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De aandacht voor transgenders neemt de laatste jaren toe in Nederland. De
overheid en diverse maatschappelijke organisaties spreken in diversiteitsbeleid
over LHBT-individuen (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).
De prevalentie van lesbische, homoseksuele en biseksuele individuen is via allerlei
grootschalige studies onderzocht. Over transgenders daarentegen is er nauwelijks
informatie beschikbaar. De huidige studie zet een eerste stap in het onderzoeken
van de prevalentie van transgenderisme en van de houding van de Nederlandse
bevolking ten opzichte van transgenders. Hiertoe zijn in het onderzoek Seksuele
Gezondheid in Nederland 2011 een aantal vragen over transgenders opgenomen.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt:
•

•
•

•
•

•

•

De groep transgenders is aanzienlijk groter dan eerdere studies suggereren.
Deze eerdere studies zijn vaak gebaseerd op cijfers over aanmeldingen bij
genderklinieken en rechtbanken.
5,7% van de mannen en 4,0% van de vrouwen in Nederland voelt zichzelf
niet eenduidig man of vrouw.
0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen in Nederland heeft een
ambigue genderidentiteit (gelijke psychologische identificatie met het
andere geslacht) of incongruente genderidentiteit (sterkere identificatie
met het andere geslacht) in combinatie met genderdysfore gevoelens (een
hekel hebben aan hun mannenlichaam dan wel vrouwenlichaam) en een
medische behandelwens.
Er is een grote diversiteit binnen de groep transgenders.
Er is geen sprake van een duidelijke (trans)genderdichotomie. Er is eerder
sprake van een continuüm waarbij de groep die zich in het midden bevindt
(personen met een ambigue genderidentiteit zonder genderdysfore
gevoelens en/of medische behandelwens) veel groter is dan de groep aan
het uiteinde (met genderdysfore gevoelens en medische behandelwens).
Het percentage Nederlanders dat niet met genderambivalente mensen wil
omgaan is aanzienlijk: ongeveer één op de vijf Nederlanders staat afkeurend
tegenover mensen die niet makkelijk in de man/vrouw-dichotomie passen.
Dat betekent dat transgenders met grote regelmaat te maken krijgen met
mensen die vinden dat er iets mis met hen is of die liever niet met hen
omgaan.

•

•

59% van de Nederlanders steunt de mogelijkheid van een
geslachtsaanpassende operatie. 39% vindt dat transgenders deze operatie
wel zelf moeten betalen.
Het onderzoek bevestigt de noodzaak om meer aandacht te creëren voor
transinclusief (overheids)beleid, om discriminatie actief tegen te gaan en om
de maatschappelijke kennis over en sociale acceptatie van transgenders te
vergroten. De nieuwe wettelijke verplichting voor scholen om aandacht te
besteden aan seksuele diversiteit is in dit licht een positieve stap.
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