
Lees de brochure

Op de website van het Kennis- en Zorgcentrum voor 
Genderdysforie vindt u een uitgebreide brochure (18 pagina’s) 
met informatie over de ontwikkeling van genderkinderen.

Kijk op www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender

Genderkinderen

Deze folder gaat over genderkinderen. Dat zijn kinderen 
die een sterk gevoel van onbehagen hebben over hun 
biologische geslacht. Het liefst zouden ze van geslacht willen 
wisselen. Genderkinderen worden ook wel genderdysfore 
kinderen genoemd.
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U kunt de folder nabestellen op: www.fwos.nl/publicaties.html



Elk kind is anders informatie voor ouders over de identiteit van hun kind

Heeft u een zoon die zich afvraagt of hij een meisje is? Of een dochter 
die zich een jongen voelt? In deze folder vindt u informatie over uw kind. 

Herkent u dit ? 
Sommige meisjes vragen zich af of ze een jongen zijn. Ze 
gedragen zich jongensachtig en trekken graag met jongens 
op. Er zijn ook jongens die graag met meisjes optrekken en 
een hekel hebben aan typisch jongensachtige spelletjes. Soms 
zeggen deze kinderen ook dat ze het gevoel hebben in het 
verkeerde lichaam te zitten.

Komt dit vaak voor? 
Jaarlijks komen er ongeveer veertig kinderen tussen de vier en 
twaalf jaar bij het VU medisch centrum, 3 keer zoveel jongens 
als meisjes. Zij of hun ouders vragen zich af wat er met hen 
aan de hand is.

Is er iets aan de hand?
Het kan zijn dat uw kind echt “in het verkeerde lichaam” zit. 
Maar bij verreweg de meeste kinderen gaat dit gevoel na de 
puberteit over. Slechts twintig procent wil na de puberteit 
een geslachtsverandering. Het is dus niet gemakkelijk te 
voorspellen hoe de ontwikkeling bij uw kind zal verlopen. 
Waarschijnlijk wordt dit duidelijker als uw kind tussen de tien 
en dertien jaar is en in de puberteit komt. 

Wat kunt u doen ?
Op de website van het Kennis- en Zorgcentrum voor 
Genderdysforie, verbonden aan het VU medisch centrum in 
Amsterdam vindt u een uitgebreide brochure (18 pagina’s) met 
informatie over de ontwikkeling van genderkinderen. Kijk op:
 www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Kennis-en 
Zorgcentrum voor Genderdysforie als u zich zorgen maakt 
over uw kind.

Tel: 020 - 444 2583
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

“In groep 8 hebben we mijn 
klasgenoten verteld over 
mijn gevoelens en gezegd 
dat dit genderdysforie 
heet. Het was geen grote 
verrassing, ze kenden 
me al als jongen met 
meisjesgedrag en met een 
voorkeur voor meisjesdingen.” 

“Op de middelbare 
school wilde ik een 
nieuwe start maken. Ik 
wilde niet dat mensen 
wisten dat ik eruit had 
gezien als een jongen 
en als kind een jongen 
wilde zijn. Ik heb thuis 
al mijn foto’s weggehaald.”

“Als er op school nieuwe 
kinderen kwamen, dachten 

ze altijd dat ik een 
jongen was. De andere 
kinderen wisten dat ik 

een meisje was, maar zij 
behandelden me als een 

jongen. Ze hadden zelfs mijn 
naam afgekort zodat het een 

jongensnaam was.”
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