
Transvisie heeft bijeenkomsten voor:
• transgender vrouwen
• transgender mannen
• transgender kinderen
• transgender jongeren
• transgender jongvolwassenen
• non-binaire mensen
• transgender mensen met vragen met  
  betrekking tot hun geloof
• partners, ouders en kinderen van  
  transgender mensen
• ouders en broertjes en zusjes van  
  transgender kinderen en jongeren. 

Transvisie organiseert jaarlijks op diverse plaat-
sen in Nederland ca. 110 bijeenkomsten. Zie voor 
het actuele aanbod transvisie.nl 

Informatievoorziening
• telefonisch contact op meerdere werkdagen
• behandeling van vragen via e-mail
• contacttelefoons 24/7 (zie website)
• individueel gesprek voor wie met veel vragen  
   zit
• bezoek aan transgender mens in het zieken-   
   huis na een genderaanpassende operatie
• website, Facebookpagina, forum voor ouders    
  van transgender kinderen
• boekjes en folders
• voorlichting op verzoek op scholen,  
  opleidingen, partnerorganisaties, etc.

Belangenbehartiging
• door middel van contact met ministerie, 
  toezichthoudende instanties, genderteams,   
  andere behandelaars, zorgverzekeraars etc.  
  trachten de situatie voor transgender    
  mensen, met name in de zorg, te verbeteren
• ondersteunen van transgender mensen die  
  problemen ervaren bij hun individuele traject.

Medewerkers
Alle activiteiten en werkzaamheden van Trans-
visie worden uitgevoerd door vrijwilligers uit 
de doelgroep, mensen die zelf hebben erva-
ren wat transgender-zijn is of die dicht bij hen 
staan of die transgender mensen een warm 
hart toedragen. Onze vrijwilligers worden 
regelmatig bijgeschoold om hun expertise op 
peil te houden.

Informatie en contact
Transvisie heeft een website met veel infor-
matie, zowel uit binnen- als buitenland, waar-
onder: actueel nieuws, informatie over het 
medische en psychosociale transitietraject, 
onderling contact, boeken en films en per-
soonlijke verhalen.

transvisie.nl

Facebookpagina met veel actuele informatie 

facebook.com/TransvisieNL



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 lichaams- 
kenmerken. Dit wordt genderdysforie of  
genderincongruentie genoemd. 

Er zijn mensen die zich (meer) vrouw voelen 
in een mannenlichaam of die zich (meer) man 
voelen in een vrouwenlichaam. Ook zijn er 
mensen die zich man noch vrouw of juist  
allebei voelen. 

Al deze mensen passen hun leven op verschil-
lende manieren aan. 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 ervaart ongeveer 1 op 50-100 
mensen enige vorm van genderdysforie, dat 
zijn minstens 80.000 mensen. 

“ De term transgender wordt gebruikt voor  
iemand wiens genderidentiteit niet overeen komt 

met het geboortegeslacht. ”

Ondersteuning 
Sommige transgender mensen lukt het prima 
om zelf invulling te geven aan wie ze zijn en 
hoe ze leven. Maar niet iedereen komt daar 
zelfstandig uit. Sommigen hebben psycholo-
gische hulp nodig om te ontdekken wie ze zijn, 
of medische hulp om hun lichaam te laten  
passen bij hun gender. Ouders van  
transgender kinderen willen weten wat er met 
hun kind aan de hand is.

Transgender mensen kunnen voor hun  
psychologische begeleiding of medische  
behandeling terecht bij een aantal gespeciali-
seerde genderteams en behandelaars. Deze 
verlenen professionele hulp in de vorm van: 
diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

In aanvulling op wat deze genderteams en be-
handelaars doen, biedt Transvisie ondersteun-
ing aan mensen voor, tijdens en na het transi-
tieproces, maar ook aan mensen die geen of 
slechts een beperkte transitie overwegen.

Als je nog zoekende bent naar je identiteit of 
niet of nog niet terecht wilt bij een genderteam 
of behandelaar, dan kun je wél terecht bij  
Transvisie. 

Transvisie ondersteunt bij problemen en situ-
aties die transgender mensen in het dagelijks 
leven tegenkomen, waar de professionele 
hulpverleners geen tijd voor of antwoord op 
hebben. 

Transvisie
Transgender mensen zien zichzelf niet als 
patiënt: ze zijn niet ziek. Toch is er voor hen 
een patiëntenorganisatie. Door voor deze 
organisatievorm te kiezen kan een groep 
gedreven, ervaringsdeskundige vrijwilligers 
ondersteuning bieden aan transgender 
mensen en hun naasten. Transvisie ontvangt 
een subsidie van het ministerie van VWS en 
wordt ondersteund door vele donateurs

Transgender mensen hebben het niet altijd 
gemakkelijk: 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. 
Transvisie heeft daarbij een drietal kerntaken:
• lotgenotencontact
• informatievoorziening
• belangenbehartiging.
 
Lotgenotencontact
Transvisie biedt lotgenotencontact aan in de 
vorm van zelfhulp. Lotgenotencontact is  
belangrijk. Weten dat je niet de enige bent, het 
delen van gevoelens, ervaringen en kennis is 
van groot belang. Dit geldt niet alleen voor de 
transgender mensen, maar ook voor hun  
directe omgeving. Transvisie biedt lot- 
genoten de gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Het bieden van een veilige omgeving en het 
bevorderen van acceptatie en zelfontplooiing 
staan hierbij centraal.
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