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� recentere cijfers over de situatie van transgender personen in 

België en hun ervaringen met discriminatie?

� in welke mate en op welke domeinen is er een evolutie in de laatste 

tien jaar?

� in welke mate hebben de in het verleden genomen maatregelen 

een impact gehad op het leven, welbevinden, perceptie en de 

ervaringen van transgender personen?

1. Doelstelling en methodologie

Doelstelling



� Update vragenlijst van 2007: meer gevalideerde 
meetschalen en enkele nieuwe thema’s

� Doelgroep: transgender personen = ruime definitie

� Discriminatie + context

1. Doelstelling en methodologie
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� Vragenlijst i 3 talen: NL/FR/ENG

� online + papier

� www.transgenderinbelgium.be (4/5/2017-
30/6/2017)

� Promocampagne: 5000 folders & 150 posters, 
stand Belgian Pride, advertentie ZiZo, social
media 

� Persbericht 

� Middenveldorganisaties

� Hulpverleners 

1. Doelstelling en methodologie

Werving



� Inclusiecriteria: IC, trans, 16+, laatste 24 maanden in België 
gewoond, meer dan 15’ nodig voor invullen

� verdubbeling van het aantal deelnemers in vgln. 2007

� minder evenwichtige verdeling over regio’s en talen dan 2007

1. Doelstelling en methodologie

Respons: meer dan een verdubbeling met 2007
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2. Kenmerken van de onderzoeksgroep



� 61,6% Assigned Male At Birth - 38,4% AFAB

1. Brede waaier aan genderidentiteitslabels, meerder 
antwoorden mogelijk: vaak combinaties

� AMAB: vrouw (47,7%) en/of trans vrouw (56,2%)

� AFAB: man (36,3%) en/of trans man (59,0%)

� 25% ‘genderqueer’, ‘non-binair’, ‘polygender’ en 
‘genderfluide’ 

� 3,2% travestie

2. beperkt aantal genderidentiteit (GI) categorieën waaruit 
respondent één best passende kon kiezen: (trans) man, 
(trans) vrouw, GNB persoon of travestie. Tevens was er de 
optie om aan te geven “Ik weet het niet, heb geen voorkeur”

2. Kenmerken van de onderzoeksgroep

Sex Assigned At Birth (SAAB) / identiteit



2. Kenmerken van de onderzoeksgroep

SAAB / identiteit: iets meer trans mannen dan in 2007
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Leeftijd: iets jonger dan in 2007

� Gemiddeld 35,9 jaar (16-75) 

� AMAB sign. ouder dan AFAB

Opleiding: meer laagopgeleiden dan in 2007*

� 57,7% max sec onderwijs

� 42,3% hoger onderwijs   

*opvallend voor online bevraging

2. Kenmerken van de onderzoeksgroep



� 77% in afgelopen 24mnd in hetzelfde statuut

2. Kenmerken van de onderzoeksgroep

Werksituatie: minder hoog % werkloos dan in 2007 (België: 8%)
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� 92,3% Belg, 3,5% dubbele nationaliteit, 4,2% andere

� 50,3% in centrumstad, vooral jongeren

2. Kenmerken van de onderzoeksgroep

Nationaliteit en herkomst, regionale spreiding
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� 30,8% ervaart economische stress (B: 13,7%)

2. Kenmerken van de onderzoeksgroep

Economische stress
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3. Openheid, erkenning en welzijn



3. Openheid, erkenning en welzijn

Bewustwording: leeftijd M=12,7 jaar (jonger dan 2007!)



3. Openheid, erkenning en welzijn

Coming out: 94%, leeftijd M=24 jaar
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3. Openheid, erkenning en welzijn

Coming out: 94%, leeftijd M=24 jaar

Bewustwording = M=12,7 jaar 12 jaar ‘wachttijd’ 
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3. Openheid, erkenning en welzijn

Openheid: géén significant verschil voor leeftijd, regio of 
opleidingsniveau. Wel voor GI groep: 
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3. Openheid, erkenning en welzijn

Openheid: vnl. thuis in intieme kring sinds 2 à 5 jaar
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3. Openheid, erkenning en welzijn

Leeft nooit volgens GI: wat zijn de obstakels? (idem als in 2007)
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� Leeft altijd volgens GI: vaak/altijd behandeld volgens GI? 

� 79,6%

� trans man: 84,4% 

� trans vrouw 79,4%

� GNB persoon 61,1%

� Leeft altijd volgens GI + juridisch gewijzigd : vaak/altijd
behandeld volgens GI? 

� 69%

� trans man 88,5%

� trans vrouw 62,5%

� GNB persoon 50%

3. Openheid, erkenning en welzijn

Aangesproken en behandeld worden overeenkomstig de 
ervaren genderidentiteit (GI) (N= 482)
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� 34,8% voornaam gewijzigd

� 20,2% geslachtsregistratie gewijzigd

� Veelal erg recent, cfr .openlijk leven

Indien niet, reden? (% van de respondenten)

� Geen wens tot juridische wijzigingen (ongeveer 1/10) 

� Meeste respondenten wel van plan (49,9% voornaam, 
56,9% geslachtsregistratie) 

3. Openheid, erkenning en welzijn

Wijziging in de officiële registratie van voornaam en geslacht 
(dataverzameling 2007 = oude procedure)
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� 67,3% ervaart goede of zeer goede subj. gezondheid 
(B: 78%)

� Trans vrouwen beter dan trans man / GNB personen
(controle leeftijd, regio, econ. stress)

� Beter indien passabiliteit hoger is, dus indien men correct 
wordt aangesproken

� Neemt af met

� discriminatie-ervaringen

� vermijdingsgedrag

� hogere leeftijd 

� meer economische stress 

3. Openheid, erkenning en welzijn

Psychosociaal welzijn
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� Poging laatste jaar: verhoogde kans indien jong & niet 
openlijk leven volgens GI 

� Ooit poging of gedachte: 58,5% heel duidelijk gelinkt met GI 
of transgender zijn.

� Poging of gedachte laatste jaar: geen hulp gezocht /er zelf 
mee omgegaan: 51,5%

3. Openheid, erkenning en welzijn

Suïcidale gedachten en pogingen
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4. Ervaringen met transzorg



� 35,6% niet nodig

� 15,9% wens dit niet 

� 25,8% angst om hulp te vragen 

� 24,2% angst voor vooroordelen bij hulpverleners

4. Ervaringen met transzorg

Geen hulp gezocht (24,7%) (39,4% in 2007)
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4. Ervaringen met transzorg

Hulp gezocht in afgelopen 24 mnd: ervaringen?
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� Indien ooit hulp gezocht: 21,4% verandert van 
hulpverlener (34% in 2007)

� Huisarts: 6,7%

� Psycholoog: 10%

� Psychiater:5,7% 

� Laatste 24 mnd hulp gezocht: 19,6% verandert van 
hulpverlener

4. Ervaringen met transzorg

Veranderen van hulpverlener
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4. Ervaringen met transzorg

Wachtlijsten: VL, trans mannen, jongeren
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27,2% heeft kinderwens

� 55,1% kreeg info over voortplantingsopties

� Na transzorg: meer info

� GNB personen minder geïnformeerd 

� Belemmering kinderwens?

� adoptieprocedure

� angst voor discriminatie jegens het kind

� kostprijs voor het gebruik van eigen genetisch 
materiaal

4. Ervaringen met transzorg

Fertiliteit
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5. Negatieve ervaringen en discriminatie



5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Vermijdingsgedrag →  significant verminderde subjectieve gezondheid



Soms of frequenter

� inbreuk op de privacy: 32,7%

� ongepaste nieuwsgierigheid: 54,7%

� niet met de gekozen voornaam en/of voornaamwoorden 
aangesproken worden: 55,6%

Niet open:

� kritiek op gedrag, uiterlijk of ideeën 60,9%

Wel open

� inbreuk op de privacy: 43,8%

� conflicten rond kleedkamers en toiletten: 56,6%

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Onderwijs: laatste 24 mnd op school (N=182)

33 /



� Hoe jonger, hoe meer negatievere ervaringen

� Veel in lager en middelbaar

� Meer indien transzorg gehad

� Meer bij trans mannen

� meer negatieve ervaringen op school hangt zeer sterk 
samenhangen met een slechtere algemene gezondheid

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Onderwijs: laatste 24 mnd op school (N=182)
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� meest frequent voorkomende gebeurtenissen (soms of 
vaker) 

� ongepaste nieuwsgierigheid: 37,2%

� niet met de gekozen voornaam en/of 
voornaamwoorden aangesproken worden: 36,3%

� kritiek op uiterlijk, gedrag, of ideeën: 30% 
� Idem als onderwijs: 

� niet openlijk leven volgens GI =  verhoogde kans op 
kritiek op uiterlijk, gedrag of ideeën. 

� wél openlijk leven volgens GI: verhoogde kans 
inbreuken op de privacy

� meer negatieve ervaringen op werk hangt zeer sterk 
samenhangen met een slechtere algemene gezondheid

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Werk in laatste 24 mnd (N=288) 
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� veel negatieve ervaringen 

� Ook vaker meer economische stress

� Ook frequenter vermijdingsgedrag

� Trans vrouwen die openlijk leven volgens GI: vaker geen 
kans bij het solliciteren in vergelijking met trans mannen 

� ruim een kwart is ontmoedigd om (nog verder) te 
solliciteren

� bijna een op de tien verliet werk o.w.v. reacties op GI of 
om reacties te voorkomen (26,6% in 2007)

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Werk in laatste 24 mnd (N=288)
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� Vnl. jongeren, zij die openlijk leven, laagopgeleiden, 
AFAB, en indien in TG zorg rapporteren negatieve 
ervaringen

� (idem als werk) meer negatieve ervaringen in de GZ 
zorg -> frequenter vermijdingsgedrag 

� (idem als werk en school) meer negatieve 
ervaringen -> slechtere algemene gezondheid

� Wallonie significant vaker negatieve ervaringen in de 
GZ zorg dan respondenten uit Vlaanderen

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Gezondheidszorg in laatste 24 mnd
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� Digitaal: 31,4% soms of frequenter 

� Sport: 22,8%

Indien open:

� RVA : 9,3%

� Bank:15,1%

� Trans mannen vaker in sport (33,3%) en 
burgerlijke stand (23,5%)

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Andere diensten of organisaties
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Slechts 10,6% (n = 46) dient klacht in 

Over:

� School:19,1%

� Werk: 31,9%

� Digitaal leven : 12,8%

Geen verschil voor

� GI, SAAB, opleiding, regio of leeftijd

� Wel vaker klachtenmelding indien men openlijk leeft volgens 
GI

� Vaker klachtenmelding indien meer economische stress

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Klacht indienen
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� Stijging in de contact met politie (van 34,2% naar 43,2%)

� Stijging in contact met Instituut  (van 23,7% naar 36,8% 

� Toch relatief kleine aantallen!

� Kennis genderwet is gestegen (van 44,7% naar 83,7%)

� Kennis Instituut is stabiel (73%)

5. Negatieve ervaringen en discriminatie

Negatieve ervaringen, discriminatie en klachten: Klacht
meldingen: 
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6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?



� Opvallend in 2017: ¼ voelt zich geen M of V!

� DERDE GESLACHTSAANDUIDING OF AFSCHAFFING?

� WERKING GENDERWET EVALUATIE?

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Respons en kenmerken
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� Openlijk leven: van 49,6% naar 70%

� Obstakels steeds dezelfde: familie, werk, mening van 
anderen

� Coming out leeftijd drastisch gedaald, maar bewustwording 
blijft rond 12j

� NOOD AAN POSITIEVE BEELDVORMING.

� STEUN VAN DE FAMILIE IS PRECAIR

� INZETTEN OP DE SOCIALE NETWERKEN VAN 
TRANSGENDER PERSONEN

� VROEGER COMING-OUT: DAARDOOR OOK JONGER 
(EN KWETSBAARDER) GECONFRONTEERD MET ALLE 
NEGATIEVE REACTIES

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Obstakels in het leven als trans



� Meer toegang tot transzorg: van 60,6% (2007) naar 75,3% (2017)

� Minder verandering van hulpverlener o.w.v negatieve reactie: van 
34% (2007) naar 21,4% (2017)

� huisartsen meer ‘informatief en behulpzaam’ maar nog vaak 
ook niet geïnformeerd

� TERUGBETALING VAN TRANSZORG TRANSPARANTER

� VOLDOENDE TOEGANKELIJKE TRANSGENDERZORG 
NODIG

� SPECIFIEKE HULPVERLENING VOOR FAMILIELEDEN NODIG

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Transzorg
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� Geen verbeterd mentaal welzijn

� Vaak geen hulp gezocht

� GEZONDHEIDSZORG = KNELPUNT

� GROOT VERSCHIL TUSSEN VLAANDEREN EN 
WALLONIE

� VOORAL TRANSMANNEN EN GNB PERSONEN 

� IN OPLEIDINGEN VOOR ZORGVERLENERS 
STRUCTUREEL AANDACHT NODIG

� TRANSGENDER PERSONEN = DOELGROEP  
SUICIDEPREVENTIE

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Gezondheidszorg
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� VOLDOENDE AANDACHT NODIG VOOR 
TRANSJONGEREN EN HUN OMGEVING (OUDERS EN 
SCHOOL). SCHOOLBESTUREN : PROACTIEF BELEID 
NODIG

� AANGEPASTE DIPLOMA’S EN GETUIGSCHRIFTEN 
(NAAR HET VOORBEELD IN VLAANDEREN) IN ALLE 
REGIO’S

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Negatieve ervaringen, discriminatie en klachten: 
onderwijs
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� WERKGELEGENHEID = AANDACHTSPUNT 

� DISCRIMINATIE TIJDENS HET SOLLICITATIEPROCES 

� SOLLICITATIETRAININGEN 

� SENSIBILISERING EN INFORMATIECAMPAGNES NODIG 

6. Besluit: 10 jaar later: waar staan we?

Negatieve ervaringen, discriminatie en klachten: werk 
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Negatieve ervaringen

Mentaal welzijn

Juridisch kader

6. Besluit: 10 jaar later: tot slot

Overheid moet werken op micro, meso én  macro niveau!
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Rol overheid

Rol overheid

Rol overheid



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent
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Volg ons op

JOZ MOTMANS
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Transgender Infopunt


