHBTI-

project. Sinds 2012 participeren de 

Regenbooggemeenten Goes en 

Middelburg samen met ADB Zeeland in 

het LHBTI-project, mogelijk gemaakt 

vanuit het Ministerie van OCW. Doel van 

het project is om de sociale acceptatie, 

veiligheid, weerbaarheid en sociale 

acceptatie van LHBTI-inwoners te 

bevorderen.  

In 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar 

het welbevinden, het veiligheidsgevoel 

en de ervaringen van discriminatie en 

geweld van de Zeeuwse LHBTI 

gemeenschap. De infographic van de 

resultaten vindt u hier.   

Deze reader is bedoeld voor professionals 

die te maken krijgen met LHBTI personen 

in de hulpverlening. Hij is ook te vinden 

op onze website:  

https://www.adbzeeland.nl/projecten/lh

bti.  

Voor deze reader is gebruik gemaakt van 

bronnenmateriaal van Movisie. 

 

https://www.adbzeeland.nl/sites/default/files/inline-files/Infographic%20definitieve%20versie.pdf
https://www.adbzeeland.nl/projecten/lhbti
https://www.adbzeeland.nl/projecten/lhbti
https://www.movisie.nl/
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Biseksueel: mensen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen 

tot zowel mannen als vrouwen. 

Transgender is een verzamelnaam voor personen bij wie het 

geboortegeslacht niet overeenkomt met de genderidentiteit. 

“Trans” omvat een spectrum aan mensen, waaronder: 

> Trans(gender) man. Een transgender man identificeert zich als man, 

maar werd bij de geboorte voor meisje aangezien en zo geregistreerd. 

> Trans(gender) vrouw. Een transgender vrouw identificeert zich als vrouw, 

maar werd bij de geboorte voor jongen aangezien en zo geregistreerd. 

Soms worden non-binaire mensen onder de parapluterm ‘transgender’ gerekend. Niet alle non-

binaire mensen identificeren zich echter als transgender. Non-binaire mensen vallen buiten de 

binaire hokjes man en vrouw. Ze identificeren zich bijvoorbeeld noch als man, noch als vrouw, of 

juist als allebei tegelijk. 

Intersekse is een parapluterm voor aangeboren condities waarbij iemand wordt geboren met zowel 

mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Bijvoorbeeld: een meisje met XY-chromosomen. 

Voor meer informatie over intersekse, zie https://bit.ly/35WnfmP.  

 

Welzijn en gezondheid

LHBTI+ personen hebben vaak last 
van minderheidsstress. Depressie 

en gebrek aan zelfacceptatie 
komten vaak voor. Trans-personen 

kampen relatief vaak met hoge 
werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid. Dit kan 
samengaan met psychische 

problemen. Bij intersekse personen 
kan het gebrek aan zeggenschap 
over de medische behandelingen 

die ze (als baby) hebben ondergaan 
invloed hebben op het welzijn en 

de gezondheid.

Negatieve 
reacties

Uit een 
onderzoek van 
de UvA (2016) 

blijkt dat één op 
de vijf LHBT 

personen in het 
jaar voorafgaand 

aan het 
onderzoek LHBT-

gerelateerd 
geweld heeft 
meegemaakt.

Aantallen

4 tot 7% van de Nederlandse 
volwassenen is LHB. T: 3.9% 

van de Nederlandse bevolking 
identificeert zich niet met het 
geboortegeslacht. I: 1 op de 

200 mensen (0.5% van de 
Nederlandse bevolking) wordt 

geboren met 
interseksekenmerken.

Acceptatie

In Nederland vindt 92% van de 
bevolking dat LHB personen mogen 

leven zoals ze zelf willen. 57% van de 
Nederlanders zegt positief te staan 

tegenover transgender personen, 34% 
is ‘neutraal’ en 9% zegt negatief te zijn. 
Het lijkt erop dat intersekse personen 

steeds meer geaccepteerd worden. 
Medisch ingrijpen bij de geboorte wordt 

nu steeds meer gezien als ongewenst.

“cisgender” wordt 

gebruikt voor mensen 

bij wie het 

geboortegeslacht 

overeenkomt met de 

genderidentiteit. 

En de + dan? 

Achter LHBTI wordt vaak een + gezet, om aan te geven dat er nog meer mensen in deze gemeenschap horen, zoals:  

> Queer: een parapluterm voor iedereen die niet heteroseksueel en/of cisgender is. 

> Aseksueel/aromantisch: mensen die geen seksuele/romantische aantrekkingskracht ervaren. 

> Panseksueel: mensen die niet vallen op een bepaald geslacht, maar op karakter of persoonlijkheid. 

https://bit.ly/35WnfmP
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-10/Handreiking-LHBTI-emancipatie-Feiten-en-cijfers.pdf
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Zelfmoordpogingen komen onder LHBTI+personen relatief vaak voor. 8% van de Nederlandse 

LHB-ers deed wel eens een zelfmoordpoging en bijna de helft dacht wel eens aan zelfmoord. 21% 

van de transgender personen die meededen aan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau deed een zelfmoordpoging en 69% dacht wel eens aan zelfmoord. 

Aandacht voor mensen in een (extra) kwetsbare positie 
 

 

 

Zie ook de 

module van 

Movisie: 

Ondersteunen 

van LHBT-

ouderen. 

 

 

 
Zie ook de 

modules van 

Movisie: Hoe 

ondersteun je 

jongeren met 

lesbische, homo-, 

bi- of transgender 

(LHBT)gevoelens? 

en Jong en 

transgender. 

 
Zie ook de 
module van 
Movisie Coming 
in en de 
handreikingen 
Geloven onder 
de regenboog en 
De kastdeur op 
een kier.  

 

Dubbelbinding. Er kan een conflict ontstaan tussen de loyaliteit aan de familie en het verlangen uiting 

te geven aan LHBTI+ gevoelens. Er is kans op dubbele discriminatie: vanwege de LHBTI+ identiteit en 

vanwege de culturele/religieuze achtergrond. Ook is de kans op een moeizame coming out met 

negatieve reacties of zelfs verstoting relatief groot. Dit kan leiden tot psychische problemen en/of dak- 

of thuisloosheid. Let op: het idee van een coming out is Westers, en niet voor iedereen passend. 

Biculturele LHBTI+ personen kunnen ook te maken krijgen met eergerelateerd geweld. Soms is 

uitkomen voor de gevoelens een schending van de familie-eer. Om de eer te herstellen, kan de familie 

overgaan tot mishandeling, uithuwelijking, of moord. 

LHBTI+ ouderen (‘roze ouderen’) 
LHBTI+ ouderen lopen een groter risico op eenzaamheid, middelengebruik of 

psychische problemen dan hetero/cisgender ouderen. Ongeveer een derde van 

de LHB-ouderen is tegen niemand open over zijn of haar seksuele voorkeur. 

Zelfmoordpogingen worden meer dan twee keer zo vaak gerapporteerd door 

deze LHB-ouderen in vergelijking met niet-LHB-ouderen. Sommige ouderen met 

transgender gevoelens of een intersekse-conditie ervaren een drempel om tijdig 

hulp te zoeken bij lichamelijke ongemakken. Veel van hen hebben gedurende 

hun hele leven last gehad van schaamte en stigma. Dit vraagt speciale aandacht 

als zij op latere leeftijd afhankelijk worden van zorg. 

 

LHBTI+ jongeren 
LHBTI+ jongeren kunnen te maken hebben met negatieve reacties, een verminderde 

psychische gezondheid, meer schoolgerelateerde problemen en meer 

middelengebruik. Zelfmoordpogingen komen onder LHB jongeren 4.5 keer vaker voor 

dan onder heteroseksuele jongeren. Veel LHBTI+-jongeren praten niet over hun 

LHBTI+-zijn. Toch kan het openlijk delen van persoonlijke gevoelens een positieve rol 

spelen: dit kan angst en depressie verminderen. 73% van de transgender jongeren 

heeft psychische problemen. Met transgender jongeren die uitzicht hebben op 

operaties en hormoonbehandeling gaat het relatief beter. Over jonge intersekse 

personen is weinig bekend. 

 

Biculturele en religieuze LHBTI+ personen 
Biculturele LHBTI+ personen hebben naast hun Nederlandse achtergrond een 

band met een andere cultuur. In 2014 bleek uit onderzoek van het SCP dat de 

acceptatie van homoseksualiteit lager is onder migrantengroepen dan onder 

autochtonen. De obstakels die biculturele LHBTI+ personen kunnen 

tegenkomen, overlappen voor een deel met de mogelijke problemen van 

LHBTI+ personen uit (streng) religieuze gemeenschappen. BV:  

 

https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Worden-wie-je-bent_drukker.pdf
https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/2015/06/Worden-wie-je-bent_drukker.pdf
https://www.movisie.nl/training/online-training-ondersteunen-lhbt-ouderen
https://www.movisie.nl/training/online-training-ondersteunen-lhbt-ouderen
https://www.movisie.nl/training/online-training-ondersteunen-lhbt-ouderen
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/training/online-training-jong-transgender
https://www.movisie.nl/training/online-training-jong-transgender
https://www.movisie.nl/training/online-training-coming
https://www.movisie.nl/training/online-training-coming
https://www.movisie.nl/publicatie/geloven-onder-regenboog
https://www.movisie.nl/publicatie/geloven-onder-regenboog
https://www.movisie.nl/publicatie/kastdeur-kier
https://www.movisie.nl/publicatie/kastdeur-kier
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Praktische tips 

 

DO: 
> Vraag op neutrale wijze naar liefde, relaties en gender. Vermijd stereotypen over mannelijke en vrouwelijke rollen 

en taken. 

> Realiseer je dat er een taboe heerst rondom het onderwerp en dat mensen vaak geleerd hebben hun seksuele 

identiteit / genderidentiteit verborgen te houden. 

> Ken risico’s voor LHBTI+ personen (depressie, eenzaamheid, suïcide, eergerelateerd geweld) 

> Versterk zelfacceptatie. Laat merken dat je zelf op je gemak bent met LHBTI+ personen. Vertel dat twijfels normaal 

zijn. Verken samen mogelijkheden, bijvoorbeeld om het aan anderen te vertellen. 

> Wijs -als aanvulling op de hulpverlening- op organisaties waar ze mensen kunnen ontmoeten die zich in dezelfde 

situatie bevinden. Help zo bij het opbouwen van een ondersteunend netwerk. 

> Heb oog voor mogelijke complicerende factoren, zoals een biculturele/religieuze achtergrond. Wees 

cultuursensitief, bied ruimte voor het geloof. Bij een onveilige situatie maak je samen een vluchtplan. Ook kun je 

samenwerking zoeken met het steunpunt huiselijk geweld, het steunpunt eergerelateerd geweld, of de politie.  

> Ken de partners, zoals belangenbehartigers (zie sectie 4). Signaleer discriminatie van LHBTI+ personen bij de lokale 

antidiscriminatievoorziening of bij de politie. 

> Hanteer de zelfbenoeming van de cliënt. Spreek niet van ‘lesbisch’ als de cliënt zelf de uitdrukking ‘op vrouwen 

vallen’ gebruikt. Volg bij het gebruiken van persoonlijk voornaamwoorden de voorkeur van de cliënt. Is het niet 

duidelijk welk voornaamwoord iemand verkiest, vraag het dan. 

> Regel indien nodig opvang en ondersteun bij praktische problematiek. Het is cruciaal dat de opvangfaciliteiten 

deskundig, veilig en geschikt zijn. 

 

DON’T: 
> Ga er niet automatisch vanuit dat mensen heteroseksueel en cisgender zijn!  

> Ga er niet vanuit dat LHBTI+ personen zich welkom en veilig voelen door geen onderscheid te maken of er niet 

naar te vragen. Hun specifieke situatie wordt dan niet onderkend. 

> Denk niet meteen dat LHBTI+ zijn in deze tijd geen probleem meer is. Veel LHBTI+ personen zijn of werden 

geconfronteerd met afwijzing, pesterijen, discriminatie, uitsluiting of geweld. 

> Stuur niet aan op een coming out als de cliënt hier niet klaar voor is. Het is beter een veilige setting te creëren 

waarin de hulpvrager ruimte ervaart om zelf te beslissen over een eventuele coming out. 

> Spreek niet over ‘transseksualiteit’ als je een transgender persoon bedoelt. Transseksualiteit is een medische term 

voor de diagnose van mensen die een geslachtsoperatie nodig hebben. Maar niet alle transgender personen willen 

een operatie. Zeg ook nooit ‘omgebouwd’, maar spreek over de ‘transitie’ of ‘in transitie gaan’. 

> Vragen als ‘hoe heette je voor je transitie’, ‘welke operaties heb je gehad’, ‘hoe heb je seks’ kun je beter niet 

stellen aan een transgender- of intersekse persoon als dit niet relevant is voor de hulpverlening.  

> Spreek niet zonder toestemming tegen anderen over het LHBTI+ zijn van de cliënt. Bespreek de mate van 

geheimhouding en registratie. 
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4. Sociale kaart (voor doorverwijzing) 
 

Let op: niet al deze instanties worden vergoed door de verzekeraar of WMO! Zie ook 

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/sociale-kaart en www.rozehulpverlening.nl.  

  - Johan Boone (MWRZ) 

  - Elly van Asselt (zelfstandig natuurgeneeskundig therapeut) 

  - Mari van den Burg (zelfstandig gestalttherapeut) 

  - By Tab Coaching 

  - LFB Goes  

  - Via Guit Praktijk voor Psychologische behandeling en ADHD 

  - Aandacht werkt  

  - Praktijk Seksuele Gezondheid Zeeland 

  - Counseling Walcheren (Manon Hoogenraad) 

> Websites: 

  - LCC+: voor christelijke LHBT+ers. Zie ook LKP 

  - ChristenQueer: voor christelijke LHBT+ers 

  - Stichting Maruf: voor moslim LHBT+ers.  

  - Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) 

  - COC Zeeland: voor ontmoeting 

  - Iedereen is anders: voor LHBTI+ jongeren en hun ouders 

  - Roze in Blauw Zeeland/West-Brabant: LHBTI-netwerk binnen de politie 

  - ADB Zeeland: meld discriminatie 

 - Transgender Netwerk Nederland 

 - Transvisie 

 - Movisie 

5. Meer lezen? Deze reader is gebaseerd op de volgende bronnen: 
Sophie Schers, Elise van Alphen (TNN). Hoe spreek je transgender personen op de juiste manier aan? 
Movisie. 5 vragen over intersekse beantwoord. 
Movisie. Geloven onder de regenboog.  
Movisie. Handreiking LHBTI-emancipatie: 10 keer vraag en antwoord over intersekse. 
Movisie. Handreiking LHBTI-emancipatie: De kastdeur op een kier.  
Movisie. Handreiking LHBTI-emancipatie: Feiten en cijfers op een rij. 
Movisie. Hoe ondersteun je jongeren met lesbische, homo-, bi- of transgender (LHBT)gevoelens? 
Movisie. Hoe ondersteun je mensen met transgender gevoelens? 
Movisie. Hoe ondersteun je ouderen met lesbische, homo-, bi- of transgender (LHBT)gevoelens? 
Movisie. Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens. 
Movisie. Kijk jij al door een roze bril? Omgaan met LHBTI+ers vanuit de praktijk van het sociaal werk. 
Movisie. Overzicht e-learnings: Een overzicht van bruikbare tools voor sociaal professionals. 
Website Iedereen is anders 

6. Modules van Movisie 
Module Aandacht voor transgender gevoelens bij cliënten 

Module Coming in: hoe ondersteun je LHBT-personen met een biculturele achtergrond 

Module Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij een hulpvraag 

Module Jong en transgender 

Module Ondersteunen van LHBT-ouderen 

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/sociale-kaart
http://www.rozehulpverlening.nl/
https://www.mwrz.nl/
https://deerne.nl/
https://bytab.nl/
https://lfb.nu/
https://www.viaguit.nl/
https://aandachtwerkt.org/
https://www.seksuelegezondheidzeeland.nl/
https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/sociale-kaart/counseling-walcheren
https://www.lccprojecten.nl/
https://www.lkp-web.nl/
https://www.christenqueer.nl/
http://www.maruf.eu/
http://nnid.nl/organisaties/
https://www.coczeeland.nl/
https://iedereenisanders.nl/
https://www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html
http://www.adbzeeland.nl/
http://www.transgendernetwerk.nl/
http://www.transvisie.nl/
http://www.movisie.nl/lhbti
https://www.oneworld.nl/lezen/seks-gender/lhbti/hoe-spreek-je-transgender-personen-op-de-juiste-manier-aan/
https://www.movisie.nl/artikel/5-vragen-over-intersekse-beantwoord
https://www.movisie.nl/publicatie/geloven-onder-regenboog
https://www.movisie.nl/publicatie/10-keer-vraag-antwoord-over-intersekse
https://www.movisie.nl/publicatie/kastdeur-kier
https://www.movisie.nl/publicatie/feiten-cijfers-rij
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-jongeren-lhbt-gevoelens
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-ondersteun-je-mensen-transgender-gevoelens
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-08/Hoe-ondersteun-je-ouderen-met-LHBT-gevoelens.pdf
https://www.monitorlerensignaleren.nl/sites/default/files/downloads/seksuele-diversiteit/Ketenaanpak%20voor%20migranten%20met%20homoseksuele%20gevoelens%20%5BMOV-222085-0.3%5D.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/kijk-jij-al-door-roze-bril
https://www.movisie.nl/artikel/overzicht-e-learnings-meer-aandacht-lhbt-gevoelens
https://iedereenisanders.nl/
https://www.movisie.nl/training/online-training-aandacht-transgendergevoelens-clienten
https://www.movisie.nl/training/online-training-coming
https://www.movisie.nl/training/online-training-hoe-ondersteun-je-lhbt-clienten-hulpvragen
https://www.movisie.nl/training/online-training-jong-transgender
https://www.movisie.nl/training/online-training-ondersteunen-lhbt-ouderen

