
 
Transgender
Bij de geboorte wordt ieder kind op basis 
van de uitwendige geslachtskenmerken een 
geslacht of gender toegekend: man of vrouw.
Voor de meeste mensen komt het geslacht dat 
ze ervaren overeen met hun lichaam.
Bij sommige mensen klopt dit gevoelsmatig 
niet. Zij ervaren een ongenoegen met hun 
toegewezen gender en/of hun lichaamsken-
merken. Dit wordt genderdysforie genoemd.  

 Er zijn mensen die zich (meer) vrouw voelen in 
een mannenlichaam of (meer) man voelen in 
een vrouwenlichaam. 
Deze mensen passen hun leven op verschil-
lende manieren aan: van crossdressing 
(semi/permanent in een andere rol leven), 
transgender (een rol zoeken tussen de beide 
genders in) tot transseksualiteit (aanpassen 
van de geslachtskenmerken),  en vele varianten 
hier tussenin.

Door het aannemen van een passende rol  
en/of kledingkeuze, eventueel aangevuld met 
hormoongebruik en/of operaties, geven zij 
vorm aan hun identiteit.
In Nederland ervaar ongeveer 1 op 50-100 
mensen enige vorm van genderdysforie,  
dat zijn minstens 80.000 mensen.

“ De term transgender wordt zowel gebruikt
om alle gendervariaties te omvatten, als

specifiek voor mensen die bewust een 
meervoudige genderrol aannemen. ”

 
Transvisie
 
Patientenorganisatie Transvisie bestaat uit  een 
groep gedreven, ervaringsdeskundige 
vrijwilligers die ondersteuning bieden aan 
andere transgenders en/of hun naasten.   
Transvisie staat voor een betere positie en 
acceptatie van transgenders in de maatschap-
pij.

Transgenders hebben het niet makkelijk: het 
ontdekken van de eigen identiteit is ingrijpend, 
en velen vinden nog vaak weinig begrip in hun 
omgeving voor het proces dat ze doormaken.
Transvisie wil voor hen een steun in de rug 
zijn.

Daartoe biedt Transvisie lotgenotencontact 
aan transseksuelen en transgenders, ouders 
van genderdysfore kinderen en aan hun 
omgeving (partners, kinderen, broers & zusjes, 
familie etc.).  Lotgenotencontact is belangrijk bij 
een transitieproces. Weten dat je niet de enige 
bent en het delen van gevoelens, ervaringen 
en kennis is van groot belang.  
Dit geldt niet alleen voor transgenders maar 
ook voor hun directe omgeving. Transvisie 
biedt lotgenoten de gelegenheid elkaar te ont-
moeten. Het bieden van en veilige omgeving 
en het bevorderen van acceptatie en zelfont-
plooiing staan hierbij centraal. 

Transvisie is een stichting en krijgt subsidie 
van het ministerie van VWS onder voorwaarde 
 dat we voldoende donateurs hebben.

Met uw donatie zorgt u ervoor dat de 
vrijwilligers van Transvisie hun werk kunnen
blijven doen!
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