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Het centrale onderwerp in deze nieuws-
brief is de vraag wie bepaalt wat de defi-
nitie van man en vrouw is. Artikelen over 
schoolboekjes, mensenrechten en sport 
laten zien dat van een dichotomie geen 
sprake is. Of zou mogen zijn.

Chromosomen
Het is een veelgehoorde wens van intersek-
se/DSD-organisaties: het uit schoolboeken 
verwijderen van de onjuiste bewering dat 
chromosomen het geslacht bepalen. Maar 
wat moet er dan wel staan? En maken al-
leen schoolboeken die fout? Pagina 4

Mensenrechten
Intersekse is geen medisch, maar een 
maatschappelijk probleem. Daarom heeft 
Duitsland inmiddels vergaande wetgeving 
om onnodige cosmetische chirurgie bij 
kinderen met een intersekseconditie te 
voorkomen. Maar het achterwege laten van 
de geslachtsregistratie voor deze kinderen 
is een slecht plan. Pagina 10

Sport
In de topsport wordt al decennialang 
gezocht naar een manier om de mannen 
van de vrouwen te scheiden. Ook met de 
nieuwste methode lukt dat niet. Pagina 14

SCP-rapport
Uit het rapport Leven met Intersekse/DSD 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
blijkt dat 1 op de 200 Nederlanders geboren 
is met een intersekseconditie/DSD - dat 
zijn 80.000 mensen. Inmiddels wordt nage-
dacht hoe aan dat rapport een vervolg kan 
worden gegeven. Pagina 20

Het laatste nieuws...
Het laatste nieuws staat natuurlijk dagelijks 
op onze Facebook-pagina, maar daar kijkt 
nog lang niet iedereen. En het is ook wel 
eens prettig om de meest recente ontwik-
kelingen op papier (of een tablet) te lezen, 
alles overzichtelijk bij elkaar en vaak aange-
vuld met nóg nieuwere ontwikkelingen.
Maar toch... ga ook even naar onze Face-
book-pagina en klik daar op de Like-knop. 
U ontvangt dan regelmatig (niet altijd, 
maar dat ligt aan Facebook) nieuws over 
intersekse/DSD op uw tijdlijn:
 facebook.com/nnid.nl

“Sekse als continuüm, zonder taboe en 
zonder sociale- of medische stereotypering, 
voor 2025”
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informatie op het internet. De links zijn her-
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In de PDF-versie kunt u op de links klikken. 
Bij de papieren versie kunt u de korte 
bit.ly-adressen in de adresbalk van uw brow-
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LHBT
LHBT is een verzamelnaam voor vier groe-
pen die verrassend weinig met elkaar te 
maken hebben, maar toch samen optrek-
ken. In de communicatie krijgen de ho-
moseksuele mannen de meeste aandacht; 
vaak tot ongenoegen van mensen uit de 
andere groepen. Veel LBT-personen vinden 
dan ook dat dit moet veranderen.

LHB
Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen 
en biseksuele mannen en vrouwen vormen 
binnen LHBT de groep die strijdt tegen 
sociale en wettelijke ongelijkheid ten 
opzichte van heterorelaties. Tot de grote 
wapenfeiten van de LHB-groep behoort 
natuurlijk de openstelling van het huwelijk 
voor paren van gelijk geslacht.

T
De T staat voor transgender-personen, een 
groep die pas vrij recent is toegevoegd, 
maar die in Nederland al grote resultaten 
heeft geboekt in de strijd tegen sociale en 
wettelijke ongelijkheid. Het meest recente 
resultaat is de wetswijziging waardoor 
mensen zonder medisch ingrijpen hun 
geslacht kunnen wijzigen in de Basisregi-
stratie personen (BRP).

Verschil en gezamenlijkheid
LHB gaat over seksuele voorkeur en T gaat 
over genderidentiteit/genderexpressie. 
Appels en peren, dus. Maar veel belang-
rijker dan het verschil, is de gezamenlijke 
strijd om de sociale waarden te verande-
ren. Daarin samenwerken is veel effectie-
ver dan alles alleen proberen te doen.

Niet samenwerken?
Door ILGA is de I al in 2008 aan LHBT toege-
voegd en dit wordt internationaal erkend, 
o.a. door de Verenigde Naties en diverse 
Europese instanties. Niet samenwerken 
betekent niet gehoord worden en dat is 
onacceptabel. 

NNID Standpunten & Beleid
In het bijna een jaar geleden verschenen rapport NNID 
Standpunten&Beleid 2013/2014 ( nnid.nl/beleid) staat 
dat NNID er niet a priori van uitgaat dat intersekse deel 
uitmaakt van de LHBT-gemeenschap. En in datzelfde 
hoofdstuk wordt uitgelegd waarom NNID voor een nauwe 
samenwerking kiest met de nationale en internationale 
LHBTI-organisaties. Omwille van die samenwerking is 
NNID lid geworden van ILGA, de International Lesbian, 
Gay, Bisexsual, Trans and Intersex Association. En daarom 
werkt NNID vooral op politiek vlak nauw samen met COC 
Nederland.

Het is een schijnbare tegenstelling: zeggen dat intersekse 
niet a priori deel uitmaakt van de LHBT-gemeenschap en te-
gelijk nauw met deze gemeenschap samenwerken. De reden 
waarom dit toch werkt, moet gezocht worden in de beteke-
nis van ‘a priori’ én in het verschil tussen LHBT en LHBTI.

Intersekse is geen LHBT
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: intersekse is geen 
seksuele oriëntatie en ook geen genderidentiteit. LHBT-
organisaties erkennen dat en handelen er ook naar. Maar 
behalve die grote verschillen zijn er ook grote gemeenschap-
pelijke doelen. 

Daarom trekken LHBT en I internationaal al sinds 2008 
samen op en sturen daarmee belangrijk politiek beleid 
dat ook in Nederland van invloed is. Juist daarom is het 
zo belangrijk dat in Nederland spoedig een I wordt toege-
voegd. Alleen zo weet iedereen dat intersekse niet gaat over 
seksuele oriëntatie (LHB) of genderindentiteit en -expressie 
(T) én kunnen we ook vanuit Nederland bijdragen aan het 
internationale beleid.

De gedachte dat kleine organisaties dit beleid zonder 
samenwerking kunnen beïnvloeden, moeten we achter ons 
laten - zonder samenwerking is de toegang tot de internatio-
nale (en zelfs de nationale) politiek onmogelijk.

Miriam van der Have
Voorzitter NNID

TO LHBTIOR NOTTO LHBTI
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Bepalen
chromosomen

je geslacht?

Het blijft moeilijk voor artsen, onderzoekers en auteurs van schoolboekjes. Hoe 
zat het ook al weer met die chromosomen? En hoe kunnen we geslacht beter 
definiëren in lesmateriaal van scholen en universiteiten? In dit artikel wordt 
niet alleen de complexiteit van geslachtsdifferentiatie uitgelegd, maar wordt 
ook ingegaan op de problematische definitie van ‘man’ en ‘vrouw’. De conclusie 
is dat de gehele maatschappij anders over sekse en gender moet gaan denken 
en dat intersekse/DSD-organisaties hiervoor moeten samenwerken met andere 
organisaties voor wie de definitie van man en vrouw relevant is.

Bepalen chromosomen je geslacht? Nee. Dat 
is het korte antwoord. Maar de informatie op 
je chromosomen is wel van invloed. Om te 
begrijpen hoe gecompliceerd het werkelijke 
antwoord is, moet je eerst weten dat een kind 
de eerste weken nog ‘ongedifferentieerd’ is: 
de vrucht kan zich in ontwikkelen tot een 
man of tot een vrouw - dat betekent dat 
onder bepaalde omstandigheden de uitkomst 
anders is dan je op basis van de chromoso-
men zou verwachten.

Drie belangrijke voorwaarden
Toen de ‘geslachtschromosomen’ ontdekt 
werden en duidelijk werd dat ‘alle’ vrouwen 
XX-chromosomen hebben en ‘alle’ mannen 
XY-chromosomen, werd al snel geconclu-
deerd dat het Y-chromosoom verantwoorde-
lijk is voor de vermannelijking. Iets té snel, 
eigenlijk. Later werd ontdekt dat het SRY-gen 
een rol speelt. SRY staat voor Sex determi-
ning Region of Y. Dit is een heel klein stukje 
van het Y-chromosoom - pakweg 1/65.000ste 
van het complete Y-chromosoom. Dus toch 
het Y-chromosoom? Nee, want later werd 
ontdekt dat een heel stel andere genen ook 
een rol spelen. Sommige van die genen zijn 
onderdeel van het X-chromosoom, maar 
ook op de 22 andere chromosoomparen zijn 
genen te vinden die de ontwikkeling tot man 
of vrouw kunnen beïnvloeden.

De werking van een gen kan verstoord zijn 
als een aantal baseparen (de AT- en CG-
combinaties waaruit een DNA-streng is 
opgebouwd) ontbreken, onjuiste informatie 
bevatten of juist dubbel aanwezig zijn.

Maar zelfs als al deze genen precies volgens 
het boekje zijn aangelegd, zullen ze niet func-
tioneren als niet de juiste hormonen worden 
aangemaakt. De relatie tussen genen en hor-
monen is als die tussen sloten en sleutels: je 
hebt het juiste slot en de juiste sleutel nodig 
om een gen ‘aan het werk te zetten’.
Hoewel testosteron en oestrogeen in school-
boekjes nog steeds respectievelijk ‘manne-
lijke hormonen’ en ‘vrouwelijke hormonen’ 
worden genoemd, is de werkelijkheid inge-
wikkelder. Dat blijkt al uit het simpele feit dat 
zowel mannen als vrouwen beide hormonen 
aanmaken, al is het in andere verhoudingen.
Het echte probleem van hormonen is dat 
ze met behulp van diverse eiwitten gemaakt 
worden uit cholesterol. Als één van de beno-
digde eiwitten ontbreekt, wordt het proces 
onderbroken en zal het van dat hormoon 
afhankelijke gen niet gaan werken.

Behalve genen die niet volgens de blauw-
druk zijn aangelegd en hormonen die niet 
of onvoldoende worden aangemaakt, kan 
het ook nog gebeuren dat een chromosoom 
helemaal verdwijnt of dat er juist een extra 
chromosoom bijkomt. Voor intersekse/DSD 
zijn dat bijvoorbeeld het Syndroom van 
Turner waarbij een X- of een Y-chromosoom 
kort na de bevruchting letterlijk verdwijnt, en 
het Syndroom van Klinefelter waarbij iedere 
cel behalve een Y-chromosoom twee of meer 
X-chromosomen heeft.

Als schoolboekjes zeggen ‘XX = vrouw, XY = 
man’, gaan ze dus uit van drie voorwaarden:
1. Een flink aantal genen moeten allemaal 

volgens het boekje worden aangelegd.

De relatie tussen chromosomen en DNA. De 
DNA-helix bestaat uit baseparen (zie afb. 
volgende pagina). Een gen bestaat uit enkele 
honderden tot ruim 2 miljoen baseparen.
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2. Androgenen (‘mannelijke hormonen’) en 
oestrogenen (‘vrouwelijke hormonen’) 
moeten in de juiste hoeveelheid, de juiste 
verhouding en vaak ook nog op het juiste 
tijdstip aanwezig zijn.

3. Er moeten precies twee geslachtschromo-
somen aanwezig zijn.

Intersekse/DSD
Als aan één van die voorwaarden niet wordt 
voldaan, wordt een kind met een intersek-
seconditie/DSD geboren. Deze kinderen 
kunnen kenmerken van beide geslachten 
hebben, of er kan een kenmerk ontbreken dat 
bepalend wordt gezien voor een geslacht.

Toch is het niet zo dat mensen met een in-
tersekseconditie/DSD ‘een beetje man en een 
beetje vrouw zijn’. De kennis over het eigen 
lichaam kan wel eens verwarrend zijn, maar 
de meeste mensen met een interseksecondi-
tie/DSD ervaren hun biologische geslacht als 
man óf vrouw.

Gender
Tot nu toe hadden we het over (biologisch)
geslacht; ook bekend als sekse. Meestal komt 
je biologische geslacht goed overeen met hoe 
je je voelt. 

Maar wat als dat niet het geval is, bijvoor-
beeld als je als jongen bent opgevoed, maar 
je voelt je een meisje? Dan wordt het begrip 
gender belangrijk omdat je daarmee kunt 
aangeven of je je man of vrouw voelt. Er 
wordt daarbij een verschil gemaakt tussen 
genderidentiteit (hoe je je voelt) en genderex-
pressie (hoe je je aan anderen presenteert).

De Amerikaanse wetenschapper Milton 
Diamond legt het verschil tussen gender en 
sekse als volgt uit: “ De term sekse is gerela-
teerd aan anatomische structuur en het be-
grip gender houdt verband met een opgelegde 
of aangenomen sociale en psychologische 
toestand. Het uitleggen van het verschil aan 
gekwelde ouders en verwarde artsen neemt 
een groot deel van mijn tijd in beslag.”

Geslacht heeft dus te maken met je lichaam 
en gender is hoe je jezelf ziet en/of presen-
teert aan je omgeving. Hoewel de uitleg van 
van Milton Diamond duidelijk is, worden 
de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ gebruikt voor 
zowel geslacht als gender en dat zorgt in de 
praktijk voor verwarring.

Seksualiteit
Ook bij seksualiteit (in de betekenis van hou-
den van mannen of vrouwen) is de definitie 
van ‘man’ en ‘vrouw’ erg belangrijk. Wie 
woorden als hetero, homo, lesbo en bi ge-
bruikt, hanteert daarbij een onuitgesproken 
definitie van ‘man’ en ‘vrouw’. De gebruikers 
van deze woorden zijn gebaat bij de eenvoud 
van de definitie die nu in schoolboekjes staat. 
Als je een potentiële partner ontmoet, wil je 
immers niet uitgebreid gaan discussiëren wat 
jouw definitie van man en vrouw is. Maar 
die eenvoud is een hinderpaal voor wie een 
betere definitie wil hanteren.
Met een knipoog kan zelfs gezegd worden 
dat wie de vele nuances van zowel sekse als 

Fragment uit de door Malmberg uitgegeven lesmethode Blikopener voor het VMBO waarin een 
transgenderkind dat zich een meisje voelt helaas met ‘hij’ wordt aangeduid. Dit voorbeeld laat 
zien dat een betere uitleg van ‘geslacht’ vereist dat ook begrippen als gender en transgender beter 
worden uitgeleg in schoolboekjes. Om instrumentalisatie van andere groepen te voorkomen, 
moeten intersekse/DSD-organisaties samenwerken met andere organisaties voor wie de definitie 
van man en vrouw relevant is.

gender accepteert, 
geen verschil meer kan maken tussen hetero, 
homo, lesbo en bi.

Schoolboekjes
Het is een veelgehoorde wens van 
intersekse/DSD-patiëntenorganisaties 
dat de informatie in schoolboekjes 
wordt aangepast. Bij de eenvoudigste 
oplossing kan het =-teken worden 
vervangen door de woorden ‘is 
meestal’: XX is meestal vrouw en 
XY is meestal man.

Maar daarmee wordt onrecht 
gedaan aan mensen met bijvoor-
beeld het Syndroom van Turner en het 
Syndroom van Klinefelter; zij worden 
daarmee impliciet nog steeds als niet-nor-
maal gezien. Bovendien is de kans groot dat 
dan andere kenmerken als bepalend voor het 
geslacht worden gezien: een vrouw is iemand 
die een kind kan baren. Of een vrouw is 
iemand met borsten en een vagina.

Dat laatste zou geen recht doen aan veel 
mensen met een intersekseconditie/DSD, 
maar ook niet aan transgender-personen en 
zelfs niet aan vrouwen bij wie de baarmoeder 
of eierstokken zijn verwijderd.

Een goede oplossing zal daarom meer tijd en 
moeite kosten dan het enkel toevoegen van 
de woorden ‘is meestal’ aan schoolboekjes 
(en wetenschappelijke publicaties - zie de 
volgende pagina). De gehele maatschap-
pij moet anders over sekse en gender gaan 
denken. Dat zal tijd kosten. Maar een te 
eenvoudige voorstelling van zaken vervangen 
door een andere te eenvoudige voorstel-
lingvan zaken, is geen oplossing. Intersekse/
DSD-organisaties zullen hiervoor moeten 
samenwerken met andere organisaties voor 
wie de definitie van man en vrouw relevant 
is, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) 
Transgender Netwerk Nederland en COC 
Nederland.

Tussen wal en schip
Vaker dan bij andere mensen kan het 
gebeuren dat de genderidentiteit van 
een kind met een intersekseconditie/DSD 
niet overeenkomt met het toegekende 
biologische geslacht. Dat komt doordat 
het soms zelfs voor specialisten onmoge-
lijk is om de toekomstige genderidenti-
teit te voorspellen. Ook artsen verwarren 
dit wel eens met genderdysforie, maar 
in werkelijkheid ligt het probleem bij de 
onjuiste geslachtstoekenning.

Mensen met een intersekseconditie die 
het oorspronkelijk toegekende geslacht 
hebben verworpen, vallen soms tussen 
wal en schip: zowel bij transgendergroe-
pen als bij intersekse/DSD-groepen kun-
nen ze niet terecht met hun dikwijls voor 
beide groepen afwijkende verhaal.
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Op de vorige pagina wordt de vraag 
beantwoord of chromosomen je geslacht 
bepalen. Dat is dus niet het geval. Toch 
gaan zelfs wetenschappers vaak de fout in 
en schrijven dan dat mannen XY-chromo-
somen hebben en vrouwen XX-chromo-
somen.

Onderstaande voorbeelden laten zien hoe 
breed deze denkfout door de maatschappij 
geaccepteerd is. 

University of Cambridge
Dr. Wang Ivy Wong doet onderzoek naar 
Disorders of Sex Development. In een 
magazine van de University of Cambridge 
geeft ze een nogal aparte (en ronduit be-
ledigende) omschrijving van vrouwen met 
het Compleet Androgeen Ongevoeligheid 
Syndroom.

“When an genetic male has complete AIS 
(CAIS), he appears completely female 
looking, and may even act and feel more 
feminine than the average female.”

Volgens haar is een vrouw met CAOS dus 
een man: hij ziet er helemaal uit als een 
vrouw en kan zich zelfs vrouwelijker gedra-
gen en voelen dan de gemiddelde vrouw.
Ook de titel van het artikel, Studying 
Gender Development and ‘Experiments of 
Nature’ verdient geen schoonheidsprijs.

Vrije Universiteit
Maar zelfs in Nederland worden dit soort 
fouten gemaakt. In een proefschrift dat in 
juni 2014 werd verdedigd bij de VU staat:

“Sexual differentation starts with the 
determination of the genetic sex. [...] 
In females, the sex chromosomes are 
two X chromosomes, males have one X 
and one Y chromosome. The chromoso-
mes contain the genes that control the 
development of the reproductive organs. 
Whether a fetus develops in a male or 
female direction is determined by the 
presence of the sex chromosome Y and its 
gene SRY.”

Deze omschrijving is veel te kort door de 
bocht, zeker voor een proefschrift dat over 
gender, hormonen en de hersenen gaat.
 dare.ubvu.vu.nl | bit.ly/VU-xxxy

UMC Groningen
Uit de patiëntenfolder Geslachtsgebonden 
(X-chromosoom gebonden) recessieve over-
erving van het UMC Groningen, afdeling 
Klinische Genetica:

“De geslachtschromosomen van een 
vrouw bestaan uit twee dezelfde X-
chromosomen (XX). De geslachtschro-
mosomen van een man bestaan uit twee 
verschillende chromosomen: een X- en 
een Y-chromosoom (XY). [...] Krijgt het 
kind van de moeder en vader een X-chro-
mosoom, dan wordt het een meisje. Krijgt 
het van de moeder een X-chromosoom 
en van de vader een Y-chromosoom dan 
wordt het een jongen.”

 UMCG.nl | bit.ly/UMCG-xxxy

Wikipedia
Als professionals al fouten maken, dan is 
het natuurlijk helemaal niet verwonderlijk 
dat Wikipedia dezelfde fout maakt bij het 
lemma over het Y-chromosoom:

“Ieder gezond mens heeft 23 paar chro-
mosomen: 22 paar autosome chromoso-
men en één paar geslachtschromosomen 
die zijn of haar geslacht bepalen. De 
tegenhanger van het Y-chromosoom is 
het X-chromosoom. Wanneer iemand één 
X-chromosoom en één Y-chromosoom 
heeft (dit wordt vaak weergegeven met 
46,XY), is hij van het mannelijk geslacht. 
Een vrouw heeft twee X-chromosomen (de 
notatie hiervan is 46,XX).”

Sarah Richardson
Gelukkig kan het ook anders. In haar 
boek Sex Itself: The Search for Male and 
Female in the Human Genome, laat Sarah 
Richardson zien dat we al zo’n 100 jaar 
weten dat X- en Y-chromosomen bestaan, 
maar dat we pas 70 tot 80 jaar geleden 
gingen spreken over geslachtschromoso-
men. Het enige dat met zekerheid over het 
Y-chromosoom kan worden gezegd, is dat 
het een rol speelt in de ontwikkeling van 
testes en sperma.

Richardson wil het liefst dat we niet meer 
spreken over geslachtschromosomen. Zij 
wijst er op dat veel meer chromosomen 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
sekse, maar bovendien vindt ze het mislei-
dend dat beide chromosomen de vertegen-
woordigers van mannelijk en vrouwelijk op 
genoomniveau zijn geworden, waardoor 
er een sterke dichotomie in het denken 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid is 
ontstaan.
 Vox.com | bit.ly/SarahRichardson

GOED
90% Wikipedia onjuist?

Hoe betrouwbaar is medische informatie 
op Wikipedia? Wie die vraag aan Google 
stelt, krijgt al snel te zien dat Wikipedia 
niet betrouwbaar is. Veel artikelen verwij-
zen dan naar een onderzoek waaruit blijkt 
dat 90% van de medische informatie op 
Wikipedia niet klopt. Maar hoe betrouw-
baar is dat onderzoek?

Het gaat over een onderzoek dat gepubli-
ceerd is in The Journal of the American 
Ostheopathic Association. De auteurs hebben 
voor de tien klachten die in de VS het groot-
ste deel van de medische kosten bepalen, 
onderzocht of de tien corresponderende arti-
kelen op Wikipedia fouten bevatten. Daarbij 
keken twee peer-reviewers op dezelfde ma-
nier naar het Wikipedia-artikel als zij bij een 
artikel voor een wetenschappelijke publicatie 
zouden hebben gedaan. Dat betekent o.a. 
dat aannames niet zijn toegestaan, hoewel ze 
wel zouden kunnen kloppen. Een voorbeeld 
dat de auteurs geven is de tekst over diabetes 
mellitus, waarin staat ‘...which a person has 
high blood sugar...’. De ene reviewer zag dit als 
een algemeen bekend feit dat niet onder-
bouwd hoeft te worden, terwijl de andere 
reviewer de tekst zag als een aanname en 
daarom als fout noteerde.

Uiteindelijk bleek alleen de informatie 
over hersenschudding (traumagerelateerde 
stoornissen) de toets der kritiek te door-
staan. In vier artikelen werd een statistisch 
significante discrepantie tussen beweringen 
in Wikipedia-artikelen en die in wetenschap-
pelijke artikelen gevonden. (Dat is een nette 
manier om te zeggen dat in het Wikipedia-
artikel volstrekte onzin staat.)

Kortom, Wikipedia kan zich niet meten met 
een wetenschappelijke publicatie. Maar om 
op basis van dit onderzoek te concluderen 
dat 90% van de medische informatie op Wi-
kipedia niet klopt, is op zijn zachtst gezegd 
weinig wetenschappelijk.

• Het wetenschappelijke artikel: 
  jaoa.org | bit.ly/negentig-pub
 
• Een versie voor leken in het Engels: 
  Campbell University | bit.ly/negentig-en
 
• En in het Nederlands: 
  Medisch Contact | bit.ly/negentig-nl 

Interseke/DSD
Jammer genoeg is de informatie over inter-
sekse/DSD op de Nederlandse website van 
Wikipedia ook voor verbetering vatbaar. Zo 
wordt nog steeds gesproken over ‘intersek-
sualiteit’ in plaats van intersekse en voor 
DSD is in het geheel geen lemma aanwezig. 
Verwijzingen naar wetenschappelijke litera-
tuur ontbreken bij veel condities geheel, of 
er wordt verwezen naar oude publicaties. 
Bovendien wordt vrijwel alleen aandacht 
besteed aan de medische gevolgen van 
intersekse/DSD en blijft aandacht voor de 
maatschappelijke kant onbelicht.

Waar of Niet
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Vice
De Nederlandse editie van Vice, het web-
magazine voor jong-volwassenen, heeft eind 
augustus een flink artikel over intersekse/
DSD gepubliceerd.

Het artikel ‘Duizenden Nederlanders passen 
niet in het biologische hokje man of vrouw’ 
ruimt met een directe vraagstelling (Valt dat 
dan niet gewoon onder de term ‘transgender’ 
te vatten?) een aantal hardnekkige misver-
standen uit de weg. Zo wordt niet alleen de 
verwarring met de begrippen transgender 
en hermafrodiet besproken, maar ook wordt 
duidelijk gemaakt dat niet iedereen met een 
intersekseconditie/DSD ambigue genitaliën 
heeft.

Het artikel sluit af met een oproep om te 
accepteren dat ‘man’ en ‘vrouw’ ook in 
biologische zin geen dichotomie (absolute 
tweedeling) is.

 Vice.com | bit.ly/Vice-hokje

Sociale Vraagstukken
Jantine van Lisdonk, auteur van het rapport 
Leven met Intersekse/DSD van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (zie ook pagina 20 ev.) 
breekt op de website Sociale Vraagstukken 
een lans voor de erkenning van seksediversi-
teit. Erkenning van diversiteit en onderlinge 
verschillen in sekse zouden mensen met 
intersekse/DSD in staat stellen meer zichzelf 
te zijn.

De maatschappelijke normen rondom sekse, 
gender en seksualiteit leiden tot stigmatise-
rende beeldvorming en vormen de gemeen-
schappelijke deler met LHBT-personen. 
Hierdoor springen LHBT-organisaties steeds 
vaker voor mensen met intersekse in de bres; 
in het buitenland is het ‘in fashion en politiek 
correct’ om een I toe te voegen aan LHBT.

Tegelijk wordt geconstateerd dat de mensen 
die aan het verkennende onderzoek van het 
SCP hebben meegewerkt zich niet herkennen 
in LHBT en daarom niet zitten te wachten 
op een alliantie van LHBT+I: “Sterker nog, ze 
begrijpen het niet of distantiëren zich hiervan. 
‘Ik ben toch geen homo’ of ‘ik wil juist niet 
worden verward met transgenders’. Bovendien 
scharen ze zichzelf niet onder een intersekse/
DSD label (of kennen die labels niet eens)”.

 Socialevraagstukken.nl | bit.ly/SV-intersekse

Kort nieuwsInternationale samenwerking in A’dam
Tijdens de Amsterdam Gay Pride 2014 
heeft Miriam van der Have voor NNID 
met twaalf jonge LHBTI-activisten over 
intersekse-activisme en -belangenbehar-
tiging gepraat. De jongeren, afkomstig 
uit Algerije, Costa-Rica, Kenia, Kirgizië, 
Libanon, Roemenië, Suriname, Tunesië en 
Zuid-Afrika, waren hier op uitnodiging 
van de Nederlandse overheid omdat zij 
gezien worden als richtinggevend voor de 
ontwikkeling van LHBTI-beleid in hun 
eigen land.

Behalve dat ze een door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
samengesteld vierdaags opleidingsprogram-
ma hebben gevolgd, hebben de activisten 
meegevaren in de Gay Pride Canal Parade 
op de boot van LHBT-jongerenorganisatie 
Expreszo.

English privilege
We hebben het o.a. gehad over ‘English 
privilege’. Dat is het verschijnsel dat mensen 
die de Engelse taal uitstekend beheersen, in 
het internationale activisme een voorsprong 
hebben op mensen die het Engels minder 
goed of zelfs helemaal niet machtig zijn. Vaak 
realiseren deze mensen zich helemaal niet 
dat andere mensen hierdoor onvoldoende 
gehoord worden.

Doordat de mensen die zich in het Engels 
goed kunnen uitdrukken ook de internatio-
nale media beheersen, gaan ze soms denken 
dat hun aanpak de enig juiste oplossing is. 
Maar lokale situaties vereisen vaak andere 
oplossingen.

Wie het Engels niet goed beheerst, zal zich 
moeilijker kunnen verdedigen tegen de soms 
als agressief ervaren aanpak van anderen.

Om die reden behoren Engelssprekende 
activisten zich bewust te zijn van hun English 
privilege en moet in het internationale 
activisme meer aandacht worden besteed aan 
groeperingen voor wie het Engels een tweede 
(of derde) taal is.

Hoe bereik je mensen?
Alle jongeren wilden graag ook in hun land 
meer aandacht vragen voor intersekse, maar 
gaven aan dat ze niet wisten hoe je mensen 
met een intersekseconditie kunt bereiken. 

De taboes op intersekse zijn in andere landen 
nog veel groter dan in Nederland. Zo ver-
telde een deelneemster dat haar organisatie 
contact had met een gezin waar een kind met 
een intersekseconditie was geboren. Toen de 
organisatie na enkele weken niets meer van 
het gezin hoorde en zelf ging informeren, gaf 
de familie aan dat zij het kind hadden laten 
verhongeren.

We kwamen met ons allen tot de conclusie 
dat de beste aanpak bestaat uit het ‘open 
zetten van deuren’. Je kunt aangeven dat 
je LHBT(I)-organisatie bereid is zich in te 
zetten voor intersekserechten - vroeg of laat 
komt er dan iemand met een interseksecon-
ditie die invulling aan het beleid wil gaan 
geven.

College voor Michigan State University
Achttien studenten van de Michigan State 
University volgden deze zomer bij de UvA 
in Amsterdam de cursus Sexual Orienta-
tion, Gender Identity & Sexual Politics en 
NNID mocht daarbij een drie uur durend 
college over intersekse verzorgen.

Stereotypering
Net als de internationale groep activisten 
uit het bovenstaande artikel waren ook de 
Amerikaanse studenten blij met de porselei-
nen klompjes die we in onze internationale 
presentatie gebruiken om uit te leggen dat 
stereotypering soms helpt om aan anderen 
iets over jezelf te vertellen, zonder dat je eerst 
heel veel moet uitleggen.

Sociale wetenschappen
Demedicalisering vindt plaats doordat de 
maatschappij anders over gemedicaliseerde 

onderwerpen gaat denken, niet doordat 
artsen het nodig vinden. Artsen doen in feite 
alleen dat wat de maatschappij van ze vraagt. 
Daarom is voorlichting aan toekomstige stu-
denten sociale wetenschappen minstens zo 
belangrijk als voorlichting aan toekomstige 
artsen. Dat de Michigan State University 
voor dit college betaalde, en zo heeft bijge-
dragen aan andere activiteiten van NNID is 
natuurlijk een prettige bijkomstigheid. 
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M, V, X of niks?
Waarschijnlijk zullen dit najaar de resulta-
ten van het onderzoek naar geslachtsregis-
tratie worden gepubliceerd. Dit onderzoek 
is door het Wetenschappelijk Onderzoeks- 
en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Veiligheid & Justitie 
uitgezet bij UCERF (Utrecht Centre for 
European Research into Family Law).

Onder mensen met een intersekseconditie/
DSD wordt verschillend gedacht over ge-
slachtsregistratie. Door patiëntenorganisaties 
wordt vooral een ‘derde hokje’ als ongewenst 
ervaren. De registratie M/V wordt vaak ge-
zien als een bevestiging van de genderidenti-
teit en de afschaffing draagt volgens sommige 
mensen met een intersekseconditie/DSD bij 
aan de problemen die ze al hebben. Voor an-
deren maakt het niet uit en weer een andere 
groep is om uiteenlopende redenen juist voor 
afschaffing.

NNID gaat ervan uit dat iedereen zelf moet 
kunnen kiezen wat er in het paspoort staat: 
M, V of X, waarbij de X staat voor ‘niet ver-
meld’. Die X mag niet worden geïnterpreteerd 
als een derde geslacht, want het registreren 
van persoonskenmerken heeft uiteindelijk 
maar één doel: mensen verschillend behan-
delen. Daarom moeten er uiteindelijk niet 
meer, maar minder hokjes komen, waardoor 
de geslachtsregistratie door de overheid 
uiteindelijk zal verdwijnen.

Geslachtsregistratie...
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Eerste uitspraak over intersekse bij CRM
Begin juli heeft heeft het College voor de 
Rechten van de Mens (CRM) voor het eerst 
een uitspraak gedaan over intersekse en 
gelijkebehandelingswetgeving.

Het College oordeelt dat ook personen met 
intersekse beschermd worden door de gelij-
kebehandelingswetgeving. Organisaties als 
zorgverzekeraars moeten hiermee rekening 
houden bij het vaststellen van vergoedingen 
van bepaalde behandelingen.

Opmerkelijk is dat het College de uitspraak 
heeft gebaseerd op ‘onderscheid op grond 
van geslacht én op het gelijk behandelen 
van mensen met een intersekseconditie en 
transseksuele personen. Enerzijds biedt dit 
mogelijkheden om discriminatie te bestrijden 
vanuit de bestaande wetgeving Algemene 
Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en ander-
zijds biedt de uitspraak de mogelijkheid om 
aan te dringen intersekse als aparte grond op 
te nemen in de AWGB. Transgender-perso-
nen willen immers al langer dat genderiden-
titeit wordt opgenomen in de AWGB. Als dat 
gebeurt, ligt het voor de hand intersekse ook 
in de AWGB op te nemen.

NNID vindt dat Nederland een voorbeeld 
kan nemen aan Australië, waar seksuele 
voorkeur, genderidentiteit en interseksecon-
ditie al enige tijd geleden zijn opgenomen in 
de antidiscriminatiewetgeving.

De uitspraak van het College is gedaan na 
een klacht van een vrouw die stelt dat zorg-
verzekeraar Univé Zorg haar discrimineert, 
omdat de verzekeraar het verwijderen van 
gezichtsbeharing niet vergoedt voor mensen 

met een intersekseconditie. Univé vergoedt 
alleen bij transseksuelen het verwijderen 
van gezichtsbeharing op voorwaarde dat 
er echt sprake is van overmatige haargroei. 
In dit geval beoordeelde de verzekeraar de 
vrouw uiteindelijk op dezelfde wijze als een 
transseksueel. Daarom is er geen sprake van 
discriminatie. Omdat de gezichtsbeharing 
volgens Univé niet overmatig is komt de 
vrouw niet in aanmerking voor een vergoe-
ding.

Het is belangrijk dat alle zorgverzekeraars 
mensen met een intersekseconditie op de 
juiste manier beoordelen. Daarom brengt 
het College de uitspraak onder de aandacht 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en de zorgverze-
keraars.

 Mensenrechten.nl | bit.ly/CRM-intersekse

Naar aanleiding van een door Sopie Schers, 
beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk 

Nederland, geschreven opinieartikel in de 
Wegener-kranten, vroeg het Noordhollands 

Dagblad de mening van de lezers. Het artikel 
van Sophie staat op de website van het Eind-

hovens Dagblad:  bit.ly/SopieSchers

Rapportage Mensenrechten 2013
In de begin juli gepubliceerde Rapportage 
Mensenrechten in Nederland 2013 van het 
College voor de Rechten van de Mens 
wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan 
mensen met een intersekseconditie.

NNID is erg blij dat ook het College van 
mening is dat de rechten van de mens een 
prominente plaats behoren te krijgen in de 
aandacht voor intersekse.

Citaat uit de rapportage (p. 117):

Groeiende aandacht voor rechten van 
mensen met een intersekseconditie

Bij pasgeboren baby’s die zowel vrouwelijke 
als manne lijke geslachtskenmerken hebben 
of geen duidelijk geslacht, komen regelma
tig onomkeerbare medische ingrepen voor, 
zonder dat hiervoor een medische noodzaak 
is. De speciale VN rapporteur inzake foltering 
en andere wrede, onmenselijke of vernede
rende behandeling of bestraffing, vroeg in zijn 
rapport speciale aandacht voor de ingrijpende 
lichamelijke en geestelijke gevolgen van 

ingrepen in het genitale gebied. Hij riep staten 
op dergelijke ingrepen niet toe te staan als de 
betrokkene daarvoor geen toestemming heeft 
gegeven. Vooral bij pasgeborenen zou men 
bij zonder terughoudend moeten handelen, 
vanwege de onomkeerbaarheid van de ingreep 
en de problemen die daardoor op latere leeftijd 
kunnen ontstaan.

Belangenorganisaties van de ongeveer tach
tigduizend mensen met een intersekse conditie 
informeren het College over de problemen 
waarmee deze mensen te maken hebben. 
Zoals onbegrip in de omgeving. Maar ook een 
grote nadruk op de medische aspecten en te 
weinig aandacht voor de sociale gevolgen 
van hun conditie. Tot nu toe was hiervoor in 
het emancipatie beleid nauwelijks aandacht. 
Positief is de aankondiging door de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zij 
een verkenning laat uitvoeren naar de maat
schappelijke knelpunten voor mensen met 
intersekse  conditie. Hierin behoren de rechten 
van de mens een prominente plaats te krijgen.

 Mensenrechten.nl | bit.ly/CRM-rapportage

http://bit.ly/CRM-intersekse
http://bit.ly/SopieSchers 
http://bit.ly/CRM-rapportage 


Sarah Graham
Sarah Graham vertelt in een interview voor 
de BBC over hoe zij haar intersekseconditie/
DSD ervaart. Jammer dat de presentator ten 
onrechte zegt dat ouders in Duitsland het 
geslacht van kinderen met een intersekse-
conditie/DSD mogen open laten (ze worden 
daartoe gedwongen - de Nederlandse wet is 
ouder en beter), maar het verhaal van Sarah 
is indrukwekkend.
 Youtube| bit.ly/SarahGraham

Daléa (1)
De Amerikaanse zangeres Daléa Rundblad 
vertelt over het Androgeen Ongevoeligheid 
Syndroom, eenzaamheid, homofobie, het 
toevoegen van een I aan LHBT, de schade 
die de naam Disorders of Sex Development 
toebrengt en medicalisering. De video is aan 
de lange kant, maar de boodschap van Daléa 
is het aanhoren waard.
 Youtube | bit.ly/Dalea-1

Daléa (2)
Daléa heeft haar verhaal ook verteld aan 
Cosmopolitan. De titel What It’s Really Like 
to Be Intersex mag worden gezien als een 
waarschuwing, want haar jeugdherinnerin-
gen zijn niet altijd even plezierig.
Cosmopolitan | bit.ly/1q6M7hD

Amy Buzalsky
Amy Buzalsky, lid van de Amerikaanse AIS-
DSD supportgroep, vertelt op de website 
skepchick.org over haar leven met AOS:
“Fear and anxiety about my difference built 
up over the years because no one talked 
openly to me about it. I continued to see an 
endocrinologist on a regular basis for check-
ups and hormone replacement therapy, but 
it wasn’t until my mid-twenties when my 
curiosity got the best of me. I went online and 
searched for the diagnosis I saw in my medi-
cal charts, ‘Complete Androgen Insensitivity 
Syndrome’. I saw terms like ‘male chromoso-
mes’, ‘testicular feminization’, ‘hermaphrodite’, 
and rumors about celebrities who were also 
born that way. It was a huge shock to say the 
least!”
 Skepchick | bit.ly/AmyBuzalsky

Mark en Pam Crawford
In dit artikel komen de ouders van M.C. aan 
het woord, een jongetje dat door Amerikaan-
se artsen ‘genormaliseerd’ was tot meisje. 
De aanklacht die M.C. heeft ingediend tegen 
zijn voormalige artsen krijgt in de Verenigde 
Staten veel aandacht van de media en kan 
daardoor bijdragen aan een wezenlijk andere 
houding van artsen.
Dat in het artikel staat dat 1 op de 2000 
kinderen wordt geboren met een intersek-
seconditie is natuurlijk niet juist - bedoeld 
wordt het aantal kinderen dat geopereerd 
wordt om het geslacht ‘te corrigeren’. Op 
basis van medische literatuur gaat NNID uit 
van minimaal 80.000 Nederlanders met een 
intersekseconditie (0,5%).
 The Atlantic | bit.ly/MaxPamCrawford

Ervaringsverhalen
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(Engelstalig)AOS bij MTV-serie 
Faking It

In Nederland is de serie begin 
september net in premiere gegaan, 
maar in de VS is de romantische ko-
medie Faking it van MTV al aan het 
tweede seizoen toe. Hét nieuws is 
dat Lauren (gespeeld door Bailey De 
Young) in dat seizoen zal vertellen 
dat ze de intersekseconditie Andro-
geen Ongevoeligheid Syndroom 
heeft.

De serie gaat over Karma en Amy, twee 
goede vriendinnen die tevergeefs van 
alles gedaan hebben om populair te 
worden. Maar als mensen per ongeluk 
denken dat de twee een lesbische relatie 
hebben, worden ze opeens ‘celebs’. 

Omdat intersekse in series vaak niet 
realistisch wordt weergegeven (en dat is 
een understatement), hebben de produ
centen de hulp ingeroepen van de jonge
rengroep van Advocates for Informed 
Choice (AIC). Naar eigen zeggen heeft 
AIC maandenlang met de omroep sa
mengewerkt om via ‘Lauren’ de barrières 
van schaamte en isolatie rondom AOS te 
slechten en AOS zal daarom regelmatig 
terugkomen in de verhaallijn.

In Nederland moeten we nog een jaartje 
wachten voordat we het resultaat legaal 
kunnen bekijken.

 aiclegal.org/| bit.ly/Fakingit

Schaduwrapportage 
VN Kinderrechten-
comité

COC Nederland heeft samen met 
Transgender Netwerk Nederland en het 
Nederlands Netwerk Intersekse/DSD een 
schaduwrapportage ingediend bij  de VN 
Kinderrechtencomité.

In de rapportage wordt de Nederlandse over-
heid gevraagd te werken aan de bewustwor-
ding van de situatie van kinderen met een 
intersekseconditie. Dat veel informatie over 
intersekse-kinderen nog niet bekend is, bete-
kent niet dat er geen problemen zijn. Daarom 
wordt de Nederlandse overheid opgeroepen 
onderzoek te stimuleren. Veel onderwerpen, 
waaronder het feit dat jeugdzorgmedewer-
kers niet weten hoe zij met deze groepen 
moeten omgaan en de binaire benadering 
van gender/genderstereotypen in het onder-
wijs, zijn relevant voor zowel LHBT als I.

Deze schaduwrapportage is gebaseerd op het 
onderzoek dat Suzanne van Rossenberg eer-
der heeft verricht voor COC Nederland en 
dat resulteerde in het eerste rapport ooit over 
de rechten van LHBTI-kinderen in Neder-
land. Met de schaduwrapportage wordt voor 
de allereerste keer vanuit Nederland bij het 
VN Kinderrechtencomité aandacht gevraagd 
voor de situatie van LHBTI-kinderen.

Het Kinderrechtencomite van de VN, 
bestaande uit een groep experts, zal volgend 
jaar zomer de Nederlandse overheid aanspre-
ken op de situatie van kinderen in Nederland. 
Om dat goed te kunnen doen bevroegen 
zij eind september een aantal maatschap-
pelijke organisaties, die rapportages hebben 
geschreven om het comite te informeren. De 
Nederlandse overheid moet zelf ook een rap-
port insturen: in dat rapport wordt zeer sum-
mier aandacht besteed aan de situatie van 
LHBT-kinderen en helemaal geen aandacht 
aan kinderen met een intersekse-conditie. 

 
1 

The Rights of LGBTI Children 
in The Netherlands 
A shadow report to the UN Committee on the Rights of the Child 

 

 

 

Organizations: COC Nederland (with ECOSOC consultative status), NNID, TNN 
Date: 4 August 2014 
Contact information: Nori Spauwen, COC Netherlands, nspauwen@coc.nl 
Original report: LGBTI children in the Netherlands, Report on the situation and rights of a forgotten 
group (COC Netherlands, 2013, in Dutch) 

 

Radio: Intersex births pose medi-
cal, ethical challenges for families

WKAR, de publieke omroep van de Mi-
chigan State University heeft in het radio-
programma Current State 22 minuten lang 
aandacht besteed aan intersekse/DSD:

“To learn more about this incredibly com-
plex topic, Current State spoke with Lan-
sing-based intersex advocate Alice Dreger, 
a professor of Clinical Medical Humanities 
and Bioethics at Northwestern University, 
and Dr. Arlene Baratz, a Pittsburgh ra-
diologist who is a parent leader and board 
member of the AIS-DSD support group for 
intersex women and their families.”

De audiospeler op de webpagina staat 
tussen de kop en de hoofdtekst van het 
artikel.
 WKAR.org | bit.ly/wkar-intersex

http://bit.ly/SarahGraham
http://bit.ly/Dalea-1
http://bit.ly/1q6M7hD
http://bit.ly/AmyBuzalsky
http://bit.ly/MaxPamCrawford
http://bit.ly/Fakingit
http://bit.ly/wkar-intersex


De meeste baby’s worden geboren met schijnbaar ongecompliceerde 
geslachtskenmerken; we kijken naar hun geslachtsdelen en beslissen 
vlot over hun geslacht en hun gender. Natuurlijk zal niet iedereen 
uiteindelijk instemmen met het geslacht dat werd toegekend bij de 
geboorte. Transgender mensen ervaren dat het geslacht dat hen bij de 
geboorte werd toegewezen niet bij ze past, ook al leek de beslissing 
voor de meesten van hen volkomen voor de hand liggend.

Baby’s met ambigue genitaliën tonen een meer gecompliceerd beeld 
bij de geboorte. Deze baby’s zijn geboren met a-typisch uitziende 
genitaliën, bijvoorbeeld met schaamlippen die meer op een scrotum 
lijken of met een clitoris die te groot wordt bevonden. Soms moeten 
deze baby’s een paar extra dagen in het ziekenhuis doorbrengen zodat 
artsen hormonale en chromosomale tests kunnen uitvoeren. En soms 
zijn zelfs deze tests onvoldoende om definitief te kunnen bepalen of zij 
man of vrouw zijn; ze zijn intersekse, een categorie die niet als keuze 
op de geboorteakte staat.

Verkeerd beeld in de media
De nieuwe Duitse wet wordt enigszins onjuist in de media weerge-
geven, al zijn er enkele sterke interviews ( bit.ly/BBC-Duitsland)met 
intersekse mensen die ik zeker kan aanbevelen. Zelfs in dit geweldige 
stuk van de Huffington Post ( bit.ly/HP-Duitsland) gaat het fout; het 
verhaal begint met “Germany is the first country to designate intersex 
as a gender category.” Dat is niet precies wat in Duitsland is gebeurd. 
De optie “onbepaald” is toegevoegd – dat is niet hetzelfde. Moge-
lijk geloofde de wetgever dat deze optie ouders en artsen meer tijd 
zou geven om erachter te kunnen komen of hun intersekse baby het 
beste als jongen of als meisje zou kunnen opgroeien. Maar sommige 
intersekse-activisten hebben er wijselijk op gewezen dat de wet een 
ander, schadelijker effect kan hebben.

Zoals Hida Viloria hier heeft opgemerkt ( bit.ly/Hida-Duitsland), is er 
waarschijnlijk weinig bescherming voor een intersekse kind dat in de 
categorie “onbepaald” wordt ondergebracht. De verzekering voor de 

Duitse gezondheidszorg gaat uit van ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’; het is 
dus onwaarschijnlijk dat ouders willen dat hun kind buiten de stan-
daardcategorieën valt. Hetzelfde geldt ook als kinderen ouder worden 
en willen trouwen: de binaire categorieën zijn nog steeds van kracht en 
alleen vrouwen en mannen kunnen samen trouwen. Als de categorie 
“onbepaald” stigmatiserend is (en het is moeilijk voor te stellen dat het 
niet zo zou zijn), hoe zouden ouders dan in staat zijn om de geboor-
teakte te aan te passen zodat hun kind in de meer “normale” man of 
vrouw categorieën valt?
Waarschijnlijk zouden intersekse baby’s genitale chirurgie moeten on-
dergaan om hun geslachtsdelen te ‘normaliseren’. Door het chirurgisch 
ingrijpen voldoen de genitaliën vervolgens beter aan het algemeen 
geldende beeld dat over mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen 
bestaat. Vervolgens kan de arts rechtmatig bepalen dat ook zij aan de 
wettelijke binaire indeling voldoen. Maar deze operaties op kinderen 
zijn nu precies waar intersekse-activisten al bijna twintig jaar tegen 
protesteren.

Intersekse baby’s mogen niet worden onderworpen aan genitale chi-
rurgie, tenzij dit medisch noodzakelijk is. Als ze louter om cosmeti-
sche redenen een operatie nodig hebben (dus om hun geslachtsdelen 
er normaler te laten uitzien) zodat ze rechtmatig man of vrouw kun-
nen zijn, dan wordt de Duitse wet een complete ramp. Het is de vraag 
of ouders minder druk zullen ervaren om aan de norm te voldoen door 
hun kind aan te geven als ‘onbepaald’ . Of zullen ze snel voor een ope-
ratie kiezen ( bit.ly/ABC-Duitsland) om zo de geslachtsaanduiding ‘man’ 
of ‘vrouw’ te verkrijgen, zoals Anne Tamar-Mattis, Executive Director 
van Advocates for Informed Choice ( aiclegal.org) vreest?

John Money
Met de Duitse wet is het niet de eerste keer dat een een geboorteakte 
een dergelijke optie bood. Toen mijn broer in 1960 werd geboren, in 
Connecticut, waren de keuzen op de geboorteakte ‘man’, ‘vrouw’ en 
‘onbeslist’. Mijn moeder herinnert zich dat zij tegen de verpleegster 
zei, “Onbeslist? Laat me een willekeurige baby zien, ik kan beslissen!” 

is voor altijd

Geboorteakten
kun je wijzigen,

chirurgie

Gastauteur Elizabeth Reis vindt dat we niet te enthousiast moeten zijn 

over de aanduiding ‘onbepaald’ in de Duitse geboorteakten. Omdat de 

categorie een verplichte aanduiding is voor baby’s met ambigue genita-

liën, doet de wet misschien meer kwaad dan goed. 

Elizabeth Reis
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Maar ze had natuurlijk nog nooit een baby 
met ambigue genitaliën gezien, dus ze dacht 
naïef dat een beslissing altijd gemakkelijk 
zou zijn.
Jammer genoeg werden intersekse operaties 
niet voorkomen door het ‘onbeslist’ op ge-
boorteakten. Sterker, de jaren 1960 waren de 
hoogtijdagen van “normaliserde” operaties 
op zuigelingen, gebaseerd op protocollen 
ontwikkeld aan de Johns Hopkins Uni-
versity. Deze protocollen gingen ervan uit 
dat ouders hun kinderen het beste konden 
opvoeden indien de genitaliën overeenkwa-
men met het geslacht waarin het kind werd 
opgevoed. Zoals de in de twintigste eeuw 
toonaangevende intersekse-onderzoeker 
John Money en zijn collega’s Joan en John 
Hampson, het in 1955 zeiden: ‘Voor pasge-
borenen en zeer jonge zuigeling-hermafro-
dieten, adviseren wij dat het het geslacht in 
de eerste plaats wordt toegewezen op basis 
van de externe genitaliën en hoe goed deze 
zich lenen voor chirurgische reconstruc-
tie overeenkomend met het toegewezen 
geslacht, waarbij tevens rekening wordt ge-
houden met een programma van hormonale 
interventie.’ [i]

In 1957 gaven Money en de Hampsons in 
een ander door hen mede-geschreven artikel 
een argument voor chirurgisch ingrijpen bij 
intersekse kinderen: ‘Het chromosomale ge-
slacht noch het gonadale geslacht moet het 
ultieme criterium zijn. Daarentegen moet de 
nadruk sterk liggen op de morfologie van de 
externe genitaliën en het gemak waarmee 
deze organen operatief kunnen worden 
gereconstrueerd om in overeenstemming 
te worden gebracht met het toegewezen 
geslacht.’[ii]

De gedachte dat het sociale geslacht kan 
worden gecreëerd om zo overeen te komen 
met de genitale vorm zou de volgende vijftig 
jaar richtinggevend zijn voor het omgaan 
met intersekse. Dit model, dat uitgaat van 
de medische toekenning van het geslacht en 

het verkiezen van het gemak van chirurgisch 
ingrijpen boven alle andere overwegingen, 
heeft geleid tot blijvende negatieve gevolgen 
die voortkomen uit de schaamte en geheim-
houding rond een dergelijke operatie. Dit 
naast de fysieke problemen als gevolg van de 
operatie zelf, zoals het verlies van seksuele 
gevoeligheid.

En dit is wat de hedendaagse intersekse-
activisten proberen te vermijden. De Duitse 
wetgever zal goede bedoelingen hebben 
gehad bij het schrijven deze wet die ouders 
meer tijd zou kunnen geven om te beslis-
sen. Maar ze hadden naar meer intersekse 
mensen moeten luisteren om volledig te 
begrijpen wat de belangrijkste vraagstukken 
zijn waarmee zij worden geconfronteerd. 
Geboorteakten kunnen worden gewijzigd; 
chirurgie die het gevoelige genitale weef-
sel wegneemt kan niet ongedaan worden 
gemaakt en moet daarom niet worden uitge-
voerd, tenzij en totdat de intersekse persoon 
daar zelf om vraagt.

[i] John Money, Joan Hampson, and John 
Hampson, “Hermaphroditism: Recom-
mendations Concerning Assignment 
of Sex, Change of Sex, and Psychologic 
Management,” Bulletin of the Johns Hopkins 
Hospital 97 (1955): 284-300, citaat op p. 290. 
Benadrukking toegevoegd.
[ii] John Money, Joan G. Hampson, and John 
L. Hampson, “Imprinting and the Esta-
blishment of Gender Role,” AMA Archives 
of Neurology and Psychiatry 77 (March 
1957): 333-36, citaat op p. 334. Benadrukking 
toegevoegd.
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Achtergrond
Bij de aangifte van kinderen waarvan het 
geslacht niet kan worden vastgesteld, 
moet in Duitsland vanaf 1 november 2013 
het veld geslacht worden opengelaten. 
In vrijwel alle kranten werd dit gepre-
senteerd als de invoering van ‘een derde 
geslacht’. Ook werd in krantenartikelen 
gezegd dat Duitsland het eerste land in 
de wereld is waar de aanduiding van het 
geslacht kan worden opengelaten. Beide 
beweringen zijn onjuist.

Nederland kent al veel langer een soort-
gelijke bepaling (Burgerlijk Wetboek, 
boek 1, artikel 19d  bit.ly/BW-geslacht). Als 
het geslacht van een kind niet kan wor-
den vastgesteld, wordt dit in de geboor-
teakte vermeld. Binnen drie maanden 
na de aangifte wordt de geboorteakte 
doorgehaald en wordt een nieuwe ge-
boorteakte opgemaakt. Als dan geen 
medische verklaring is overlegd, of als 
uit de overgelegde medische verklaring 
blijkt dat het geslacht niet kon worden 
vastgesteld, dan vermeldt de nieuwe 
geboorteakte dat het geslacht van het 
kind niet kon worden vastgesteld. Het 
is niet bekend voor hoeveel mensen 
jaarlijks een beroep wordt gedaan op 
dit wetsartikel. Zie ook het artikel Geen 
derde geslacht in Duitsland: 
 bit.ly/geenderde

In de standaard voor de behandeling van 
DSD’s ( bit.ly/consensus2006) staat dat een 
kind met onduidelijke geslachtskenmer-
ken altijd een geslacht moet worden toe-
gewezen. Het is dan ook onwaarschijnlijk 
dat er ooit van de Duitse en Nederlandse 
regeling gebruik zal worden gemaakt. 
Dat zou alleen mogelijk zijn als wettelijk 
wordt geregeld dat artsen geen cosmeti-
sche ingrepen bij pasgeboren kinderen 
mogen uitvoeren.

Standpunt
De 30 internationale intersekse-organi-
saties die in Malta de verklaring van het 
Derde Internationale Intersekse Forum 
in hebben opgesteld (waaronder NNID) 
zijn van mening dat kinderen met een 
intersekseconditie/DSD altijd als man 
óf vrouw geregistreerd moeten worden, 
dat deze registratie eenvoudig via een 
administratieve procedure aangepast 
moet kunnen worden en dat de overheid 
uiteindelijk, net als bij ras en religie is 
gebeurd, moet stoppen met het registre-
ren van het geslacht. Zie ook het artikel 
Derde Internationale Intersekse Forum: 
 bit.ly/ForumMalta

Elizabeth Reis 
is hoogleraar 
Women’s and 
Gender Studies 
aan de universteit 
van Oregon (VS) 
en auteur van 

Bodies in Doubt: An American History 
of Intersex. Zij houdt zich bezig met de 
geschiedenis en hedendaagse analyse 
van medische ethiek, seksualiteit en 
religie. Recentelijk heeft zij geschre-
ven over besnijdenis van mannen, 
transgender issues, intersekse chirur-
gie en informed consent. Zij schrijft 
bovendien voor nursingclio.org, een 
samenwerkingsblog dat zich richt op 
het snijvlak van gender, seksualiteit, en 
geneeskunde.
Deze tekst is eerder gepubliceerd op 
nursinclio.org en is vertaald en gepubli-
ceerd met toestemming van de auteur.
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Urologen ESPU/SPU

Het Journal of Pediatric Urology publiceerde 
onlangs een standpunt dat, zo blijkt uit de 
tekst, is goedgekeurd door het bestuur van 
de European Society for Paediatric Urology 
(ESPU) en de Society of Pediatric Urology 
(SPU) uit de VS.

Als aanleiding voor de standpuntinname 
worden twee gebeurtenissen genoemd: 1) 
de chirurgische behandeling van kinderen 
met DSD’s is onder vuur komen te liggen 
in o.a. een rapport van de Verenigde Naties 
over martelingen en 2) de blijkbaar onlangs 
verkregen kennis dat ‘een aantal‘ van hun 
voormalige patiënten niet tevreden zijn met 
de resultaten van behandelingen.

Het artikel van nog geen drie pagina’s bevat 
een beknopte opsomming van de huidige 
behandelingen en de argumenten die de 
artsen zien om door te gaan op de meer dan 
vijftig jaar geleden ingeslagen weg. Opmer-
kelijk is dat geen enkele poging wordt ge-
daan om de stellingen te onderbouwen met 
bewijs. Daardoor komt het artikel niet verder 
dan ‘het is allemaal erg moeilijk, wij doen ons 
best en het is niet eerlijk dat recente rappor-
ten zeggen dat het anders moet‘. 

Opnieuw zonder onderbouwing, zegt het 
artikel ‘The critical issue is the irreversibility of 
early surgery versus untried an unevaluated 
major reconstructive surgery at adolescence, 
a highly stressful period of psychological 
development.‘ Even verderop wordt daar nog 
een schepje bovenop gedaan: ‘[...] avoid the 
biased and counterproductive reports whose 
lack of evidence does not further our understan
ding of the issues nor serve the interests of our 
patients‘.

Het echte probleem is natuurlijk niet de 
scherpe veroordeling die in diverse men-
senrechterapporten is terug te vinden, maar 
het jarenlang en stelselmatig weigeren on 
langetermijn followup-onderzoek te verrich-
ten. Zulk onderzoek is ook niet te verwach-
ten, want: ‘It is critical to understand that the 
outcomes which one evaluate today result from 
surgery performed 20 or more years ago which 
are now considered obsolete. It does not gua
rantee superior results from modern techniques 
but one will have to wait another 15 years to 
evaluate current procedures’. 

Met andere woorden: over 15 jaar zeggen 
we opnieuw dat er maar een paar mensen 
klagen, dat die technieken niet meer gebruikt 
worden en dat de huidige onbewezen aan-
pak echt niet kan worden ingeruild voor een 
nieuwe onbewezen aanpak.

Dames en heren van de ESPU/SPU, dat is toch 
niet meer van deze tijd?

 ScienceDirect | bit.ly/espu-spu

Einde cosmetische genitale  
chirurgie in zicht? Of toch niet?

Zowel uit Duitsland als uit de Verenigde 
Staten komen berichten dat ook onder art-
sen de weerstand tegen vroeg chirurgisch 
ingrijpen bij kinderen met een intersekse-
conditie/DSD groeit.

Verenigde Staten
Ook in de Verenigde Staten groeit hier en 
daar het inzicht dat kinderchirurgie die louter 
om cosmetische redenen wordt uitgevoerd, 
niet acceptabel is. Adrienne Carmack is een 
Amerikaanse urologe die een einde wil ma-
ken aan onnodige chirurgische ingrepen aan 
de genitaliën van kinderen. Haar ervaringen 
heeft ze opgeschreven in het boek Reclai
ming My Birth Rights. Zij heeft op Twitter een 
aantal redenen genoemd, waarom zij weigert 
kinderen met een intersekseconditie/DSD 
louter om cosmetische redenen te opereren:

1. They deserve to keep the genitals they 
were born with

2. Surgery cannot recreate “normal” 
genitals

3. Surgery damages sensation
4. It does not treat an illness
5. It does not prevent disease
6. It is ok to be intersex
7. It is not the best treatment for the psy-

chosocial difficulties
8. It is unnecessary trauma
9. I don’t have the authority to decide 

how other people should look
10. They are born with sensitive genitals 

capable of pleasure

Duitsland:
 AWMF | bit.ly/DE-Richtlijn-nieuw
 AWMF | bit.ly/DE-Richtlijn-oud
 IDW-online | bit.ly/DE-persbericht

Verenigde Staten:
 adriennecarmack.com | bit.ly/CarmackWeb
 twitter@ACarmackMD |bit.ly/CarmackTwitter

Duitsland
Onlangs hebben drie Duitse organisaties 
voor kinderendocrinologie, kinderchirurgie 
en urologie aangegeven dat cosmetische 
chirurgie bij intersekse/DSD moet worden 
uitgesteld tot kinderen tenminste tien of 
twaalf jaar oud zijn en zelf kunnen beslissen. 
Urologe Suzanne Krege zegt daarover in een 
persbericht:

“Auf keinen Fall sollte unmittelbar nach der Ge
burt an operative Maßnahmen zur Angleichung 
in die eine oder andere Richtung gedacht 
werden, da die Entwicklung des Kindes oft 
ganz anders verläuft, als von Eltern und Ärzten 
angenommen.“

In december 2014 wordt een nieuwe richtlijn 
voor ‘stoornissen in de geslachtsontwikkeling’ 
verwacht. De oude richtlijn was al vrij voor-
uitstrevend. Zo werd al erkend dat genitale 
‘Korrekturoperationen’ controversieel zijn om-
dat onderzoek naar de noodzaak ontbreekt 
en resultaten als onbevredigend worden 
ervaren. Maar er stond ook dat bij niet-een-
duidige geslachtskenmerken een vervrouwe-
lijkende of vermannelijkende operatie moest 
plaatsvinden en dat over het juiste tijdstip 
nog discussie mogelijk is. De nieuwe richtlijn 
lijkt juist deze controversiële aanbeveling los 
te laten; voortaan moet worden gewacht tot 
het kind zelf kan beslissen.

Een paar honderd derdejaars psychologiestudenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen 
hebben in september een hoorcollege over intersekse/DSD gevolgd. Anders dan de foto doet 
vermoeden, werden de laptops alleen in de pauzes voor social media gebruikt :) Maar serieus, de 
docenten Jorg Tanis (Radboud Universiteit), Hedi Claahsen (UMC Radboud) en Miriam van der 
Have (NNID) hadden een geïnteresseerd publiek dat graag wilde horen hoe psychologen kunnen 
bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met een intersekseconditie/DSD. 
In de presentatie van NNID werd benadrukt dat psychologische problemen die mensen met een 
intersekseconditie eventueel ervaren, hun oorzaak hebben in de manier waarop de maatschappij 
met intersekse/DSD omgaat.

�� COLLEGE BIJ DE RADBOUD 
UNIVERSITEIT
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Vrouwen
met AOSIn samenwerking met  

DSDNederland heeft STDK 

een documentaire over vier 

vrouwen met AOS* geprodu-

ceerd. De film van 25 minuten 

is bedoeld voor nieuwe leden 

van DSDNederland, maar is 

ook geschikt voor onderwijs en 

voorlichting.

Inge, Juliette, Mahtab en Nienke zijn vier 
vrouwen met XY-chromosomen en alle 
vier vinden dat contact met anderen erg 
belangrijk is om hun intersekseconditie/
DSD te accepteren. Behalve deze bood-
schap, vertellen de vrouwen ook over het 
belang van openheid en hoe ze omgaan 
met relaties.

Nadat alle chit-chat uit de opnames 
geknipt waren, bleef ruim 6,5 uur aan 
interviews over. Het terugbrengen van 
dit materiaal naar 25 minuten was haast 
onmogelijk omdat vaker beslist moest 
worden welke opnames niet gebruikt 
gingen worden dan welke juist wel.

In het deel over openheid vertelt Nienke 
dat je als jongere vooral ‘gewoon’ wilt 
zijn, maar dat de geheimhouding zo 
zwaar op je gaat drukken dat je niet meer 
denkt aan de mogelijkheden om het 
wél aan iemand te vertellen: ‘door jouw 
verhaal niet te vertellen, geef je iemand 
ook niet het vertrouwen om jou volledig 
te accepteren en te respecteren’. Nienke, 
Mahtab en Juliette vertellen vervolgens 
wat er gebeurt als je het (hele) verhaal 
wel vertelt.

Juliette vertelt dat geheimhouding het 
grootste probleem is geweest en welke 
invloed geheimhouding heeft. Inge werd 
daarom geadviseerd ‘goed voor zichzelf 
te zorgen’ omdat een relatie niet zeker 
was. Mahtab, de jongste van de vier, 
denkt nu nog niet na over een relatie - ze 

ziet wel wanneer het zover is en richt 
zich nu op haar studie. De echtgenoot 
van Nienke was één van de vrienden aan 
wie ze al op de middelbare school heeft 
verteld dat ze AOS heeft. Juliette vertelde 
het haar partner al snel dat ze geen kin-
deren kan krijgen, maar de details durfde 
ze pas later te vertellen.

Drie van de vier interviews zijn afgeno-
men door Margriet van Heesch. Voor 
haar promotie heeft zij onderzoek ge-
daan naar de levensverhalen van mensen 
met een intersekseconditie/DSD. Daaruit 
blijkt, net als uit de documentaire, dat 
niemand iets te winnen heeft met ge-
heimhouding.

Tijdens de eerste vertoning aan de 
leden van DSDNederland was al snel 
merkbaar dat de verhalen van de vier 
vrouwen door de herkenbaarheid een 
diepe indruk maken. Omdat (medische) 
achtergrondinformatie over intersekse/
DSD ontbreekt, is de video primair 
bedoeld voor vrouwen met het andro-
geen ongevoeligheid syndroom (AOS) en 
hun familie. Maar doordat Inge, Juliette, 
Mahtab en Nienke toestemming hebben 
gegeven de documentaire ook buiten 
DSDNederland te gebruiken, is de film 
ook uitermate geschikt als voorlichting- 
en lesmateriaal.
Op dit moment wordt de laatste hand 
aan de film gelegd zodat de film binnen-
kort bekeken kan worden op de websites 
van DSDNederland en NNID.
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Oproep levensverhalen
Om de maatschappij bewust te maken van intersekse/DSD is het nodig dat 
reëele verhalen van echte mensen in een integere documentaire worden 
vastgelegd. Daarom zoekt NNID mensen die geïnterviewd willen worden 
voor een documentaire over intersekse/DSD in Nederland. In de film ko-
men zowel ervaringen uit het verleden als de huidige situatie aan bod.
We zoeken vrouwen en mannen van alle leeftijden en met elke intersekse-
conditie/DSD. Ook ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd hun verhaal te 
vertellen. Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met Miriam van der 
Have: miriam.vanderhave@nnid.nl
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&SPORT
INTERSEKSE/DSD

Topatletes mogen van IOC en IAAF een 
niet te hoog androgeenniveau hebben. 

In Nederland heeft het NOC*NSF zich 
hierbij aangesloten. Sportsters met een 
androgeenniveau dat in het mannelijk 
bereik ligt, zijn verplicht een medische 
behandeling te ondergaan voordat zij 

weer mogen meedoen aan de vrouwen-
competitie.

Inmiddels ligt deze eis onder vuur. 
Ethici, sociaal wetenschappers en 

intersekse/DSD-belangenorganisaties 
trekken de redelijkheid in twijfel en on-
langs hebben ook onderzoekers van de 
IAAF aangegeven dat de gehanteerde 
grenswaarde geen wetenschappelijk 

onderbouwing kent. 
 
 

Dat artsen die betrokken zijn bij de 
gendertest zich ook bemoeien met de 
medische behandeling van de sport-

vrouwen, is een bijkomend probleem. 
Artsen die de eisen van de sportorgani-
saties hanteren, kunnen onmogelijk de 

best mogelijke zorg bieden.



In Nederland kennen we inmiddels het 
verhaal van Foekje Dillema, de atlete die op 
13 juli 1950 klaar stond om naar Carcassonne 
te reizen voor een landenwedstrijd tegen 
Frankrijk. Vlak voor de trein uit Rotterdam 
vertrok, werd haar verteld dat ze niet mee 
mocht want tijdens de keuring een dag 
eerder was een ‘medisch probleem’ ontdekt 
waardoor ze niet zou kunnen sporten. De 
verbazing was groot, niet alleen bij Foekje 
Dillema, want ze had een dag tevoren nog 
meegedaan aan wedstrijden in Groningen. 
Later kreeg ze te horen dat ze een man zou 
zijn. Pas in december 2007, een week na haar 
dood, kreeg Foekje Dillema eerherstel van de 
Atletiekunie en werden haar prestaties weer 
in de ranglijsten opgenomen.

Maar Foekje Dillema was niet de enige 
sportster die slachtoffer is geworden van de 
beruchte seksetest.

In augustus 2004 vertelde zwemster Corry 
de Vos in De Telegraaf dat zij op basis van 
haar prestaties op de schoolslag zeker 
geselecteerd had moeten worden voor de 
Olympische Spelen van 1972. En de wereld-
kampioenschappen in Cali zouden ook geen 
probleem mogen zijn. Toch werd ook zij met 
het smoesje van ‘een blessure’ op het laatste 
moment niet geselecteerd. Corry de Vos 
kreeg pas jaren later de reden te horen: zij 
was geboren met XY-chromosomen.

Testmethodes
Het verschil tussen Foekje Dillema en Corry 
de Vos was de gebruikte testmethode. Oor-
spronkelijk werd vooral naar de lichamelijke 
kenmerken gekeken: een vrouw behoorde 
borsten en een vagina te hebben, en vooral 
niet iets wat op een penis leek. Omdat dit tot 
een soort vleeskeuring leidde die niet door 
de atletes werd gewaardeerd, werd sinds 
de Olympische Spelen van Mexico (1968) 
gekeken naar het chromosomenpatroon: wie 
twee X-chromosomen had, mocht als vrouw 
meedoen. In 1992 werd deze methode iets 
gewijzigd: de aanwezigheid van het SRY-gen, 
dat zich op het Y-chromosoom bevindt, werd 
vanaf dat moment de reden om mensen uit 
te sluiten van de vrouwencompetitie.

María José Martínez Patiño
De methode waardoor Corry de Vos werd 
uitgesloten, heeft ook voor veel andere sport-

sters gevolgen gehad. Veel sportsters hadden 
het idee dat ze ontmaskerd waren als bedrie-
gers, als mannen. Daarom zwegen ze bijna 
allemaal. De uitzondering die uiteindelijk het 
verschil maakte, was in 1985 de spaanse hor-
deloopster María José Martínez Patiño. In 
1985 werd ze getest voor de World University 
Games in Kobe en werden in alle geteste cel-
len XY-chromosomen aangetroffen. 

De diagnose: Androgeen Ongevoeligheid 
Syndroom (AOS), een intersekseconditie/
DSD waarbij een vrucht met XY-chromo-
somen ongevoelig is voor androgenen zoals 
testosteron. Door de ongevoeligheid voor 
androgenen ontwikkelt het lichaam zich 
in vrouwelijke lijn, ondanks dat wel tes-
tes aanwezig zijn en geen baarmoeder en 
eierstokken. De testosteron die door de on-
vruchtbare testes wordt gemaakt, wordt door 
het lichaam geconverteerd naar estradiol, 
een hormoon dat zorgt voor borstvorming 
en een vrouwelijke vetverdeling. Daardoor 
komen vrouwen er vaak pas in de puberteit, 
als de menstruatie uitblijft, achter dat ze 
AOS hebben.

Twintig jaar later heeft María José Martínez 
Patiño in The Lancet beschreven wat de 
test met haar gedaan heeft. Ook zij kreeg te 
horen dat ze een blessure moest simuleren 
en zich rustig, vriendelijk, maar vooral per-
manent moest terugtrekken uit de topsport - 
iets wat zij weigerde. Toen ze in januari 1986 
bij de Spaanse nationale kampioenschappen 
meedeed aan de 60 meter horde, werd haar 
verhaal gelekt naar de pers. Haar werd de 
toegang tot het atletiekcomplex ontzegd, 
haar sportbeurs werd ingetrokken en haar 
eerdere prestaties werden verwijderd uit de 
Spaanse ranglijsten. Ze verloor vrienden, 
haar verloofde, hoop en energie. Ze werd 
publiekelijk vernederd, maar ook werd haar 
standpunt dat een vrouw met AOS geen man 
is, ondersteund door een aantal wetenschap-
pers en sportspecialisten.

Het duurde tot 1988 voordat de IAAF er-
kende dat vrouwen met het Androgeen On-
gevoeligheid Syndroom geen mannen zijn, 
ondanks hun XY-chromosomen. María José 
Martínez Patiño kreeg een nieuwe licentie, 
maar noemde haar overwinning ‘bitter-
zoet‘. Haar privacy was op allerlei manieren 
geschonden en haar topperiode in de sport 
was voorbij.

Het IOC besloot in juni 1999 te stoppen met 
een algemene geslachtstest en alleen nog te 
testen bij een verdenking van fraude.

Transgendervrouwen
Sinds 1990 mogen transgendervrouwen on-
der strikte omstandigheden meedoen aan de 
vrouwencompetitie van de IAAF. Omdat bij 
transgenders de chromosomen niet verande-
ren, zijn de eerder gebruikte chromosoom-
testen niet meer zinvol (als die ooit al zinvol 
waren). IAAF zocht daarom een nieuwe 
methode om de vrouwen van de mannen te 
scheiden. In een protocol werd beschreven 
aan welke eisen een transgendervrouw moest 
voldoen om aan de vrouwencompetitie te 
mogen meedoen. Naast eisen aan het tijdstip 
van de transitie en de medische behandeling, 
werden ook eisen aan het testosteronniveau 
gesteld. Het IOC volgde die eisen in 2004. 

Intersekse/DSD
Toen hardloopster Caster Semenya tijdens 
de wereldkampioenschappen 2009 in Berlijn 
de beste wereldjaartijd voor de 800 meter 
liep, werd al enige tijd geroddeld over haar 
sekse. Het bleek dat haar testosteronniveau 
drie maal zo hoog was als dat van de gemid-
delde vrouw. Maar er was een complicerende 
factor waardoor de regels voor transgenders 
niet van toepassing waren: Caster Semen-
ya was nooit van geslacht veranderd - ze 
was als meisje geboren en voelde zich ook 
vrouw. Dat was voor de IAAF reden Caster 
Semenya te vragen mee te werken aan een 
uitgebreide geslachtstest. Daarna duurde 
het elf maanden voordat de IAAF tot een 
beslissing kwam. Caster Semenya was vrouw. 
Hoewel de details geheim bleven, bestond 
algemeen de indruk dat zij onder druk van 
de IAAF een medische behandeling had 
ondergaan om weer mee te mogen doen aan 
de wedstrijden. 

De zaak Semenya had internationaal veel 
aandacht gekregen in de pers. Daarom had 
de IAAF een multidisciplinair team artsen 
uitgebreid onderzoek laten verrichten. Als 
resultaat van dat onderzoek publiceerde de 
IAAF in 2011 een nieuw protocol. Daarin 
stond dat bij twijfel het geslacht voortaan 
bepaald zou moeten worden door een team 
bestaande uit gynaecologen, endocrinologen, 
internisten en psychologen. Hetzelfde jaar 
voerde de voetbalbond FIFA een soortgelijk 
protocol in en het IOC volgde een jaar later.
In het protocol van de IAAF staat ook dat 
het Totaal Testosteronniveau van een vrouw 
lager moet zijn dan de normaalwaarde die 
voor een man geldt. En de normaalwaarde 
voor een man is door de IAAF vastgesteld op 
≥ 10 nmol/L.
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Haar eerdere prestaties werden ver-

wijderd uit de Spaanse ranglijsten, 

ze verloor vrienden, haar verloofde, 

hoop en energie.
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Zowel het stellen van een grenswaarde als de 
grenswaarde zelf zijn uitermate discutabel. 
Het stellen van een grenswaarde betekent 
immers dat het hormoonniveau met medisch 
ingrijpen kan worden verlaagd tot een niveau 
waarop deelname aan wedstrijden weer is 
toegestaan. Maar is het wel de taak van een 
arts om een gezond lichaam aan te passen 
aan de eisen van een sportorganisatie? En 
waarop is die grenswaarde gebaseerd? Is een 
grenswaarde zinvol? 

Medische behandeling
Omdat chromosomen niet kunnen verande-
ren, maar het androgeenniveau wel, is van 
een absolute uitsluiting geen sprake meer - 
vrouwen kunnen een medische behandeling 
ondergaan om hun androgeenniveau weer 
binnen de grenzen van de sportorganisaties 
te brengen. En dat gebeurt dan ook. Vorig 
jaar schreven Franse artsen, verbonden aan 
de IAAF, in Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism over de medische behande-
ling van vier jonge atletes van 18 tot 24 jaar, 
allen afkomstig uit ontwikkelingslanden. 
Dezelfde artsen die bij de atletes een te hoog 
testosteronniveau geconstateerd hadden, 
gingen over tot het stellen van een diagnose, 
het voorschrijven van geneesmiddelen én het 
verwijderen van de geslachtsklieren van de 
atletes. Bovendien werden bij de sportsters 
gelijk de clitoris verkleind en een vagina aan-

gebracht. Volgens de Franse artsen hadden 
de vrouwen daar vrijwillig voor gekozen.

Maar Nederlandse specialisten weten dat 
niet zo zeker. In de Volkskrant van 25 mei 
2013 wordt biochemisch endocrinoloog 
Anton Grootegoed, hoofd van de afde-
ling Voortplanting en Ontwikkeling in het 
Erasmus MC, geciteerd: ‘Ik durf vraagtekens 
te zetten bij de wijze waarop het besluit van 
deze vrouwen tot stand is gekomen. Hun 
besluit kan heel goed zijn ingegeven door de 
grote wens om te blijven sporten.’ Internist-
endocrinoloog Liesbeth van Rossum (Eras-
mus MC) uit in dezelfde krant ook twijfels. 
‘Ik denk dat de vrouwen graag door willen in 
de topsport en daarom wellicht zijn meege-
gaan met het voorstel van de artsen.’

Afgezien van een gebrek aan ethiek, kan de 
artsen ook worden verweten dat zij met hun 
behandeling negeren dat deze vrouwen zich 
al 18 tot 24 jaar vrouw voelden, als vrouw 
functioneerden en als vrouw geaccepteerd 
werden. Het signaal dat uitgaat van de ope-
raties is dat je alleen een echte vrouw bent 
als je een kleine clitoris en een diepe vagina 
hebt. Dit beeld bestaat nog bij veel artsen, 
maar is maatschappelijk achterhaald, zoals 
ook uit de nieuwe transgenderwetgeving in 
Nederland blijkt.

In The New York Times van 12 april 2014 
wijzen Katrina Karkazis en Rebecca Jordan-
Young op de gevolgen van de medische be-
handeling. De medicatie en de chirurgische 
behandeling zijn onomkeerbaar; het ver-
kleinen van de clitoris leidt tot verminderde 
gevoeligheid en problemen met de seksua-
liteit, het verwijderen van geslachtsklieren 
leidt tot onvruchtbaarheid en de hormonen 
die gebruikt worden om hormoonniveaus te 
verlagen hebben bijwerkingen met mogelijk 
levenslange gezondheidsrisico’s.
In hun artikel in Journal of Clinical Endo-
crinology and Metabolism schrijven ook de 
Franse artsen dat de ingreep medisch gezien 
niet noodzakelijk was.

Zinvolle grenswaarde?
Maar ook de grenswaarde zelf is onderwerp 
van discussie. In hun artikel wijzen Katrina 
Karkazis en Rebecca Jordan-Young op de 
overlap van testosteronniveaus bij mannen 
en vrouwen: een onderzoek onder 693 top-
atleten laat zien dat het testosteronniveau 
bij 16,5 procent van de mannelijke atleten 
lager is dan het zogenaamde mannelijke 
testosteronbereik. Anderzijds scoort 14 
procent boven het vrouwelijke bereik.

Bij topsporters blijkt het niveau van het na-
tuurlijk aanwezige testosteron geen indicatie 
voor wie sneller kan rennen, meer gewicht 
kan heffen of harder kan vechten.

Inmiddels erkennen ook onderzoekers 
verbonden aan de IAAF dat de grenswaarde 
geen wetenschappelijke grondslag heeft. In 
een artikel in het Journal of Clinical Endo-
crinology & Metabolism schrijven Stéphane 
Bermon et al.:

Ruim een halve eeuw verschil: 
1. De schorsing van Foekje Dillema is een 

klein berichtje, zonder verdere uitleg. 
Utrechts Nieuwsblad van 14 juli 1950

2. De schorsing van María José Martínez Pa-
tiño wordt breed uitgemeten in de Spaanse 
dagbladen. Ze wordt een man genoemd. 
 Spaanse krant van 29 januari 1986

3. Corry Vos vertelt haar verhaal, zonder 
dat iemand aan haar vrouwzijn twijfelt. 
Telegraaf 14 augustus 2004.

Voetbal
Begin dit jaar stond in een aantal Neder-
landse kranten dat de Iraanse voetbal-
bond vier speelsters uit haar nationale 
vrouwenploeg had geschorst:

“De reden? Het zijn mannen, wachtende 
op een genderoperatie. [..]
Sommigen onder hen hadden seksuele 
disfuncties zoals onvoldoende ontwik-
kelde genitaliën of een mix van zowel 
mannelijke als vrouwelijke organen. ‘Als 
deze speelsters hun problemen chirur-
gisch kunnen oplossen en het nodige 
medisch bewijs van hun ‘vrouw zijn’ 
kunnen voorleggen, is er geen reden om 
hen nog langer te schorsen’, aldus Ahmad 
Hashemian, hoofd van de medische staf 
van de Iraanse voetbalbond.”

Het lijkt in de sport gebruikelijk om 
vrouwen met een intersekseconditie en 
transgendervrouwen als man neer te 
zetten. Toch zal niemand geloven dat 
een man voor een spelletje damesvoet-
bal zijn mannelijkheid wil verliezen.

Waarom is het dan bon ton om te sug-
gereren dat dit wel gebeurt? Waarom 
lekken sportofficials informatie naar 
journalisten? Waarom staan dit soort 
berichten in de rubriek Opmerkelijk 
Nieuws? Waarom wordt vaak getwijfeld 
aan de oprechtheid van de sportsters?

Omdat intersekse/DSD minder geac-
cepteerd is dan we hopen?



‘This arbitrary/definition was chosen in the 
absence of normative statistics of androgen 
levels in a high-level athlete female popula-
tion [...] The lack of definitive research linking 
female hyperandrogenism and sporting 
performance is problematic and represents 
another central point of the controversy.’

Het artikel eindigt met de opmerking dat 
verhoogde androgeenniveaus als gevolg van 
intersekse/DSD bij topsportsters veel vaker 
voorkomen dan bij de rest van de bevolking. 
Dit vormt volgens de onderzoekers een 
indirect bewijs dat XY-vrouwen voordeel 
kunnen hebben van het hogere testosteron-
niveau, maar het is niet uit te sluiten dat het 
Y-chromosoom op een nog onbekende wijze 
verantwoordelijk is voor het voordeel:

‘Like PCOS, hyperandrogenism secondary to 
a DSD is much more frequent in a population 
of high-level female athletes than in the gene-
ral population.This important recruitment 
bias is,in our opinion, an indirect evidence for 
performance-enhancing effects of hyperan-
drogenic DSD conditions and their associated 
high T concentration in female athletes, but 
we cannot exclude that the Y chromosome in 
some unknown way may bring an advantage 
to female athletes.’

Y-chromosoom
De veronderstelling dat het Y-chromosoom 
een rol speelt, lijkt bevestigd te worden in 
een artikel uit Nieuw Zeeland. In Sports 
Medicine schrijven Malcolm Ferguson-Smith 
en Dawn Bavington dat tenminste 1 op 421 
vrouwelijke atleten de intersekseconditie/
DSD Androgeen Ongevoeligheid hebben, 
terwijl de prevalentie bij bij de rest van de 
bevolking minder dan 1 op 20.000 bedraagt.
In het eerder aangehaalde onderzoek van 
Stéphane Bermon et al. onder 849 atle-
tes wordt een nog spectaculairder cijfer 
genoemd: 1 op 140, waarbij moet worden 
aangetekend dat alleen vrouwen met een 
hoog testosteronniveau getest zijn op een 
intersekseconditie/DSD. Dit betekent dat 
vrouwen waarbij de geslachtsklieren al waren 
verwijderd, niet werden herkend als inter-
sekse/DSD.

Dat het percentage vrouwen met een inter-
sekseconditie/DSD in de topsport veel hoger 
is dan in de rest van de samenleving, kan er 
volgens Ferguson-Smith en Bavington op 
duiden dat vrouwen met XY-chromosomen 
een voordeel hebben ten opzichte van vrou-
wen met XX-chromosomen. Toch, zo gaan 
zij verder, is er geen bewijs dat deze atletes 
een voor de sport relevant fysiek kenmerk 
hebben dat niet ook bij andere vrouwen 
voorkomt. Dit bleek uit onderzoek van de 
IAAF uit 1992 en wordt ook door recent 
onderzoek bevestigd.

Uit het beperkte aantal cases dat in het arti-
kel van Ferguson-Smith en Bavington wordt 
genoemd, is af te leiden dat vrouwen met 
XY-chromosomen wat betreft lengte dicht in 
de buurt van het mannelijk bereik kwamen, 
maar niet buiten het vrouwelijk bereik. Dit 
komt overeen met wat in algemene onder-
zoeken naar vrouwen met het Androgeen 
Ongevoeligheid Onderzoek wordt gezien. 
De auteurs achten het waarschijnlijk dat 
sportvrouwen met XY-chromosomen net 
als mannen met XY-chromosomen een 
gunstiger lean body mass (LBM, lichaams-
gewicht minus het gewicht van het vet in 
het lichaam) hebben dan sportvrouwen met 
XX-chromosomen.

Ferguson-Smith en Bavington beargumente-
ren verder dat een verhoogde androgeenpro-
ductie niet leidt tot betere sportprestaties.

Oneerlijk of niet?
Hoewel meer onderzoek nodig is, is het niet 
onaannemelijk dat een Y-chromosoom voor-
delen biedt - de grote hoeveelheid topatletes 
met XY-chromosomen zijn nauwelijks te ont-
kennen. Maar is er sprake van een oneerlijk 

voordeel? Vrijwel iedere sport kent lichaams-
typen die een voordeel bieden: basketballers 
zijn lang, langere armen zijn een voordeel 
bij sommige vechtsporten, jockeys in een 
paardenrace wegen weinig, goede hardlo-
pers hebben lange benen in verhouding tot 
hun bovenlichaam, marathonlopers hebben 
voordeel van smalle heupen en een optimale 
paslengte, een sumoworstelaar... enzovoort.

Het argument van de sportorganisaties is 
dat vrouwen niet een te hoog testosteron-
niveau mogen hebben, omdat anders geen 
gelijk speelveld bestaat. Daarmee wordt 
impliciet gezegd dat vrouwen met een van 
nature hoog testosteronniveau valsspelen. En 
andere vrouwen moeten daartegen worden 
beschermd. Daar zijn een aantal argumenten 
tegen in te brengen.

Het meest voor de hand liggende tegenargu-
ment is, uiteraard, dat andere sporters ook 
niet worden beschermd tegen concurrenten 
die door de natuur zijn ‘bevoordeeld’. Sterker, 
winnen in de sport is juist gebaseerd op het 
volledig benutten van die voordelen.
In 2010 was Fransman Christope Lemaitre de 
eerste blanke man die de 100 meter hardlo-
pen onder de 10 seconden had afgelegd. Maar 
niemand heeft ooit gezegd dat er sprake is 
van een ongelijk speelveld. Niemand deed 
de suggestie om Lemaitre een halve seconde 
voorsprong te geven, of om de benen van 
Usain Bolt een stukje in te korten. Zulke 
voorstellen zijn uiteraard compleet onzinnig, 
maar het verwijderen van geslachtsklieren of 
het voorschrijven van gevaarlijke geneesmid-
delen aan gezonde vrouwen is dat ook.

Een nog belangrijker argument is dat het 
Y-chromosoom en de eventuele invloed van 
een van nature hoger testosteronniveau bij 
lange na niet de enige genetische oorzaken 
voor betere sportprestaties zijn. 
Van de mensenlijke genenkaart is al sinds 
2005 bekend dat 170 genen en QTL’s (kwanti-
tatieve kenmerkenlocaties) gekoppeld zijn 
aan fysieke prestaties en gezondheidsgerela-
teerde fenotypes. Daarnaast is van 17 mito-
chondriale genen bekend dat een sequentie-
variatie invloed heeft op fitheid en prestatie. 
Succes bij sporten bestaat voor minstens 50% 
uit genetische aanleg. In het artikel Genetics 
and Sports, in 2009 gepubliceerd in British 
Medical Bulletin laten de auteurs zien dat 
winnen in de sport per definitie een kwestie 
is van genetisch voordeel. Het met scalpel en 
medicijnen aanpassen van vrouwen met een 
al dan niet reëel voordeel, mag daarom niet 

Nog lager?
Stéphane Bermon et al. schrijven in hun 
artikel dat het maximale testosteronni-
veau van 10nmol/L geen wetenschappe-
lijke onderbouwing kent. Dat betekent 
niet dat deze onderzoekers de limiet 
willen loslaten. Uit hun onderzoek blijkt 
dat bij 99% van de onderzochte atletes 
zonder intersekseconditie/DSD het 
testosteronniveau lager was dan 3,08 
nmol/L. Ze lijken daarmee te sugge-
reren dat de limiet juist scherper kan 
worden gesteld. Uit het artikel blijkt niet 
of een hoger testosteronniveau werkelijk 
bijdraagt aan betere prestaties. Dat 168 
atletes de pil gebruikten (waardoor het 
testosteronniveau juist afneemt) kan een 
aanwijzing zijn dat testosteron minder 
belangrijk is dan gedacht. Aan de vraag 
of de sport eerlijker wordt door natuur-
lijke variaties te verbieden, wordt geen 
aandacht besteed.

Women’s Sport Foundation
De door Billie Jean King opgerichte Wo-
men’s Sport Foundation (WSF) zegt dat 
geslachtstesten alleen mogen worden 
gebruikt om mannen te ontdekken die 
zich in de vrouwencompositie voordoen 
als vrouwen. Atleten en sportbonden, zo 
schrijft WSF, moeten worden geschoold 
over de aard, zowel fysiek als psychisch, 
van DSD’S.
 womenssportfoundation | bit.ly/WSF-geslacht

Level playing field
Officieel worden vrouwen met een van 
nature hoog testosteronniveau uitgeslo-
ten van deelname omdat zij het ‘level 
playing field’ verstoren. In de praktijk 
blijken lang niet al deze atletes top-
prestaties te leveren én als ze dat wel 
doen, gebeurt dat alleen op specifieke 
onderdelen. Zo leverde Caster Sema-
nya een goede prestatie (nog lang geen 
wereldrecord) op de 800 meter, maar 
niet op de andere afstanden. Hoewel 
de testosteronlimiet officieel geen 
geslachtstest is, wordt in de praktijk 
alleen getest als verliezende sportsters 
klagen dat de concurrente er verdacht 
mannelijk uitziet.
 nieuwsuur.nl | bit.ly/nieuwsuur-geslacht

De testosteronlimiet van 10 

nmol/L is niet wetenschappelijk 

onderbouwd.
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worden voorgesteld als het creëren van een 
‘gelijk speelveld’.

India
Dat in India de laatste tijd diverse vrouwe-
lijke atletes in problemen zijn gekomen door 
een te hoog testosteronniveau, komt doordat 
een vroege medische behandeling van 
kinderen met een intersekseconditie daar on-
gebruikelijk is, maar ook doordat in India alle 
atletes getest worden en niet alleen degenen 
die aan nationale wedstrijden meedoen.

Dutee Chand is slachtoffer van het meest 
recente ‘schandaal’. Net als María José Mar-
tínez Patiño zich in 1985 verzette tegen de 
chromosoomtest, zo verzet Dutee zich tegen 
de grenswaarde van 10 nmol/L. Zij staat 
daarin niet alleen. Dutee Chand heeft inmid-
dels samen met de Sports Authority of India 
een klacht ingediend bij het Hof van Arbi-
trage voor Sport in Lausanne en bovendien 
behoudt Dutee in India haar trainingfacilitei-

ten. Op de website www.letduteerun.org worden 
steunbetuigingen verzameld, maar zijn ook 
(wetenschappelijke) artikelen te vinden waar-
uit blijkt dat de huidige geslachtstest moet 
verdwijnen.

Het is niet bekend of Dutee Chand een in-
tersekseconditie/DSD heeft of dat haar hoge 
teststeronniveau een andere oorzaak heeft. 
Bij andere atletes werd door rancuneuze 
concurrenten en zelfs door sportorganisaties, 
al snel na een schorsing informatie naar de 
pers gelekt over een al dan niet werkelijk aan-
wezige intersekse-condite/DSD. De aandacht 
die aan de medische diagnose werd besteed, 
was primair bedoeld om het slachtoffer in 
diskrediet te brengen.

Dat deze keer niet gesproken wordt over de 
oorzaak is een belangrijke stap vooruit, want 
nu kan eindelijk duidelijk worden gemaakt 
dat artsen niet kunnen en niet mogen bepa-
len wie in de sport een vrouw is of een man.

Waar ligt de grens?
De Finse cross-country skieër Eero 
Mäntyranta maakt 65% meer rode 
bloedlichaampjes aan dan de gemid-
delde man. Hij won in totaal zeven 
Olympische medailes. En de Bahamaan-
se hoogspringer Donald Thomas heeft 
erg lange achillespezen, waardoor hij 
een buitengewone springkracht heeft. 
Ondanks een niet optimale springtech-
niek werd hij in 2007 wereldkampioen. 
In zijn boek The Sports Gene beschrijft 
David Epstein hoe belangrijk geneti-
sche bepaalde ‘lichaamstypen’ zijn voor 
topsport. Topprestaties zijn onmogelijk 
zonder genetisch voordeel. Zouden 
beide sporters ook uitgesloten moeten 
worden van topsport of geldt dat alleen 
voor vrouwen met een van nature hoog 
testosteronniveau?
 ted.com | bit.ly/epstein-geslacht

Van links naar rechts: Wally Simpson, Michelle Obama, 
Ann Coulter, Johnny Weir.
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GESLACHT ALS SOCIALE DISKWALIFICATIE
Het meest gebruikte scheld-
woord in Nederland is ‘homo’. 
Dat is gebleken uit onder-
zoek dat Nationale Academie 
voor Media en Maatschappij 
(NAMM) en stichting de Kin-
derconsument verichtten onder 
leerkrachten. Het is dan ook 
terecht dat COC Nederland op 
basis van het onderzoek zegt dat 
investeren in LHBT-vriendelijke 
scholen hard nodig blijft.

Maar man en vrouw worden ook 
als scheldwoord gebruikt, en dat 
krijgt nauwelijks aandacht. Net 
zoals het woord homo (en het in 
de bijbehorende groep plaatsen) 
bedoeld is om iemands sociale 
positie aan te tasten, kunnen de 
woorden man en vrouw gebruikt 
worden om de sociale positie van 
mensen aan te tasten. Een viertal 
voorbeelden:

Wallis Simpson
Toen de Engelse koning Edward 
VIII in 1936 met de tweemaal 
eerder getrouwde Amerikaanse 
Wallis Simpson wilde trouwen, 
moest hij van familie en rege-
ring kiezen tussen Wallis en de 
troon. Het werd Wallis. Om haar 
in diskrediet te brengen werden 
over Simpson de vreemdste rod-
dels verteld. Zo zou zij goed zijn 
in orale seks en ze zou zelfs een 
spion voor de Nazi’s zijn.
Maar het bekendste gerucht 
over Simpson wordt zelfs nu 
nog regelmatig verteld: Simpson 
zou eigenlijk een man zijn; ze 
zou geboren zijn met de inter-
sekseconditie/DSD Androgeen 
Ongevoeligheid Syndroom. Dat 
een arts verklaard heeft dat hij bij 
Simpson een vleesboom heeft ver-
wijderd, maakt het gerucht weinig 
aannemelijk.

Michelle Obama & 
Ann Coulter
Wie op Google zoekt naar ‘mi-
chelle obama a man’ krijgt hon-
derdduizenden pagina’s waarin 
beweerd wordt dat Michelle 
Obama een man is. Vingerlengte, 
lichaamsbouw en zelfs kleding 
worden daarbij als ‘bewijs’ aange-
voert. Ook van de republikeinse 
auteur en politiek commentator 
Ann Coulter wordt gezegd dat 
zij ‘eigenlijk een man is’, waarbij 
precies dezelfde soort ‘bewijzen’ 
worden aangevoerd als bij Mi-
chelle Obama. De auteurs gebrui-
ken vaak mannelijke persoonlijke 
voornaamwoorden en namen 
worden ‘vermannelijkt’: mAnn 
Coulter en Michael Obama.

Op dezelfde webpagina’s wordt 
regelmatig gezegd dat Michelle 
Obama en Ann Coulter ‘herma-
frodieten’ zijn.

Johnny Weir
Tijdens de Olympische Winter-
spelen 2010 in Vancouver maak-
ten twee sportcommentatoren 
opmerkingen over kunstschaatser 
Johnny Weir. Claude Mailhot van 
de Franstalige zender RDS begon 
met: ‘This may not be politically 
correct, but do you think he lost 
points due to his costume and his 
body language?’ Alain Goldberg 
antwoorde dat Weirs vrouwelijke 
uitstraling slecht was voor de 
beeldvorming over andere man-
nelijke kunstschaatsers: ‘They’ll 
think all the boys who skate will 
end up like him. It sets a bad 
example.’ Verder zei Goldberg: 
‘We should make him [Weir] pass 
a gender test at this point’ waarop 
Mailhot opmerkte dat Weir aan de 
vrouwencompetitie zou moeten 
meedoen. In een persconferentie 
vertelde Johnny Weir later: ‘I’ve 
heard worse in bathrooms and 
whatnot about me’.
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In de Emancipatiebrief van 2013 schreef minister Bussemaker 
aan de Tweede Kamer dat een verkennend onderzoek zou 
worden ingesteld naar de mogelijke emancipatieaspecten 
van intersekse. Tegelijk zou worden onderzocht of (en zo ja 
hoe) een breder onderzoek kan worden uitgevoerd. Op 18 
juni 2014 werd het SCP-rapport Leven met Intersekse/DSD 
door het Sociaal en Cultureel Planbureau overhandigd aan de 
minister. Diezelfde dag vond op het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap een expertmeeting plaats.

EXPERTmeeting
INTERSEKSE/DSD

Deelnemers en vraagstelling

In deze expertmeeting spraken ver-
tegenwoordigers van vier ministeries 
(OCW, VWS, V&J, en BZK), het Col-
lege van de Rechten van de Mens, drie 
behandelcentra (VUmC, Radboud UMC 
en Erasmus MC), twee kennisorgani-
saties (Movisie en Rutgers/WPF), twee 
belangenorganisaties (COC Nederland 
en NNID), Universiteit van Amsterdam 
en het Sociaal en Cultureel Planbureau 
over de inhoud van het SCP-rapport 
Leven met Intersekse/DSD. Tijdens de 
bijeenkomst stonden twee vragen cen-
traal: wat zijn de grootste problemen en 
wie zijn de stakeholders (betrokkenen)?

Het vaststellen van nieuw beleid kost meestal 
veel tijd. Dat komt onder andere doordat 
eerst onderzoek moet worden gedaan naar 
wat de doelgroep waar het beleid voor is 
bedoeld, precies wil. En als onder de betrok-
kenen verschillende opvattingen bestaan 
en de doelgroep daardoor als groep (nog) 
weinig samenhang heeft, kan beleid lang 
op zich laten wachten. Toch is het verken-
nend onderzoek naar de maatstaven van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
razendsnel uitgevoerd. Tussen opdracht en 
overhandiging van het rapport lag ongeveer 
een half jaar. Die haast is begrijpelijk als je 
weet dat de emancipatie van intersekse in 
andere landen al veel langer aandacht krijgt 
en dat in Nederland 80.000 mensen met een 
intersekseconditie/DSD leven.

Achterlopen
De vraag waarom we in Nederland ach-
terlopen, wordt niet precies in het rapport 
beantwoord. Het is duidelijk dat we hier voor 
een aantal, maar niet voor alle, DSD-diag-
noses actieve patiëntengroepen hebben. En 
het is ook duidelijk dat we geen activistische 
groepen hebben, zoals die in het buitenland 
wel bestaan. Ook ontbreekt in Nederland een 
intersekse-organisatie die zich richt op niet-
patiënten, zoals OII. Een uitzondering, zegt 
SCP, is de vorig jaar opgerichte belangenor-
ganisatie Nederlands Netwerk Intersekse/
DSD (NNID), maar die richt zich niet op 
individuen.
Misschien komt het juist doordát we zulke 
actieve patiëntengroepen hebben, dat inter-
sekse/DSD in Nederland nog vooral als een 
medisch probleem wordt gezien en dat er 
weinig aandacht is voor de mensenrechten- 
en emancipatieaspecten. Maar vanuit de 
Verenigde Naties, de Wereld Gezondheids-

organisatie en diverse Europese organisa-
ties wordt intersekse (zonder de door ons 
gebruikte toevoeging DSD) juist gezien als 
een mensenrechtenprobleem. Operaties 
die alleen een cosmetisch nut hebben en 
kunnen worden uitgesteld tot een kind zelf 
kan beslissen, worden gezien als een ernstige 
schending van de mensenrechten. Maar 
ook het niet met anderen kunnen of durven 
praten over intersekse, wordt als een groot 
probleem gezien.

Eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van de publicatie Leven 
met intersekse/DSD werd op 18 juni namens 
het kabinet in ontvangst genomen door mi-
nister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap – OCW) in aanwezigheid van 
de Directeur-generaal Curatieve Zorg van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS).

Ondanks het door het SCP opgestelde 
persbericht, heeft het rapport weinig pers-
aandacht gekregen. Dat is jammer omdat 
dit rapport bijdraagt aan de bewustwording 
die noodzakelijk is voor de emancipatie van 
mensen met een intersekseconditie/DSD. 
Maar als kwaliteit het wint van kwantiteit, is 
er toch reden tot tevredenheid. Zo publi-
ceerde Trouw een uitstekend interview met 
Juliette Kuling (voormalig voorzitter DSD-
Nederland) en Jantine van Lisdonk van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Beiden zijn 
beiden een dag later ook geïnterviewd voor 
het radioprogramma Radio Een Vandaag.

Expertmeeting
Dezelfde dag vond op het ministerie van 
OCW ook een expertmeeting plaats. Hierin 

zochten 22 vertegenwoordigers van betrok-
ken organisaties (in vakjargon: stakeholders), 
naar het antwoord op twee belangrijke vra-
gen: wat zijn de belangrijkste problemen en 
welke groepen spelen, al dan niet gezamen-
lijk, een rol bij het vinden van oplossingen 
voor die problemen?

Maar voordat het zover was, werd eerst ge-
praat over de juiste naam. Om het onderzoek 
te kunnen uitvoeren, bleek de naamkeuze erg 
belangrijk. Er zijn mensen die zich storen aan 
het gebruik van de term intersekse, terwijl 
andere mensen zich storen aan de term DSD 
(Differences/Disorders of Sex Development). 
Er zijn ook mensen die zich door geen van 
beide termen aangesproken voelen. Dat 
maakte het voor het SCP minder makkelijk 
om de doelgroep te bereiken. In het rapport 
is, net als NNID dat doet, besloten beide 
termen achter elkaar te plaatsen. Ook tijdens 
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Wie zijn de stakeholders?
Stakeholders zijn individuen of groepen 
die invloed ondervinden (positief of 
negatief) of zelf invloed kunnen uitoefe-
nen op het beleid voor intersekse/DSD. 
De volgende organisaties werden tijdens 
de expertmeeting specifiek genoemd:
 
Ministerie van OCW 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap houdt zich o.a. bezig met de 
onderwerpen emancipatie en onderwijs.
 rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 

Ministerie van VWS 
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport houdt zich o.a. bezig met 
de onderwerpen sport, medische ethiek, 
jeugd en zorg. 
 rijksoverheid.nl/ministeries/vws 

Ministerie van V&J 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie 
houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen 
discriminatie en wetgeving rondom gender 
en sekse. 
 rijksoverheid.nl/ministeries/venj 

Ministerie van BZK 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig 
met het onderwerp grondwet. 
 rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/organisatie 

Patiëntenorganisaties 
Op de website van het NNID staat een 
(ongetwijfeld niet volledig) overzicht van 
organisaties voor mensen met intersekse/
DSD. 
 nnid.nl/organisaties/ 

College voor de Rechten van de Mens 
Het College voor de Rechten van de Mens 
belicht, bewaakt en beschermt men-
senrechten, bevordert de naleving van 
mensenrechten (inclusief gelijke behande-
ling) in praktijk, beleid en wetgeving, en 
vergroot het bewustzijn van mensenrech-
ten in Nederland. 
www.mensenrechten.nl 

Kinderombudsman 
De Kinderombudsman ziet er op toe dat in 
Nederland de rechten van het kind worden 
nageleefd. Het is een onafhankelijk insti-
tuut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. 
 www.dekinderombudsman.nl 

Rutgers WPF 
Het Nederlandse kenniscentrum voor 
seksualiteit. Komt voort uit een fusie tus-
sen Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum 
seksualiteit, en WPF, World Population 
Foundation. Rutgers WPF is lid van IPPF, 
International Planned Parenthood Fede-
ration. 
 www.rutgerswpf.nl 

Movisie 
Het landelijke kennisinstituut en advies-
bureau voor toepasbare kennis, adviezen 
en oplossingen bij de aanpak van sociale 
vraagstukken op het terrein van welzijn, 
participatie, sociale zorg en sociale veilig-
heid. 
 www.movisie.nl 

COC Nederland 
COC Nederland is een van de wei-
nige LHBT-organisaties in de wereld die 
beschikt over een speciale consultatieve 
status bij de Verenigde Naties. 
 www.coc.nl 

NNID 
Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/
DSD (NNID) zet zich o.a. in voor gelijkbe-
rechtiging en emancipatie van mensen net 
een intersekseconditie/DSD. 
 nnid.nl 

Fundamental Rights Agency (FRA) 
European Union Agency for Fundamen-
tal Rights of Europees Agentschap voor 
de Grondrechten. De FRA voorziet de 
instellingen van de EU en de lidstaten 
van deskundig advies over een scala aan 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de 
grondrechten van de inwoners van de EU. 
 fra.europa.eu/en 

Council of Europe
De 47 lidstaten, waaronder 28 die lid zijn 
van de Europese Gemeenschap, hebben 
het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens ondertekend, een verdrag dat be-
doeld is om de mensenrechten, democratie 
en rechtsgang te beschermen. 
 hub.coe.int 
 
Europese Unie 
De Europese gemeenschap, of EU, is een 
economisch en politiek partnerschap van 
28 landen in Europe die samen een groot 
deel van dit continent beslaan. Een van 
de belangrijkste doelstellingen van de EU 
is de eerbiediging van de mensenrechten, 
zowel binnen de EU als daarbuiten. 
 europa.eu/index_nl.htm
 
Verenigde Naties 
De verenigde Naties (VN of UN), verenigt 
193 lidstaten en besteed via de mensen-
rechtenraad veel aandacht aan intersekse. 
 www.un.org/en/

Art. 1 
Niet genoemd tijdens de Expertmeeting, 
maar wel een stakeholder: het kenniscen-
trum discriminatie Nederland. Art. 1 is 
National Focal Point van de FRA.
 www.art1.nl

de expertmeeting was iedereen prettig ver-
rast dat er op die manier geen tijd verloren 
hoefde te gaan door langdurig over de juiste 
naam te discussiëren.

Als inleiding voor de discussie presenteerde 
SCP-onderzoekster Jantine van Lisdonk eerst 
de belangrijkste onderzoeksresultaten. Daar-
na mochten achtereenvolgens Margriet van 
Heesch (onderzoeker UvA), Laurien Koster 
(voorzitter College voor de Rechten van de 
Mens) en Miriam van der Have (voorzitter 
NNID) in ‘pitches’ van ieder zeven minuten 
een eerste reactie op het rapport geven. 
Omdat iedereen al een paar dagen eerder 
onder embargo een exemplaar had ontvan-
gen, was al snel duidelijk dat alle aanwezigen 
in grote lijnen blij zijn met de inhoud van het 
rapport. Het biedt voldoende mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van beleid, maar gaat 
belangrijke vragen niet uit de weg.

Het ontbreekt hier aan ruimte om de dis-
cussie tussen de experts weer te geven en 
daarom volsta ik met een opsomming van 
de problemen en uitdagingen die volgens de 
deelnemers belangrijk zijn voor het nog op 
te stellen beleid: zwart/wit-denken – simpel-
heid (onterecht) – gebrek aan sensitiviteit 
(van behandelaars) – aandacht voor ouders 
en kinderen – emancipatie-paradox – geen 
eenduidig medisch beleid – gebrek aan 
openheid (zowel individueel als over het 
onderwerp) – kerndoelen –stereotypering – 
gebrek aan kennis – gemeenschappelijk doel 
– migranten – heterogeniteit & complexiteit.

Al deze trefwoorden beschrijven problemen 
en uitdagingen die in meer of mindere mate 
te maken hebben met intersekse/DSD. Maar 
tegelijk geven ze ook aan waar de oplossin-
gen te vinden zijn. Een probleem dat in het 
rapport wordt geschetst is dat niet iedereen 
op meer openheid en zichtbaarheid zit te 
wachten, terwijl anderen dat wel belangrijk 
vinden. Dit schijnbaar tegenovergesteld zijn 
van belangen staat bekend als de emancipa-
tieparadox. NNID merkte daarom op dat het 
een recht moet zijn om open te zijn en niet 
een plicht. Er was algemene overeenstem-
ming dat er betere voorlichting moet komen 
voor zowel mensen met een interseksecondi-
tie/DSD als voor artsen/behandelaars. Vooral 
niet in DSD gespecialiseerde medici hebben 
vaak te weinig kennis.

Stakeholders
Bij de vraag wie betrokken moeten zijn bij 
het beleid, leek het woord ‘iedereen’ de beste 
samenvatting van de lange lijst te zijn. Be-
halve mensen met intersekse/DSD (inclusief 
de kinderen) moeten volgens de aanwezigen 
ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (emancipatie, onderwijs), het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (sport, jeugd, ethiek, macro-economi-
sche zorg en curatieve zorg), het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (con-
stitutionele zaken en wetgeving), overheid in 
zijn algemeen, patiëntenorganisaties, College 
voor de Rechten van de Mens, de kinder-
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ombudsman, ethici, medisch specialisten 
(o.a. kinderartsen), psychologen (o.a. GGZ), 
biologen, sociaal-cultureel onderzoekers, uit-
gevers, onderwijsinstellingen, Rutgers WPF, 
Movisie, COC Nederland, NNID, FRA, COE, 
EU en VN bij de uitvoering van het beleid 
betrokken zijn. Zelfs Arie [Boomsma] werd 
genoemd, als voorbeeld van een positieve 
inzet van de media.

Hoe nu verder
Het voorlopige resultaat van de expertmee-
ting is een lijst met ‘Problemen & Uitdagin-
gen’ en een lijst met stakeholders. Om dit in 
beleid te vertalen moeten prioriteiten wor-
den gesteld en moet het belang van iedere 
stakeholder worden vastgesteld.

Problemen & Uitdagingen
Na de inventarisatie van de problemen & 
uitdagingen werd gekeken welke oplossingen 
de deelnemers aan de expertmeeting zagen. 
Opvallend hierbij was dat veel oplossin-
gen 1 op 1 gekoppeld waren aan de eerder 
genoemde problemen. Gebrek aan kennis bij 
artsen wordt dan opgelost door meer aan-
dacht aan intersekse/DSD te besteden tijdens 
de opleiding van artsen. En de zwart-wit-
voorstelling van sekse wordt opgelost door 
uitgevers van schoolboeken te benaderen. 
Hoewel dit goede ideeën zijn, zijn het vooral 
operationele oplossingen terwijl voor beleid 
een strategische aanpak gewenst is.

Voordat gekeken kan worden naar operati-
onele oplossingen (Hoe gaan we het doen?), 
zal eerst inzicht moeten worden verkregen in 
de functies (Wat moet het doen?). Daarnaast 
moet de prioriteit van de oplossingen worden 
bepaald, van noodzakelijk tot gewenst. De 
matrix die zo ontstaat kan dan dienen als 
uitgangspunt voor het op te stellen beleid. 
Kernbegrippen die bij het opstellen van 
beleid een rol kunnen spelen zijn alliantie, fa-
sering, privacy, zelfidentificatie, technologie 
en ‘niet extra, maar de manier waarop’. Met 
dat laatste wordt bedoeld dat veel bereikt 
kan worden door bestaande zaken anders 
aan te pakken – denk daarbij aan scholing 
van artsen, de inhoud van schoolboeken en 
voorlichting over diversiteit op scholen.

Betrokkenheid stakeholders
Niet alle stakeholders zijn in dezelfde mate 
betrokken bij intersekse/DSD. Dikwijls gaat 
het over een kleine of voor buitenstaan-
ders nauwelijks zichtbare, maar soms toch 
heel belangrijke, betrokkenheid. Zo is de 
European Agency for Fundamental Rights 
(FRA) een onderzoek gestart naar de vraag 
hoe de rechten van mensen met een intersek-
seconditie/DSD binnen het Europese recht 
beschermd zijn en welke medische behan-
delingen in Europa bestaan voor intersekse/

DSD. De resultaten van dit onderzoek zullen 
in 2015 worden gepubliceerd en zijn mogelijk 
van invloed op toekomstige wet- en regel-
geving in Nederland. Dit is een heel andere 
betrokkenheid dan die van mensen met een 
intersekseconditie/DSD of de kennisorgani-
saties.

Door de deelnemers aan de expert-meeting 
zijn veel stakeholders genoemd. Om de 
werkelijke betekenis van deze organisaties te 
bepalen moeten met een stakeholderanalyse 
de werkelijke rol, invloed en belangen van de 
verschillende stakeholders in kaart worden 
gebracht.

Desondanks is de lange opsomming van 
betrokkenen minder ingewikkeld dan het op 
het eerste gezicht lijkt. In grote lijnen zijn ze 
te verdelen in drie groepen: 1) wij, de mensen 
met intersekse/DSD, 2) mensen en organisa-
ties die zich met de biologische en medische 
aspecten bezighouden en 3) mensen en 
organisaties die zich met de sociale, culturele 
en juridische aspecten bezighouden.

Hoe de samenwerking tussen deze groepen 
er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal 
duidelijk. Maar vaststaat dat alle deelne-
mers aan de expertmeeting al bij deze eerste 
bijeenkomst volkomen open stonden voor 
elkaars standpunten. En daar loopt Neder-
land misschien wel mee voorop.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van NNID: 
 bit.ly/NNID-Expert
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Het rapport Leven met intersekse/DSD 
kan kosteloos worden gedownload 
vanaf de website van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau.

Nederlandstalig: bit.ly/SCP-intersekse-NL 
Engelstalig: bit.ly/SCP-intersekse-EN

http://bit.ly/NNID-Expert
http://bit.ly/NNID-Expert
http://stdk.nl
http://bit.ly/SCP-intersekse-NL
http://bit.ly/SCP-intersekse-EN


Uitzicht vanaf de 23ste verdieping van de 
Hoftoren in Den Haag, richting Scheve-
ningen. In de Hoftoren zijn het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en tijdelijk het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport gevestigd.
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Interviews Trouw en Radio 1
Op de dag dat het SCP-rapport uitkwam, 
publiceerde Trouw een interview met 
Juliette Kuling (45) over Het taboe van de 
‘verkeerde’ chromosomen. Dat was ten-
minste de kop op de website. In de krant 
luidde de kop Als de artsen het al niet 
weten en dat vond Juliette terecht minder 
geslaagd.

Juliette was tot voor kort voorzitter van 
DSDNederland, vereniging voor mensen 
met een XY-DSD (XY-Differences of Sex 
Development) en hun ouders. Toen zij op 
haar veertiende nog niet menstrueerde, nam 
haar moeder Juliette mee naar een dokter, 
de eerste in een lange rij. Na flink puzzelen 
kwamen de artsen tot de conclusie dat haar 
baarmoeder en eierstokken waren vergroeid 
tot een tumor, maar Juliette bleek helemaal 
geen baarmoeder of eierstokken te hebben. 
Toen zij op zoek ging naar vrouwen met 
dezelfde diagnose zei een psycholoog: ‘Praat 
er maar niet over, er zijn verder geen meisjes 
zoals jij’.

In dezelfde editie komt ook Jantine van Lis-
donk, de auteur van het SCP-rapport Leven 
met Intersekse/DSD, aan het woord. 
Het gehele artikel is tegen geringe beta-
ling te lezen via website blendle.nl (zoek naar 
intersekse) en een ingekorte versie staat op 
de website van Trouw.

Dezelfde dag werden Juliette en Jantine ook 
geïnterviewd voor NPO Radio 1. Julliette 
herstelde alert de opmerking van de presen-
tatrice dat zij ‘eruit ziet als een vrouw’.

 Trouw.nl | bit.ly/JK-Trouw
 NPO Radio 1 | bit.ly/JK-Radio

Woordenlijst

DG Curatieve Zorg
Afdeling van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, verantwoor-
delijk voor de inrichting en werking van 
het zorgstelsel met als doel het bevor-
deren van de kwaliteit van leven van de 
burger.

Emancipatie 
Het veranderen van sociale waarden 
in het voordeel van de te emanciperen 
groep, zodat deze groep een volwaardige 
plaats in de samenleving krijgt.

Expertmeeting 
Bijeenkomst met instellingen, organi-
saties en/of individuen om deskundig 
commentaar, ideeën en informatie te 
verkrijgen over een onderwerp. Bij het 
ontwikkelen van nieuw beleid levert een 
expertmeeting naast informatie ook com-
mitment en partnerschap op.

Mensenrechten 
De rechten van de mens of mensenrech-
ten omvatten rechten waarop iedereen 
aanspraak kan maken, ongeacht her-
komst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, 
wettelijke status of andere kenmerken.
 Wikipedia NL | bit.ly/M-Rechten

Pitch 
Inleiding van enkele minuten waarin een 
visie op een onderwerp wordt gegeven. 
Deze visie vormt de basis van een op de 
pitch volgende discussie.

Stakeholder 
individu of groep die invloed ondervindt 
(positief of negatief ) of zelf invloed kan 
uitoefenen op beleid.

Stakeholderanalyse 
Het in kaart brengen van de rol, de in-
vloed en de belangen van de verschillende 
stakeholders. 
 Wikipedia EN | bit.ly/SH-analyse

http://blendle.nl
http://bit.ly/JK-Trouw
http://bit.ly/JK-Radio
http://bit.ly/M-Rechten
http://Wikipedia | bit.ly/SH-analyse
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“Allereerst wil ik OCW en SCP hartelijk be-
danken. Speciaal jou, Jantine [van Lisdonk], 
wil ik bedanken want het is te merken dat je 
een ongelooflijke hoeveelheid energie in dit 
project gestoken hebt.

Dit rapport is een goede aanzet om verder te 
praten over intersekse en DSD – niet alleen 
vanmiddag, maar óók de komende jaren. Ik 
wil u in de zeven minuten die ik heb, wijzen 
op drie punten waarvan ik hoop dat die door 
rapport gaan veranderen: demedicalisering, 
mensenrechten en openheid.

Demedicalisering
NNID zegt dat voor demedicalisering eerst 
emancipatie nodig is. Het verband tussen 
die twee begrippen, komt niet aan de orde 
in het SCP-rapport, daarom wil ik hier kort 
aandacht aan besteden.

Emancipatie is het veranderen van sociale 
waarden in het voordeel van de te emancipe-
ren groep. Pas nadat de sociale waarden voor 
homoseksualiteit waren veranderd, erkenden 
artsen dat homoseksualiteit geen ziekte is. 
En dat is maar één voorbeeld, er zijn tal van 
andere te noemen. Ik verwijs u daar graag 
voor naar het rapport NNID Standpunten en 
Beleid dat op onze website staat.

Deze diagnoses en behandelingen zijn niet 
verdwenen omdat artsen stopten met de 

behandeling. Ze zijn verdwenen doordat de 
samenleving veranderde.

Dit soort veranderingen zien we nog steeds. 
Transgenders kunnen vanaf 1 juli hun ge-
slacht laten aanpassen in de Gemeentelijke 
Basis Administratie zónder geslachtsaan-
passende operatie en zónder tussenkomst 
van de rechter. Die verandering is mogelijk 
geworden doordat de samenleving anders 
is gaan denken. Niet de transgenders zijn 
veranderd; niet de artsen zijn veranderd; het 
is de samenleving die is veranderd.

Demedicalisering is niet hetzelfde als ontken-
nen dat in bepaalde situaties een medische 
behandeling nodig is. Maar als medische 
problemen weer gewoon als menselijke 
eigenschappen worden gezien, dán is sprake 
van demedicalisering.

Demedicalisering is een bewustwordings-
proces voor de samenleving. Artsen kunnen 
daar aan bijdragen door zich af te vragen 
wáárom ze een behandeling aanbieden. Is het 
doel het beschermen van de patiënt tegen de 
gevolgen van sociale waarden, dan is bijna 
zeker sprake van medicalisering. En daarmee 
van een onnodige medische verrichting.

Mensenrechten
Nu proberen belangenorganisaties en sociaal 
wetenschappers al een paar decennia aan 

artsen uit te leggen dat cosmetische genitale 
chirurgie bij kinderen met een intersekse-
conditie, onder de noemer medicalisering 
valt. Maar begin dit jaar publiceerde ESPU/
SPU, de organisatie van kinderurologen, een 
standpunt over chirurgie bij DSD en daarin 
staat onomwonden:

Het belangrijkste punt is de on-omkeerbaar-
heid van vroege chirurgie, versus onbeproefde 
en niet geëvalueerde grote reconstructieve 
chirurgie tijdens adolescentie.[1]

Op het volledige standpunt valt nog wel meer 
aan te merken, maar blijkbaar wordt onbe-
wezen en niet geëvalueerde vroege chirurgie 
geprefereerd boven eveneens onbewezen 
en niet geëvalueerde latere chirurgie. Maar 
vanuit een oogpunten van mensenrechten is 
dit helemaal niet de keuze die gemaakt moet 
worden. Mensenrechtenorganisaties hebben 
het over zelfbeschikking en lichamelijke 
integriteit – een recht dat is opgenomen in 
artikel 11 van onze grondwet. Dit grondrecht 
mag niet zomaar worden weggestreept tegen 
het recht van ouders om te beslissen over de 
medische behandeling van hun kind.

Wat na decennia praten met artsen niet is 
gelukt, werd na een paar jaar praten met 
juristen snel duidelijk: intersekse is geen 

Tijdens de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

georganiseerde expertmeeting intersekse/DSD van 18 juni 2014, ver-

zorgde Miriam van der Have (voorzitter NNID) een ‘pitch’ waarin zij 

een eerste reactie gaf op het juist daarvoor gepubliceerde SCP-rapport 

Leven met intersekse/DSD. 

[1] Oorspronkelijke tekst: ‘The critical issue is the 
irreversibility of early surgery versus untried and 
unevaluated major reconstructive surgery at 
adolescence a highly stressful period of psycholo-
gical development.’, afkomstig uit Mouriquand P, 
Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The 
ESPU/SPU standpoint on the surgical management 
of Disorders of Sex Development (DSD). Journal of 
pediatric urology. 2014;10(1):8-10.
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medisch probleem. Als het al een probleem 
is, dan is het een mensenrechtenprobleem.

En het is een mensenrechtenprobleem dat 
verder gaat dan de medische behandeling. 
Zoals ook in het rapport wordt opgemerkt, 
zijn er duidelijke raakvlakken met vrouwen-
emancipatie en lhbt-emancipatie. Het recht 
om jezelf te mogen zijn. Om jezelf te durven 
zijn. Wat heb je aan een website met goede 
informatie als je die kennis alleen in je huis-
kamer kunt toepassen?

Geheimzinnigheid
In het SCP-rapport wordt geadviseerd om 
bij inzet op meer zichtbaarheid en bewust-
wording bij een breed publiek, geen sterke 
focus op intersekse en dsd te richten. In het 
overleg met artsen zou dat juist wel moeten 
gebeuren. Dat betreurt het NNID bijzonder. 
Spreken in verhullende taal is juist dat wat 
zoveel mensen met een intersekseconditie/
DSD dwarszit.

In het SCP-rapport staat dat geheimhouding 
niet meer de norm is. Margriet [van Heesch] 
heeft zojuist vertelt dat op die norm de 
nodige uitzonderingen bestaan. Ook DSD-
Nederland constateert dat er behandelteams 
zijn die niet doorverwijzen naar patiëntenor-
ganisaties.

Veel artsen vertellen tegenwoordig wat er 
precies aan de hand is. Maar nog steeds 
durven mensen met een intersekseconditie/
DSD dat niet aan anderen te vertellen. En dat 
is ook geheimhouding.

Voor echte openheid, dus als we ook buiten 
de huiskamer over intersekse en DSD willen 
praten, moeten we de zaken bij hun naam 
noemen. Want als je niet weet dat artsen 
over DSD spreken en belangenorganisaties 
over intersekse, kun je ook geen kennis over 
die onderwerpen vergaren. En als ‘de man of 
vrouw in de straat’ nog nooit gehoord heeft 
van intersekse of dsd, dan kun je bij hen ook 
geen begrip voor dit onderwerp kweken.

Ik roep u daarom op, om niet meer voor 
geheimzinnigheid te kiezen.

Zojuist heb ik een paar kritiekpunten aange-
stipt over demedicalisering, mensenrechten 
en geheimzinnigheid. Ik ben bijna aan de lof-
prijzing toe, maar voordat ik zover ben, wil ik 
opmerken dat een vervolgonderzoek geheel 
of grotendeels onderbrengen bij het medisch 
domein een erg slecht idee is. We hebben 
nu behoefte aan gedegen sociaal onderzoek. 
Maar dat is voor een andere keer.

Lofprijzing
Ik hoop dat ik met mijn kritiek niet de indruk 
heb gewekt dat dit geen goed rapport zou 
zijn. Dat zou een volledig verkeerde indruk 
zijn. Het NNID is juist erg blij, want dit 
rapport is in meerdere opzichten uniek in 
de wereld. In dit rapport staan dan ook veel 
belangrijke zaken.

Zo is het goed dat is vastgesteld dat de naam 
een pragmatische instelling vereist. Zowel 
intersekse als DSD zijn omstreden en in 
plaats van een nieuwe naam te kiezen, kun 
je dan het beste beide namen achter elkaar 
plakken. Toch moet goed worden begrepen 
dat geen enkele naam uit zichzelf stigmatise-
rend is. Het is de sociale waarde die we aan 
een woord toekennen, waardoor stigma kan 
ontstaan. Daarom moet ook goed worden 
begrepen dat als er niets verandert aan de 
manier waarop de samenleving intersekse/
DSD ziet, ieder andere naam ook stigmatise-
rend zal zijn.

Het is ook goed dat in dit rapport een weten-
schappelijk onderbouwde prevalentie wordt 
genoemd. Dat die nauwelijks afwijkt van de 
cijfers die wij in ons eigen rapport hebben 
genoemd, doet mij natuurlijk deugd. 80.000 
mensen, 1 op de 200 mensen. Dat verschilt 
sterk van de in de veel artikelen genoemde 
prevalentie van 1 op 4500. We hopen dan 
ook dat medische onderzoekers de cijfers van 
het SCP voortaan zullen gebruiken in hun 
publicaties. 1 op de 200 mensen. Nu nog vol-
houden dat intersekse/DSD zeldzaam is, doet 
onrecht aan 35 miljoen wereldburgers.

Ik hoop dat dit rapport de start mag zijn van 
de emancipatie van mensen met een inter-
sekseconditie en DSD. Ik hoop dat alle hier 
aanwezigen, daar een steentje aan kunnen 
bijdragen.

Dank u wel.”

FOTO: SASKIA DE JONG

http://stdk.nl


Intersekse werd  
lang gezien  
als een medisch 
probleem

Het geboren worden met een interseksecon-
ditie werd lange tijd gezien als een ziekte. 
Het medisch protocol vereiste dat kinderen 
van wie de geslachtsanatomie varieerde, 
chirurgisch tot jongen of meisje werden 
gekneed en dat daar dan niet meer over werd 
gepraat. Het gevolg was dat niemand meer 
openlijk durfde te praten over intersekse. De 
mensen met een intersekseconditie waren 
onzichtbaar en stemloos.

Vorig jaar had de Canal Parade een primeur: 
op de boot van COC Nederland stonden 
twee mensen met een intersekseconditie. 
Hoewel internationaal de I al aan LHBT is 
toegevoegd, is de participatie van mensen 
met een intersekseconditie nog gering. Dat 
roept de vraag op of die I wel bij LHBT 
hoort.

1 op de 200
Ondanks alle toeschouwers was intersekse 
tijdens de Canal Parade volkomen onzicht-
baar. Nu is dat geen nieuws, want op wat 
artikelen in tijdschriften en een enkele 
televisie-uitzending na zijn we al heel lang 
onzichtbaar. Toch heeft volgens een recente 
publicatie van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau één op de tweehonderd Nederlanders 
een intersekseconditie.

Als mensen met een intersekseconditie zich 
in Nederland al verenigd hebben, dan is dat 
in patiëntenorganisaties, waar intersekse 
vaak wordt aangeduid met de medische 
naam DSD (Disorders of Sex Development). 
Rondvraag onder deze organisaties laat zien 

dat er weerstand bestaat tegen het toevoegen 
van een I aan LHBT. Het meest gehoorde 
argument daarbij is dat intersekse/DSD niets 
te maken heeft met seksuele voorkeur of 
genderidentiteit.

In Nederland bestaat (nog) geen vereniging 
voor mensen met een intersekseconditie 
die niet op medische gronden is gebaseerd. 
In het buitenland is dat anders. Ilga (Inter-
national Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association) heeft de I al in 2008 
toegevoegd en ook de buitenlandse politiek is 
al veel verder dan Nederland.

Mensenrechtenprobleem
Zo liggen er stevige rapporten van de VN, de 
Raad van Europa en de Europese Commissie 
die intersekse vanuit een mensenrechtenper-
spectief benaderen. De medische behande-
ling die kinderen met een intersekseconditie 
krijgen, inclusief ‘normaliserende’ chirurgie, 
wordt in die rapporten uitermate kritisch 
beoordeeld en gezien als een schending van 

Het is tijd dat mannen en vrouwen met een intersekse-

conditie uit de onzichtbaarheid treden, schrijft Miriam 

van der Have, voorzitter NNID. Aan LHTB moet dan 

ook de I worden toegevoegd.

Ook wij varen
mee in deCANAL

Samenwerking 
met LHBT is 
belangrijk eman-
cipatieproces

PARADE

Dit artikel verscheen eerder als opiniebijdrage 
in dagblad Het Parool van 1 augustus 2014 en 
is ook online te lezen.
Het Parool | bit.ly/NNID-Parool
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de mensenrechten. Kortom: internationaal 
wordt intersekse niet gezien als een medisch 
probleem, maar als een mensenrechtenpro-
bleem.

Maar is het dan nodig met de Canal Parade 
mee te varen? Of meer algemeen: is het 
nodig een I toe te voegen aan LHBT? Het 
antwoord is: ja.

Seksuele voorkeur, genderidentiteit en sekse 
zijn verschillend, dat klopt. Maar alle drie 
hebben ze te maken met hoe de maatschappij 
denkt over mannen en vrouwen: word je ver-
liefd op een man of een vrouw, voel je je een 
man of een vrouw, heb je het lichaam van een 
man of een vrouw? Anders dan vaak wordt 
gedacht, bestaan er voor man en vrouw 
geen houdbare absolute definities. Zolang 
dat nog niet breed is geaccepteerd door de 
maatschappij, hebben LHB, T en I nog veel 
onderwerpen waarop de groepen kunnen 
samenwerken.

Interfobie
Bij elke Canal Parade vragen mensen uit de 
LHBTI-doelgroep zich af waarom dat nodig 
is - doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. 
Deze mensen voelen zich niet vertegenwoor-
digd door de mensen die op de boten staan. 
Cultuuranalytisch is dat te verklaren als 
geïnternaliseerde homofobie (of transfobie, 
of interfobie). Zelf vind ik het belangrijker 
om uit te leggen dat de Gay Pride er is voor 
de mensen die daar behoefte aan hebben en 
niet voor de mensen die daar, om wat voor 
reden ook, op tegen zijn.

Het gaat erom dat je deuren opent voor 
degenen die daar behoefte aan hebben. Of 
je door die deur gaat, is je eigen keuze. Het 
verleden heeft laten zien dat veel mensen die 
in eerste instantie tegen emancipatieproces-
sen waren, daar uiteindelijk zelf ook gebruik 
van hebben gemaakt. En het toevoegen van 
de I aan LHBT is voor veel mensen die inter-
sekse niet als een ziekte zien, een belangrijk 
emancipatieproces.

Zwaait u zaterdag ook even naar mij? 
Ik sta weer op de boot van COC Nederland 
(boot 25).

Aandachtspunten voor een 
goede LHBTI-samenwerking

Het staat organisaties vrij om een I toe te 
voegen aan LHBT, maar zorg er dan wel voor 
dat die I echt iets betekent. Onderstaande 
aandachtspunten kunnen daar misschien bij 
helpen:

1. Gebruik het acroniem LHBTI alleen als 
je het over alle vijf de groepen tegelijk 
hebt. LHBTI is een verzamelnaam die te 
vergelijken is met het begrip ‘politieke 
partijen’ - als in de politiek nieuws is over 
twee partijen, schrijft een krant ‘VVD en 
CDA zijn het eens geworden’ en niet ‘de 
politieke partijen zijn het eens geworden’. 
Dus ILGA is een LHBTI-organisatie, maar 
NNID is een intersekse-organisatie en 
TNN is een transgender-organisatie.

2. Niet iedereen wil bij LHBTI horen. Net 
zoals lang niet alle mannen die seks heb-
ben met mannen zich als homo identifi-
ceren, herkennen niet alle mensen met 
een intersekseconditie/DSD zichzelf in de 
termen DSD of intersekse. Maar ook als 
mensen wel de termen intersekse en DSD 
gebruiken, betekent dat nog niet dat zij 
zich herkennen in de term LHBTI. Respec-
teer dat, maar houd deuren open voor 
wie zich wel wil aansluiten bij LHBTI.

3. Steun elkaar, maar misbruik elkaar 
niet. Bij het veranderen van sociale 
waarden die te maken hebben met de 
begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ is samenwer-
king noodzakelijk, maar groepen mogen 
elkaar niet instrumentaliseren. Daarom 
is het wenselijk om in een LHBTI-presen-
tatie uit te leggen wat intersekse is, maar 
beweren dat transseksualiteit een vorm 
van intersekse op hersenniveau is, is een 
voorbeeld van instrumentalisatie.

4. Denk aan je taalgebruik. Het is inter-
sekse, met een e op het eind, dus niet 
interseks of intersex. En het zijn mensen 
met een intersekseconditie, dus niet 
intersekse-personen of interseksuelen. 
Het woord hermafrodiet wordt door som-
mige mensen met een intersekseconditie 
als geuzennaam gebruikt, maar het is 
echt iets anders dan intersekse. 

5. Zorg ervoor dat de toevoeging van de 
I aan LHBT zinvol is. Het automatisch 
toevoegen van het woord intersekse aan 
teksten leidt voor mensen met een inter-
sekseconditie niet tot verbetering. Waar 
vroeger alleen het woord transgender 
werd gebruikt, wordt nu vaak politiek cor-
rect ‘transgender en intersekse’ gebruikt, 
ook als er feitelijk geen link is met inter-
sekse. Dat is ongewenst omdat het op die 
manier minder duidelijk wordt dat er een 
verschil bestaat tussen transgender en 
intersekse.

6. Maak intersekse zichtbaar. Dat kan 
kleinschalig, bijvoorbeeld door informatie 
van NNID te delen op je eigen website/
Facebook-pagina. Maar nog beter is het 
om intersekse op te nemen in je LHBTI-
projecten - NNID wil je daar graag bij 

helpen.
7. Intersekse is geen ziekte. Hoewel 

mensen met een intersekseconditie/DSD 
soms een uitgebreide medische voorge-
schiedenis hebben, zijn wij niet per se 
ziek. DSD is de medische naam van het 
biologische verschijnsel intersekse. De I 
van LHBTI staat nadrukkelijk niet voor de 
medische aspecten.

8. Intersekse is niet hetzelfde als 
ambiguë genitaliën. Bij 1 op de 4500 
geboorten is niet (direct) duidelijk of 
het kind een jongen of een meisje is. In 
totaal komt intersekse voor bij 1 op de 
200 geboorten. Bij de meeste van hen is 
het geslacht volkomen duidelijk, zowel 
voor henzelf als voor anderen. Voorkom 
daarom ongewenste stereotypen als ‘on-
duidelijk geslacht’ en ‘van buiten vrouw, 
van binnen man’.

9. Intersekse is geen seksuele voorkeur of 
genderidentiteit. Neem niet automa-
tisch aan dat we ook LHB of T of queer 
zijn. Mensen met een intersekseconditie 
binnen LHBTI-groepen beschouwen 
intersekse vaak als een mensenrechten-
zaak.

10. Praat met ons, niet over ons. Betrek ons 
bij het bepalen van beleid en zie inter-
sekse niet alleen als een ‘doelgroep’.

11. Je eigen LHBT-ervaringen kun je niet 
extrapoleren naar intersekse/DSD. 
Luister naar de ervaringen van men-
sen met een intersekseconditie/DSD, 
maar houd je vragen globaal en niet te 
persoonlijk. Bijvoorbeeld, vragen welke 
intersekseconditie iemand heeft wordt 
meestal niet gewaardeerd; vraag liever 
of de persoon iets kan vertellen over 
intersekse. Mensen met een intersek-
seconditie zijn op geen enkele manier 
verplicht om hun persoonlijke ervaringen 
met anderen te delen.

12. Intersekse is meestal niet aan de 
buitenkant te zien. Je kunt daarom niet 
op voorhand zeggen welke intersekse-
conditie/DSD iemand heeft. Het is ook 
niet mogelijk om te zien of iemand wel of 
geen medische behandeling heeft gehad.

13. De meeste mensen met een intersek-
seconditie identificeren zich als man óf 
vrouw. Neem niet automatisch aan dat 
iemand half-man/half-vrouw is.

14. Op intersekse rust nog steeds een 
taboe. Ga er niet vanuit dat iemand die 
binnen een LHBTI-organisatie actief is 
ook buiten die organisatie ‘out’ is.

15. Geen van bovengenoemde tips geldt 
voor alle mensen met een intersekse-
conditie. Neem daarom niets automa-
tisch aan.

16. Gebruik de informatie in het rapport 
NNID Standpunten & Beleid 2013/2024 
als uitgangspunt om het gesprek met 
ons aan te gaan. 
 nnid.nl/beleid/ 

FOTO: M
IRIAM

 VAN DER HAVE
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NNID
NEDERLANDS NETWERK
INTERSEKSE/DSD

STICHTING NEDERLANDS NETWERK 
INTERSEKSE/DSD (NNID) 

Staddijk 91 | 6537 TW Nijmegen
024-3430000 
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Volg ons ook op Social Media 
Recente ontwikkelingen rondom intersek-
se/DSD volgt u via onze Facebook-pagina: 
facebook.com/nnid.nl

Dit is NNID
NNID behartigt de belangen van mensen 
met een intersekseconditie/DSD op 
politiek/emancipatoir vlak. Daarbij 
opereert de stichting onafhankelijk van 
LHBT(I)-organisaties en patiënten-
organisaties, maar werkt middels de 
deelnemersraad tegelijk nauw samen met 
beide soorten organisaties. Meer weten? 
Ga dan naar nnid.nl/over-ons/

Schenkingen aftrekbaar van belasting
Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/
DSD (NNID) is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
donaties aftrekbaar zijn van de inkomsten-
belasting. 
IBAN NL30TRIO0197674828 
Meer informatie: nnid.nl/anbi/

Meer informatie via bit.ly-code
De bit.ly-adressen brengen u zo snel 
mogelijk naar de juiste webpagina waar u 
de details kunt lezen waarvoor hier geen 
plaats is. Tip: bit.ly maakt verschil tussen 
hoofdletters en kleine letters. 
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NNID in het buitenland
De eerste N staat voor Nederland. Maar wat in Nederland gebeurt 
(of gaat gebeuren) is sterk afhankelijk van wat internationale orga-
nisaties doen. Daarom werkt NNID al sinds het begin samen met 29 
buitenlandse intersekse-organisaties in bijvoorbeeld het Interna-
tionale Intersekse Forum. We zijn om die reden ook lid van ILGA, 
de International Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Association; een 
wereldwijde LHBTI-organisatie met grote politieke en maatschap-
pelijke invloed. Zo heeft ILGA al in 2008 mensen met een intersek-
seconditie aan de doelgroep toegevoegd en is vorig jaar besloten een 
intersekse-secretariaat aan de organisatie toe te voegen. Dat laatste 
betekent dat vanuit ILGA meer aandacht komt voor intersekse.

We gaan wel/niet* naar Mexico
Tijdens de jaarvergadering van ILGA World die eind oktober in 
Mexico Stad wordt gehouden, worden een aantal voor intersekse 
belangrijke besluiten genomen. NNID wil daar ook heel graag in 
meedenken, maar er is geen budget voor. Het ministerie van Bui-
tenlandse zaken vindt een Nederlandse vertegenwoordiging voor 
intersekse/DSD ook belangrijk en heeft aangeboden de reis- en 
verblijfskosten te vergoeden. Een aanbod waar wij natuurlijk erg blij 
mee zijn.

Maar toch ziet het er naar uit dat we niet naar Mexico kunnen gaan.

Dat komt doordat er meer moet gebeuren dan alleen reizen. Voor-
stellen moeten bestudeerd worden, er moet gelobbyd worden om 
de Nederlandse standpunten te promoten en de resultaten moeten 
gecommuniceerd worden met mensen in Nederland. En dat kan 
niet als er geen geld voor beschikbaar is. Heel erg jammer, want we 
laten hiermee een belangrijke kans liggen om invloed uit te oefenen 
op beslissingen die ook Nederland aangaan.

Laat het ons weten als ú hier wel geld voor over hebt. Misschien dat 
we Mexico niet halen, maar met een financiële gift kunt u ervoor 
zorgen dat we zo’n kans niet nog een keer hoeven missen. Alle bij-
dragen zijn welkom om onze doelen te realiseren! 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is

WE GAAN
WEL/NIETNAAR MEXICO
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