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Samenvatting:  

Dit kwalitatief onderzoek peilt naar LGBT-jongeren en hun ontwikkeling van hun seksuele identiteit 

online. 18 LGBT-jongeren tussen de 17 en 30 jaar participeren aan vier focusgroepen. Er werd 

gepeild naar hun huidige gebruik online, hun noden en verwachtingen ten opzichte van een nog te 

ontwikkelen ontmoetingsplatform. Hieruit blijkt dat hun huidig gebruik zich vooral beperkt tot de 

socialenetwerksites. De LGBT-jongeren willen vooral meer toepasselijke informatie en dit niet enkel 

voor henzelf, maar ook voor hun familie en vrienden. Ze verwachten wel dat er opdelingen zijn 

binnen de geaardheden, locatie en doel. Er moet rekening gehouden worden met de privacy en 

misbruik moet makkelijk gemeld kunnen worden. Mediatheek, evenementenkalender en een 

chatroom(s) willen ze zeker op het platform zien.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Inleiding 

Het onderzoek van deze masterproef rond Lesbian, gay, bisexual en transgender (LGBT) en 

deonline ontwikkeling van hun seksuele identiteit is in samenspraak met ‘Wel Jong Niet Hetero’ tot 

stand gekomen.  

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) is opgericht in 1994 en is een vrijwilligersorganisatie met als doel dat 

elke holebi- en transgenderjongere tot en met 30 jaar in Vlaanderen en Brussel zich goed en veilig 

voelt. Ze heeft haar hoofdzetel in Gent, maar per provincie zijn er een aantal lokale werkingen. 

Deze werken autonoom van WJNH. Door de lokale werkingen kunnen ze dichter bij de mensen 

komen en is de drempel voor velen kleiner om naar een lokale werking te stappen. Zij bieden 

activiteiten, een luisterend oor en informatie aan. WJNH ondersteunt deze lokale werkingen op 

allerlei manieren (Wel Jong Niet Hetero, n.d.). 

WJNH probeert met activiteiten de maatschappij te sensibiliseren, naar het onderwijs toe: 

vormingen aan scholen en jeugdverenigingen, zichtbaarheid van de vereniging in de media, 

informatie voor holebi’s en transgenders (Wel Jong Niet Hetero, n.d.). 

Zij hebben het probleem aangekaart dat jongeren elkaar steeds meer online ontmoeten en ze 

willen hun werking daar beter op afstemmen. Op dit moment zijn er niet veel ontmoetingsplaatsen 

online. Degene die er zijn, zijn vermoedelijk teveel geseksualiseerd en niet altijd leeftijdaccuraat. 

Daarom willen ze een onlineplek creëren waar gelijkgezinde jongeren elkaar kunnen ontmoeten op 

een niet-geseksualiseerde, veilige manier. 

1.2 Probleemstelling 

Internet is een belangrijk medium voor LGBT, zeker voor de LGBT-jongeren die worstelen met hun 

seksuele identiteit (Szulc & Dhoest, 2013). Vanaf de jaren ‘70 is er een toename van het aantal 

coming-outverhalen en LGBT-onderwerpen, door de opkomst van het kapitalisme en de 

technologische samenleving (Plummer, 1995). 

Ondanks de toename van de publieke zichtbaarheid van LGBT in vele domeinen van de publieke 

cultuur, voelen ze zich nog steeds geïsoleerd en kwetsbaar (Szulc & Dhoest, 2013). Ondertussen 

zijn er vele populaire sites en sociale media opgericht (Pascoe, 2011). Socialenetwerksites (zoals 

Facebook, Tumblr, Netlog, Youtube,…) zijn populaire platformen voor het begrijpen van hoe LGBT-

jongeren zijn aanvaard binnen de jongerencultuur (De Ridder & Van Bauwel, 2013). Hier hebben ze 

de mogelijkheid om steun te vinden, nieuwe personen te leren kennen en meer over hun seksuele 

identiteit te weten te komen. Ze staan via deze platformen niet enkel in contact met offline 

vrienden, maar kunnen ook nieuwe contacten leggen met LGBT-groepen (Pascoe, 2011). Op deze 

manier hebben ze het gevoel bij een gemeenschap te horen en hebben ze een eigen concept van 

hun identiteit (Delaney, 2015). Het is een mooie testruimte voor LGBT om hun eerste stappen te 

zetten richting hun coming out in het echte leven (Alexander & Losh, 2010) en voelen ze zich wat 

comfortabeler bij hun seksuele identiteit (Alexander et al., 2004). De algemene onlineruimtes voor 

LGBT’s zijn belangrijk (Thelwall, 2011), maar deze hebben normatieve beperkingen zoals racisme 

en seksisme (Bromseth and Sundén, 2011). Doordat LGBT op socialenetwerksites in de richting 
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van een bepaalde gemeenschap gaan, is de kritiek hierop dat er aan normatieve categorisering 

gedaan wordt naar hetero’s en LGBT’s (Alexander & Losh, 2010). 

Voor sommigen is hun seksuele identiteit nog verborgen voor de buitenwereld, waardoor het een 

probleem is om zich te outen op de socialenetwerksites waar de publieke lijst van vrienden een 

centrale rol speelt. Wanneer je vrienden toevoegt die LGBT zijn, dan krijg je zelf snel de sticker 

opgeplakt van LGBT (Jernigan & Mistree, 2009). De LGBT’s lopen een groot risico op schending van 

de contextuele integriteit door de persoonlijke informatie die online staat (Thelwall, 2011). 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke verwachtingen LGBT’s hebben van de online 

platformen zodat hun online ontwikkeling kan verbeterd worden. Om op die manier hun seksuele 

identiteit te uiten en er op een veilige manier meer informatie over te verkrijgen. Dit onderzoek 

tracht om nieuwe ideeën te bekomen naar online ontwikkeling van LGBT’s. Daaruit zullen 

veranderingen gebracht worden in de online tools.  
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Hoofdstuk 2: Theoretische Kader 

2.1 Queer Theorie  

De Queer theorie is een poststructuralistische kritische theorie die ontstaan is in de jaren ‘90 en 

ligt in het verlengde van de vrouwenstudies en homo/lesbische studies. Waar homo/lesbische 

studies zich vooral focussen op LGB’s, spitst de Queer theorie zich op mismatchen tussen geslacht, 

gender en verlangen. De Queer theorie gaat verder dan enkel LGB’s. Zo onderzoeken ze ook 

travestie, hermafroditisme, geslachtambiguïteit en gendercorrigerende operatie. Er zijn een aantal 

kenmerken van de Queer Theorie:  

 

(1) Conceptualisering van de seksualiteit die de seksuele macht belichaamt ziet op verschillende 

niveaus van het maatschappelijke leven, uitgedrukt en afgedwongen door grenzen en binaire 

tegenstellingen. (2) Problematisering van seksuele en gendercategorieën en identiteiten in het 

algemeen. (3) Afwijzing van civiele rechten die ten gunste van een politiek overtredingen en 

parodie leiden tot deconstructie en anti-assimilatiepolitiek. (4) Een bereidheid om gebieden die niet 

worden gezien als normaal te onderzoeken (Plummer, 1994)  

2.2 Communication Infrastructure Theory – traditionele buurten en 

nieuwe buurten 

2.2.1 Communication	  Infrastructure	  Theory	  

Communication Infrastructure Theory (CIT) is ontwikkeld door Ball-Rokeach en haar collega’s 

(2001) om de relatie tussen buurten, communicatie organisaties en etnische media in verschillende 

omgevingen te onderzoeken. Het idee achter de communicatie-infrastructuur is dat de informatie 

kan gebruikt worden in het alledaagse leven van het individu. Het individu wordt gezien als 

infozoeker met de bekwaamheid om keuzes en beslissingen te nemen die hun leven beïnvloeden 

(Ball-Rokeach, 1998). In hun theorie gaat het vooral om immigranten die in een nieuwe buurt 

komen wonen, omdat Ball-Rokeach en haar collega’s vooral geïnteresseerd waren in het begrijpen 

van de rol van  “geo-etnische” media binnen een gemeenschap. De theorie is opgedeeld in twee 

delen: het storytellingnetwerk en het communicatie-actienetwerk (Ball-Rokeach, Kim & Matei, 

2001). Storytelling is het construeren van een identiteit als lid van een gemeenschap (Ball-

Rokeach, 1998). Het storytellingnetwerk weerspiegelt de afhankelijke relatie van “geo-etnische” 

media, bewoners en gemeenschapsorganisaties door het gebruikmaken van bemiddelende 

communicatie om een beredenerende gemeenschap op te bouwen (Usher & Morrison, 2010). 

 

Het communicatie-actienetwerk is op plaatsen waar de storytelling zich afspeelt. Dit kan heel 

simpel bekeken worden, zoals waar de mensen samen komen, wat de aanbiedingen zijn in de 

supermarkt,… (Ball-Rockeach et al, 2001). Als we dit koppelen aan de LGBT-gemeenschap, dan 

spreken we niet van supermarkten, maar dan gaat het eerder over cafés, nachtclubs,… CIT biedt 

een manier om te denken over de relatie die immigranten hebben met hun land van herkomst en 

het land waar ze in verblijven. Op deze manier kan er ook gedacht worden over de manier waarop 
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LGBT’s behoren tot een ‘echte’ LGBT-buurt en daar verhalen over te vertellen zonder er echt te 

wonen. Dit biedt inzichten van de overgang naar hun online bestaan (Usher & Morrison, 2010).  

 

2.2.2 Tijden	  voor	  het	  internet	  

De LGBT-buurten zijn ontstaan door de grote volksverhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vele 

single mannen werden naar San Francisco gezonden omdat zich daar de belangrijkste haven van 

de ‘Pacific front’ lag en vele vrouwen gingen werken (Castells, 2010). Omdat velen het plezier dat 

ze tijdens die tijd hadden in de steden niet wilden achterlaten, bleven ze in de steden plakken. De 

LGBT-buurten zijn vooral ontstaan na ‘the gay liberation’ bewegingen in de jaren ‘60 en ‘70. Dit 

was zeer voordelig voor de zichtbaarheid van plaatsen die altijd al ‘gay’ waren, maar nu was het 

meer open. Dankzij de industrialisatie en de verstedelijking werd het mogelijk voor zowel mannen 

als vrouwen die niet pasten in een traditionele familiestructuur om zich daaruit te trekken. De 

LGBT-buurten werden gevormd uit bescherming, het aanbieden van veiligheid en gezamenlijke 

affiniteit. Dit betekende wel dat ze verhuisden naar goedkope huurwoningen, waar de huisbazen 

‘ongewenste’ huurders toeliet. In die buurten heeft er gentrificatie plaatsgevonden, wat in 

migrantenbuurten meestal niet gebeurde. Dit komt omdat LGBT’s doorgaans hoger opgeleid zijn, 

meer middelen en minder familiale verplichtingen hebben (Usher & Morrison, 2010). Deze 

vooruitgang had als gevolg dat er een ‘sociaal subsysteem’ ontstond dat de LGBT-cultuur rijker 

maakte met een aantal faciliteiten, zoals kranten, gemeenschapsverenigingen en politieke 

bewegingen (Murray, 1996). Voor LGBT-jongeren was het een goede plaats om zichzelf te leren 

kennen, hoe zich te kleden, en het verwerpen van hun isolatie. Door zichtbaarheid kunnen LGBT-

buurten de mogelijkheid stellen tot politieke actie. Die zichtbaarheid komt doordat er parken, 

winkels, bars,… gezien worden als ‘gay’ en ook door de presentatie van de LGBT-identiteit op die 

plaatsen (Usher & Morrison, 2010, geciteerd in Polchin, 1997). Bars waren heel gunstig voor 

storytellingnetwerk, hier kwamen de verhalen boven die niet in de gaymedia terecht kwamen 

(Meeker, 2006). 

Door de opkomst van AIDS kwam er veel actie. De gezondheidsorganisaties konden door de bars 

en andere plaatsen vele mensen bereiken, alsook door de lokale media. Alle noden werden 

geactiveerd en door het open communicatie-actienetwerk kon het gebruikt worden, wanneer dit 

het meest nodig was (Castells, 2010). 

2.2.3 De	  kanteling	  

Doordat de LGBT-buurten zich opgewerkt hebben van ‘underground’ LGBT bars tot Fancy bistros 

was er een instroom van heteroseksuelen die in de buurt kwamen wonen. Door de stijgende 

huurprijzen werd het steeds moeilijker voor onafhankelijke LGBT-uitbaters om hun zaak staande te 

houden (Usher & Morrison, 2010, geciteerd in Leff, 2007), waardoor er na verloop van tijd 

multinationals kwamen huisvesten zoals Starbucks, Bank Of America,… Ook de organisaties kregen 

het moeilijk om in de buurt te blijven door de hoge huurprijzen en sommige moesten verhuizen. 

Single homomannen maakten plaats voor hetero- en homofamilies. LGBT’s verhuisden naar 

verschillende plaatsen, waardoor ze meer de vrijheid hadden om te kiezen waar ze leefden en met 

wie ze contact hadden. De nood om allemaal LGBT te zijn en allemaal samen te leven is er niet 

meer. Niet enkel de buurten liepen leeg, maar ook de lokale media kenden een daling. Kranten en 
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tijdschriften verdwenen, omdat vele mainstream kranten ook ‘hun’ nieuws publiceerden. De 

context voor communicatie is verschoven van een centrale plaats voor LGBT waar ze samen aan 

hun identiteit werken is gedelokaliseerd (Usher & Morrison, 2010) 

 

De LGBT’s zijn nu zowel globaal als lokaal verbonden (Usher & Morrison, 2010). Het lid zijn van 

een LGBT-gemeenschap hangt niet meer vast aan een plaats, maar is verschoven naar het web. Ze 

waren de eersten die mogelijkheden zagen in het internet en dat kon een heel deel van hun vragen 

beantwoorden. Eerst konden ze middelen vinden rond het LGBT zijn. Publicaties die niet mochten 

gepubliceerd worden, vonden online wel een medium. LGBT’s konden er een LGBT-gemeenschap 

vinden en er mee in contact komen, wat ze in andere contexten niet konden. Op deze manier 

konden ze nieuwe mensen leren kennen die hun ervaringen deelden (Gross, 2003). 

In de beginjaren van het internet vond ‘the Associated Press’ dat meer dan 1/3 van alle 

Amerikaanse Online discussiegroepen LGBT waren. (Gross, 2003). Het web geeft mogelijkheden 

voor gedelokaliseerde storytelling die nooit had kunnen plaatsvinden zonder dit web (Usher & 

Morrison, 2010). 

 

Het gebruik van het internet van LGBT-personen heeft de zelfexpressie van in de publieke sfeer 

veranderd. Dit geeft hen nieuwe mogelijkheden voor actie en samensmelting rond het laten zien 

van hun seksuele identiteit. LGBT-personen zijn nieuwe paden aan het bewandelen langs 

historische grenzen. LGBT’s stimuleerden onlinemogelijkheden om hun identiteiten te testen in de 

virtuele wereld en het maken van connecties. Bijvoorbeeld: mogelijkheden voor het virtueel uit de 

kast komen, betrokkenheid bij dates, het schrijven van blogs, het opbouwen en in contact komen 

met gemeenschappen,… (Pullen, 2010). 

 

2.3 Impact van de media  

In de afgelopen twee decennia zijn het aantal personages of verhaallijnen rond LGBT’s binnen 

televisie, games en films zeer hard gestegen. In de jaren negentig kwamen LGBT-personages 

sporadisch voor, maar door de coming-out van vele bekende gezichten en de inkijk in hun leven, is 

er veel veranderd. Er zijn reeksen als ‘The L Word’ (2004 – 2009) en Lipservice (2010 – 2012) 

waar alle verhaallijnen rond LGBT draaien. Dit is een stap in de goede richting voor het in beeld 

brengen van de lesbienne met lippenstift en een glamourversie van het homoleven. Deze evolutie 

creëert een toegankelijke manier voor LGBT-jongeren of personen die nog in de kast zitten om te 

weten wat het betekent om LGBT te zijn (Delaney, 2015).  

Naast de fictieve verhalen, heb je mediaevenementen rond coming-out stories. Zo was er in de 

jaren 90 een populaire Talk Show ‘Oprah’, waar er een hele aflevering draaide rond de coming-out 

van Ellen Degeneres. Jongeren komen meer en meer uit de kast via Youtube en dit is een genre 

geworden. Dit heeft de interesse van de commerciële sector doen aanwakkeren. Vanuit de non-

profit was er belangstelling voor gelijkheid van huwelijken, de mensenrechtenorganisatie heeft aan 

mensen gevraagd om een video te posten over hun coming-out, zowel van onbekende als bekende 

personen (Alexander & Losh, 2010). Door de vele socialenetwerksites zijn we beland in een ‘we-

delen-alles’ en ‘we-zijn-met-iedereen-in-contact’ cultuur (De Ridder & Van Bauwel, 2013).  
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2.4 LGBT online  

Ondanks de toename van de publieke zichtbaarheid van LGBT’s in bijna alle domeinen van de 

publieke cultuur, voelen de meeste LGBT’s zich nog steeds geïsoleerd en kwetsbaar. Daarom is 

internet voor deze personen een godsgeschenk en kunnen ze zich hier op uitten (Szulc & Dhoest, 

2012). Het internet is voor LGBT-jongeren zeer belangrijk voor het opzoeken van informatie, 

anoniem steun te zoeken rond je persoonlijke en relationele problemen... Naast het opzoeken van 

informatie, zoeken ze ook naar online relaties wat offline niet mogelijk is (DeHaan & Kuper 2013). 

Digitale media zorgen voor een veilige weg voor individuen met vragen naar de LGBT geschiedenis 

en culturen, om anoniem en comfortabel te kunnen werken met de identiteitsproblemen (Delaney, 

2015).  

De online communicatie is geëvolueerd van een één op één gesprek met offlinepersonen via email, 

naar een meer anonieme communicatie met personen die je op het internet ontmoet hebt. Dit is 

via chatberichten, video’s, blogs en socialenetwerksites (Subrahmanyam & Greenfield 2008). Het 

internet wordt gezien als een veilige plaats om jezelf te engageren binnen sociale interacties met 

gelijkgestemden. Je kan er emotionele en psychologische steun vinden voor het outen. Het is 

daarbij ook een goede test om zich uiteindelijk in real life te outen (Alexander & Losh 2010). Het 

biedt dus een veelbelovend netwerk ter ondersteuning van LGBT’s. Daarnaast zorgt de nieuwe 

technologie ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is, maar vooral voor LGBT-jongeren die in 

landelijke of bevooroordeelde gebieden leven (Szulc & Dhoest, 2013). Door de opkomst van de 

socialenetwerksites zoals Facebook, is het nog gemakkelijker geworden om met andere LGBT’s in 

contact te komen. Omdat het zo’n interactieve mediaplaatsen zijn, is het een verlengde van hun 

offline leven. Het probleem bij Facebook is, dat het traceerbaar is en kan daardoor snel 

onderworpen worden aan controle (door ouders, familie, ...), omdat hier de echte namen gebruikt 

worden. Door de populariteit en de grootte van de schaal van de sociale media kan het eng 

overkomen om intieme verhalen te vertellen op een heteronormatieve plaats zoals Facebook (De 

Ridder & Van Bauwel, 2015).  

De populaire Britse site ‘Gaydar’ en vergelijkbare sites hebben meestal dezelfde lay-out en het zijn 

meestal mannen met hetzelfde lichaamstype en met dezelfde ideologische berichten als in de 

meeste Queer plaatsen (Dasgupta, 2012)  

2.4.1 MySpace	  

MySpace werd opgericht in 2003 door muzikant Tom Anderson en voormalig business marketeer 

Chris DeWolfe. Zij wilden een platform creëren waar muzikanten en muziekliefhebbers samen 

konden komen. De site werd snel populair en artiesten gebruikten de site om hun tour te 

publiceren, nieuwe songs de wereld in te gooien,… De reputatie veranderde in ‘the place to be’, een 

online plaats waar mensen zich verzamelden en waar sociale interactie snel gevormd werd 

(Jenkins, Boyd, & Wright, 2006).  

Een onlineprofiel wordt gezien als het skelet van identificatie van de individuele gebruiker. Door 

favoriete muziek, algemene interesses,… wordt de gebruiker door identificatiemechanisme toolkit 

geleid. Om het kort te zeggen, het profiel is waar de voorstelling van het profiel wordt gemaakt. 

Sociaal kapitaal is door de populariteit van MySpace gevormd vanwege het bijeenbrengen van 

vrienden en bezoeken van iemands pagina. Door de seksuele oriëntatie en opleiding kunnen 
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MySpace-gebruikers elkaar en potentiële vrienden zoeken. Vrienden worden met vrienden gelinkt 

en zo vindt er een cumulatief netwerk van identificatiemechanismen plaats. MySpace staat een 

bijzonder manier van netwerken toe binnen de gemarginaliseerde gemeenschappen. Het biedt een 

virtuele plaats aan waar LGBT-jongeren mogelijkheden kunnen ontdekken van sociale mobiliteit in 

een  peer-to-peeromgeving. Hierdoor wordt er subcultureel kapitaal gevormd, dat door iedereen 

kan gebruikt worden, je moet enkel weten dat het er is en er aan participeren. Hierdoor krijg je 

‘social tags’ opgespeld binnen een gemeenschappelijk netwerkkader (MacIntosh & Bryson, 2007).  

Deze informele zones (Willis, 1977, p 22) zorgen ervoor dat onderzoekers het veelzijdige culturele 

landschap waarin de infrastructuur van de gemeenschapsvorming en verschuivende termen van 

verbondenheid en identificatie van de LGBT-jongeren bestudeerd kan worden. Binnen Myspace 

zoeken LGBT jongeren ook de normatieve grenzen op, net zoals ze offline doen. MySpace en 

andere socialenetwerksites hebben de manier waarop personen socialiseren, hoe ze zich zichtbaar 

maken en de structuur van herkenning veranderd (MacIntosch & Bryson, 2007). 

 

2.4.2 Facebook	  

Facebook zag het levenslicht in 2004, een site waar enkel universiteitsstudenten konden 

communiceren met elkaar. Later werd het voor iedereen  die een geldig emailadres had 

beschikbaar (Pempek, etc., 2009). Het verschil tussen Facebook en vele andere 

socialenetwerksites is dat het één van de weinige sites is waar je vrienden online ook je vrienden 

offline zijn (Ross et al. 2009). Door Facebook kunnen de gebruikers een sociaal artefact van 

zichzelf creëren. Dit is het ontwikkelen van een profiel met basisinformatie over het individu, de 

mogelijkheid om foto’s te posten, hun status met wat je bezig bent delen, posten van muziek, 

evenementen,… op hun “wall”. Door het posten van verschillende dingen op hun wall, willen ze een 

bepaalde identiteit aan zichzelf geven (Cooper & Dzara, 2010). Het is een symbolische 

representatie van hoe anderen hen waarnemen. Opvallend is dat de jongeren meestal hun 

favoriete media online plaatsen en minder over hun religie of politieke voorkeur (Pempek et al., 

2009, p.233). LGBT-jongeren sluiten zich af en toe aan bij een LGBT-virtuelegemeenschap, wat 

een deel wordt van hun profiel. De LGBT-jongeren gaan ook actief op zoek naar een ‘out’ identiteit 

door het voorstellen van nieuws op LGBT-evenementen, informatie over sociale of politieke 

activiteiten,… De mogelijkheid om je bij LGBT-groepen aan te sluiten, geeft je toegang tot 

informatie. Op deze manier kan je je eerste contacten leggen met personen die dezelfde identiteit 

hebben. Op Facebook kan je vrienden worden met andere profielen. Wanneer een persoon zeer 

open is over zijn LGBT-zijn, is het vriend-zijn met deze persoon een statement. Wanneer iemand 

open LGBT is, kunnen ze een aarzeling ontdekken bij anderen om vrienden met hen te worden op 

Facebook, ook al kennen ze elkaar in het echt (Cooper & Dzara, 2010).  

 

Gebruikers van Facebook hebben de mogelijkheid om hun profiel enkel zichtbaar te maken voor 

vrienden of voor iedereen in hun netwerk. Uit de kast komen is een proces waar het individu er 

voor kiest om informatie over zijn/haar identiteit te onthullen (Cooper & Dzara, 2010). Volgens 

Goffman (2009) heet dat ‘Informatie Controle’. Een individu beslist bijvoorbeeld zelf tegen wie hij 

veel informatie geeft en tegen wie hij weinig tot geen informatie geeft over zijn/haar identiteit. Het 

bevriend worden met bijvoorbeeld familieleden, houdt in dat personen zich anders gaan gedragen. 
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Iedereen heeft andere normen. Een acceptabele rol bij de ene is bij een andere persoon ‘not done’. 

Dit is een uitdaging waar iedereen voor staat, maar voor een LGBT is het meer cruciaal en 

misschien zelfs gevaarlijk (Cooper & Dzara, 2010).  

 

2.4.3 Youtube	  

In 2005 werd YouTube, een publieke website waar video gedeeld kunnen worden, opgericht. Een 

website waar identiteiten opgebouwd en verspreid kunnen worden. Hierdoor is het fenomeen 

“video-logs” of “vlogs” ontstaan. Dat zijn elektronische voorstellingen van het private leven van de 

vlogger in de publieke sfeer. De combinatie van geluid en bewegende beelden heeft het aanbod 

voor de leden van de LGBT-gemeenschap verbreed om hun online-identiteit te vormen en nieuwe 

personen te leren kennen. (Lazzara, 2010). De gebruikers zien YouTube niet puur als een site waar 

video’s gedeeld worden, maar als een gemeenschap waar ze kunnen communiceren (Rotman & 

Preece, 2010).  

Zelfonthulling kan in vele niveaus voorkomen, zowel face-to-face als online (Herek, 1996). Er zijn 

verschillende factoren zoals anonimiteit en asynchroniciteit, die de gebruikers meer helpen bij de 

onthulling, dan dat ze dat in een face-to-facesituatie zouden doen (Suler, 2004). Individuen kiezen 

voor een onthulling in publieke online plaatsen (Alexander & Losh, 2010), omdat sommige 

zelfonthullingen individuen naar een negatieve handeling kunnen duwen (Herek, 1996). Ze 

communiceren vooral met een onbekend publiek en de bekendgemaakte aspecten zijn vooral van 

hun persoonlijke levens en hun eigen afbeeldingen. Ze verschuilen zichzelf niet meer achter een 

tekst. Het effect verandert helemaal wanneer ze zichzelf visueel publiek maken door de video 

(Green, Bobrowicz and Ang, 2015). Volgens Herek (1996) zijn er drie classificaties waarom niet-

heteroseksuelen kiezen om anderen te informeren over hun seksualiteit: het verbeteren van inter-

persoonlijke relaties, verbeteren van iemands mentale en fysieke gezondheid en het veranderen 

van gemeenschapsattitudes. Volgens Green, Bobrowicz and Ang (2015) zou er nog een vierde 

categorie bijkomen voor videogerelateerde communicatie: om mensen te helpen en te 

ondersteunen.  

2.4.4 PlanetOut	  &	  Gay.com	  

PlanetOut is opgericht door Tom Rielly in 1995 als manier om LGBT inhoud te voorzien in de 

dominante portalen in de jaren 90, zoals MSN, AOL,… De roots van de PlanetOut’s 

mediaheerschappij kan worden getraceerd wanneer Gay.com werd opgericht door Mark Elderkin in 

1994, dit is een chat-service (Aslinger, 2010). Beiden voorzien ze LGBT’s van een breed scala aan 

services van online contactadviseurs tot reisaanbiedingen. In 2001 werden deze twee sites 

versmolten in de vorm van PlanetOut Partners Inc. Door de snelle groei waar de beide sites mee te 

maken kregen, was de samensmelting een indrukwekkende online aanwezigheid. Hierdoor konden 

ze grote adverteerders naar zich toetrekken. Gay.com stelt tegenwoordig een vast aantal diensten  

ter beschikking, zoals persoonlijke advertenties, chatrooms, online shop,… Op het forum kunnen 

mensen verhalen vertellen, waar enkel geregistreerde personen van de site kunnen op reageren 

(Campbell, 2005). In 2005 kregen ze er een partner bij waardoor ze een dienst konden aanbieden 

die een applicatie voorzag voor de LGBT mobiele gebruikers. Dit in de hoop dat er een sms-dienst 
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zou ontstaan. Ze gebruiken de code PRIDE (77433). Door de opkomst van de blogs, 

socialenetwerksites en web 2.0 is PlanetOut minder populair geworden (Aslinger, 2010).  

 

2.5 LGBT zonder sociale media  

In heel wat landen is er een wereldwijde verbinding via het internet verboden, zoals in China, als 

gevolg van firewalls die sites filteren. Dit omdat de overheid vindt dat het ongeschikt is voor de 

burgers om het te bekijken (McGarity, 2012). 

LGBT’s in China zijn grotendeels taboe in de reguliere samenleving en voor velen is de sociale druk 

te groot om te trouwen en een dubbelleven te leiden. Toch is er via het internet een klein beetje 

hoop. Vele Chinese LGBT’s vinden hun haven in chatruimtes om hun persoonlijke conflicten te 

luchten en even alle druk weg te nemen om het vinden van een bruid. Velen grijpen de kans om 

publiek uit de kast te komen door internationale invloeden en de kracht van het internet (McGarity, 

2012)  

Toen de Amerikaanse CNN nieuwsanker Anderson Cooper aankondigde dat hij homo was, werd er 

oproep gedaan tot actie op de meest actieve site in China: ‘Weibo’. Dit toont aan dat het internet 

van groot belang is om invloed te hebben op de wereld. Het uit de kast komen in China, zorgt nog 

steeds voor discriminatie, maar ze zijn stappen aan het zetten in de goede richting en op deze 

manier de sociale druk aan het breken (McGarity, 2012).  

Tot voor kort was internet een verre ruimte voor queer-mannen en vrouwen in India. Het is een 

zeer belangrijke evolutie geweest in India, waar het een rol heeft gespeeld in de groei van de 

queer-gemeenschappen en het mobiliseren van de queer-rechten (Dasgupta, 2012)  

In vele landen wordt het internet gebruikt door de LGBT’s om ideeën te communiceren en zelfs 

relaties te hebben. In minder progressieve landen is LGBT zijn een situatie van leven of dood, maar 

het nut van het internet geeft hun hoop naar de toekomst toe (McGarity, 2012).  

 

2.6 Case Study: Breast Cancer patients’ internet space 

Deze casestudy sluit aan bij de problematiek van de online ontwikkeling van de jongeren hun 

seksuele identiteit. De opzet van het onderzoek is quasi hetzelfde, enkel de achtergrond is anders.  

Het online landschap van borstkankerpatiënten is niet homogeen. Er zijn websites waar je artikels 

kan downloaden met medische aspecten in, statistieken,… Er zijn ook visuele functies beschikbaar  

zoals webcameratechnologie waar bijvoorbeeld chirurgische operaties uitgezonden worden om 

mensen voor te bereiden op hun eigen operatie. Het meest voorkomende zijn de interactieve fora 

zoals groep-e-mails, discussielijsten, blogs, chatrooms,… De fora zijn zowel tussen patiënten als 

tussen patiënten en personen in de gezondheidssector (Orgad, 2005).  

Internet is voor hen het belangrijkste instrument op gebied van massamedia. Enkel online kunnen 

de patiënten voor zichzelf beslissen wat en wanneer ze hun ervaringen willen delen met de wereld. 

Met televisie of de pers ligt dat anders, de patiënten hebben minder controle over de manier 

waarop ze het met de wereld willen delen. Online plaatsen opent deuren voor 

borstkankerpatiënten, wat de meeste andere massamedia niet kunnen doen. Online geef je er een 

gepersonaliseerde betekenis aan. Een goed voorbeeld van zo’n website was “Shared Experience” 

(www.sharedexperience.org), wat een “kankerondersteunende kennisdatabank” inhield waar 
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patiënten naar soortgelijke verhalen konden zoeken. Ze moesten eerst een soort kanker kiezen in 

een lijst. Daarna konden ze specifieker gaan met categorieën zoals ‘diagnoses’, ‘chemo’, 

‘behandeling’ en ‘kwaliteit van het leven’. De zoekresultaten komen in een lijst terecht waar je 

verder kan klikken om een gedetailleerde account te krijgen van deze ziekte. Dit zorgt voor 

gepersonaliseerde communicatie tussen patiënten. Het nadeel van zo’n online communicatie is dat 

wanneer je genezen bent, je gezien wordt als ‘vechter’ die nog wat online rondhangt . Niet 

antwoorden op berichten wil zeggen dat de patiënten de strijd tegen kanker verloren hebben. 

Terwijl ze gewoon de kanker overwonnen hebben en met hun leven verder willen (Orgad, 2005). 

Nog een voordeel van online communicatie is dat je voor een scherm zit. De patiënten kunnen hun 

verhaal anoniem delen en kunnen zelf de graad van zichtbaarheid bepalen. De meeste mensen zijn 

online zeer open over alles wat ze zeggen. Stel dat ze dat in ‘real life’ zouden moeten doen, dan 

zullen ze minder open zijn naar anderen toe. Dit kan ook gezien worden als een nadeel. Hierdoor 

kunnen ze minder zichtbaar zijn en minder toegankelijk naar de buitenwereld toe (Orgad, 2005). 

De fora zijn online zichtbaar voor het hele publiek waardoor de ervaring van borstkanker ook 

publiek visueel wordt. Door de ervaring van ziekte en genezing te delen op een berichtenbord, 

worden de borstkankerpatiënten voor elkaar zichtbaar. Sommigen zien het als een weg om de 

stilte te breken rond de angst en de schaamte om hun persoonlijke agenda in het openbaar te 

gooien. Door hun problemen online te zetten kan het persoonlijk een opluchting zijn, maar het is 

breder dan dat. Door de stilte te doorbreken en het in de publieke arena te gooien kunnen er acties 

ondernomen worden. Zoals een borstkankeroverleefster de slogan gebruikt om haar persoonlijke 

homepage te openen: “Only in silence can breast cancer continue to kill”. Op deze manier kunnen 

ze de machtige posities (doktoren, medische autoriteiten, politici,…) in de maatschappij bereiken, 

om hen een morele verplichting te geven er iets aan te doen (Orgad, 2005). 
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Hoofdstuk 3: Methodologie en onderzoeksopzet 
 

3.1 Onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen 

 

De centrale vraagstelling binnen het onderzoek is wat de Holebi-jongeren vinden van de huidige 

onlinemiddelen die er voor handen zijn en wat hun noden en verwachtingen zijn van zo’n 

onlineplekken.  

-‐ Hoe ervaren LGBT-jongeren de huidige online ontwikkeling van hun seksuele 

identiteit? 

o Wat zijn de positieve/negatieve punten? 

o Welke media gebruiken ze vooral? 

 

-‐ Welke noden hebben LGBT–jongeren in verband met de online ontwikkeling van 

hun seksuele identiteit? 

 

-‐ Wat zijn de verwachtingen opdat LGBT-jongeren hun seksuele identiteit op een 

veilige manier online kunnen ontwikkelingen? 

 

3.2 Onderzoeksmethode 

3.2.1 Onderzoekstype	  

Voor dit onderzoek was een kwalitatief onderzoek het meest relevante. WJNH wilde weten wat 

de voorwaarden zijn van LGBT-jongeren opdat ze hun seksuele identiteit veilig online kunnen 

ontwikkelen. Dit vraagt naar hun ervaringen met de huidige middelen die voor handen zijn en naar 

ideeën voor in de toekomst. Hierdoor is het een kwalitatief onderzoek geworden. Vooraf werd een 

verkennend onderzoek gedaan om wat meer achtergrond te krijgen rond het thema. Daarna werd 

er gewerkt met een semigestructureerde vragenlijst en vonden focusgroepen plaats.  

 

3.2.2 Onderzoeksopzet	  

Mijn respondenten heb ik verkregen via WJNH, via oproepen op LGBT-groepen op facebook en met 

de hulp van een aantal vrienden. Het waren zowel lesbische, homoseksuele, biseksuele als 

transgender jongeren tussen de 16 en 30 jaar die deelnamen aan de focusgroepen. De groepen 

waren redelijk homogeen op gebied van seksuele identiteit. Ik heb geprobeerd een evenwicht te 

zoeken tussen zowel mannen als vrouwen. Het was vooral jeugd die ik geïnterviewd heb binnen de 

focusgroepen, omdat zij beter op de hoogte zijn van de huidige digitale wereld en  een beter zicht 

hebben op wat mogelijk is en wat niet. Zij hebben ook een beter beeld waar er nood aan is en aan 

wat niet en wat ze zelf gemist hebben.  
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Ik heb ze benaderd met een kleine uitleg via Facebook, met waar en wanneer er een 

focusgroep plaats vond en een beknopte uitleg waarover het onderzoek gaat. Als ze meer 

uitleg wilden, mochten ze me steeds contacteren via mail of Facebook.  

 

Respondenten Seksuele Identiteit Focusgroep 

Mel Transvrouw Focusgroep 1 

Aline Transvrouw Focusgroep 1 

Lilianne Transvrouw Focusgroep 1 

Amélie Transvrouw Focusgroep 1 

Eva Transvrouw Focusgroep 1 

Anke Lesbienne Focusgroep 2 

Evy Biseksueel Focusgroep 2 

Carolien Lesbienne Focusgroep 2 

Jordi Homoseksueel Focusgroep 2 

Lukas Homoseksueel Focusgroep 2 

Kikki Lesbienne Focusgroep 3 

Nikki Lesbienne Focusgroep 3 

Katinka Transman Focusgroep 3 

Dean Transman Focusgroep 3 

Debbie Lesbienne Focusgroep 4 

Elke Lesbienne Focusgroep 4 

Stefanie Lesbienne Focusgroep 4 

Isa Lesbienne Focusgroep 4 

 

3.2.3 Onderzoeksinstrumenten	  

Focusgroepen 

Ik heb een vier focusgroepen gedaan. Een focusgroep bestond uit vier à zes personen en duurde 

gemiddeld twee uur. Ik heb er één in Gent, twee in Turnhout en één in Brussel gedaan. Ik dacht 

dat focusgroepen in dit geval beter zouden zijn, zo konden de LGBT-jongeren elkaar aanvullen en 

elkaar ideeën geven. Daarnaast is het een homogene groep waardoor ze allemaal in een zo goed 

als dezelfde situatie zitten en dat maakt het misschien makkelijker voor hen om erover te spreken. 

Ik denk dat we binnen het onderzoek met focusgroepen meer uitkomsten hebben bekomen, dan 

met individuele interviews. Er kan binnen focusgroepen een sneeuwbaleffect ontstaan, waardoor de 

respondenten elkaar kunnen aanvullen en zo meer op ander ideeën kunnen komen.  
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Semigestructureerde vragenlijst 

Bij een semigestructureerde vragenlijst liggen zowel de onderwerpen als de hoofdvragen vast. Het 

doorvragen ligt niet vast, deze komen verder uit het gesprek zelf (Baarda, 2013).  

De focusgroep begon altijd met een korte inleiding van de onderzoeker over het onderwerp en  de 

respondenten moesten zichzelf voorstellen. Binnen het eerste deel van de focusgroep werd er 

vooral toegespitst op wat er nu vooral voor handen is en wat daar goed of slecht aan is. Wat ze net 

meer voor handen willen hebben of wat er net te veel voor handen is. Na het praten over het 

huidige onlinelandschap en wat hun bevindingen daarvan zijn, gingen we verder met wat de noden 

waren van de deelnemers. Aan welke online tools is er nood online bij LGBT. Als  laatste deel vroeg 

ik naar hun verwachtingen van het nieuwe ontmoetingsplatform dat ontwikkeld zal worden in de 

nabije toekomst.  

Op het einde van de focusgroep mochten de deelnemers hun meest ideale ontmoetingsplatform 

online beschrijven. Daarna konden ze vragen stellen of nog opmerkingen geven mochten deze er 

zijn.  

 

3.2.4 Meetinstrumenten	  

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst. De belangrijkste 

vragen liggen vast, maar de volgorde van de vragen liggen minder vast. Er kan gedurende de 

focusgroep geschoven worden met de vragen. Op deze manier kregen de geïnterviewden meer 

ruimte om zelf invulling te geven. Hierdoor werden de onderzoeksvragen het best beantwoord 

(Baarda, 2013).  

De vragenlijst heb ik opgesteld op basis van mijn literatuurstudie en mijn onderzoeksvragen. Alle 

specifieke vragen zijn gebaseerd op de hoofdvraag van de thesis. Om de focusgroepen te 

analyseren zullen deze opgenomen werden met een smartphone, zodat ik deze achteraf kon 

uittypen. De relevante stukken van de gesprekken zullen gelabeld worden. Een label is een naam 

of een code die je toekent aan een tekstfragment. Deze moeten aansluiten bij de inhoud en moet 

relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De labels zijn bepaald door de 

topiclijst en de vragenlijst die gebruikt zijn tijdens de gesprekken (Baarda, 2013). 

 

3.2.5 Analyse	  

Betrouwbaarheid 

De informatie die verzameld werd via de focusgroepen moet betrouwbaar zijn. Hoge 

betrouwbaarheid komt er door het stellen van neutrale vragen en door je als interviewer neutraal 

op te stellen zowel verbaal als non-verbaal. Het kan zijn wanneer je als interviewer je mening te 

hard uit, dat de antwoorden op de vragen niet eerlijk beantwoord worden of dat er naar sociale 

wenselijkheid beantwoord wordt. Het is dus belangrijk om niet je eigen mening te uiten tijdens de 

focusgroepen. Voor de focusgroepen zal opnameapparatuur gebruikt worden (Baarda, 2013). 
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Analyseren data 

De focusgroepen werden opgenomen via geluidsopnamemateriaal. De deelnemers zijn hiervan op 

de hoogte gebracht. Als voorbereiding van de analyse werden de interviews letterlijk uitgetypt. 

Daarna heb ik de gegevens geordend en heb ik de tekst die niet relevant was om mijn 

onderzoeksvragen te beantwoorden geschrapt (Baarda, 2013). Hierna heb ik de data geanalyseerd 

met MAXQDA en daarin heb ik gelabeld. Labelen is het toekennen van een naam of een code aan 

tekstfragmenten of zinnen. Deze fragmenten moesten relevant zijn voor de vraagstelling. Een 

labelschema wordt gemaakt aan de hand van een topiclijst. Ik las een fragment en daaraan gaf ik 

een kernlabel. In datzelfde fragment heb ik gezocht naar sublabels of subsublabels. Labelen is een 

iteratief proces. Ik ben doorgegaan tot alles gelabeld was en moest er een nieuw label aan te pas 

komen, dan begon het proces weer opnieuw. Nadat alles gelabeld was, ben ik beginnen zoeken 

naar verbanden tussen kernlabels, sublabels en subsublabels (De Donder, 2015). Hierna heb ik de 

analyse gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

4.1 Huidig gebruik 

4.1.1 Socialenetwerksites	  

Tumblr wordt vooral gebruikt om je gevoelens te uiten zonder er al te veel reacties op te krijgen. 

Daarnaast is Tumblr anoniem en kan je aanduiden om geen reacties te krijgen van anonieme 

personen. Deze site wordt vooral gebruikt door de transgenders die ik geïnterviewd heb, alle 

geïnterviewde transgenders gebruiken. Daarnaast wordt dit medium door één holebi gebruikt.  

 

Dean: Dat is eigenlijk zo een heel profiel dat je daarop hebt met een profielfoto en 

omslagfoto en eigenlijk gewoon foto’s teksten en zo van die dingen dat je daar allemaal op 

kunt plaatsen, hoe je je voelt en gewoon dagelijkse dingen. (…) Op reageren dat gaat niet, 

maar je kunt wel persoonlijk een bericht sturen naar elkaar en af en toe wordt er eens 

gevraagd van hey alles in orde, hoe gaat het met u? Maar voor de rest eigenlijk niet echt.  

 

Wat opmerkelijk is aan Tumblr, is dat deze gemodereerd wordt door de gebruikers zelf. 

 

Aline: De Blog teentransguide.tumblr.com of zo iets en daar wordt wel redelijk goed 

gemodereerd. De meeste vragen zijn anoniem en dan wordt er ook wel zo gepraat en als 

ze zo een death trait krijgen dan posten ze dat ook gewoon en dan in plaats van er heel 

vies op te reageren, dan tonen ze aan wat daar fout aan is.  

 

Reddit is te vergelijken met Tumblr, maar deze is vriendelijker en meer moderated veeleer dan 

Tumblr.  

 

Aline: Op Reddit was het vroeger minder  goed dan dat het nu is. Melanie had een foto 

gestuurd en ze is op Reddit en  ze hebben die gekopieerd en die op een subreddit transhate 

of zo iets gezet. Dan heeft wel de staff, de mensen die Reddit beheren, die verwijderd. En 

dan is dat wel beter geworden denk ik. Als je naar de juiste subreddit gaat, maar dat is 

natuurlijk bij ieder platform zo.  

 

Youtube wordt door transgenders gebruikt om transitiefilmpjes te bekijken, informatie over make-

up,.. Maar Youtube heeft ook negatieve punten, de slechte reacties op de filmpjes onder andere. 

Toch heeft het sommigen geholpen in hun proces. Lilianne vertelt hierover: ‘(…) Via youtube zat ik 

op andere dingen. Bijvoorbeeld die Youtube eightiest community en daar was er ook iemand die 

veel over LGBT dingen sprak enzo.(…)’ 

 

 

 

Aline: Maar één van die personen dat ik bekeek is zwaar depressief toen. Nu niet meer en 

zij is lesbisch en ze heeft op een bepaald moment een video gemaakt die gewoon noemt 
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‘You are awesome’ en ze spreek 20 minuten aan een stuk over hoe haar coming out en 

over hoe dat zij gestruikeld is en over hoe dat zij het gedaan heeft en hoe. (…) Zij heeft mij 

wel geholpen als ik mij slecht voel dan ga ik gewoon dat filmpje gaan bekijken. Ik herkende 

zoveel van mezelf in al dat depressieve gedoe dat ik effectief wel geholpen was daardoor. 

 

Facebook wordt door transgenders en Holebi’s het meeste gebruikt. Ze hanteren Facebook vooral 

om mensen beter te leren kennen. En op Facebook zijn er heel wat specifieke groepen te vinden. 

Zo heeft T-jong een gesloten facebookgroep en daar komen transgenderjongeren tot 30 jaar van 

Vlaanderen samen om elkaar informatie te geven en vragen te kunnen stellen. Toch is Facebook 

niet altijd even handig voor informatie zegt Eva: “Facebook is daar ook niet echt een goed platform 

voor die informatie terug te zoeken enzo. Dan zeggen ze zoek dat eens rond, maar Facebook is 

daar niet voor bedoeld.”  

Daarnaast is facebook handig in verband met evenementen en activiteiten. Wat en waar iets te 

doen is, is makkelijk te vinden op facebook. Daar wordt doorgaans ook veel reclame gemaakt.  

 

Via Tinder leer je snel mensen kennen. Tinder is een datingapp waar je personen kunt liken of 

disliken. Wanneer de twee personen elkaar geliket hebben, dan hebben ze een match en kan er 

een conversatie gestart worden. Dit is niet enkel tussen jongen en meisje, maar je kan ook 

instellen meisje tussen meisje, of jongen tussen jongen. Op deze manier leer je veel mensen op 

een makkelijke manier kennen.  

 

Als laatste heeft  Stefanie vooral contacten gelegd via Jippie . Dit was een website waar je 

spelletjes kon spelen en ondertussen kon chatten met je tegenspeler. Er waren ook groepen waar 

enkel Holebi’s zaten en zo heeft ze mensen leren kennen. Deze website bestaat ondertussen niet 

meer.  

 

Stefanie: Ja dat was  toen in die tijd de Jippie of zo iets. Dat was zowel spelletjes spelen als 

chatten dat je kon. Dus dan leerde je mensen kennen en dan had je zo een groep met 

holebi’s, een groep met hetero’s, mannen, vrouwen zo een dingen. Dat heb ik wel gedaan.  

 

4.1.2 Huidige	  platformen	  

T-Jong is een jeugdbeweging voor transgenders die onder de vleugels van WJNH. Zij organiseren 

in vakantiekampen, maar zij hebben ook een website, gesloten facebookgroep en fora. Op de fora 

of in de facebookgroep raak je niet zomaar. Je moet wel toestemming vragen om in deze groep of 

fora toegang te krijgen. Zo’n groep op facebook of een forum is niet alleen handig voor de 

informatie die je daar krijgt, maar ook leer je daar gelijkgestemden kennen. Aline vertelt hierover: 

“Ik ben wel blij met de facebookgroep van T-jong omdat ik effectief mensen heb leren kennen. Ik 

heb nog nooit geen vrienden gehad voor dit jaar, letterlijk.”  

Op T-jong vind je ook een lijst van met transgerelateerde films en boeken, deze zou nog 

uitgebreider mogen. Lilianne heeft veel gehad aan een manga: “Een manga, horo muska. Dat was 

ook over transgender. Er is echt zeer weinig media echt over transgender personen en positief en 

liefst ook door trangender personen zelf gemaakt. “ 
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TIP (Transgender InfoPunt) is een infopunt waar je de meer praktische informatie kan vinden 

omtrent transitie, dokters, psychologen. Toch wordt er volgens de transgenders informatie 

achtergehouden.  

 

Lilianne: Wat ook zou moeten gebeuren is. Er zou een manier moeten zijn om die info. Er is zo 

iets als T-day voor transpersonen. Daar wordt veel besproken enzo en die info is ook een 

beetje zoals praatavonden zoals in het TIP. De info blijft daarvoor een deel.  

 

4.2 Voor- en nadelen 

4.2.1 Voordelen	  

Het internet brengt je gemakkelijk in contact met mensen, zowel met mensen die je kent als met 

mensen die je nog niet kent. “En het is ook makkelijker om taboe-onderwerpen bespreekbaar te 

maken in plaats van face-to-face. Je komt direct bij de kern van de zaak soms in enkele minuten.”, 

haalt Stefanie aan.  Hierbij sluit de reactie van Nikki aan: “Op Facebook durf je wel meer te zeggen 

denk ik, omdat je de mensen hun reactie niet kunt zien.” 

 

Het zijn niet enkel mensen uit het dorp of de stad waar je woont waarmee je contact hebt, maar de 

wereld is verder open gegaan voor vele mensen door het internet. Transgender is nog een vrij 

nieuw thema en daarin gelijkgestemden vinden is moeilijk. Waardoor je mensen gaat zoeken 

buiten België om meer personen te vinden die meer gemeen hebben. Dit is vergemakkelijkt door 

het gebruik van het internet. “Online is het gewoon gemakkelijker om mensen internationaal te 

vinden.”, vertelt Amy. Maar ook als je mensen bijvoorbeeld op vakantie leert kennen, is het veel 

makkelijker om nu contact te houden ten opzichte van vroeger. Toen was de kans eerder klein tot 

nihil dat je contact kon houden met iemand aan de andere kant van de wereld.  

 

Naast snel contact te hebben met personen, kan je ook veel en snel informatie vinden. De 

informatie die je vindt, is up-to-date en daarmee blijf je op de hoogte van nieuws. Daar zijn de 

respondenten het over eens. Bijvoorbeeld zijn er heel wat applicaties die je kunnen helpen in je 

leven. Zoals Aline aanhaalt: “Mensen die buitengesjot worden omdat ze transgender zijn, waar dat 

ze zouden kunnen verblijven, transhousing network op Tumblr.” 

 

Het internet is heel bereikbaar en toegankelijk voor vele mensen. Je staat in contact met heel de 

wereld zonder dat je de deur uit moet. In het verleden kreeg je bepaalde informatie pas op latere 

leeftijd. De jeugd van tegenwoordig is opgegroeid met internet, hierover zegt Lukas: “Op jonge 

leeftijd wat die bengels van 13 jaar weten, wist ik nog niet op mijn 16. Dus dat is zo iets van een 

vooruitgang.” 
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4.2.2 Nadelen	  

Er zijn vele nadelen aan het internet verbonden. Eén van de nadelen die het meeste aan bod komt, 

is dat het internet heel bedrieglijk kan zijn. Zo maakte Lukas de vergelijking: “Internet is gewoon 

heel misleidend. Dat is photoshop op zichzelf.” 

De informatie die online te vinden is, is soms niet correct. Hierdoor kan je een verkeerd beeld 

krijgen. Je moet zelf uitmaken welke info juist is en welke informatie niet.  

 

Lukas: Ik heb dat onlangs eens gezien op een filmpje over een jongetje en hij had voor het 

eerst iets gedaan met een gast en hij had iets op zijn lul en hij zoekt dat op van een 

bobbeltje daar. En dan kom je op aids, herpes, terwijl dat dat een ontsteking kon zijn of 

een ingegroeid haartje. 

 

Naast foutieve informatie worden er via het internet veel stereotypen in de wereld gegooid. “Kort 

haar, beetje mannelijk gekleed, geen tieten en dan ben je lesbisch. Dat wordt zo voorgesteld op 

het internet en dat nemen ze over hé, de kinderen”, zegt Evy. 

 

Nog een groot nadeel is dat je makkelijker mensen kan ontmoeten die foute bedoelingen hebben.  

Jordi: Ik heb twee jaar geleden, op een gegeven moment ging ik ook eens op facebook zien 

en ik had zo graag een vriend. Ik was niet van plan om in mijn leven alleen te blijven en 

dat heb je al op vroege leeftijd. Je denkt toch al aan huisje boompje beestje. En op een 

gegeven moment heb ik dan iemand gevonden en hij woonde in Antwerpen en dat was het 

slechte van de gay wereld. Dat was echt drugs en dat was escort en dat was van die 

toestanden en dat was the hell. Je hebt echt een wereld achter het internet en alles wat je 

zegt en daar wil je nooit terecht komen. Dat is echt een hell. 

“En hij kan zich heel anders voordoen dan dat hij echt is. Je kunt heel sociaal zijn op het internet 

en in het echt heel stil en ingetrokken”, vertelt Debbie. Personen kunnen zich online anders 

voordoen, dan dat ze in het echte leven zijn. 

 

De reacties die soms komen op gestelde vragen of geposte statussen kunnen aanleiding geven tot 

een terugtrekking van bepaalde sites. Lilianne geeft hier een voorbeeld van: “De reden waarom ik 

niet meer zo actief ben op de T-jong forum is omdat ik een zeer slechte reactie heb gehad van een 

transman.” Later in de focusgroep kwam ze er erop terug en nuanceerde Lilianne het met: “Het 

zou kunnen dat hij dat grappig bedoeld had of heel grof en dat zullen we niet weten.”  

Dit gaat over een ander probleem online namelijk dat de non-verbale communicatie verloren gaat, 

klinkt het unaniem.  

 

Anke: Ik heb nu een heel moeilijke periode gehad zelf en elke keer ik online iets zei, dan 

werd dat direct verkeerd opgevat. Ik kan nog steeds slechte dagen hebben en dat ik niet 

weet of voorhand of ik iets kan gaan doen of ik er kan zijn.  
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Als we meer naar het praktische gaan bekijken dan hebben chatboxen ook nadelen zoals Stefanie 

aanhaalde: “Chatboxen zitten vol als je je wil aanmelden, persoonlijk ben ik ook wel eens gaan 

proberen. Het duurt lang eenmaal dat je in een chatbox zit en het is ook maar tijdelijk dat ze je in 

het gesprek laten” 

 

Bij transgenderfora is de drempel zeer hoog om jezelf te registeren en op het forum te geraken. Zo 

vertelde Amélie dat wanneer je op T-jong of de Vlaamse Genderkring wil, moet je een motivatie of 

verantwoording schrijven en geaccepteerd worden voordat je erop kan om daar informatie te 

verkrijgen. Volgens hen is dit een te hoge drempel voor veel mensen. Doordat vele sociale media 

en informatie vanuit Amerika komen, krijg je soms een verkeerd beeld.  

 

Lilianne: Stel dat je moet opzoeken voor welke medicijnen en hoe dat zo een transitie 

begint en je doet dat op Tumblr. Ik weet niet, daar kom je allezins geen mensen van 

Belgische nationaliteit tegen. Dus ieder verhaal gaat daar anders zijn en je gaat daar een 

verkeerd indruk krijgen. Ik bedoel, ik geloof dat ze in Amerika andere gebruiken dan hier. 

 

4.3    Noden 

Transgenders hebben vooral nood aan praktische informatie. Hierover haalt Aline aan: “Ik heb nog 

nooit echt duidelijk info gevonden over hoe ik moet tukken of hoe ik make-up moet gebruiken om 

mijn baardhaar weg te krijgen. Dat is info dat ik graag zou hebben.” Het is moeilijk deze info te 

vinden, omdat de informatie die ze vinden komt uit Amerika. De producten die ze daar gebruiken, 

kan je hier meestal niet vinden en dan weet je niet over wat het precies gaat. Dus Nederlandstalige 

of Belgische informatie daar is wel nood aan.  

 

Naast praktische informatie zouden zowel holebi’s als transgenders meer seksuele informatie 

willen. Informatie over condooms die bestaan, als informatie welke ziektes eraan kunnen 

vasthangen. “Ziektes kan ook van vrouw op vrouw overgaan bijvoorbeeld. Dat je daar ook info 

over vindt”, zegt Elke 

 

Aline: Dat moet gezegd worden tegen die kinderen, dat er ook condooms bestaan voor 

personen die holebi koppels, anale seks. Er zijn daar speciale condooms voor die sterker 

zijn, dan gewone normale condooms. En ik wist dat pas nadat ik zeven keer een condooms 

heb gescheurd. 

 

Waar iedereen het unaniem over eens is, is dat ze het vooral moeilijk vonden om uit de kast te 

komen en vooral de manier waarop. Daarover zou iedereen het wel makkelijker vinden als ze 

coming-outs en positieve verhalen zouden kunnen lezen in verband met uit de kast komen.  

 

Kikki: Ik heb manieren gezocht hoe moet ik dat vertellen. Heel veel manieren, ook via 

mensen die je niet kent op hun blog ofzo. Of echt bij vrienden vragen of bij leerkrachten. 

Dat wel echt, omdat je je daar niet kunt op voorbereiden. 
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Buiten een website en informatie voor zichzelf zouden ze ook een website of informatie willen voor 

de omstanders, zoals bijvoorbeeld ouders, vrienden, vriend/vriendin,… Zodat zij ook de juiste 

informatie krijgen, want voor hen is het ook een grote aanpassing en misschien een site waar 

ouders elkaar kunnen ontmoeten. Zoals Eva aanhaalt: “Gans dat traject moet er duidelijk opstaan 

voor jongeren en misschien ook een gedeelte voor de ouders. Een deel op kinderniveau en een 

deel op ouderniveau.” Niet enkel voor ouders, maar ook voor kinderen kan dit soms handig zijn of 

om het aan hun op niveau te vertellen. “Als je kindjes hebt, doe dat dan in kindertaal. Op hun 

niveau werk met tekeningen en video’s.”, haalde Stefanie aan.  

 

Om deze site bekend te maken aan de wereld moet er genoeg reclame gemaakt worden te 

beginnen in de scholen. Holebi’s zijn meer en meer ingeburgerd bij de mensen en dit komt af en 

toe aanbod in de scholen, maar transgender wordt meestal vergeten. Dit halen de transgenders 

ook aan. 

  

Aline: Als je naar school gaat, of toch in mijn school in het middelbaar. Op die manier klink 

ik wel oud. Maar er lag daar of n de buurt van het secretariaat liggen er altijd boekjes van 

wat volgend jaar of je voelt je niet goed in je vel en affiches, er lag daar nooit iets bij van 

transgender personen, never. 

 

Transgenders zouden ook makkelijker aan psychologische steun willen komen. Als ze hun traject 

starten moeten ze verplicht naar een psycholoog, deze zijn daar ook in gespecialiseerd, maar 

daarvoor is het moeilijk om te praten met gespecialiseerde psychologen.  

 

Amélie: En dan van als je spreekt van psychologische begeleiding, ik denk dat het goed zou 

zijn dat je ook zo met psychologen gemakkelijk zou moeten kunnen praten en dat je je 

verhaal zou kunnen doen. En die dan daarover kunnen praten en je ook helpen 

doorverwijzen naar hulpgroepen en zo. 

 

4.4  Verwachtingen 

4.4.1 Toegang	  

Binnen de verschillende focusgroepen werden wat manieren aangehaald hoe ze toegang willen 

bieden aan gebruikers. Bij de meeste focusgroepen zouden ze het inloggen met je 

rijksregisternummer doen. Daar kan je niet vals spelen in verband met je leeftijd, geslacht,… Hier 

waren alle holebi’s voor, maar de transgenders zijn tegen dit idee.  

 

Lilianne: En dit zijn transgender mensen, dus moeten ze effectief hun naam die ze haten en 

hun geslacht dat ze haten linken aan hun account? Want voorlopig staat dat er nog 

allemaal op. Met je ID lijkt mij echt een slecht plan, een heel slecht plan. 
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Zij stellen voor om met het IP-adres te werken en zo personen te bannen die reacties geven die 

niet echt geschikt zijn. 

 

Aline: Het is eigenlijk heel eenvoudig voor forums en andere dingen om je IP adres te 

linken aan de comments dat je maakt. Dus stel, als je een slechte bezoeker bent, dan kun 

je die comments verwijderen en dat IP adres bannen of verplichten van effectief een 

account aan te maken als ze iets willen zeggen. Of maximum één vraag per dag stellen als 

je geen account hebt. 

 

Anonimiteit is voor de respondenten ook heel belangrijk. Als ze dingen privé willen houden, dat ze 

dat ook echt privé kunnen houden. 

 

Jordi: Je moet gewoon zien voor die site, dat je het persoonlijk gaat houden voor die 

mensen. Vooral  tegen hun zeggen, zie dat die mensen nog privé hebben. Dat ze niet 

teveel op die site moeten zetten. 

4.4.2 Accounts	  

De transgenders zouden graag een deel van de site openbaar houden met informatie, 

mediatheek,… Het andere deel willen ze graag privé houden waar je dieper op de dingen kunt 

ingaan. Zo worden mensen niet verplicht om zich te registeren als ze gewoon de basisinformatie 

willen weten en er niet dieper op in willen gaan. 

  

Lilianne: (…) Er moet zeker een manier zijn om anoniem van die site gebruik te maken, maar 

dat betekent niet dat je anoniem, zeg maar, alles direct tot alles toegang moet krijgen. Je kunt 

bijvoorbeeld wel anoniem een vraag stellen, maar je moet een account hebben om een 

antwoord te kunnen geven. Anoniem chatten met een vrijwilliger of een psycholoog als dat zou 

kunnen, een professioneel persoon en dan voor chat met andere gewone mensen, dan ja dan 

zou het wel met een account moeten zijn. En ja als het iets van forum is, een deel dat je 

gewoon kunt zien zonder ingelogd te zijn en anoniem wel kunnen bekijken en kunnen 

raadplegen en basic vragen te stellen (…). 

 

Binnen een andere focusgroep wilden ze de site verdelen onder thema’s. De ene focusgroep had 

het over wat je wil vinden. Dat je kan aanduiden dat je op zoek bent naar vriendschap, een relatie 

of seks. Dan kom je wel direct in de groep met mensen met dezelfde bedoelingen. Of ze wilden het 

ook verdeeld zien via omgeving waar je woont. Zodat je niet personen leert kennen van de andere 

kant van het land, maar eerder personen die dichter in de buurt wonen. Op deze manier is de stap 

tot afspreken kleiner.  

De volgende focusgroep zou het eerder verdelen aan de hand van je geaardheid, dus homo, 

lesbisch, biseksueel of transgender. Op deze manier kan je praten en mensen ontmoeten die 

dezelfde geaardheid hebben.  
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4.4.3 Mogelijkheden	  

Iedereen was het erover eens dat er chatrooms zou moeten komen. Er kwamen heel wat ideeën 

naar boven binnen de verschillende focusgroepen. Sommigen hadden het over groepchats, andere 

hadden liever één-op-één. Anderen wilden vooral chatten met professionelen, anderen liever met 

andere gelijkgezinden.   

De gesprekken zelf zouden ze willen zoals met Snapchat of KIK. Met Snapchat kun je foto’s sturen 

naar vrienden en deze kunnen ze een aantal seconden bekijken en dan is deze weg. Bij KIK is dat 

eerder met gesprekken. Als je het gesprek afsluit, is dit gesprek ook weg.  

 

Jordi: Ik vind ook dat alles privé moet blijven, dat wanneer je moet iemand chat en je sluit 

dat af dat dat weg is. Net zoals snapchat dat is weg. Je kan daar geen screenshots van 

nemen. Als ze daar screenshots van nemen moet dat aangegeven staan. 

Op het forum kan er ook gewerkt worden met thema’s en door te reageren op het thema en op 

elkaar leer je elkaar ook kennen.  

Stefanie: (…) Dat bijvoorbeeld een werknemer een forum maakt op facebook waar hij 

thema’s op post en daar gaan jongeren op antwoorden zo gaan ze elkaar leren kennen. 

Dan gaan ze controleren wie is dat en ken ik nog mensen in zijn vriendengroep. Zo biedt 

dat ook een soort van platform voor andere mensen hé.  

 

Informatie is voor de transgenders heel belangrijk. Ze moesten hard zoeken naar informatie. 

Eenmaal je de juiste site gevonden hebt of de juiste termen weet, kan je veel vinden, maar je 

moet de termen kennen. Zij willen vooral op de site dat de info duidelijk en goed wordt uitgelegd 

en dat deze ook publiek is. Zodat iedereen erop kan en deze info makkelijk kan vinden. Niet enkel 

de informatie is belangrijk, maar ook een lijst van linken naar andere sites waar informatie staat. 

Zoals bijvoorbeeld van Cavaria, TIP, Psychologen,… 

 

De meeste respondenten zouden ook een oplijsting willen van de verschillende seksualiteiten.  

 

Cato: Maar er zijn er heel veel hé. Panseksueel, dat is blijkbaar dat je op de persoon zelf 

valt eender welk geslacht deze heeft. Maar dat moet je maar weten. Als je zo alles 

ondereen zet, dan kan de persoon zelf kiezen waar hij zich het beste bij voelt.  

 

Een evenementenkalender zouden ze ook willen op de site, waar je makkelijk allerlei soorten 

activiteiten kunt vinden. Dat kan gaan van feestjes tot praatavonden. Naast een kalender zouden 

de respondenten ook een kaart willen waar holebivriendelijke cafés, winkels, plaatsen,… te vinden 

zijn.  

Aline: (…) Bijvoorbeeld een kaart zou zijn met holebi vriendelijke plaatsen, dat zou ook 

goed zijn. Oké het is het internet en je kunt daar ook anoniem zijn, maar het is toch ook 

wel plezant dat er hier beneden een holebi café is, ik wist dat niet.  Ik ben hier zelfs Casa 

Rosa binnen gestapt omdat ik dacht dat dat het café was. Dat is een kaart waar dat 

mensen geaccepteerd worden.  
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Er zijn heel wat films, boeken, comicbooks… die trans- en holebigerelateerd zijn. Hiervan zouden 

zij een oplijsting willen en eventueel waar ze ze kunnen vinden, lezen of zien. Omdat deze verhalen 

leuk overgebracht worden aan alle mensen. Hier zegt Debbie over: “Of als je netflix opent is dat 

ook een aparte sessie (…) Dus lesbisch en dan heb je nog ondercategorieen. Dan heb je Blue is the 

warmest color en You and Me, dat zijn twee verschillende films hé.” 

 

Aline: Hetgeen dat mij het meeste heeft geholpen en ook uit de put heeft geholpen, omdat 

ik totaal nog niks wist, was een comicbook lezen daarover. Jij kent rain. (…) Allezins over 

een transmeisje en ze voelt zich zo slecht in haar vel door de meeste obvious reasons en 

uiteindelijk zegt haar tante, we gaan verhuizen en naar een nieuwe school en je mag als 

meisje daar naar school gaan. Ze is zo gelukkig, maar ondertussen zijn al die gedachten 

wel in woord en beeld doorgekomen en dat helpt je zoveel met je eigen gevoelens te 

verstaan of ja, je leert daar zoveel van, over je eigen ook, doordat je je kunt spiegelen aan 

zo een karakter. (…) 

 

Wat er zeker niet vergeten mag worden en niet ergens in een hoekje op de site mag geplaatst 

worden is MELD MISBRUIK. Dat er makkelijk misbruik gemeld kan worden en dat het misbruikte 

personen het niet tegenhoudt het te melden omdat ze het niet kunnen vinden.  
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Hoofdstuk 5: Discussie en Conclusie 

5.1 Algemene bevindingen 

5.1.1 Hoe	  ervaren	  LGBT-‐jongeren	  hun	  huidige	  online	  ontwikkeling	  van	  hun	  seksuele	  

identiteit?	  

De jongeren gebruiken vooral socialenetwerksites zoals Facebook, Instagram, Youtube, Tumblr,… 

Facebook wordt het meeste gebruikt, vooral om personen te leren kennen, evenementen te 

vinden, in contact blijven met vrienden,… Zoals in het onderzoek van Cooper en Dzara (2010) 

aangehaald wordt dat LGBT-jongeren hier de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij een 

virtuele groep waar ze meer informatie kunnen vinden over sociale activiteiten, evenementen,… Zo 

kunnen ze actief op zoek gaan naar hun identiteit. LGBT’s worden hierdoor geraakt in hun 

contextuele integriteit  

 

Facebook is de meest gebruikte socialenetwerksite door alle jongeren die ik geïnterviewd heb. Bij 

de transgenders waren er een aantal andere sites zoals Reddit en Tumblr. Bell (2013) haalt over 

deze laatste aan dat de rol van deze socialenetwerksite vooral zelfexpressie is. Facebook is eerder 

om je sociale netwerk uit te bouwen of te onderhouden dat ook in het echte leven bestaat en voor 

online identificatie. Omdat vele mensen een profiel hebben op Facebook is het voor LGBT’s 

moeilijker om zichzelf te zijn, omdat familie en potentiële werkgevers je kunnen veroordelen als je 

je uit zoals je bent. Daarom gaan ze soms hun belangen en zelfs identiteit verbergen. Bevriend 

worden met andere LGBT’s geeft je onmiddellijk de sticker als zelf LGBT te zijn (Jernigan & Mistree, 

2009). Tumblr is meer een toevluchtsoord geworden voor meer openhartig materiaal en specifieke 

belangen op het individuele afgestemd (Bell, 2013). 

 

Het nadeel bij vele sites is dat er veel foute dingen gebeuren op het internet. Op de platformen en 

socialenetwerksites is racisme en seksisme te vinden (Bromseth and Sundén, 2011). Daarnaast 

doen mensen zich anders voor op het internet dan dat ze in het echte leven zijn. Omdat LGBT’s 

sneller online op zoek gaan naar gelijkgezinden is de kans reëel dat ze iemand tegenkomen die 

zich anders voordoet dan wie hij/zij eigenlijk is. Zo is 5% van alle profielen op facebook fake of 

gedupliceerd. Ze zijn erachter gekomen dat fakeprofielen data aan het verzamelen waren om te 

spammen, zelf met verontrustende seksuele inhoud. Ze hebben ook profielen gedetecteerd die het 

profiel gebruikten als datingplatform om zo personen van een bepaalde gender te kunnen bereiken. 

Er zijn ook sociale ‘roofdieren’ die gebruik maken van platformen. Ze proberen persoonlijke 

gegevens te verzamelen om vertrouwen te krijgen en daarop volgend een ontmoeting te regelen in 

de echte wereld (Fire, Katz, & Elovici, 2012).  

 

Wat mij vooral opvalt is dat de transgenders die ik geïnterviewd heb, dat deze veel meer 

informatie, mensen, steun,… online gezocht hebben. Er zijn online voorzieningen voor hen, maar 

als ik hun reacties hoorde, zijn er nog heel wat tekortkomingen daarrond. Het is zeer moeilijk om 

in de fora te geraken en er staat enkel informatie binnen die fora. De drempel is volgens hen veel 

te hoog om de stap te zetten naar zo’n fora en ze willen dat deze drempel verlaagd wordt. Nu 
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zoeken ze de informatie via socialenetwerksites zoals Tumblr, Youtube, Reddit,… maar de 

informatie die ze daar vinden is internationaal en gaat over hormonen, make-up, producten,… Daar 

ben je in België dan niets mee. Volgens mij ligt er een gat in de markt van online voorzieningen 

voor transgenders. Natuurlijk valt dit alles te nuanceren omdat transgender nog een heel nieuw 

thema is en er in België nog niet veel onderzoek naar gedaan is.  

 

5.1.2 Welke	   noden	   hebben	   LGBT-‐jongeren	   in	   verband	  met	   de	   online	   ontwikkeling	  

van	  hun	  seksuele	  identiteit?	  

De transgenders willen vooral informatie over de transitie, hormonen en heel het proces zoals het 

in België gaat. Daarnaast zouden ze graag ook informatie willen hoe ze bijvoorbeeld hun baardhaar 

goed kunnen wegschminken. De holebi’s hebben over het algemeen minder informatie nodig, maar 

zouden graag meer informatie willen over seksuele ziektes/gezondheid. De definitie van World 

Health Organization’s (2004) over seksuele gezondheid luidt als volgt: een staat van fysieke, 

emotionele, mentale en sociaal welzijn in relatie met seksualiteit; het is niet alleen de afwezigheid 

van ziekte, disfuncties of handicap. Rond het opzoeken van seksuele gezondheid van LGBT’s is een 

onderzoek gedaan door Magee, Bigelow, DeHaan en Mustanski (2011). De informatie die LGBT’s 

vooral online zoeken is gerelateerd aan Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s) en Human 

Immunodeficiency Virus (HIV). Meer specifiek werden vooral feiten en statistieken van SOA/HIV, 

zoals feiten over symptomen, hoe ze overdraagbaar zijn en algemene preventie tegen SOA/HIV. 

Ook zochten ze info op over instanties en locaties waar ze seksuele gezondheidstesten en  

–behandelingen konden verkrijgen. Verder werd qua voorbehoedsmiddelen en andere 

voorzorgsmaatregelen (zoals hoe je partner controleren op symptomen, …) om het risico van 

overdracht te verminderen ook regelmatig opgezocht.  

 

Wat de transgenders aanhaalden was ook een platform te creëren voor de ouders en vrienden, 

zodat zij op hun niveau informatie kunnen krijgen. Zij willen andere informatie lezen, dan dat de 

transgenders zelf nodig hebben. Het traject van de transitie zou er moeten opstaan, zodat zij ook 

weten wat er bij hun geliefde persoon te wachten staat. Het is voor de transgenders zelf een heel 

proces, maar voor de ouders/vrienden ook. Bij hen natuurlijk enkel een emotioneel proces, waar 

voor de transgenders er ook een fysiek gedeelte bij is.  

 

Waar er zeker ook nood aan is, is aan manieren om hoe uit de kast te komen. Ze kunnen op 

ideeën komen door andere verhalen te lezen en te horen. Op YouTube kan je heel wat coming-out 

video’s vinden, waar LGBT uitleggen hoe ze uit de kast zijn gekomen en meestal vertellen ze ook 

wat hun eerste ervaringen waren met het holebi zijn. Zo’n video’s bieden een alternatieve 

manieren van het begrijpen van geslacht, seksualiteit en gender (Alexander & Losh, 2010).  

 

5.1.3 Wat	   zijn	   de	   verwachtingen	   opdat	   LGBT-‐jongeren	   hun	   seksuele	   identiteit	   op	  

een	  veilige	  manier	  online	  kunnen	  ontwikkelen.	  

Een belangrijk punt is het behoud van privacy. Op facebook kan je zelf kiezen wat je wil laten zien 
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in het openbaar, aan vrienden van vrienden of aan vrienden. Opvallend is dat jongeren tussen 18 

en 30 jaar (71%) zich bewust zijn van privacy-instellingen en deze ook instellen (Madden & Smith, 

2010). Vrouwen controleren nog frequenter hun persoonlijke instellingen en deze niet te laten zien 

aan niet-vrienden. Ze lezen zelfs sneller de privacy beleidsmaatregelen voordat ze registreren bij 

een sociale netwerk site (Hoy & Milne, 2010). Er zijn veel gender gerelateerde privacy maatregels 

voor LGBT sociale netwerk gebruikers (Cooper & Dzara, 2010). 

 

Wat belangrijk is op het platform is dat er een MELD MISBRUIK knop aanwezig is. In sommige 

landen is op bijvoorbeeld Facebook een ‘panic buttom’ om jongeren beter te beschermen. Er zijn 

organisaties zoals bijvoorbeeld ‘Checkpoint’ die diensten aanbieden aan gebruikers van 

socialenetwerksites om hen te beschermen. Bij Checkpoint beschermen ze de gebruikers tegen 

cyberpesten, gevaarlijke linken en vreemden op facebook (Fire et al., 2012). 

 

Voor de transgenders is het heel belangrijk dat ze de juiste informatie makkelijker kunnen vinden, 

dat ze niet op socialemediasites moeten gaan zoeken naar informatie die hier in België er eigenlijk 

niet toe doet. Niet enkel informatie vinden, maar ook gelijkgezinden leren kennen, relatietips 

kunnen krijgen, relaties kunnen aan gaan,… Dat haalt DeHaan en Kuper, 2013, ook aan dat het 

internet voor hen daar heel belangrijk voor is. Zij nemen daar ook LGB’s bij. Deze mogelijkheden 

helpen hun ook in hen echte leven en helpt hen te outen  

 

Tegenwoordig komt LGBT meer en meer in de media. Er zijn films en series die daar rond draaien 

zoals ‘The L-Word’ (Delaney, 2015). Toch komen deze series niet tot bij de personen die ze zouden 

moeten bereiken of toch niet in België. Er is een vraag naar een mediatheek, omdat LGBT’s het 

beu zijn dat je in films bijna enkel heteroseksuele relaties in het daglicht zetten. De films bestaan, 

maar zijn niet bekend bij het publiek die deze willen zien. Dit niet enkel voor films, maar ook 

andere media kunnen ze daar dan inzetten zoals boeken, strips,…  

Als ik de verwachtingen vergelijk met de case study in mijn literatuurstudie zie ik een paar 

overeenkomsten. Net als in de literatuurstudie willen ze een interactieve fora, waaronder 

chatrooms, blogs, discussies,… Deze hebben zowel fora tussen patiënten als tussen patiënten en 

experten (Orgad, 2005). De respondenten willen ook  interactieve fora en ook een onderscheid 

tussen enerzijds LGBT onder elkaar en anderzijds tussen LGBT en experten. Deze experten kunnen 

psychologen, doktoren, vrijwilligers die kennis van zaken hebben,…  

Nog een vergelijkbaar punt is dat ze opdelingen willen van personen met dezelfde ‘achtergrond’. Bij 

de case study wordt het opgedeeld in het soort kanker en welke behandelingen men ertegen 

gekregen heeft (Orgad, 2005). Bij LGBT willen ze opdelingen van geaardheid zoals, homo, lesbisch, 

biseksueel en transgenders. Sommigen gingen er wat verder in en wilden ook een opdelingen van 

wat de personen wilden bereiken: relatie, vriendschap, seks. Of opgedeeld in gebieden waar ze 

verblijven: Antwerpen, Limburg, Brussel,…  

Als laatste is het forum online zichtbaar voor het hele publiek waardoor de ervaring ook publiek 

visueel wordt gemaakt (Orgad, 2005). Dat verwachten ze ook voor hun forum, dat er een gedeelte 

publiek zichtbaar is, zodat iedereen informatie kan krijgen en de stilte op deze manier ook 

doorbroken kan worden.  
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5.2 Beperkingen van het onderzoek 

Ieder onderzoek heeft zijn beperkingen. De grootste beperking van mijn onderzoek is dat mijn 

respondenten allemaal al uit de kast waren en al van iets oudere leeftijd waren. Hierdoor moesten 

ze terug denken aan hun tijd van uit de kast komen. Toen was er nog geen Facebook of andere 

sites waren nog niet zo evident om te gebruiken. Jongeren die nog niet uit de kast zijn, zijn 

moeilijk te bereiken of te vinden, waardoor ik niet hun noden en verwachten niet ken. Jongeren 

hebben meer kennis van wat er online aanwezig en mogelijk is.  

 

Het nadeel van een focusgroep is bijvoorbeeld wanneer een aantal personen binnen de focusgroep 

niet echt voor het internet zijn, dan trekken ze de anderen binnen de focusgroep mee in deze cirkel 

en wordt het vooral een focusgroep over de beperkingen en de gevaren van het internet. Hierdoor 

vertelden ze veel dingen die niet in de lijn lagen met mijn thesis.  

 

Ik heb zowel holebi’s als transgenders geïnterviewd en daar was toch wel een verschil te vinden. 

Holebi’s hebben online minder noden, dan dat transgenders deze hebben. Transgenders zitten met 

veel meer mentale moeilijkheden dan dat de meeste holebi’s hebben en zoeken daardoor meer 

hulp online, dan holebi’s dat doen. Je vindt daarnaast ook makkelijker holebi’s dan transgenders, 

zowel online als in real life.  

 

Een focusgroep met experten die bezig zijn met online mogelijkheden voor holebi’s was ook een 

goede insteek geweest, omdat zij ook weten welke de tekortkomingen zijn en waarrond er noden 

zijn. Het heeft er even naar uit gezien dat deze focusgroep had kunnen laten doorgaan, maar op 

het laatste moment hebben deze personen afgezegd.  

 

Tot slot is de te vinden literatuur grotendeels internationaal, meer specifiek uit de VS. Literatuur uit 

België of specifieker Vlaanderen en Brussel was moeilijker te vinden en dit was niet zo uitgebreid. 

Dus mijn literatuurstudie is eerder een internationaal overzicht van holebi’s en internet en er is niet 

dieper ingegaan op nationaal en regionaal gebied.  

 

5.3 Praktische aanbevelingen 

Dit onderzoek geeft enkele verwachtingen en noden van holebi’s en transgenders voor een online 

platform. Ze hebben veel opties gegeven van wat ze willen op zo’n platform en dit wordt hopelijk in 

praktijk omgezet. WJNH is in de tussentijd al begonnen met zo’n platform en met dit onderzoek 

kunnen ze het platform verfijnen en op maat maken. De transgenders en holebi’s hebben naast 

specifieke, ook algemene verwachtingen gegeven. Deze laatste kunnen ook ingezet worden voor 

andere minderheidsgroepen.  

 

Transgenders hebben veel meer noden dan holebi’s. Enerzijds doordat het een nieuw thema is, 

anderzijds doordat het een moeilijker proces is. Zij hebben meer psychologische steun nodig en 

meer informatie, dan dat holebi’s die nodig hebben. Er is nog veel werk in verband met 
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transgenders op gebied van onlinevoorzieningen, maar ook meer en betere informatie, meer een-

op-eengesprekken met experten,… Daar hebben ze naast het internet, veel nood aan.  

 

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Binnen mijn onderzoek heb ik een globaal beeld gesteld van zowel holebi’s als transgenders. Het 

zijn beide minderheidsgroepen, de ene al wat meer minderheid dan de andere en over beide 

onderwerpen moet nog veel onderzoek gedaan worden. Transgender is een nieuw thema en daar 

kan nog veel onderzoek rond gedaan worden. Holebi’s die ik geïnterviewd heb aanvaarden het over 

het algemeen sneller dat ze anders geaard zijn, dan dat transgenders aanvaarden dat ze in een 

fout lichaam geboren zijn. Hierover is er een grote nood aan onderzoek, want zij hebben grote 

noden op heel veel gebieden, zoals bijvoorbeeld informatie, psychische hulp,… 

 

Als tweede aanbeveling die aansluit bij de voorbereiding van het onderzoek. Ga op tijd opzoek naar 

respondenten en probeer meerdere respondenten achter de hand te hebben voor een focusgroep. 

Respondenten doen vrijwillig mee aan een onderzoek, dus er is altijd uitval mogelijk door 

verscheidene redenen.  

 

5.5 Conclusie 

Dit onderzoek peilt naar de noden en verwachtingen van LGBT-jongeren tegenover een nieuw 

online ontmoetingplatform. LGBT-jongeren gebruiken het internet om hun identiteit te ontwikkelen. 

Ze gaan vooral op zoek naar informatie, steun bij gelijkgestemden en het leren kennen van nieuwe 

mensen. Via het internet kunnen ze meer en sneller gelijkgestemden, informatie en diensten 

vinden en dat van over heel de wereld. Toch kan de informatie die ze vinden onjuist zijn of niet 

toepasbaar zijn bij zichzelf. Online kunnen personen zich anders voordoen dan wie ze zijn en dat 

kan bedrieglijk overkomen. De LGBT-jongeren gebruiken vooral socialenetwerksites om deze 

behoeften te vervullen, maar deze hebben hun nadelen.  

 

Op vlak van hun noden valt op dat voor transgenders de juiste informatie over zowel hun proces 

als over praktische info gericht op België nodig is. Bij holebi’s is het vooral seksuele informatie en 

manier om uit de kast te komen. Naast informatie voor de transgenders zelf, opteren ze ook voor 

extra informatie voor familie en vrienden, zodat zij niet achterblijven met vragen. Als laatste 

zouden de transgenders makkelijker en sneller professionele psychologische steun willen.  

 

Qua verwachtingen willen de LGBT-jongeren dat het forum rekening houdt met de privacy en dat 

er zeker een MELD MISBRUIK knop aanwezig is. Ze zouden graag zien dat er accounts aanwezig 

zijn en dat deze verdeeld zijn in onderverdelingen. De belangrijke informatie moet beschikbaar zijn 

voor iedereen, zo dat mensen niet verplicht worden om zich te registeren om de basisinformatie te 

krijgen. Als laatste zouden er een aantal mogelijkheden aanwezig moeten zijn zoals een 

mediatheek, evenementenkalender en een chat zowel met gelijkgestemden als met professionelen.  
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Verder onderzoek naar het nieuwe thema transgender is interessant en noodzakelijk. Zij hebben 

nog heel wat noden, niet enkel op gebied van online faciliteiten, en deze dienen vervuld te worden. 

Daar mag meer specifiek onderzoek naar gedaan worden.  
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Bijlagen 

Interviewschema 

Vooraf 

Voorstelling van mezelf en bedanking 

Om dit interview verder te verwerken is het letterlijke uittypen van het interview nodig en zou ik 

graag jouw toestemming hebben om dit gesprek op te nemen. De informatie die gegeven wordt 

tijdens het interview zal uiteraard strikt vertrouwelijk en enkel in het kader van dit onderzoek 

gebruikt worden. 

 

Introductie 

Hallo, ik ben Roxanne Philipsen en zit in mijn Master Agogische Wetenschappen aan de VUB. In het 

kader van het onderzoek van mijn thesis doe ik een aantal focusgroepen.  

Voordat we gaan beginnen aan de focusgroep, leg ik kort uit waarover de focusgroep gaat. Het 

onderzoek dat ik voer is in samenwerking met Wel Jong Niet Hetero. Ik ga onderzoeken wat de 

noden en de verwachtingen zijn van LGBT jongeren hebben naar de online platformen toe zodat ze 

hun online ontwikkeling kan verbeterd worden. Op deze manier kunnen ze hun seksuele identiteit 

beter uitten en verkrijgen ze op een veilige manier meer info. Met de resulaten van dit onderzoek 

gaat WJNH aan de slag om een platform op maat te maken, rekening houdend met de noden en 

verwachtingen van jullie. Het interview bestaat uit drie delen: Over wat jullie ervaringen zijn met 

de huidige online platformen, wat jullie noden zijn en wat jullie verwachtingen zijn tov de online 

platformen.  

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, worden die dingen die hier verteld worden vertrouwelijk behandeld. 

Achteraf wordt er een verslag gemaakt van alle focusgroepen en in dat verslag ga ik gebruikmaken 

van uitspraken en dat kan een uitspraak van jou zijn, maar niemand kan die herkennen. De 

focusgroep zal ongeveer 2u duren. Tijdens de focusgroep neem ik aantekeningen om voor mezelf 

de lijn in het gesprek te volgen. Dit gesprek wordt ook opgenomen, zodat ik later alles goed kan 

analyseren. Is dat goed voor iedereen?  

Zijn er nog vragen? Als er vragen zijn of er zijn dingen die je niet begrijpt, aarzel dan niet om 

vragen te stellen en om mij hiervoor eventueel te onderbreken.  

 

1. Introductie 
Ik heb me net voorgesteld. Misschien kunnen we een kleine kennismaking doen, zodat de 

focusgroep makkelijker kan verlopen. Zo is het ook makkelijker om te analyseren, maar 

jullie namen gaan niet gebruikt worden in de uiteindelijke analyse.  

 

2. Ervaring van jongeren in huidige online ontwikkeling 

2.1 Wat gebruiken jullie op het internet om je seksuele identiteit online te ‘outen’ of om 

informatie op te zoeken ivm je seksuele identiteit? 

Wat is jullie ervaring hiermee?  
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2.2  Wat vinden jullie van de huidige sites, tools die online beschikbaar zijn?  

Wat is er volgens jullie goed of genoeg?  

Wat missen jullie online?  

Is het toegankelijk genoeg of net te toegankelijk? Hebben jullie ooit platforms gezocht 

of gebruikt voor je seksuele identiteit, en wat vond je daarvan? 

  

2.3 Welke sociale media gebruiken jullie vooral? Ook voor het uiten van je seksuele 

identiteit? (Facebook, twitter, youtube, tumblr,…?) 

Wat vinden jullie van de anonimiteit of privacy?  

Hebben jullie veel mensen leren kennen via sociale media?  

Zoja, via welke media vooral? 

 

 

2.4 Wat zijn de positieve punten van de huidige online tools? 

Waarom vind je dat een positief punt? 

 

2.5 Wat zijn de negatieve punten van de huidige online tools? 

Waarom vind je dat een negatief punt? 

 

3. De noden 

3.1 Welke tools missen jullie online?  

 

3.2 Aan wat voor soort tools of online platforms hebben jullie nood? 

Psychologische of emotionele steun, informatie, nieuwe relaties, fora,…? 

 

3.3 Wat voor informatie zouden jullie makkelijker of meer willen vinden online? 

Welke informatie vinden jullie niet of te weinig?  

 

4. De voorwaarden 

4.1 Welke voorwaarden moeten er volgens jullie jullie zijn ivm toegang?  

Voor iedereen toegankelijk, met registeren,met identiteitskaart, …?  

Hoe zien jullie het op gebied van anonimiteit? 

 

4.2 Wat moet er volgens jullie zeker aanwezig zijn op de online tool?  

Wat zoeken jullie vooral op zo’n site?  

Psychologische steun, informatie, mensen leren kennen,…? 

Ondersteuning bij outing? Mensen leren kennen die soortgelijke problemen hebben of 

hadden zoals jijzelf? 

 

4.3 Mochten jullie los van de bestaande situatie zelf een mogelijkheid mogen voorstellen, 

hoe zou die er dan uitzien? 

 

Afsluiting 
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Dit was mijn laatste vraag, we kunnen hiermee de focusgroep afronden. Hebben jullie 

misschien nog een vraag of zouden jullie nog iets willen toevoegen? 

 

Als jullie later nog vragen zouden hebben, dan mogen jullie altijd contact opnemen via mail 

of bellen in verband met de focusgroep. 

 

Als het onderzoek is afgerond is, normaal gezien rond augustus 2016, verschijnt ervan een 

publicatie op de site van de Wetenschapswinkel Brussel en zal ik het doormailen, dus als je 

het dan graag zou lezen, dan kan je dat doen. 

 

Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor het deelnemen aan de focusgroep en voor jullie 

tijd! 
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Informed Consent 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent)  

 

Titel onderzoek: LGBT-jongeren en de ontwikkeling van hun seksuele identiteit online. 

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Roxanne Philipsen 

 

 

 

 

In te vullen door de deelnemer 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en [indien 

aanwezig] de risico’s en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van 

het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn 

vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

 

Ik begrijp dat opnamemateriaal daarvan uitsluitend voor zal worden gebruikt.  

 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor 

om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

 

Naam deelnemer: ................................................................................................ 

Datum: ...............           Handtekening deelnemer: ..............................................  

 

 

 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

 

Naam onderzoeker: .............................................................................................. 

Datum: ...............           Handtekening onderzoeker: ...........................................  
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Uitgeschreven focusgroep 

Moderator: Ik ben dus Roxanne Philipsen, ik ben een masterstudent agogische 

wetenschappen aan de VUB. En in het kader, ik doe dus een thesis over over, allee naar 

vraag van WJNH naar wat de noden en verwachtingen zijn van jongeren die Holebi of 

transgender zijn ivm een nieuw ontmoetingsplatform en daarom ga ik jullie interviewen. 

Wat vragen stellen over wat, wat dat jullie nu online doen en welke noden jullie hebben 

en welke verwachtingen jullie hebben. Met dat platform gaan ze dus een platform op 

maat maken voor de jongeren. Euhm, ja zoals ik al gezegd heb, alles wordt vertrouwelijk 

behandeld. Dit gesprek gaat ongeveer een twee uur duren, dat kan korter zijn, dat kan 

langer zijn, naargelang jullie praten. En ja dat wordt dus opgenomen als dat oké is voor 

jullie? Hebben jullie ofzo? Jullie mogen die nu altijd al stellen. Nee? Ik heb mij nu net 

voorgesteld. Ik ben Roxanne, misschien is het gemakkelijk om een rondje te doen met 

de namen. Zeg maar gewoon de naam waar je je het beste bij voelt 

 

Amy: Amy, maar iedereen kent mij al hé.  

 

Evelien: Evelien 

 

Lil: Liliana 

 

Al: Alynne 

 

mel: Mélanie 

 

Moderator: Dan ga ik beginnen met de eerste vraag, dus we gaan beginnen met de 

ervaringen met wat jullie nu online voor handen hebben en wat jullie gebruiken enzo. 

Dus wat gebruiken jullie op het internet om jullie seksuele identiteit te outen en voor 

informatie op te zoeken ivm jullie seksuele identiteit? 

 

Al: Ik heb daar nog een fantastisch verhaal over maar ik ga wachten tot het mijn beurt is.  

 

Moderator: Maar nee, jij mag beginnen hé.  

 

Al: Nee ik wil niet dat dat al eerste staat op die opname.  

 

Lil: Op dit moment voornamelijk op tumblr dat ik zit. Dat is een sociale media site. In het begin 

van mijn transitie heb ik vooral blogs gevonden. Vooral omdat dat makkelijk was om informatie 

omdat je daar veel kon lezen enzo En dan voornamelijk ook dan voor mijn transgender zijn, dat is 

dan ook vooral voor personen die zelf transgender zijn, om dat in hun woorden te lezen en dat 

heeft mij het meest geholpen zou ik zeggen. En dan nu op tumblr is het ook veel transmensen en 

ja. Daar kun je er nogal open over praten, ik bedoel, ik weet niet hoe dat dat komt dat tumblr zo 
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is, maar daar kun je er gewoon vrij over praten zonder dat er negatieve reacties op krijgen. Dat er 

bijvoorbeeld wel bij forums hebt of op fb.  

 

Al: Allee ik heb een heel slecht verhaal. De eerste keer dat ik het woord transgender ben tegen 

gekomen is in een beschrijving van een pornovideo. Dus dat wil veel zeggen over seksuele 

opvoeding hier in België. Dus en dan ben ik achter, wanneer ik daarachter gekomen ben dat dat zo 

noemde. De definitie opgezocht. En dan heb ik op Reddit, dus een iets naar mijn gevoel beter dan 

Tumblr omdat de mensen daar euhm nee, ik gebruik tmblr vaker dan Reddit, maar Reddit is iets 

vriendelijker of iets minder onombonden, iets minder mening, omdat Tumblr nogal hard tegen 

iedereen ingaat. 

 

Mel: ... postje in een dinges kan iedereen dat zien.  Op Tumblr zijn dat enkel je followers die je 

dinges zien.  

 

Al: Ik weet het niet hoe dat zit, maar alleszins ask transgender subreddit en daar zei ik van hoe 

dat ik me voelde en daar hebben heel veel mensen mij zeer goeie raad gegeven. Natuurlijk, 

misschien ook dat deel van Reddit dat vriendelijk is of zo.  En (gelach) dan twee dagen later heb ik 

proberen zelfmoord te plegen en dan ben ik in een psychiatrische instelling terecht gekomen en 

dan heb ik nog een keer op dat ... en daar hebben ze mij advies gegeven. En dan ben ik eerder 

naar Fb overgestapt, omdat daar de T jong groep van België zat. Die manier heb ik meer mezelf 

laten kennen, dan iets anders. Dus ja, Tmblr, Reddit, Fb. 

 

Eve: Zoals er wel meer van zijn, Reddit, Youtube, Facebook groep.  

 

Mod: En bij jou hetzelfde of iets anders? 

 

Mel: Reddit in het begin, T-jong forum en ook Tumblr en ... 

 

Amy: Ja bij mij was dat al 5 - 6 jaar geleden dat ik zo, dat ik zo echt online begon te kijken om. 

Toen was ik nog heel onzeker over mijn seksuele genderidentiteit en dat was nog een ... punt en 

dan heb ik pfff op het forum van euhm WJNH gezeten nog, maar daar niet veel gedaan omdat ik 

daar niet hoorde bij te horen. Euhm eigenlijk ja, dan meer zo euh Amerikaanse, internationale 

patformen gebruik bijvoorbeeld Tumblr de laatste jaren enzo. En euhm andere fora en chatgroepen 

die daarmee te maken hadden en dan een paar jaar geleden dan ook bij T-jong het forum en ... zo 

ook mensen leren kennen waarmee ik kon praten over al die zaken. En zo van alles maar bij al die 

groepen die ik ooit al heb gevonden waren of te wel redelijk gesloten en moeilijk toegankelijk of te 

wel ja waren ze niet echt helemaal specifiek voor Holebi, transgender en zo voort maar die zaten 

er toevallig zo. Zon mensen nog nooit echt een goeie site of chat of wat dan ook voor ons 

gevonden dat echt specifiek voor die doelgroep was en echt open en dat je makkelijk kon praten 

met mensen en euhm ervaring delen en gelijksoortige vinden. Dus ja,  

 

Mod: En wat zoeken jullie vooral online? Is dat vooral mensen ontmoeten of willen 

eerder soortgelijke verhalen lezen of euhm 
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Lil: Dat hangt een beetje af van wanneer. In het begin was het vooral informatie te zoeken, want 

ja zoals ik bedoel op school transgender nooit iets van gehoord. Ik bedoel, dan zit je met die 

gevoelens en dan probeer je dingen. tot als je ze uiteindelijk drop en dan wat betekent dat en wat 

kan ik eraan doen en van die dingen. Dan zo ja te achterhalen of dat alles. In eerste instantie, ja 

ook een beetje, euhm compagnionship zo, mensen die je begrijpen, want bijvoorbeeld. Als ik zat 

met iets transgender gerelateerd en zei dat tegen mijn sesgender vrienden, dan moet ik daar 

meestal nog een ganse uitleg bij geven hoe dat dat werkt. Ja bij transmensen kan ik gewoon 

datzeggen. Ik snap het. Zon beetje ja.  

 

Al: Ik heb dat nooit gezegd tegen sesgender vrienden. Ik denk dat ze mij uitgekakt zouden 

hebben. Sorry! Nee, ja, ik heb redelijk lang ermee gestruggled en ik vond gewoon als je dat intypt 

van ik voel mij niet goed en dat en dat en dat, dan kom je niet echt super resultaten uit, dus ik 

heb nooit echt iets van media gevonden totdat ik dan Reddit heb leren kennen en dat heeft ook 

nog superlang geduurd voordat ik, ja wist wat dat het woord transgender bestond zoals ik al 

gezegd heb. Ja het zou inderdaad tenminste blij geweest zijn had er iemand op school dat woord 

laten vallen. Ipv dat ik het internet moest gaan afzoeken voor ik wist wat er aan de hand was.  

 

Mod: En is dat bij jullie hetzelfde allemaal ook?Vooral informatie en later pas  

 

Lil: eens dat ik dan wist dat ik transgender ben ik dan ook beginnen kijken voor ja voor mensen in 

de buurt en dat ze t-jong vanwaar ik T-jong. Waar ik Amy toch van ken en jou en jou ook. En dat 

was wel, dat was dan ook meervoor de activiteiten dat ik daar bij ging. Dus ja. 

 

Amy: Bij mij was dat persoonlijk van al in midden jaren 2000, zo een 10 jaar geleden dat ik 

regelmatig met Holebi mensen. Dat was vooral vriendschappelijk en daar me ook wel een beetje 

mee identificeren, maar ook als ik daarna transgender mensen leerde kennen of mensen die, ja, 

zoekend waren op het vlak van genderidentiteit enzo en ja daarmee veel praten en het proberen 

zelf uit te zoeken en dat heeft mij geholpen meer zelfzeker te worden over mezelf. zodra ik toch 

wel zeker van ik ben transgender en ik wil een transitite starten dan ben ik echt wel beginnen 

zoeken naar lagen in België. Mensen, groepen, waar dat ik de informatie en toch wel gelijkgezinden 

kon vinden waarmee ik erover zou kunnen praten voor begrip en ja sociaal gewoon ook meer 

mensen te vinden die mij zouden helpen, maar dan een paar zo fora van de Vlaamse gendenkring 

van zo. Maar het is pas sinds ik bij T-jong zit dat ik echt wel mensen van hebben waarmee dat ik 

echt goed overeen kom in persoon of online. Maar toch niet zo te ver enzo in andere want ja, elk 

land heeft een andere situatie op dat vlak. Toch mensen die begrijpen en een gelijkaardige situatie 

ondervinden. Dus dat was wel zeer hulpvol, maar t-jong was wel nog altijd niet helemaal open, 

want je moet wel toestemming vragen op die forum en om in de Fb groep te zitten. En ja dat is 

ook niet echt superbekend denk ik. Ik kom toch vaak bezig met mensen wie ik praat online dat ze 

het forum pas leren kennen na toch een redelijk lange zoektocht. Dus ja, ik vind dat er echt wel zo 

iets zou moeten kunnen zijn dat echt wel toegankelijk is en ja dat iedereen daar leert kennen daar 

voor contact te vinden.  
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Mod: Dus jij hebt wel serieuze moeite moeten doen voor echt iets te vinden dat je zei. 

 

Amy: Nog steeds. Het is nog altijd niet evident hé. Je hebt wel T-jong, maar dat is ook vrij beperkt 

en je hebt Tumblr maar ja dat is ook oppervlakkig. 

 

Lil: Het is een beetje wat je er zelf van maakt hé. Ik weet dat nu omdat ik veel transgender 

mensen daarop ben.  Alle ja ken. 

 

Amy: Deels geen belgen en dan is dat direct heel andere ervaring.  

 

Al: Stel dat je moet opzoeken voor welke medicijnen en hoe dat zo een transitie begint en je doet 

dat op Tumblr. Ik weet niet, daar kom je allesins geen mensen van belgische nationaliteit tegen. 

Dus ieder verhaal gaat daar anders zijn en je gaat daar een verkeerd indruk krijgen. Ik bedoel, ik 

geloof dat ze in Amerika andere gebruiken dan hier. 

 

Geven een aantal verschillende medicijnen. 

 

Al: Dus en dat is nu ook niet dat je direct op de T-jong groep kunt posten. Meeste dat erop staat 

zijn activiteiten of zo iets gelijk nu. 

 

Amy: Toen dat ik daaraan begon in 2013 werd dat daar meer besproken, maar de laatste tjd 

minder. Omdat dat nog altijd taboe, dan de medicatie. Maar nu is het al gemakkelijker om via het 

UZ hormonen kuren te beginnen, maar toen was dat nog wel meer zo zelf uitzoeken. Ja, maar het 

is een heel ander verhaal. En als je echt mensen wil vinden met een gelijkaardige ervaring. Dat is 

zeer, Vlaanderen of België is niet echt één platform waar je .. 

 

Mod: Dus voor zo een informatie kun je eigenlijk op het net, op gebied van vlaanderen of 

belgië niet terecht eigenlijk 

 

Amy: Nee, er is wel een site van het UZ Gent, nu waar je meer kan vinden over transgender. Maar 

die bestaat ook nog maar een paar jaar hé. Zoveel informatie staat er ook niet veel op. 

 

Eve: Ze houden ook veel informatie voor zich met die praatavonden. 

 

Amy: Ja dat is wel vervelend. Ze doen nu de laatste jaren inderdaad praatavonden van het UZ 

waar die dokters over onderwerpen komen praten, maar je kunt die informatie alleen maar hebben 

als je naar die praatavondengaat. Wat moeilijk is voor veel, want dat is in Antwerpen. Dus ja, ze 

zetten dat niet online en dat is echt spijtig.  

 

Eve: En ze hadden dat toch gezegd dat ze dat gingen doen.  

 

Amy: Ja ze hadden daar een keer iets van gezegd, maar 
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Mel: Je ziet daar toch niet echt iets op die site.  

 

Amy: Er staat wel wat informatie op die site, maar het is niet alsof dat je gewoon naar die site kunt 

gaan en een chat of een forum vinden of iets. Een manier om met mensen contact te hebben. 

 

Eve: En T-jong is dan voor jongeren eigenlijk, want ik zou daar dan weg moeten gaan. En dan 

transbelgië is dan meer voor ouderen. 

 

Amy: Ja het zijn allemaal heel specifieke doelgroepen. 

 

Eve: Facebook is daar ook niet echt een goed platform voor, voor die informatie terug te zoeken 

enzo. Dan zeggen ze zoek dat eens rond, maar facebook is daar niet voor bedoeld. 

 

Al: en wat dan ook zo is. Je krijgt pas informatie precies als je ergens binnen bent geraakt 

bijvoorbeeld, ik weet nu. De enigste reden dat ik van die praatavonden weet, is omdat ik effectief 

binnen ben gegaan in het UZ Gent endaar op tafel stond er zo een brief van die praatavonden. 

Bijvoorbeeld ook in het O2 kliniek in ergens, Antwerpen denk ik. Waar ze laserbehandeling voor 

baardhaar doen en elektrocutie, Electrolise. Daar staat dat ook in hun wachtkamer, maar voor de 

rest. Het is zo veel plezanter, plezanter is nu niet het juiste woord, voor mensen die twijfelen of zo, 

zou het beter zijn als ze effectief een beginpunt hebben. Het is moeilijk om in zo een kring te 

geraken of te bereiken zelfs.  

 

Amy: Het moet laagdrempeliger worden hé. Inderdaad, je moet al stappen zetten oftewel naar het 

UZ oftewel online al echt in die groepen binnengeraken. T-jong en transgender informatie, zulke 

dingen. 

 

Al: Misschien zouden ze een link moeten zetten op Cavaria.  

 

Lil: iets wat ik wel heb gemerkt is dat je zo, ja, zowel voor t-jong als voor Vlaamse Genderkring 

dinges, moet je een soort van verantwoording, een motivatie.  

Amy: Vandaar dat ik zeg. 

 

Eve: Dat heeft mij ookwel tegen gehouden.   

 

Lil: Ik weet dat dat mij heel moeilijk heeft gevallen bij sommige, nog niet zo moeilijk als bij 

Facebook opschrijven en dan zo man/vrouw, Fuck. Dus ja, ergens begrijp ik het wel aangezien dat 

je wil proberen te vermijden dat ermensen. 

 

Al: Transfoben. 

 

Lil: Dat er mensen die de boel wat komen verzieken, maar ja. In zo een geval zou het dan beter 

zijn, bijvoorbeeld op T-jong forum heb je ook een, dat je in feite een nieuw forum opdelen aan 

bepaalde dingen afsluiten. Datiedereen ervan zou opkunnen wat informatie kunnen opzoeken en er 
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wat over praten enzo. Dan ook meer privé deel voor mensen die dan. Dat zou, ja, toegankerlijker 

zijn. Dat je daar gewoon kunt binnenstappen en dat je kan zeggen. Ik wil er iets dieper binnen. 

Zeg maar, zoiets. 

 

Amy: Bij mij was dat ook zo iets van 2012 dat ik met mijn transitie begon, toen bestond T-jong al 

wel en heb mij daar toen zo op proberen aan te melden en dan ik heb zeker een half jaar tot begin 

2013, meer dan een half jaar moeten wachten voor ik echt, moest dan, ik heb dan na dat half jaar 

nog eens geprobeerd voor euhm mijn ... ervoor en toen is het pas gelukt omdat ze hadden 

problemen ofzo. Maar dat maakte het toen wel moeilijker hé. Dat was toen wel zeer vervelend. En 

ook ja bstond er nog geen facebookgroep. Zo een facebook groep is wel toegankelijker voor velen 

maar het is nog altijd niet helemaal evident. Je moet toch ook inderdaad die verantwoording zo 

geven van ik ben transgender of ik ben zoekend op dat vlak en dan gaan ze je normaal wel 

toelaten, maar je kunt niet zomaar er naartoe stappen en direct. 

 

Eve: Zeker als je onzeker bent. Want als op WJNH zit, dan sturen ze je door. Zo van dat wordt hier 

niet echt besproken ga maar naar ginder 

 

lil: Die drempel is te hoog.  

 

Amy: Op het forum van WJNH is dat. Ik herinner mij niet dat er daar iets over transgender 

gerelateerd was, dat was toen. Het was allemaal Holebi. 

Lil: Ook nog toen dat ik meer dan 10 jaar geleden dat ik  voor het eerst gendergevoelens had zeg 

maar. Dat ik dan op het internet een beetje ben beginnen zoeken en het enige dat ik dan kende op 

dat moment was. Homo,dusben ik WJNH en daar werd ik ook niks wijzer van, want daar stond 

niets van transgender bij. Dus  

 

Amy: Ja het is zeker wel verbeterd bij de opkomst van het internet in het algemeen en ook ja door 

meer bewustwording van daarover en meer acceptabel worden in de maatschappij van Holebi en 

transgender. Bwa ja het isnogaltijd niet heel evident.  

 

Mod: En dus jullie gebruiken nu vooral de sociale media eigenlijk om Facebook, Reddit, 

Tumblr. En wat vinden jullie van de anonimiteit en de privacy daarop 

 

Lil: Op facebook is dat slecht. 

 

Mel: Voor de account, een nieuwe account is echt moeilijk.  

 

Al: Natuurlijk ook als je je naam zou willen veranderen, dan heb je veel kans dat je geband wordt 

van facebook. Omdat je naam niet echt is ofzo. Zulke dingen. Ja, ik heb dat al geha 

 

Eve: Vandaar dat ik mijn naam er niet wilde opzetten eerlijk gezegd.  
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Amy: Maar je kan ook maar 1 keer je naam op facebook veranderen. als je het dan probeert te 

doen, dan gaat dat niet meer. Dan moet je ofwel een nieuwe account beginnen of. Vroeger was dat 

gecompliceerde 

 

Mel: Je URL kan je 1 keer veranderen.  

 

Amy: Ja dat zeker 1 keer. Maar je naam was vroeger ook lastig ze. Op mijn vader zijn account, kan 

hij zijn naam niet aanpassen, omdat op de naam van zijn firma staat en hij wilde dat aanpassen 

voor ja zijn eigen naam daarop te zetten voor dan een ander dinge, firmanaam. Maar dat ging dan 

niet, iets heel raars. Maar ja in elk geval facebook is moeilijk, Tumblr is 

 

Lil; Enorm gemakkelijk vind ik 

 

Amy: Zolang dat je echt de mensen vind en dat je weet hoe dat je tumblr kunt gebruiken met die 

tags enzo. Dan gaat dat wel redelijk, het is niet voor iedereen evident. Je moet toch redelijk wat 

kennis hebben van het netgebruik.  

 

Lil: Het is eerder wat betreft de anonimiteit is op tumblr is. 

 

Al: Het is wel beter maar, maar dat maakt het ook wel slechter. Ik bedoel, ik heb zo al posts gezin 

waar iemand de vraag stelde, zou ik niet beter aan zelfmedicatie ofzo en dat er dan echt een tirade 

komt van een ander anoniem persoon die gewoon continu bezig is van, ja, je zou je moeten 

schamen. Val dood en zulke dingen. En dat is ook omdat Tumblr zo anoniem is. Ik weet niet, dat 

kunnen zeggen, maar dat vind ik dan minder aan tumblr. 

 

 

Amy: Je kan dat ook blokkeren hé en ook toelaten dat je geen anonieme berichten kunt krijgen. 

 

Al: Maar ze kunnen nog steeds reacties geven op je posts hé. 

 

Amy: Nu wel, vroeger niet. Ja, je kunt die wel verwijderen, maar er zijn zo een bepaalde kringen 

op tumblr, een bepaald groep van mensen die zo heel negatief kunnen zijn en als je dan posts zet 

met die tag waardoor ze dat makkelijk kunnen vinden, een tag transgender of iets gelijkaardigs. 

Dan zijn het vooral veel die daar juist op azen om zo een mensen die daar op posten en met 

vragen of zo en slecht toevoegen daarover. Maar dat is ook op  

Reddit en zo. Zo gelijkaardige dingen.  

 

Lil: Ik heb ooit zo iets willen posten over transgender op facebook gewoon aanvankelijk van.  

 

Al: Ik heb geen reacties gehad toen ik uit kwam op facebook, toen heb ik geen reacties gehad.  

 

Lil: Het is afhankelijk van de vriendenkring hé. 
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Mel: Je maakt dat ook zo moeilijk, met een foto. 

 

Al: Ik maak dat niet moeilijk.  

 

Lil: Wat is nu weeral het slechtste. Youtube comments bijvoorbeeld. 

 

Eve: Ja youtube is verschrikkelijk 

 

Lil: Ja dat is niet intrinsiek en Tumblr dat is gewoon. 

 

Amy: Dat is internet hé.  

 

Mel: Jammer genoeg. Ik vind dat dat een probleem is. Ik vind dat dat pubers is.  

 

Al: We zijn allemaal pubers toch?  

 

Lil: De meeste mensen die ik op Tumblr zijn toch wel ouder, maar ja.  

 

Al: Tumblr begint vanaf 13 jaar, dus. Ja ik weet het niet. Op Reddit was het vroeger minder  goed 

dan dat het nu is. Melanie had een foto gestuurd en ze is op Reddit en  ze hebben die gekopieerd 

en die op een subreddit transhate of zo iets gezet. Dan heeft wel de staff, de mensen die Reddit 

beheren verwijderd. En dan is dat wel beter geworden denk. Als je naar de juiste subreddit gaat, 

maar dat is natuurlijk bij ieder platform zo. Als je naar de juiste video kijkt, als je naar de juiste 

tag gaat, dan vind je de dingen. Ik  denk dat het dat is. Voordat je weet wat dat de juiste tags, de 

juiste subreddits de juiste comments zijn, krijg je een heleboel haat, maar is dat niet bij alles zo? 

Ik zou dan eerder een platform of een makkelijker manier of Smartschool of zo. Ja nee, gewoon. Ik 

heb dat al voorgesteld aan de leerlingen begeleiding om gewoon een mapje ofzo van  ik voel mij 

niet goed in mijn vel. En dat er dan leerkrachten of zo zijn, of anderen jongeren die gelijkaardig 

voelen. Die meer weten en dat ze je doorsturen, want als je gewoon transgender of ik voel me niet 

goed in je vel in uw search typt. Dan kom je noiot uit bij wat je wil. Sorry. 

 

Mod: Ja nee en wat missen jullie online echt? Alle daarrond hé, je kunt nog andere 

dingen missen.  

 

Al: Waar zit jij aan te denken? 

 

Lil: niks niks niks. Gewoon dat we juist bezig waren over al die haat en dat het soms handig zou 

zijn dat je gewoon over het internet mensen op hun gezicht zou kunnen slaan. 

 

Al; Dat komt nog. Nee wat dat ik nog de laatste tijd heb zitten denken eerlijk gezegd. Nu met die, 

met al dat gedoe in Amerika over die toiletten. Is dat ik gewoon zat te denken van. Ik zou gewoon 

een site moeten maken, gewoon voor mensen die echt in de problemen zitten met hun thuis 

situatie en hun ouder zijn echt niet oké met het feit dat ik uit de kast kom of dat ik echt niet naar 
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het toilet kan gaan. En dat er dan gewoon een map staat met plaatsen in Alabama,.. Waarmee je 

dus kunt weten daar ben ik wel geaccepteerd en desnoods ook voor mensen die het huis uitgezet 

worden en dat zie ik ook vaak op Tumblr. Mensen die buitengesjot worden omdat ze transgender 

zijn, waar dat ze zouden kunnen verblijven.  Dat zou ik een verbetering vinden.  

 

Lil; Er is transhousing network op Tumblr dat helpt om mensen transmensen die uit hun huis zijn 

gezet om, die een tijdelijk of meer permanente woonst willen vinden. Dus het bestaat, maar je 

moet het vinden. 

 

Mod: Maar dat is dan ook alleen maar in Amerika. 

 

Lil: Ja, ik  denk dat er ook één in Europa is, maar ik weet niet.  

 

Mel: Het is gewoon overal. De mensen moeten gewoon daarop  reageren.  

 

Al: Je moet het gewoon weten. Dat is een punt van het internet zeker. Je moet  weten wat je moet 

doen.  

 

Mel:Dat is Tumblr ....Specifiek of. 

 

Mod: En heeft youtube jullie ook geholpen? 

 

Al: Nee, ik word super disforisch youtube.  

 

Mel: Ik wel, zo een transitiefilmpjes. En enkel op... 

 

Lil: Voor mij minder rechtstreeks. Het is , via youtube zat ik op andere dingen. Bijvoorbeeld die 

Youtube eightiest community en daar was er ook iemand die veel over LGBT dingen sprak enzo. En 

ik ben die dan en na een tijd heeft die dan een blog op gericht met meerder mensen en ook 

transmensen en zo ben ik voor het eerst met mensen in contact gekomen die echt transmensen 

zijn om hun verhaal in hun eigen woorden te lezen. Dus ergens wel, maar niet echt. Ik heb dan 

later ook nog wel een beetje zitten kijken naar filmpjes, maar over het algemeen heeft het mij niet 

zoveel geholpen als die blogs en tumblr over het algemeen. 

 

Mel: En alleen, het is zo iemand ... heeft toch een beetje geholpen. 

 

Al: Dat is wel waar. Er is eigenlijk het enige waar ik Youtube voor gebruik is voor Minecraft te 

bekijken of andere dingen. Maar één van die personen dat ik bekeek is zwaar depressief toen. Nu 

niet meer en zij is lesbisch en ze heeft op een bepaald moment een video gemaakt die gewoon 

noemt You are awesome en ze spreek 20 minuten aan een stuk over hoe haar comming out en 

over hoe dat zij gestruikeld is en over hoe dat zij het gedaan heeft en hoe. Ze is gewoon awesome. 

Ik wil gewoon een keer een dag naar engeland gaan en dat haar kunnen zeggen ofzo. Echt 

fantastisch en zij heeft mij wel geholpen als ik mij slecht voel dan ga ik gewoon dat filmpje gaan 



 50 

bekijken. Ik herkende zoveel van mezelf in al dat depressieve gedoe dat ik effectief wel geholpen 

was daardoor. Als ik dan zo transmensen zou opzoeken op youtube, dan vind ik dat minder. Ik ga 

nu niet zeggen, dat zijn meestal mensen die volledig door hun transitie zijn en die meer extrovert 

zijn. Ik weet niet, ik vind dat schept geen band. Wanneer dat iemand die echt over zijn gevoelens 

spreekt dat schept een band maar als je dan zo mensen hebt die gelijk zo een blond en ze spreekt 

dan gewoon over kleding of schoenen of over haar hondje.  Dan heb je van oké is dit het nu, dan is 

er niet echt iets. Ze is gay en regenboogpower enzo. Dat sprak mij wel aa 

 

Mel: Je zei wel dat ze blond is en iemand die trans is? GG Gorgeous? 

 

Al: Ja het is de die, GG Goreous. Ja ze spreekt alleen maar over schoenen en hakken. Ik ben daar 

niks mee. Ik bedoe 

 

Eve: Ik ga toch meer indep filmjes ook gevonden. En het is hoe meer je verschillende  

persoonlijkheden ziet, hoe meer je denkt ze zijn hetzelfde als mij en die kan dat ook voelen en dan 

die klik maakt. Dat er meer ervaringen zijn is dat beter natuurlijk. 

 

Amy: Ja er zijn wel zo een videos op het internet en ja er zijn ook voor verschillende doelgroepen. 

Het probleem met youtube en alles van ja, je ziet wel die videos en dat kan entertainent en 

informatief zijn of beiden zelfs, maar je kunt er niet echt met mensen communiceren. het 

chatfuntionaliteit is heel beperkt. Je kunt enkel maar ontvangen maar eigenlijk niet zelf met 

mensen praten. Dus youtbe is daar niet echt geschikt voor. Dan kun je toch beter naar Tumblr of 

Reddit gaan, maar die zijn op hun eigen manier beperkend. Facebook allesinds en forums, maar 

die zijn ook gesloten voor een heel specifieke doelgroep ofzo. Het is moeilijk om echt iets te vinden 

waar je makkelijk gelijkgestemden kan vinden of mensen met gelijkaardige ervaringen en die het 

begrijpen en waar je er gewoon mee over kunt praten. Zo zouden er wel meer mogen zijn.  

 

Lil: Het probleem is dat je nood hebt om te praten. Bij mij was in het begin, het gewoon lezen van 

die ervaringen zo was wel goed voor mij. Dat heeft mij wel geholpen, het was pas in een later 

stadium dat ik meer nood had om ook met mensen te praten.  

 

Amy: Ik vind dat het allebei zou moeten kunnen. Beide info en ervaring van anderen kunnen lezen 

en ook met mensen praten. Daarvoor is T-jong forum wel oké in de zin van dat er wel oude posts 

opstaan met info in en ja, je kunt er ook wel vragen stellen en het is ook wel gesloten. het is ook  

niet echt meer actief. 

 

Eve: Er is weinig concrete informatie en veel info van mensen die  ervan weggaan en hun posts 

verwijderen. Dus die info is er alleen op dat moment en dat blijft niet. Ik weet niet de mesnen die 

dat opvolgen en die  krijgen ook de leeftijd van 30 en die gaan dan weg. Er is nooit ervaring dat 

blijft.  

 

Amy: T-jong is gewoon een heel specifieke groep.  
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Al; Waar ik me wel net een bedenking over maak is, we zitten al iedere keer te zeggen van, we 

moeten weten wat we intypen maar wat ik mij dan bedenk. Als je naar school gaat, of toch in mijn 

school in het middelbaar. Op die manier klink ik wel oud. Maar er lag daar of n de buurt van het 

secretariaat liggen er altijd boekjes van wat volgend jaar of je voelt je niet goed in je vel en 

affiches, er lag daar nooit iets bij van transgender personen, never. 

 

Mel: van LGBT ook niet 

 

Al: Van LGBT wel, dan kregen we zo een keer een folder met een paar koddig  getekende kippen 

die elkaar binnen aan het doen waren. En dat is allemaal goed  en wel en je leert daar ook wel uit 

als je dat boekje goed doorleest, maar er staat daar nooit iets van in van transgender personen en 

dat is wel volgens mij iets een forum en al die dingen zijn supergoed, maar als je niet begint van 

op school of je kunt moeilijk aan je ouders beginnen vragen van mama papa.  Dat gaat niet. 

 

Amy: Het is gewoon dat laatste jaren pas dat er enigsins op maatschappelijk niveau pas echt 

acceptatie van transgender personen enalles daarrond begint te komen en dat is nog altijd een 

lang proces. Wanneer ik in het middelbaar zat 10 jaar geleden was transgender nooit van gehoord 

in biologie. Dat bestond niet. 

 

Al: Maar ik ook niet. 

 

Amy: Nu is dat toch al een tikje beter waarschijnlijk, maar nog altijd heel beperkt.  

 

Al: Ik heb dit jaar één slide mogen voorstellen in de biologie les juist omdat ik in de klas zit en dat 

is wel. 

 

Amy: Dat is beter dan niet hé. Vroeger was dat totaal niet en nu is het er wel, natuurlijk heel 

beperkt. 

 

Al: Het is dat dat ik bedoel. Het hoeft niet super en dagelijks zijn, maar als ze gewoon effectief een 

boekje of iets die hier beneden liggen en als dat nu in scholen wordt verdeeld. De jongeren die er 

mee zitten, moeten niet naar pornofilmpjes zitten kijken om het te verstaan waarover dat het gaat 

om het zo te zeggen. 

 

Mel; Ik wilde gewoon zeggen, vroeger was het transseksuel ipv transgender. En ik weet niet als ik 

aan transseksual dan dacht ik aan een seksualiteit dan iets  van gender.  

 

Amy: Precies daarom dat ze zijn afgestapt van de terminologie omdat het zo verwarrend is.  

 

Mod: En hebben jullie veel mensen zo leren kennen online of? 

 

Al: Juist de mensen die hier zitten.  
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lil: Ik ken nog wel wat mensen, waar ik soms nog wel mee praat ja. 

 

Mod: En is dat dan vooral door die T-jong groep? 

 

Al: Uhu en Reddit 

 

Lil: De T-jong groep eigenlijk minder of juist Amy.  

 

Al: En ik dan? 

 

Mel: Vandaar heb ik ook Amy leren kennen. 

 

Lil: Jullie twee ook maar, u een beetje door amy ook wel een beetje. Maar ook nog mensen van uit 

andere delen van de wereld die ook transgender zijn waar ik goed mee overeen kom. 

 

Al: Ik ben niet super sociaal. 

 

Amy: Online is het gewoon gemakkelijker om mensen te vinden die inderdaad internationaal, maar 

hier in België echt specifiek en zoals ik al had gezegd. Het is daarom niet evident om over zo een 

dingen te praten omdat er verschillende ervaringen zijn in de verschillende landen door de 

verschillen enzo. Zelf heb ik ook al veel mensen leren kennen, maar in Vlaandern hier is het 

moeilijk om er contact mee te houden. of wel wonen we nog altijd een eind van elkaar of we zitten 

op andere leventrajecten. 

 

Lil: En het is ook een beetje lukken hé, want ik weet nu niet van u. Maar er zitten er  hier heel wat 

tussen die autistisch zijn. Dat bemoeilijkt interactie tussen de mensen.  

 

Al: Het is niet makkelijk om te praten met mensen die geen autisme hebben. Benoemd Alistisch, 

mensen zonder autisme.  

 

Lil: Ook wat betreft van dingen, dat er  een verschil is tussen trans mannen en trans vrouwen, dat 

is toch wel een andere ervaring. Bijvoorbeeld, de reden waarom ik niet meer zo actief ben op de T-

jong forum is omdat ik een zeer slechte reactie heb gehad van een transman. Ja, voor een deel 

verwacht je dat mensen, als je zo op een site zit met die specifiek voor transgender dat er daar tch 

meer gevoeligheid aan de dag gelegd wordt, maar dat was niet het geval. Dat heeft mij wel 

weggejaagd zeg maar. 

 

Amy: Ja het is een specifieke groep. De transgenders, transjongeren, maar het is daar nog altijd 

wel breed en er zijn daar inderdaad verschillende perspectieven en inderdaad verschil tussen 

transvrouw en transman en mensen  

die eerder gender queer zijn. Dat is toch een andere beleving.  
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Eve: Of gewoon hoe ze naar het leven kijken want ik heb posts geweest van mensen die een vraag 

stelden aan iemand van die Daan ofzo. Die heeft daar op geantwoordt, van allee dat weet otch 

iedereen en dat is zo van dat staat toch vrij op zo een forum. Als je je daarvoor moet schamen op 

zo een forum dan ga je mensen juist wegduwen en vooral zon een jongeren. 

 

Lil: Bij mij was het hetzelfde. Bij mij die dat slecht antwoord had gegeven. Ik had iets gevraagd 

over seksualiteit, omdat ik het daar moeilijk mee had zo, nee niet echt seksualiteit, maar dan 

eerder seksbeleving. Zo van, ik wilde terug wat proberen te masturberen. En hij zei, oh denk 

gewoon terug aan je tienertijd.  

 

Eve: Ja ik vond dat wel grof van hem. Vragen staat toch vrij en als je daar dan moet gaan 

oppassen zo van weet jij dat niet. 

 

Lil: Ja dat was. En ook dan ja het feit dat mijn tienertijd, is de tijd waar ik niet dol op was zal ik zo 

zeggen. Dus... 

 

Eve: Omdat het bij andere mensen vlotter gaat op bepaalde vlakken en die verstaan dat dan niet 

dat dat bij u niet vlot gaat. Dat is dan vanuit hun beleving. Dat gaat toch makkelijker. 

 

Lil: Ik schrik ook wel van sommige mensen. Bijvoorbeeld ik moet geen vaginoplastsie hebben. 

Maar ik kan wel snappen dat andere mensen dat nodig hebben, dus een andere vriendin van mij 

heeft gezegd. Je hebt transmensen en jij bent helemaal anders.  

 

Amy: Ja iedereen is anders hé. Het voornaamste is dat je echt openminded wil vinden, maar ja het 

is niet omdat ze niet precies dezelfde beleving of dezelfde ervaring hebben als jij dat je niet kunt 

praten. Maar ja dat is zelfs in een specifieke groep als T-jong is het nog steeds moeilijk om. 

 

Al: Het probleem met internet communicatie is dat je enkel in woorden typt, dus intonatie dat je 

eraan geeft in je heeft zoals je het zou zeggen tegen iemand. Dat komt niet over als je het typt in 

je tekstblogs. Het zou kunnen dat daan dat grappig bedoeld had of heel grof en dat zullen we niet 

weten.  

 

Lil: Ik denk dat daar wel een knipoogje bijstond als grap, maar het is nog altijd een grap dat je niet 

maakt vind ik.  

 

Eve: Ja op dat moment. 

 

Al: Denk terug aan je tienertijd en het ging over masturberen.  

 

Eve: Op diee moment op gans dat dingen dat ik mij nog herinner.  

 

Lil: Ik heb toen ja. Betreft die openminded dat is het deel waarom ik met mensen over heel de 

wereld. Er zijn misschien wel specifieke verschillen van waar kan ik hormonen, maar veel dingen 
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zijn ook hetzelfde. Hoe dat mensen tegen over ons zo staan. In België moet ik nu zeggen dat we 

daar. 

 

Al: We zijn vierdes. 

 

Lil: België heeft het probleem dat we heel gereserveerd zijn en mensen gaan er niet echt op 

reageren als je uit een... 

 

Al: Je bedoelt onverschillig? 

 

Lil: Nee ze zijn niet onverschillig. Ik bedoel meeste mensen. Mensen denken misschien nog wel dat 

het verkeerd of vreemd is ofzo. In België is de kans klein dat ze dat gaan zeggen.  In Nedereland 

of Amerika zijn ze veel openener en heb je de kans dat ze die negatieve gevoelens ook gaan 

uitspreken, maar als je dan bijvoorbeeld met je vrienden of familie ofzo praat dan merk je ook dat 

het begrip en de acceptatie er niet altijd is. En ik bedoel of dat nu van je familie of vrienden komt 

dat je zo een negatief gevoel krijgt zeg maar, dan kan je er nog altijd over praten met iemand die 

de halve wereld omzit. Als dat een beetje logisch klinkt. Ja ik heb de neiging om zo... 

 

Al: Halve zinnen aan elkaar te plakken. 

 

Lil: Zoiets ja.  

 

Amy: Iets gecompliceerder uit te leggen dan nodig.  

 

Al: Ik heb vooral het gevoel als je een forum doet. Het grote probleem gaat zijn dingen in woorden 

zetten en dat is altijd zo. Als je een gevoel hebt, je weet niet wat dat betekend ofzo. Ik denk dan 

eerder als je een forum specifiek voor transpersonen te doen en dan moet je ook al weten dat je 

trans bent. Ik bedoel als 5 jarig persoon vroeg ik aan mijn ouders, mag ik volgend jaar voor mijn 

verjaardag hoge schoenen? En dan heb ikd aar een enorme lange praat gehad over wat jongens 

wel en niet konden. Dan ben ik 15 jaar in de kast gekropen, maar toen wist ik nog totaal niet dat ik 

in feite met mijn genderidentiteit aan het bevragen was of zo. Dat ik denk wanneer je een forum 

doet specifiek voor jongeren met een vraag te doen. Dan denk ik, er zijn al zo een alternatieven. Ik 

zal anders zeggen: er zou een pagina moeten zijn waar info samengevat staat. En niet dat je de 

rest van het internet moet gaan afzoeken. En dan ook een manier om nieuwe personen die hun 

slecht voelen binnen te rapen op die pagina als dat duidelijk was.  

 

Mod: Ik ben mee. 

 

Eve: En wat was precieze vraagstelling van u uit. Misschien hadik de precieze vraagstelling. Het is 

de bedoeling een platform op te stellen, maar het lijkt dat je weer een nieuwe standaard wil 

creeeren, dat je dan in het vaarwater komt van het Tip. En  
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Mod: Het is vooral een ontmoetingsplatform dat ze willen creeeren voor jongeren die , 

vanaf 19 diee leeftijd hebben ze al iets, maar die leeftijden daarvoor is er niks. Vandaar 

willen ze het begin stadium willen ze het aanpakken. Vanuit WJNH is er de groep -19 en 

dan moet je ook al weten dat WJNH bestaat en dat die groep bestaat. En dan moet je 

daar naartoe durven gaan.  

 

Eve: En dat zijn ook meer holebis tov transgenders.  

 

Amy: Het is ondertussen ook al voor transgenders gekomen, maar het is voornamelijk holebi 

gericht.  

 

Eve: Dan moeten ze dat ook aangeven in de scholen, want in mijn tijd, ik ben al 30, dan werd er 

gezegd ja er zijn holebi en dat komt voor, maar wellicht niet in deze klas. En alle ja, dat werd zo 

niet gezegd en dat voelde zo aan en later werd ik heb ik eraan gedacht voor ik transgender was, ik 

ben wellicht biseksueel en als dat al niet besproken wordt, van iemand kan dat zijn. Je moet je 

veilig voelen in die school laat staan dat je transgender bent. 

 

Al: Ik ben een keer buitengezet door de leerkracht biologie omdat ze het één of het ander zei dat, 

oké ik ben niet buiten gezet en de leerkracht heft dat niet zo gezegd, maar het was wel redelijk 

grof. Maar het was zo van ja, dat gebeurt wel en ik was nog niet uit de kast dus. het gebeurt wel 

en er zijn mensen die dat doen, maar blijf daarbij uit de buurt. Het was nit biologie, het was 

godsdienst.  

 

Amy: Dat isnog. 

 

Mel: Bij mij zeiden ze, 1op 10 zijn homo en dan keken alle jongens naar 1 bepaald iemand en 

maakten ze daar grapjes mee. 

 

Al: Bij mij zeiden ze dat ook en we zaten met 20 in de klas en eentje was wel uit de kast en dat 

maakte het niet makkelijk. 

 

Eve: Holebi zijn dat wordt eens 5 minuten besproken in een gans jaar en dan is get van alee we 

hebben het gezegd, we zijn er vanaf.  

 

Lil: Wij hebben het er een ganse les over gehad, dat is 50 minuten dus 10 keer zoveel. 

 

Mod: En wat vinden jullie de positieve punten van de online dingen die je nu hebt? Of 

zijn die er niet? 

 

Eve: Als het echt voor een platform voor jongeren dan zie ik serieus ook wat problemen. Jongeren 

die onbegeleid daarop gaan zitten, de onderwerpen die daar besproken worden zijn vooral seksueel 

gericht. Dat gaat toch zer goed aangepakt moetten worden. Dat er geen problemen komen.  
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Al: Meestal als je een webstie managet dan zie je wel wat er gebeurd hé. Het hangt ervanaf 

hoeveel mensen die site kennen. 

 

Amy: Op Reddit is er moderatie, zijn er wel mesnen en op tumblr is dat niet en mag je zelf 

modereren. Wat dat je ziet en wat anderen van jou zien. En ja wat goed is momenteel van de 

platforms die wij gebruiken. Ik vind dat er toch wel iets bestaat dat er iets mogelijk is. Het is beter 

dan niet en het is beter dan dat het vroeger was. Maar het is nog steeds beperkt.  

 

Al: Ik ben wel blij met de facebookgroep van T-jong omdat ik effectief mensen heb leren kennen. 

Ik heb nog nooit geen vrienden gehad voor dit jaar, letterlijk. Zo vanaf de krokusvakantie is mijn 

sociale leven begonnen dit jaar. Maar niet echt mensen waar ik confortabel genoeg was om iets te 

zeggen. Ik liep gewoon achter hun aan. En bijvoorbeeld op Tumblr heb je een aantal blogs die info 

verschaffen en dat wordt gerunt door 16 jarigen en wat weten zij van de wereld. 

 

Eve: Of dat ze narrow view en misschien soms niet gezond denk ik. Zeker voor de jongeren. Reddit 

en Tumblr , allee. 

 

Amy: Ja er zijn nog altijd mensen die zo in een bepaald hokje willen steken of zeggen. Je moet op 

zo een manier dingen aanpakken en anders is het niet juist.  

 

Lil: Transmedicalist. 

 

Al: Momenteel volg ik de blog teentrans guide.tumblr.com of zo iets en daar wordt wel redelijk 

goed gemodereerd. De meeste vragen zijn anoniem en dan wordt er ook wel zo gepraat en als ze 

zo een deathtrait krijgen dan posten ze dat ook gewoon en dan ipv er heel vies op te reageren, dan 

tonen ze aan wat daar fout aan is. Dan zijn er ook verschikkelijke dingen zoals, ik weet niet dat je 

ooit gehoord hebt van de ... church? Je moeteens bellen naar dat nummer, maar ikv vond iemand 

op youtube die gebeld heeft naar dat nummer en zijn is uit haar huis gezet geweest omdat ze gay 

was trouwens. Dat was verschikkelijk, ze heeft het opgenomen en ja als je hier the second 

amanment wil horen of zo iets press 1, als je homo bent druk 2. Ja je moet doodgaan. Zo. God 

heeft geen redding voor jou. 

 

Amy: Die zijn extreem hé. Er zijn wel veel mesnen die zo denken spijtig genoeg en wereldwijd.  

 

Al: Het probleem is als je via internet gaat, dan kom je meestal op Amerika uit. Ik heb geen idee 

hoe dat dat komt. Dat is het rijkste land of weet ik veel. Of mensen die het meest op internet 

zitten of? 

 

Mel: Het is groot en veel mensen.  

 

Al: En typt ook meestal in het engels omdat je dan het meeste antwoorden krijgt, maar je komt 

dan meestal op minder goeie of minder positieve antwoorden uit. 
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Eve: Op Reddit kom ik  dikwijls of af en toe mensen tegen die zelf niks van T-jong weten of van Tip 

en ja ik ben transgender en ik begin daar info te zoeken.  

 

Amy: Ik zei het net hé.  Het is nog altijd, er zijn we voor vlaanderen in België een paar bronnen, 

maar het is nog altijd moeilijk te vinden.  

 

Al: Ik heb vorige week ook iemand tegengekomen op ... die totaal geen idee had van wat  T-jong 

was. Ze had ook geen facebook maar. Dat was iemand uit mijn vorige school.  

 

Eve: Het is wel erg dat mensen in België zelf die info niet hebben.  

 

Mod: En wat vinden jullie negatieve punten? 

 

Al: Je moet in het zesde leerjaar praten over homos, lesbiennes...  

 

Lil: In het eerste leerjaar. 

 

Al: Dat is wel vroeger. Dan leer je van vis en boom en transgender, homo. Nee dat gaat niet, maar 

als ze seksuele voorlichting krijgen niet alleen waar de penis en de ballen enzo zitten, maar ook 

hoe dat je je daarbij voelt, want als ze dan zo begonnen van er heel duidelijk bewijs van jongens 

en meisjes is dat alle. Dan gingen ze door de klas van welk van de twee is je favoriete oudere. En 

dan ging ieder meisje zei moeder en iedere jongen zei vader. En dan moest ik mijn ma. En dan jij 

bent weer een speciaal geval. Ipv uitleg te geven over zulke dingen, wordt dat niet gedaan. 

Bijvoorbeeld in het tweede middelbaar kregen we weer seksuele opvoeding en weer niets. Er 

worden dan wel  cliché gegeven zoals een homo koppel is wel een jongen met een jongen en dan 

weer niet over transgender. Ik denk als je een platform wil opstarten dat je eerder moet beginnen 

mensen buiten het internet info te geven en ze dan door te wijzen naar het platform.  

 

Mod: Ja sowieso hé.  

 

Amy: Ja dat is allemaal belangrijk. Of je nu online of elders info zoekt. Op school of ziekenhuizen, 

waar voor omgeving dan ook dat er toch wel iets van info zou toch wel moeten kunnen zijn.  

 

Eve: De omgeving daarrond.  Ik had in de week een gesprek met mijn broers enal en daar merkte 

ik al. Al dat transgender gedoe werd toch een beetje teveel. En dat ik dacht van van jullie leeftijd, 

maar voor mensen rondom is er niets. Nu is er blijkbaar iets voor ouders, maar voor de rest en als 

het specifiek is voor die leeftijd. De mensen daarrond.  

 

Mod: Dan ga ik nu een beetje over jullie noden wat jullie vooral, waar dat jullie nood aan 

hebben.  

 

Al: Hormonen. 
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Mod: Online, ook hormonen? 

 

Al: 31 mei krijg ik mijn eerste hormonen, eindelijk.  

 

Mod: Welke soorten van dingen hebben jullie nood aan online?  

 

Al: Nood? Uitleg.  

 

Mod: Uitleg? 

 

Al: Ja, waar dat ik ook heel veel last mee heb, is dat ik naar mijn papa ben geschapen. Ik ben 

daarbeneden, ik ben groot daar beneden en nu weet je het.  

 

Mel: En je papa heeft ook schapen.  

 

Al: Maar er is dus niets van info over bijvoorbeeld, ik heb last van veel zwart haar op mijn gezicht. 

Ik heb last van een grote bultch daar beneden en ik heb nog nooit echt duidelijk info gevonden 

over hoe ik moet tukken of hoe ik make-up moet gebruiken om mijn baardhaar weg te krijgen. Dat 

is info dat ik graag zou hebben. Dat is misschien als je verder in het stadium bent.  

 

Mel: Ik heb je dat geleerd.  

 

Al: Ja jij hebt mij dat geleerd. Maar jij moest dat ook leren van een workshop dat je gevolgd hebt.  

 

Mel: neeneeneenee, dat heb ik online gezien van iemand van Canada.  

 

Al: Zie je moet van Canada komen.  

 

Amy: Ja, je kunt zo wel info vinden en het is moeilijk. Omdat het zo internationaal is vooral van 

Amerika. Dan is het zo dat de producten dat ze gebruiken, makeup producten die je hier niet kunt 

vinden en dan weet je niet over wat het precies gaat.  

 

Lil: Die ... van die posts van bijvoorbeeld zoekend, het imago van een boek. Ga naar die winkel dat 

en dat en dat. Maar die winkel hebben we hier niet, help dan toch.  

 

Amy: ja precies. Er moet meer en gemakkerlijkere info zijn. 

 

Al: Nederlandse informatie.  

 

Amy: Voor hier specifiek inderdaad.  

 

Lil: Ik weet nog altijd niet hoe dat je moet tukken.  
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Al: Ik ook niet. Of de manier die ik gebruik is pijnlijk.  

 

Mel: Een schaar nemen en dan knip. 

 

Lil: Ik weet de theorie nu wel, maar ik weet nog niet hoe te doen. Het is niet echt meer nodig bij 

mij.  

 

Al: You lucky bastard.  

 

Lil: Thank you 

 

Mod: En is psychologische steun ofzo? 

 

Al: Ik zat net te denken van, ik heb dat ook in mijn school voorgesteld ivm, er zijn maar drie 

openlijke rainbow kinderen in mijn school of LGBTQ kinderen op mijn school en ik ben er één van. 

Ik ben de oudste en ik heb eens met een lesbische leerkracht en een leerlingenbegeleider een keer 

samengezeten en gevraagd van, is dat eigenlijk  niet mogelijk een beetje meer te doen voor 

kinderen die in de kast zitten, want 10 procent van je kroost hier op school is effectief LGBTQ. En 

dan heb ik een heel aantal dingen voorgesteld en ben er mee op smartschool bezig dat mensen 

iets kunnen posten en dat oudere leerlingen al die info al gehad hebben, die al wat ervaring 

hebben , die onder hun vleugel nemen of hoe je dat moet zeggen. Mensen die wat, mensen met 

wat meer ervaring, kunnen jongeren mesnen dan meer begeleiden en dat zou wel heel handig zijn. 

Ipv dat ze het alleen moeten doen. 

 

Eve: Psychologisch is er enkel de verplichte begeleiding dat je hebt aan het UZ Gent dat je hebt in 

het traject, het medische gedeelte, maar buiten die persoon denk ik dat er niet echt veel mensen 

voor opgeleidt zijn. Dus zo meer mensen opgeleid verspreidt over het ganse land.  

 

Amy: Momenteel is dat heel beperkt. 

 

Lil: Maar sowieos, ookal gewoon met gelijkgestemden praten kan ook heel veel helpen, dat zou 

echt wel. En ja, het grootste gevaar is dat er dan mensen tussen zitten die een zeer narrow view 

en hebben en die dan zeggen van als het niet belangrijk en waar ben jij nu over bezig. 

 

Amy: Afkraken? 

 

Lil: Ja, afkraken, dat is waar.  

 

Al: Het geen dat mij het meeste heeft geholpen en ook uit de put heeft geholpen, omdat ik totaal 

nog niks wist. Was een comicbook lezen daarover. Jij kent rain, jij kent rain, ik weet niet of jij dat 

kent. Allesins over een transmeisje en ze voelt zich zo slecht in haar vel door de meeste obvious 

reasons en uiteindelijk zegt haar tante en we gaan verhuizen en naar een nieuwe school en je mag 

als meisje daar naar school gaan. En ze is zo gelukkige, maar ondertussen zijn al die gedachten 
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wel in woord en beeld doorgekomen en dat helpt je zoveel met je eigen gevoelens te verstaan of 

ja, je leert daar zoveel van, over je eigen ook, doordat je je kunt spiegelen aan zo een karakter en 

iedereen moet gewoon dat boek lezen.  

 

Mel: Het is een web comic. 

 

Al: Dus je kunt gewoon Rain the comic intypen en je vindt dat en dat gaat ook echt daarover en ik 

denk iets dat mij tegenhield was. Als ik op wikipedia ga, zijn het lugubere fotos en vele paginas 

tekst en dat helpt niet echt. Maar als je in een comic snel samengevat en eerder over gevoelens 

gaat, dan leer je er meer uit. Dan weet je er meer uit of voel je meer. Het zijn 700 paginas. 

 

Mod: Dat leest makkelijker. 

 

Al: Dat leest makkerlijk 

 

Mel: en er komen nog altijd bij dus. 

 

Lil: Bij mij was het dan een manga, horo muska. Dat was ook over transgender. Er is echt zeer 

weinig media echt over transgender personene en positief en liefst ook door trangender personen 

zelf gemaakt. Omdat .... Dus dat is wat een soort van online mediatheek ofzo.  

 

Al: Waar dat je bronnen vindt over het leven ofzo? 

 

Lil: Om anderen verhaal, want je kunt dus, voor mij zijn van die ellelange blogposts waar veel in 

nagedacht en gemijmerd wordt, ik vind dat goed. Ik heb mij daar veel aan kunnen identificeren en 

comics enzo die ook werken. Dat is ja, ik weet niet dat je dat info kunt noemen, maar het is zo 

echt wel iets waar dat meer of gemakkelijker moet kunnen vinden en beschikbaar moet zijn ook. 

Zo een soort dingen.  

 

Amy: Er is ook zo iets van jongerenlijn of jongerentelefoon ofzo waar je heen kunt bellen. Nu kun 

je daar ook mee chatten, maar dat is heel algemeen. Ik vind dat er ook meer iets specifiek zou 

moeten zijn voor LGBT.  

 

Lil: Holebifoon bestaat. 

 

Amy: Ja de holebifoon, maar kun je daarmee chatten?  

 

Lil: Dat weet ik eigenlijk niet. 

 

Amy En dan van als je spreek van psychologische begeleiding, ik denk dat het goed zou zijn dat je 

ook zo met psychologen gemakkelijk zou moeten kunnen praten en dat je je verhaal zou kunnen 

doen. En die dan daarover kunnen praten en je ook helpen doorverwijzen naar hulpgroepen enzo. 
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Al: Wat ik me dan zou bedenken is, sorry heb ik je onderbroken? 

 

Amy: Nee nee 

 

Al: Als je een platform opricht of het is een chatplatform of het is een archief van al info. Vraag ik 

mij gewoon af, hoe ga je dat up to date houden? Je kan moeilijk iemand de job geven om die 

wegsite te bekijken en continue transgender of holebi materiaal toevoegen. Ik denk niet dat dat zo 

eenvoudig is en ook als je daar een vraag op stelt, gelijk die comment dat jij hebt gekregen, dat 

zou er dan beter afgegooid worden om het zo te zeggen.  

 

Lil: Het moet moderated zijn.  

 

Amy: Maar dat kan je ook weer zeggen, beperken van vrije meningsuiting.  

 

Al: Bwa er is vrije meningsuiting en er is de mensen uitschelden nee? Er is altijd vrije 

meningsuiting maar bij de tweede vorm is er andere vrije meningsuiting terug krijgen die kwetst. 

 

Amy: Maar ja je kan ook zeggen van gelijk dat Daan toen zei, dat was niet slecht bedoelt, maar 

dat kwetst wel en dat is eigenlijk niet de bedoeling en zo zijn er veel dingen hé.  

 

Al: Maar ja dan kan je nog altijd gewoon een bericht krijgen van dat kwetste en dan als die 

persoon dat niet bedoelde als kwetsend, dan gaat die dat niet erg vinden als die post verwijderd 

wordt.  

 

Amy: Als daar een gestandaardiseerde manier aan te pakken inderdaad, maar je kan dat niet 

zomaar lukraak doen hé.  

 

Al: Dat is waar. Ik heb geen ideeën meer. 

 

Mel: over de noden online, eigenlijk heb ik geen nood nu. Ik heb alles, ik heb alles gevonden nu. 

 

Amy: Er zijn veel mensen die zoekend zijn en die wel daar nood aan hebben. Ookal kunnen ze het 

niet precies formuleren of zeggen van ik zit met dat en ik wil dat te weten komen. Maar er moet 

toch echt wel meer toegankelijk info zijn. 

 

Eve: Dat is misschien ook wel het verschil bij holebi die blijven op die forum en die zijn gewoon 

holebi, maar de meeste transgenders die gaan door een proces en die hebben hun ervaring en die 

gaan weg uit die dingen en dan gaan die ervaring ook weg. En dan zijn er weer allemaal mensen 

nieuw en dan moet die ervaring weer opgestart worden. 

 

Al: Dus beter een archief dan. 
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Mod: Maar dat kan ook een deeltje worden van hé. Ik denk dat het wel een platform wordt waar je 

net enkel chat of niet enkel dit. 

 

Al: Dat weet ik wel, allee dat dacht ik wel bedoel ik. 

 

Mod: En qua info wat zouden jullie makkelijker of meer willen vinden. 

 

Lil: Positieve verhalen.  

 

Al: En ook hoe dat dat in zijn werk gaat, want als je op wikipedia gaat krijg je de Amerikaanse 

versie ten eerste al, ten tweede krijg je fantastisch lugubere foto’s en stel dat je dat in een, en je 

krijgt moeilijkere en moeilijkere termen die je totaal niet verstaat. Stel dat je daar met vragen zit 

en je zou op dat forum of op dat platform en je krijgt dat kort of dat moet eigenlijk niet kort zijn of 

vriendelijke en gemakkelijkere termen uitgelegd. ik denk dt dat wel zou helpen, want ik ben nog 

steeds niet zeker hoe dat in zijn werk gaat.  welke hormonen of zo dat ik ga of zou kunnen krijgen. 

Ik zou wel willen weten wat er in zit. Want bv in Amerika is, allee die van Amerika is hier verboden.  

 

Amy: Ja omdat dat eigenlijk medicatie is die eigenlijk niet in eerste instantie. 

 

Al: Voor schizofrenie zeker? 

 

Eve: Blockers die dienen voor 

 

Amy: Die testosteron onderdrukken hé. 

 

Eve: Maar dat was niet de ... 

 

Lil: Het was een dioretisch iets dat dient om .... 

 

Eve: Het is eerder medicatie die hier wordt gegeven is daar niet toegelaten. Het is gewoon 

doeltreffender.  

 

Al: Hoera 

 

Lil: Bij sommige van die dingen heb ik  toch wel vragen ze.  

 

Eve: Maar als dat info is voor jongeren, dan is dat nog niet voor toepassing, want dat mag pas 

vanaf 16 of wat is de regeling hier in België?  

 

Lil:Is het in België al toegestaan om je pubertijd te beheersen?  
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Amy: Dat is en hele case, afhankelijk hé. Dan moet je naar het UZ gaan en al jaren in een traject 

zitten en meestal pas puberteitsremmers of je moet er al heel vroeg bij zijn of het is te laat om dat 

nog te krijgen. 

 

Eve: Gans dat traject moet er duidelijk opstaan voor jongeren en misschien ook gedeelte voor de 

ouders. Een deel op kinderniveau en een deel op ouder niveau.  

 

Lil: Ik denk sowieso dat het voor ouderen ook gemakkelijker gaat moeten zijn, want de meeste.  

 

Eve: Die weten er meestal niks van. 

 

Al:Ouders die elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Amy: Ja misschien zo een leeftijdsgroepen zo een deel voor jonge kinderen, heel basic info en dan 

al iets ouder en dan naar tiener toe en dan voor de ouders inderdaad.  

 

Al: Het moet nu ook niet al het ter info wordt gegeven vaginoplastie of een penoplastie staan, want 

hoe lang of hoe breed  en of je er wel of niet seks mee gaat hebben, want dat is niet de bedoeling 

hé. Sorry. 

 

Amy: Dat kan wel interessant zijn, maar stel dat je 9 jaar bent en je weet daar al van, dat is niet 

echt de bedoeling. Wat ik wel net bedacht heb. We zouden beter een voorbeeld nemen aan 

Nederland, want in Nederland hebben d jongeren van 12 jaar die hun transitie al gestart hebben.  

 

Amy: In Nederland is dat nog niet zo een goed systeem hoor. Ik heb daar al veel van gehoord de 

voorbije jaren, nu pas begint dat.  

 

Al: Ik weet dat ze door hun huisarts, die huisarts is  

 

Eve: Ze hebben nog zo iets van... ook alleen forums, die zijn helemaal niet voor kinderen.  

 

Al: Ik heb een vriendin in Nederland, zij moet door haar huisarts aanbevolen worden aan het 

ziekenhuis heel specifiek, maar het probleem daar is dat huisartsen worden gebonden aan een 

gemeente waar je woont, dus je moet verhuizen als je een goeie huisartsen wilt. Dus op het  

moment is zij bezig met te verhuizen omdat ze een andere huisarts nodig heeft. en ik weet wel dat 

hun transitie dat ze daar veel vroeger aan kunnen beginnen. Ik dacht dat het daar beter was, maar 

blijkbaar niet.  

 

Amy: Ik heb gehoord, dat het ook een jaren lang proces met afspraken enzo en dat het nog 

moeilijker traject was dan bij het UZ voordat je aan hormonen kon beginnen. Misschien is dat 

ondertussen al verbeterd, want dat is al jaren geleden.  
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Eve: Info moet dan ook al beginnen vanuit de hulpverlening, want als ik er over begin ging bij de 

hulpverlening. Waar kom jij mee af, ga maar naar de UZ Gent we hebben daar iets over gehoord, 

ga maar naar Gent.  

 

Amy: De meeste psychologen kennen daar weinig van.  

 

Eve: Je wordt gewoon doorgestuurd. En dan zit je een tijd in een gat en wachten met die wachttijd 

en dan om de zoveel tijd die gesprekken. 

 

Lil: Het feit ook ik heb dat gehad. Ik ben eerst naar een algemene psycholoog geweest en die heeft 

mij dan gezegd van je moet naar Gent en op dat moment had ik al een ding van psychologen 

waardeloze beulen. Dus heb ik het dan een tijd uitgesteld om naar Gent te gaan en ze hebben mij 

daar uiteindelijk wel goed geholpen maar dat schept geen vertrouwen als je zo iets op je bord 

krijgt.   

 

Al: Ik moest in het vierde middelbaar naar een psycholoog die mij de diagnose autisme gegeven en 

ik ben daar, heb daar een paar keer over gepraat over die gevoelens en die heeft dat altijd gewoon 

afgewimpeld eerlijk gezegd. Dan dacht ik dat zal niet heel belangrijk zijn, ben ik gewoon terug in 

de kast gekropen zal ik zeggen.  

 

Amy: Er zijn die niet goed zijn en er zijn er ook wel die goed zijn daarover en die ook wel erover 

praten, maar die  hebben er meestal niet echt veel kennis  hebben en die niet echt daarin kunnen 

begeleiden. Dus dat is redelijk beperkt daar op vlak van psychologisch begeleiding dat mogelijk is. 

Het UZ ja en er zijn er een paar die zo psychologen en psychiaters waar je elders in België terecht 

kunt. Maar het is heel beperkt.  

 

Al: Die zouden ook beter op die website staan.  

 

Amy: Die staan op het infopunt. 

 

Al: Ik zit niet voor genoeg op TIP.  

 

Lil: Op tip is heel wat info terug te vinden, toch wel. 

 

Amy: Dat is ook pas vanaf 2014 hé.  

 

Mel: Pas? Ik dacht dat je 2005 zei. Ik ben doof. 

 

Amy: Zij is letterlijk doof. Aan haar één oor.  

 

Al: Eigenlijk zit je niet echt goed hé, want langs die kant. 

 

Mel: Ik hoor alles en het is geen lawaai van buiten.  
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Mod: Nu een beetje de voorwaarden op gebied van toegang krijgen tot zo een platform.  

 

Al: Eerst een week toegang krijgen en dan als je dan geen slechte daden heb gedaan dat je dan 

toegang krijgt. Niet dat je zo een opstel moet schrijven waarom wil je toegang. Ik bedoel, ik heb 

dat al verteld vandaag. Hoeveel transgender heb je nodig om een kapotte lamp te vervangen. één 

maar je moet wel 2 jaar wachten en specialisten over de vloer laten komen of die lamp effectief 

wel kapot is.  

 

Lil: Ik zou het doen dat het een openbaar gedeelte hebt van bijvoorbeeld de info en mediatheek. 

Dat is vrij beschikbaar het deel van. En dan ook een privé forum of een  privé deel waar je meer in 

de diepte  kunt gaan waar je wel, niet zomaar kunt inspringen.  

 

Mod: Dat je bijvoorbeeld ook een account hebt of? 

 

Lil: Ja, sowieso een account, ik bedoel sowieso op forums te posten is een account nodig, maar 

voor de info is dat echt vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen zeg maar. Natuurlijk de 

mogelijkheid om vragen te stellen anoniem zeg maar, zonder enige verbintenis, de vraag is dan 

hoe pak je?  

 

Al : Het is eigenlijk heel eenvoudig voor forums en andere dingen om je IP adres te linken aan de 

comments dat je maakt. Dus als je, stel als je een slechte bezoeker bent, dan kun je die comments 

verwijderen en dat IP adres bannen of verplichten van effectief een account aan te maken als ze 

iets willen zeggen. Of max 1 vraag per dag stellen als je geen account hebt. 

 

Mod: Nog iemand? Nee? En bijvoorbeeld, je kan tegenwoordig ook met id.  

 

Al: Dat is moeilijk ik heb dat gisteren geprobeerd, dat gaat niet.  

 

Mod: als het technisch zou gaan. Zouden jullie dat dan zien zitten. 

 

Algemeen: Nee! 

 

Eve: En zeker voor jongeren, tegenwoordig worden er gsm gebruikt. Maar dat is ook een drempel, 

je ouders kunnen  dat volgen.  

 

Lil: En dit zijn transgender mensen, dus moeten we effectief hun naam die ze haten en hun 

geslacht dat ze haten linken aan hun account? 

Want voorlopig staat dat er nog allemaal op. Met je ID lijkt mij echt een slecht plan, een heel 

slecht plan. 

 

Mel: in je ID zit nog steeds elektronisch 
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Lil: Maar het is ook al je naam die staat er sowieso op.  

 

Mel: Enkel als je zelf je naam mag kiezen. 

 

Lil: Volgens mij is dat veel te veel rompslomp voor veel te weinig. Gain zeg maar. 

 

Al: Veel te veel moeite voor veel te weinig winst of gemak.  

 

Mod: en hoe zien jullie het opgebied van anonimiteit? Als je je toch zou moeten 

registeren? 

 

Al: Anonimiteit vind ik geen probleem. Gewoon allee, het is niet zeer moeilijk om je op  anoniem te 

zetten, maar de mensen die het forum beheren zien nog altijd wie dat het gedaan heeft. Ik bedoel 

je mag anoniem zijn als je wilt en je mag trucen uithalen om effectief anoniem te zijn op het 

internet.  Anoniem vind ik wel een supergoed idee want. stel dat je je naam of je voornaam op zet 

en iemand uit je klas heeft een crazy idee om. Ik heb dat gehad hé, mijn vorig email adres ergens 

in een site ingegeven om nieuwsbrieven te sturen en zo en ik heb dat email adres moeten verlaten 

om dat ik er niet vanaf geraakte. Dus als iemand je voornaam en naam kent, en je goggled die 

gewoon, dan kan je van alles vinden. Dus ik denk dat dat niet echt een goed idee is om dat niet 

anoniem te doen. En keuze geven tenminste.  

 

Lil: Veel mensen schamen zich vaak en dan is anonimiteit echt wel een hulpmiddel zeg maar. Er 

moet zeker een manier zijn om anoniem van die site gebruik te maken, maar dat betekend niet dat 

je anoniem zeg maar alles direct tot alles toegang moet krijgen.  Je kunt bijvoorbeeld wel anoniem 

een vraag stellen, maar je moet een account hebben om een antwoord te kunnen geven. Anoniem 

chatten met een vrijwilliger of een psycholoog als dat zou kunnen, een professioneel persoon. En 

dan voor chat met andere gewone mensen, dan ja dan zou ik het wel met een account moeten 

zijn. En ja als het iets van forum is, een deel dat je gewoon kunt zien zonder ingelogd te zijn en 

anoniem wel kunnen bekijken en kunnen raadplegen en basic vragen te stellen en vragen te 

kunnen stellen. 

 

Al: Wat evelien net zei was dat er iedere keer info te niet gaat iedere keer als er iemand weggaat 

of uit zijn transitie is om het zo te zeggen. Wat dan eigenlijk een leuk idee zou zijn, als mensen 

hun transitie volmaakt hebben of hoe dat je het eigenlijk noemt om een soort meter/peter te 

geven dat zij nieuwere, recentere accounts of personen informatie kunnen verschaffen en op die 

manier blijf je in het systeem zitten. Ipv T-jong gewoon eruit gesmeten te worden.  

 

Eve: Als dat nog een ander zou systeem zou zijn, dan gaat het wel een hele versplintering zijn. Je 

hebt T-jong, WJNH en dan dat 3e platform. Ze kunnen zich wel gaan samenvoegen met WJNH 

gewoon voor de naam. Maar als het dan verwarrend wordt.  

 

Al: Ik weet ook niet van wie u de vraag gekregen hebt.  
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Amy: WJNH 

 

Mod: WJNH, ze wilen dat het niet opvalt, je hebt veel site met regenboog vlaggen en zo. Ze willen 

het wel dat het echt niet opvalt. Neutraal. 

 

Eve: Zoals T-jong, maar gewoon met nog een forum erbij. T-jong gaat uit van een scouts of een 

chiro.  

 

Mod: Ik denk dat dit echt breder gaat worden dan T-jong zelf. Maar daarom. 

 

Amy: Dat is net goed hé, voor iedereen die zoekend is. Of die buiten de normen valt qua gender en 

seksualiteit. Dat er zo iets algemeen is voor info en voor lotgenoten te vinden.  

 

Lil: En nu omdat ik er nu pas aan denk, ik weet nog dat op Transgender België dat er gesproken is, 

dat er weinig overzicht is van wat er te doen is voor transgenders en zo. Dus dat ze zo iets, zou 

wel handig zijn. Wanneer zijn er ontmoetingen van wie en waar.  

 

Al:Weet je dat zeker? 

 

Lil: Wat? 

 

Al: Stel dat je 30 personen vind die die site gebruiken en dan post je daar een belevenis op voor 

weet ik veel in Bxl of zo. Niet 6 mensen kunnen daar naartoe komen, dan ga je mensen bang 

maken. Hoeveel mensen kunnen dat dan niet zien en effectief komen naar zo een gebeurtenis.  

 

Lil:Dat kan in het privé gedeelte zitten hé.  

 

Mod: Het is dat hé 

 

Al: Dat is waar. Ik ben gewoon bang dat wanneer je op zo een platform gebeurtenissen zou zetten, 

dat je plots een 200 man over de vloer krijgt.  

 

Amy: Maar dat is toch net positief. 

 

Al: Ik weet niet of het positief is, ik bedoel. Er zijn een paar jaar geleden in de krant, er was een 

meisje in die had gezegd het is mijn verjaardag en jullie mogen afkomen, maar ze had dat in het 

openbaar gezet op fb.  

 

Amy: Maar dat is ook iets doms hé. 

 

Al: Maar ja een ongeluk is snel gebeurd hé. 
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Amy: Als het specifiek is voor een doelgroep, dan gaan ze zich er wel op verwachten dat er 

mensen afkomen en dat ze heel vaak is dat nu ook met inschrijvingen, dat je je op voorhand 

inschrijft. Meestal hebben ze op voorhand wel een doelgroep en hoelang dat die is.  

 

Eve: En algemeen staat dat nu gewoon op de site van Cavaria denk ik.  

 

Amy: daar staan wel zo  een paar dingen op. Op bepaalde dingen, zoals Casa Rosa hier, staan er 

groepen die op Casa Rosa zitten hun activiteiten.  Het is inderdaad versplinterd en niet snel te 

vinden.  

 

Mel: TIP, transgender info punt, daar staan ook de info op van activiteiten.  

 

Lil: Ja maar het probleem is. is daar ook voor een deel. je ziet daar ook de activiteit maar je kan 

daar niet zeggen van, ik wil een keer dat daarheen, gaat er nog iemand daar naartoe, wat kan ik 

verwachten, dat soort info. Gewoon van dan, daar.  

 

Mel: Is daar geen link naartoe ofzo? 

 

Lil: Soms, dat hangt een beetje van de groep af. Want niet elke groep heeft zijn site ofzo. Maar ik 

bedoel als dat platform een forum of iets heeft, dan kan je dat daar gemakkelijk aan linken ofzo. 

 

Eve: Ik bedenk net, het is voor jongeren, maar het is wel eigenlijk een hoge drempel voor. Je moet 

al een pc hebben, mensen met een lager inkomen, met een gsm, dat is dan meer privé. Maar dan 

moeten de jongeren al een gsm hebben met internet. Ik denk dat dat toch al een enorme drempel 

is.  

 

Mel: Tegenwoordig heeft iedereen dat toch. 

 

Eve: Ik kom ook uit  een gezin met een laag inkomen. of mensen met een handicap 

 

Mod: Dat ga je. 

 

Al: Mijn pc komt ook uit het containerpark hoor. Mijn laptop niet. 

 

Mod: ja sowieso nu voor het online gedeelte, dus daar kan ik nu.  

 

Amy: er gaan altijd drempels zijn, als het de bedoeling is om het zo laag drempelig mogelijk te 

maken. Dat het zo breed mogelijk  toegankelijk is.  

 

Lil: De Belgische of de Vlaamse regering niet bezig om iedereen online te krijgen? 

 

Eve: Dat weet ik, maar door het laag inkomen was dat niet makkelijk om een pc te komen.  

 



 69 

(Even pauze - nog wat drinken pakken - sanitaire stop) 

 

Lil: We kunnen een app laten maken dat we het merendeel van de site zeg maar beschikbaar 

maken ofzo. Het verschillende apps bijvoorbeeld. Een event-app ofzo, dat je gewoon door events 

kunt scrollen. Dat event en toegang. Mijn gsm is te oud voor apps. De vraag is natuurlijk hoeveel 

kost dat.  

 

Mod: Dat is een dure, zo een app maken is duur hé. Ze gaan vooral beginnen met de site 

en als er dan nog geld over is, dan gaan ze misschien beginnen aan een app. Zei ze. Een 

medewerkster hier.  

 

Mel: Is het niet erg dat het enkel over trans gaat hier, dan over holebi.  

 

Mod: Ik vind dat niet erg, jullie moeten toch ook. 

 

Mel: Maar ik bedoel het gaat precies enkel over trans nu.  

 

Mod:Ik ga nog andere focusgroepen doen en dat gaat vooral holebi gerelateerd zijn.  

 

Amy: Ga je toch nog andere mensen buiten Gent.  

 

Mod: In my hometown ga ik er nog eentje doen.  

 

Lil: Ik denk dat er hier sowieso niet veel heteros tussen zitten hé.  

 

Mod: En op relationeel vlak, vinden jullie daar genoeg info over. Of is dat niet zo nodig? 

 

Lil: Hoe bedoel je? 

 

Mod: ja gewoon, ja? Zit dat niet complexer in elkaar? Nee? 

 

Lil: Having sex is difficult. 

 

Mod: Niet persé seks gerelateerd.  

 

Amy: Ook relaties inderdaad, trans zijn en inderdaad van relaties of mensen leren kennen kan dat 

moeilijk zijn als je elkaar wil leren kennen van u  of een bepaald idee. Daarover praten is niet altijd 

evident. Daar zou inderdaad ook wat meer info over beschikbaar zijn om hoe daarmee om te gaan. 

Dat is natuurlijk heel individueel hoe daarmee om te gaan. ja toch zo wat algemene info en tips en 

mensen die hun ervaringen delen. 

 

Lil: Maar het is dan meer ook voor een deel moet je er voor zorgen dat partners info hebben, want 

een groot deel van de moeilijkheden komt voort uit onbegrip. Als je samen bent met een 
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sespersoon, dan is die transervaring begrijpt. En daarvoor is informatie heel handig. Daarom zijn 

verhalen vanuit een transpersoon, door  een transpersoon geschreven kan helpen. Ja bepaalde 

gevoelens duidelijk te maken aan iemand die ze zelf niet heeft. Dus daarom dat het ook voor een 

deel openbaar moet zijn.  

 

Amy: Ja ik vind zeker ook dat het niet puur voor mensen die zoekend zijn moet zijn. Die daar met 

vragen over zitten en inderdaad de omgeving. Er moet meer bewustzijn en kennis over verspreidt 

worden. Want dan krijg je toch meer acceptatie.  

 

Lil: Maar langs de andere kant moet je ook ervoor zorgen dat je een beetje een safe space hebt. Ik 

bedoel als je wil praten over de moeilijkheden dat je hebt met je relatie, dan wil je niet dat ze nog 

eens tot je partner dat al zomaar leest zeg maar.  

 

Amy: Een publiek en een privé deel. Het probleem is dan natuurlijk, als je partner ook een 

transgender is. Dat was bij mijn vorige relatie het geval, dat ik in relatie was die ik via t-jong had 

leren kennen. Maar ik kon dan ook moeilijk over relatieproblemen bespreken op de T-jong forum 

omdat zij dat ook kon lezen.  

 

Lil: Dat is meer algemenere relatie problemen dan transgerelateerde relatie problemen, of heb ik 

het fout opgevat? 

 

Al: Transgerelateerde, iets dat ik overal en altijd blijf zeggen is dat mensen, tieners en pubers en 

mensen die daar in  het begin. Dat moet gezegd worden tegen die kinderen, dat er ook condooms 

bestaan voor personen die holebi koppels, anale seks. Er zijn daar speciale condooms voor die 

sterker zijn, dan gewone normale condooms. En ik wist dat pas nadat ik 7 keer een condooms heb 

gescheurd. Dus luister goed. 

 

Amy: Ik wist dat trouwens niet eens.  

 

Al: Zie je het. En dat een redelijk belangrijk feit want ze zeggen allemaal HIV en sensoa en 

vanalles, maar er is niemand die zegt van er zijn wel condooms speciaal voor jou situatie. Dus dat 

moet daar ook op. Ik ben daar heel vies voor.  

 

Mel: Hoe vaak ga je dat nog zeggen? 

 

Al: Tot dat probleem aangekaart is.  En tot ik in een lagere school kom of in een middelbare school 

en dat ze zeggen dat is eigenlijk wel goed om te weten. Hoe weet je dat, ah mijn leerkracht heeft 

dat verteld en dan ga ik stoppen. Dan pas. Allee ik bedoel mijn biologie leerkracht wist daar niks 

van en zij is de persoon die seksuele opvoeding geeft, dus ik heb haar dat ook gezegd. Ik heb zelf 

uitgehaald. Mevrouw je moet vertellen tegen je lagere graden, want dat is nodig. Doe nu maar 

voort.  

 

Mel: Daar moet je 10 jaar voor wachten ofzo. 
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Al: Ja maar 

 

Lil: Ik zei dus, elke relatie heeft moeilijkheden, maar die dingen die voorkomen uit het transgender 

zijn, onbegrip van je partner. Ik bedoel dat je moet je met andere transmensen kunnen bespreken. 

Maar niet elk relatie probleem. 

 

Amy: Nee ik gaf maar een voorbeeld van dat het daarom ook niet evident was om daarover te 

praten in mijn situatie.  

 

Mod:Ja het ging over informatie over relationele dingen. Als je  daar ook iets over wil 

zeggen, buiten die condooms dan.  

 

Eve: Laat me weten vanaf wanneer je de info hebt.  

 

Lil: we moeten zelf de info maken. Ik kan wel kinderen maken, maar ik mag niet meer. Het labo. 

 

Al: Hou op! Allee wat wil je nu. Dat wordt hier wel opgenomen hé. 

 

Mod: Dat gaat niet gebruikt worden. 

 

Al: Hopelijk. Dat zou wel een super artikel zijn. Kinderen maken in een labo. Ik ben nu zelf bezig. 

Ik weet niet over relatieproblemen. Ik ben super super lesbisch om het zo te zeggen. En dat werkt 

niet of dat brengt wat problemenmee bij mij. Vooral om. Ik zal het beschrijven als een jeuk dat je 

niet kan krabben.  

 

Algemeen gelach. 

 

Al: Wil je dat ik het explicieter zeg? 

 

Lil: Dat is al expliciet genoeg jong 

 

Al: Dat is dus zeer enerverende situatie. Waar ging ik hier eigenlijk mee naar toe? Ah ja  

relatieproblemen. En dat is het probleem.  

 

Amy: er zou wel zo info moeten zijn voor sespartners van transpersonen. Ja de dingen waarmee je 

moet opletten en wat je zou moeten kunnen bespreken met je partner. Toch wel meer 

bewustwording over de valkuilen die daarmee gepaard gaan.  

 

Al: Ik heb zo een keer een mooi gedicht gelezen daarover.  
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Lil: Wat ook zou moeten gebeuren is. Er zou een manier moeten zijn om die info. Er is zo iets als 

T-day voor transpersonen. Daar wordt veel besproken enzo en die info is ook een beetje zoals 

praatavonden zoals in het TIP. De info blijft daarvoor een deel.  

 

Mel: Ik ben daar eens naartoe gegaan alleen, maar ik vond het niet tof.  

 

Al: Er waren veel te veel jongens zeker.  

 

Mel: Nee gewoon alleen en ik ben niet echt sociaal.  

 

Al: Was dat niet in Bxl?  

 

Amy: Nee dat is in Leuven. Dat is al een paar jaar in Leuven 

 

Mel: Ik heb het over T-day, dat is in Antwerpen.  

 

Amy: Of in Antwerpen.  

 

Mel: Want ik zat op de trein alleen en ben niet sociaal en dan is dat niet zo tof.  

 

Al: Maar als je samen met mij gaat, ben je ook niet zo sociaal. Dan moet ik al het werk doen.  

 

Mel: Maar dan is dat leuk met jou. Als je iemand kent.  

 

Al: Het is veel leuker  en gemakkelijk te leven met je zelf als je weet dat er andere mensen ook zo 

denken.  

 

Amy: Daarom is het ook interessant , zoals liliana zei, of iemand zei dat. Zo een 

peter/metersysyteem. Als je iemand zou hebben die je kent met gelijkaardige ervaringen, dat je 

toch iemand zou kunnen vinden die je helpt en zo en waar je samen mee naar activiteiten kunt 

gaan.  

 

Al:Of kleding gaan halen.  

 

Amy: Samen dingen gaan doen.  

 

Al: Ja dat is verschrikkelijk eigenlijk.  

 

Mel: Zeker als je daarover niet durft met mensen te praten. Iedereen kent iedereen al en je bent 

zo nieuw en dan durf je niet echt te praten.  

 

Al: Gewoon een schouder of een handje om je vast te houden om het zo te zeggen. OMG ik klink 

zoals een klein kind.  
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Mel: Je bent een klein kind.  

 

Al: Ja ik weet dat ik een klein kind bent.  

 

Mel: Een heel klein kind, letterlijk. 

 

Al: Goed, de luidspreker heeft het gehoord. Je bent een baby. Nee maar dat is in feite, ik had het 

meer over met iemand kunnen praten, maar eigenlijk is dat ook wel een goed idee. 

 

Amy: Beiden hé 

 

Al: Ja beiden maar eigenlijk. Ik had een kleding gepikt van mijn zussen en ze waren zodanig 

kwaad dat ze mijn kamer overhoop hebben geholpen tot ze hun kleding hadden gevonden. Maar 

ja, het was. Ik had niet echt het lef om kleding te gaan passen. Ik heb dat sowieso al met 

jongenskleding. Dat meter/petersysteem zou handig zijn want zelfs al met mijn mama en papa en 

mijn papa zeker niet; Maar met mijn mama vind ik dat al moeilijk. Zelfs nu ik uit de kast ben. Ja 

iemand die een beetje gelijkgestemder is, gaat meestal beter.  

 

Mod: Ze willen er ook een soort van, je kunt nu met je smartphone, locatievoorziening 

kun je dan doen. Zo iets achtig willen ze ook doen dat je mensen van dichterbij kunt 

leren kennen.  

 

Al: piep piep piep transgender in de buurt.  

 

Amy: Maar ja dan is het nog altijd een drempel om te durven stappen naar die persoon.  

 

Mod: Maar ja dat is eerst online hé.  

 

Amy: Als je eerste online met die persoon zou praten en zo elkaar al leert kennen en dan 

misschien afspreken en samen dingen doen.  

 

Al: Misschien is dat ook nog een idee. We waren daarnet bezig over die wc en zo, maar al er 

bijvoorbeeld een kaart zou zijn met holebi vriendelijke plaatsen, dat zou ook goed zijn. Oké het is 

het internet en je kunt daar ook anoniem zijn, maar het is toch ook wel plezant dat er hier beneden 

een holebi café is, ik wist dat niet.  Ik ben hier zelfs casa rosa binnen gestapt omdat ik dacht dat 

dat het café was. Dat is een kaart waar dat mensen geaccepteerd worden.  

 

Lil: vb voor dat shoppen dat ze bijvoorbeeld winkels waarvan je weet dat ze goed omgaan met. 

 

Al: Holi positief 
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Mod: Ik heb nog één vraag mochten jullie zelf zo een forum in elkaar steken, wat zou jullie dan 

zeker, hoe zou dat er voor jullie uitzien? 

 

Al: Ik heb ooit eens een website moeten maken. Ik zou zeggen het eerste dat ik zou voorzien dat 

is,iemand een eigen een online dagboek geven eerlijk gezegd. Een dagboek dat helpt sowieso, dat 

is fantastisch. Gewoon je gedacht neerschrijven als er dan iemand ook gedacht kan zien. Dat is 

misschien een beetje vergaand. Hoe dat dat dan niet meer anoniem is. Op die manier als je 

gewoon je gedachten kunt neerschrijven en iemand ziet dat en ze zeggen ik voel mij ook zo. Dat 

schept wel een band en dat helpt ook wel met te voelen van ik ben niet alleen.  

 

Mel: Dat is zo op T-jong.  

 

Amy: Er zijn niet veel mensen die dat actief gebruiken.  

 

Al: Ik gebruik zelfs T-jong niet.  

 

Eve: ik heb mij daar zelfs niet aan gezet. 

 

Lil: Ik heb daar een keer iets gevraagd over seksualiteit en  

 

Mel: Ook op T-jong mag je niet over zelfmoord dingen praten.  

 

Lil: Ik snap dat ergens wel omdat dat. 

 

Al: Triggerd 

 

Lil: dat is natuurlijk wel een vraag. Iets waar we ja 

 

Al: Ik ben erover begonnen.  

 

Lil: het zwarte conversaties gevoelens enzo. Want dat is ook niet wat je in het publieke deel zou 

zetten.  

 

Al: of dat je piemel wil afsnijden of zo. Je moet niet lachen.  

 

Mel: Sorry schat! 

 

Al: Ik kan daar niet. Ik weet niet of dat dat meter/petersysteem daar misschien beter voor.  Dat je 

daarover met die persoon kunt praten.  

 

Lil: En ook omdat je dagboek schrijft dat iedereen dat moet kunnen zien.  

 

Al: Dat is waar. Groot gelijk.  
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Lil: Bijvoorbeeld op fedlife, kun je posts maken dan kun je kiezen enkel je vrienden die dat kunnen 

zien zeg maar. Je kunt zeg maar privé alleen gij, uw vrienden of zo. Maar dan beginnen we meer 

met social network.  

 

Al: Ik heb wel het gevoel dat ze eerder dat het de bedoeling is om een sociaal netwerk te maken. 

 

Mod: Een soort ontmoetingsplaats forum, waar je info vind. Het iis ook wel de bedoeling 

met activiteiten een soort van kalender achtig op termijn.  

 

Eve: En dat toegespitst op jongeren?  

 

Mod: Ja 

 

Eve: want dan moeten ze nog van alle vrijwilligers die daar dan in opgaan. 

 

Al: Ik denk dat er wel genoeg vrijwilligers zijn eerlijk gezegd.  

 

Mod: Ik denk dat ook wel 

 

Al: ik bedoel, gewoon om. Ik wil sowieso al mensen onder mijn vleugels nemen.  

 

Eve: Ik denk voor die activiteiten en alles, moet je daar niet voor opgeleid zijn? Is dat op T-JONG 

ook niet zo? Mensen die kampen doen ofzo.  

 

Algemene NEE 

 

Amy: Ik denk bij T-jong  is er geen opleiding nodig.  

 

Mel: Ik ben binnenkort lid. Ik moet morgen gaan vergaderen.  

 

Mod: En voor jullie wat moet er vooral op het forum of ontmoetingplatform zijn? 

 

Amy: Een vraag bank waar je vragen kunt stellen en antwoorden. Een soort van livechat met 

vrijwilligers, professionelen ofzo met wie je kunt praten en 1 op 1 je verhaal kunt doen. En ja iets 

van steun of begeleiding of doorverwijzing krijgen en ook ja. Een soort van forum of een soort van 

Tumblr achtig waar je posts op kunt zetten en kunt communiceren met anderen. En dan publiek 

beperkt en privé uitgebreider.  

 

Al: Ik ben nog altijd, ja ik heb dat al gezegd. Ik ben een groot voorstander van comics en 

stripverhalen die zowel woord en beeld doorgeeft. Ik zou dan misschien wel een idee  voor mensen 

die iets zetten op Tumblr of iets zetten op andere programma’s waar dezelfde gevoelens gedeeld 

worden en dan linken of zo. Een soort van mediatheek. 
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Al: Een wat? 

 

Amy: Een mediatheek.  

 

Al: Ik heb geen idee wat dat is.  

 

Amy: Een online bibliotheek van media.  

 

Al: Ah zo. Omdat je ook sneller gevoelens begrijpt op die manier.  

 

Amy: Het probleem is dan zo een beetje, als voor Vlaamse of Belgische jongeren bedoeld is. Veel 

van die media gaat Engels talig zijn hé.  

 

Mel: De meeste Vlaming kent wel Engels, niet? 

 

Mod: Ik denk dat nu wel.  

 

Lil: Zeker als je online bezig bent dan wel veel Engels kennen.  

 

Al: Als dat platform erop staat en  je hebt problemen met Engelse comics ik wil ze wel vertalen. 

Een hele wereld van comics ligt voor mij open.  

 

Lil: Het moet ook wel overzichtelijk blijven want we hebben hier zo veel ideeën en.  

 

Mel: het mag niet te ingewikkeld worden. 

 

Al: Prioriteiten is mensen informeren.  

 

Mel: En communiceren 

 

Mod: Hebben jullie nog vragen of opmerkingen of zo dat je nu nog wilt?  

 

Al: Welke kleuren ga je gebruiken?  

 

Mod: Dat weet ik niet. Ik ga die niet in elkaar steken. Wat prefereer jij? 

 

Al: Ik denk aan blauw en roze. Als je dan iets meer anoniems doet, dan zou ik eerder voor een 

achtergrond wit en saai is. Omdat dat dan niet de aandacht trekt, stel dat je pc in de woonkamer 

hebt. Dan is dat beter dat het een saaie achtergrond.  

 

Lil: Blauw en wit, dan heb je facebook of wit en zwart dan heb je wikipedia.  
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Al: Of dat je het zelf kunt instellen, ik weet het niet.  

 

Mod: Het is de bedoeling dat het niet 

 

Al: Flashy is.  

 

Mod: en geen regenboog en. 

 

Al: Je klikt op een knop en je pc, wauw rainbows.  

 

Mel: You are gay of trans or both 

 

Al: De binnenkomende pagina, trans/gay en je moet één van de twee kiezen.  

 

Lil: Maar als je dan alle twee bent? 

 

Al: Oh nee! Trans/gay/parent 

 

Mod: Goed, dan wil ik jullie ten zeerste bedanken dat jullie hebben meegedaan. Als jullie 

nog vragen hebben nu, morgen of over een maand of zo mogen jullie mij altijd mailen. 

 

Al: Komt daar een bericht van als dat klaar is dat platform.  

 

Mod: Ja dat wil ik doen. Als jullie willen ik vind je onderzoek wel interessant, ik wil dat 

wel eens lezen. Wie dat dat interessant vind, mag je mail adres geven. Dus dan zal ik het 

doorsturen. En zal ik als het af is doorsturen naar jullie. Ik zal ook doorsturen als het 

platform er is, of als jullie testpersoon willen zijn.  

 

Amy: Ik zou mij zelfs als vrijwilligers willen opgeven voor daaraan mee te werken, want ik ben ook 

developper en heb al zo een dingen uitgewerkt.  

 

Mod: Ah super! 
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