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ACHTERGROND 

Internationaal onderzoek wijst er de laatste jaren steeds meer op dat de prevalentie van suïcidaliteit bij 

transgender personen alarmerend hoog is (Bailey, J. Ellis, & McNeil, 2014; Haas, Rodgers, & Herman, 2014; Klein 

& Golub, 2016; Perez-Brumer, Hatzenbuehler, Oldenburg, & Bockting, 2015; Seelman, 2016).  Zo zou 41% van de 

Amerikaanse transgender personen ooit een zelfmoordpoging hebben ondernomen, wat bijna 10 keer zo veel is 

als de prevalentie van zelfmoordpogingen in de algemene Amerikaanse bevolking (4,6%) (Haas et al., 2014). Eigen 

onderzoek van het Transgender Infopunt (TIP) in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum 

Suïcidepreventie (VLESP) toont aan dat ook in Vlaanderen de cijfers met betrekking tot suïcidaliteit bij 

transgender personen hoog zijn: bijna 40% van de Vlaamse transgender personen ondernam ooit een 

zelfmoordpoging (Seynaeve, Missiaen, Portzky, Dumon, & Motmans, 2016). Bij cisgender holebi personen was 

dit 22% in hetzelfde onderzoek: dit is nog steeds een hoog percentage tegenover het Vlaams gemiddelde van 

4,2% (Gisle, 2014). Daarnaast dacht 80% van de transgender personen en 65% van de holebi’s in dit onderzoek 

ooit aan zelfmoord. Ook de recente studie ‘Leven als transgender in België – 10 jaar later’ komt tot zulke hoge 

cijfers: 77,1% van de respondenten in deze studie dacht ooit ernstig aan zelfmoord, waarvan meer dan de helft 

(58,5%) in het afgelopen jaar (J. Motmans, Weyverkens, & Defreyne, 2018). Een derde van de respondenten in 

deze studie (33,5%) had ooit een zelfmoordpoging ondernomen, waarvan één op vijf (20,8%) het afgelopen jaar. 

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat deze zelfmoordgedachten en/of –pogingen duidelijk gelinkt 

waren met hun genderidentiteit of transgender zijn. Ondanks de stijgende maatschappelijke acceptatie en 

zichtbaarheid van de laatste jaren is er in deze studie zelfs een toename merkbaar in het aantal respondenten 

met zelfmoordgedachten, in vergelijking met dezelfde studie 10 jaar voordien: toen rapporteerde 62,3% van de 

respondenten ooit ernstig aan zelfmoord te hebben gedacht (Joz Motmans, de Biolley, & Debunne, 2010). 

Transgender personen worden daarom samen met holebi’s beschouwd als een risicogroep voor suïcidaliteit 

binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, waarvoor selectieve preventiestrategieën zijn aangewezen 

(Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 2012). 

DIT PROJECT 

Dit project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 en wordt ondersteund door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid. Het maakt deel uit van een breder project ter preventie van suïcide bij holebi- 

en transgender personen, en is een samenwerking van het Transgender Infopunt (TIP) met vzw çavaria, het 

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGL), Expoo 

Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning en vzw Berdache. De tool die in dit rapport wordt besproken werd 

uitgewerkt door het Transgender Infopunt en focust specifiek op transgender personen en ouders van 

transgender jongeren. Een meer algemene tool gericht op holebi- en transgender personen werd uitgewerkt 

door vzw çavaria binnen ditzelfde project. 

WAAROM SPECIFIEK FOCUSSEN OP TRANSGENDER PERSONEN? 

Tot enkele jaren geleden werden holebi- en transgender personen meestal onder één ‘LGBT’ noemer benaderd 

of onderzocht. Ook het beperkte aantal interventies die vandaag bestaan, werden steeds ontwikkeld voor LGBT 

personen en zijn niet exclusief op transgender personen gericht. Zowel holebi- als transgender personen zijn 

immers minderheden die omwille van hun minderheidsstatus soms met gelijkaardige ervaringen te maken 

krijgen, zoals geweld en discriminatie. Deze ervaringen kunnen leiden tot minderheidsstress, wat op zijn beurt 

een negatief effect heeft op het mentaal welzijn van holebi- en transgender personen (zie verder). Recent komt 

er echter vanuit internationaal onderzoek meer en meer aandacht specifiek voor transgender personen en 

suïcidaliteit. Verschillende onderzoekers wijzen dan ook op de noodzaak om specifiek te focussen op de 

ervaringen van transgender personen, gezien deze vaak dreigen te verdwijnen onder de ‘LGBT’ noemer (McNeil, 

Ellis, & Eccles, 2017; Wolford-Clevenger, Cannon, Flores, Smith, & Stuart, 2017) en er tevens andere 

onderliggende factoren werkzaam zijn (Seynaeve et al., 2016). 
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We gaan er binnen dit project van uit dat er een heleboel ervaringen zijn waar zowel holebi- als transgender 

personen mee te maken krijgen, die invloed hebben op hun mentaal welzijn. Een significant deel van de 

transgender populatie identificeert zich bovendien niet als heteroseksueel. Er is dus een overlap tussen de 

holebi- en transgender populatie: deze zijn niet mutueel exclusief. We werken daarom nauw samen met vzw 

çavaria, die gelijktijdig een interventie ontwikkelt gericht op holebi- en transgender personen. Er zijn echter ook 

transgenderspecifieke ervaringen, zoals bijvoorbeeld een sociale en/of medische transitie, transgenderspecifieke 

discriminatie en transfobie. Het is daarom belangrijk om ook aandacht te hebben voor die ervaringen die 

specifiek zijn voor personen die transgender of genderzoekend zijn, en transgender personen te leren omgaan 

met specifieke moeilijkheden waarmee ze te maken kunnen krijgen (Bailey et al., 2014; Staples, Neilson, Bryan, 

& George, 2018; Wolford-Clevenger et al., 2017).  

  



5 
 

INTERVENTIE-ONTWIKKELING 

De ontwikkeling van de tool gericht op transgender personen en hun ouders werd gebaseerd op het Intervention 

Mapping Protocol (Eldredge et al., 2016). Dit is een veelgebruikt protocol voor het ontwikkelen van 

gezondheidsbevorderende interventies, dat bestaat uit 6 stappen. Binnen dit model wordt niet enkel op het 

individuele niveau, maar ook op het niveau van de omgeving ingewerkt. We beperken ons hier tot de eerste 5 

stappen: bepaling van de noden (1), bepaling van concrete doelstellingen (2), selectie van methoden en 

toepassingen (3), productie van programmamaterialen (4) en programma adoptie, implementatie en behoud (5). 

Het Intervention Mapping Protocol volgt een Evidence-Based Practice aanpak: het ontwikkelen van de 

interventie is zoveel mogelijk gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke onderzoek rond transgender 

personen en suïcidaliteit. 

STAP 1: BEPALING VAN DE NODEN 

Interventies specifiek gericht op het reduceren van suïcidaliteit bij transgender personen - los van holebi 

personen - zijn momenteel onbestaand, zowel in Vlaanderen als internationaal. Daarom werd de ontwikkeling 

van de tool voor transgender personen gebaseerd op de bestaande literatuur met betrekking tot transgender 

personen en suïcide, aangevuld met eigen onderzoek dat de afgelopen jaren binnen het Transgender Infopunt 

werd gevoerd. Tevens werden klankbordgesprekken met holebi- en transgender personen en ouders van 

transgender jongeren georganiseerd, gericht op het in kaart brengen van de noden en wensen op het vlak van 

suïcidepreventie bij Vlaamse transgender personen.   

LITERATUURSTUDIE 

Zowel internationale studies als eigen data rapporteren prevalentiecijfers van suïcidepogingen bij transgender 

personen die tussen de 30 en 50% liggen (Bailey et al., 2014; Haas et al., 2014; Klein & Golub, 2016; J. Motmans 

et al., 2018; Perez-Brumer et al., 2015; Seelman, 2016). Het aantal pogingen zou nog hoger liggen voor 

transgender personen met een beperking of met laag inkomen en transgender personen van kleur (Haas et al., 

2014; Perez-Brumer et al., 2015; Seelman, 2016). Suïcidepogingen zouden ook meer voorkomen bij transgender 

jongeren en jongvolwassenen dan bij oudere transgender personen ((Xavier, Honnold, & Bradford, 2007). Ook 

bij Vlaamse transgender jongeren (16-24 jaar) blijkt de prevalentie van suïcidaliteit inderdaad extreem hoog: 

84,6% van de transgender jongeren (N=94) in deze studie dacht ooit aan zelfmoord, en 59,4% van de transgender 

jongeren ondernam ooit al een zelfmoordpoging (Seynaeve et al., 2016). Verder is ook de prevalentie van 

zelfbeschadigend gedrag (non-suicidal self-injury) hoog bij transgender personen: een recente Amerikaanse 

studie rapporteert bijvoorbeeld een prevalentie van 71% bij transgender volwassenen (Arcelus, Claes, Witcomb, 

Marshall, & Bouman, 2016; Marshall, Claes, Bouman, Witcomb, & Arcelus, 2016; Staples et al., 2018). 

GEASSOCIEERDE FACTOREN 

DISCRIMINATIE, GEWELD EN MINDERHEIDSSTRESS 

Minderheidsstress is stress die holebi’s en transgender personen ervaren omwille van hun minderheidsstatus, 

en negatieve gevolgen heeft voor hun mentale gezondheid. Het oorspronkelijke minderheidsstressmodel werd 

door Ilan Meyer (1995) ontwikkelt voor het verklaren van de mentale kwetsbaarheid van holebi’s. Recent werd 

het model door Rylan Testa en collega’s (2015) uitgebreid naar het ‘Gender Minority Stress and Resilience 

model’. Dit model heeft specifiek aandacht voor de ervaringen van transgender en gender-nonconforme 

personen die leiden tot minderheidsstress en zo invloed hebben op hun mentaal welzijn (Testa et al., 2015). Het 

model bestaat uit 7 elementen die invloed hebben op de mentale gezondheid van transgender personen: 

gendergerelateerde discriminatie (1), afwijzing (2) en victimisatie (3), non-affirmatie (4), geïnternaliseerde 

transfobie (5), negatieve verwachtingen voor toekomstige gebeurtenissen (6) en non-disclosure (7). Onderzoek 

is het er inderdaad over eens dat de ervaring van discriminatie en geweld gerelateerd is aan suïcidaliteit bij 

transgender personen (A. H. Grossman, Park, & Russell, 2016; Haas et al., 2014; Rood, Puckett, Pantalone, & 
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Bradford, 2015; Seelman, 2016). De kans op een suïcidepoging is 4 keer hoger voor transgender jongeren die 

gendergerelateerd geweld hebben ervaren dan voor transgender jongeren die deze ervaring niet hebben 

(Goldblum et al., 2012). Discriminatie, afwijzing, victimisatie en non-affirmatie zijn externe stressoren, die 

geïnternaliseerd kunnen worden en leiden tot interne stressoren als geïnternaliseerde transfobie, negatieve 

verwachtingen en non-diclosure (het verbergen van de genderidentiteit). Deze interne stressoren hebben een 

bijkomend negatief effect op de gezondheid van transgender personen (Testa et al., 2015).  

VEERKRACHT 

Veerkracht of resilience is de capaciteit om op een effectieve manier om te gaan met stress en moeilijke 

omstandigheden, en het vermijden van psychische problemen daarbij. Het centraal proces hierin is coping: de 

manier waarop men omgaat met stress en problemen. Het aanleren van positieve copingstrategieën, zoals actief 

probleemoplossend denken en zelf hulp zoeken, is een belangrijke beschermende factor voor psychische 

problemen (Schomerus, Matschinger, & Angermeyer, 2009). Vlaams onderzoek toont aan dat passieve 

copingstrategieën, zoals vermijding of geen actie ondernemen na een negatieve ervaring, het risico op 

suïcidaliteit bij transgender personen verhogen (Seynaeve et al., 2016). Sterke, taak-georiënteerde coping 

vaardigheden daarentegen kunnen suïcidale gedachten en -gedrag bij transgender personen reduceren (Moody 

& Smith, 2013).  

Naast onderzoek dat risicofactoren voor suïcidaliteit in kaart brengt, is er ondertussen heel wat onderzoek dat 

juist op beschermende factoren en resilience-strategieën focust. Emotionele stabiliteit, zelfvertrouwen en het 

gevoel het leven in eigen handen te hebben (‘sense of personal mastery’) zijn geassocieerd met positieve mentale 

gezondheidsuitkomsten bij transgender personen (Arnold H Grossman, D'augelli, & Frank, 2011; Moody & Smith, 

2013). Onderzoek naar resilience-strategieën bij transgender personen beschrijft onder andere het kunnen 

omschrijven van de eigen genderidentiteit in eigen woorden en termen als beschermende factor (Singh, Hays, & 

Watson, 2011; Singh, Meng, & Hansen, 2014). Factoren gerelateerd aan het aanvaarden van de genderidentiteit, 

zoals begrijpen, accepteren en tevreden zijn met de eigen identiteit, zich realiseren dat er andere transgender 

personen bestaan en ‘zichzelf worden’ (becoming one’s self) blijken inderdaad beschermende factoren voor 

suïcidaliteit (Moody, Fuks, Peláez, & Smith, 2015). Deze strategieën kunnen als zelf-affirmatieve 

copingstrategieën beschouwd worden. Ook cognitive reframing strategieën zoals het zich bewust zijn van 

onderdrukking en transfobie worden door transgender personen gebruikt als manieren om met negatieve 

ervaringen om te gaan (Mizock & Mueser, 2014). Deze strategieën vermijden dat transfobe boodschappen 

worden geïnternaliseerd. 

Testa en collega’s (2015) namen in hun “Gender Minority Stress and Resilience” model ook twee beschermende 

factoren op die gerelateerd zijn aan mentaal welzijn bij transgender personen: verbondenheid met de 

transgender gemeenschap (1) en transgender trots (2) (Testa et al., 2015). Trots zijn op de eigen transgender 

identiteit blijkt inderdaad een beschermende factor voor psychologische problemen bij transgender personen 

(Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton, & Coleman, 2013). Over verbondenheid met de transgender 

gemeenschap zijn onderzoekers het minder eens. Deze factor zou voor trans vrouwen een beschermende factor 

zijn voor depressie en angststoornissen, maar niet voor trans mannen (Pflum, Testa, Balsam, Goldblum, & 

Bongar, 2015). Er zouden hierin ook verschillen zijn naargelang etniciteit: transgender personen van kleur zouden 

zich minder verbonden voelen met de transgender gemeenschap en meer uitsluiting van deze gemeenschap 

ervaren. Het onderzoek van Singh, Hays en Watson (2011) wijst erop dat deze verbondenheid niet noodzakelijk 

binnen de LGBT- of transgender gemeenschap hoeft te zijn: transgender personen halen soms meer steun uit 

andere gemeenschappen, zoals etnisch-culturele of religieuze gemeenschappen. 

SOCIALE STEUN 

Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan sociale steun een belangrijke factor is voor psychologische problemen 

bij transgender personen (Dhejne, Van Vlerken, Heylens, & Arcelus, 2016). Een ondersteunende omgeving is voor 

transgender personen dan ook een belangrijke beschermende factor tegen depressie, angststoornissen en 
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suïcidaliteit (Bailey et al., 2014; Moody & Smith, 2013; Pflum et al., 2015; Simons, Schrager, Clark, Belzer, & Olson, 

2013). Het affirmeren van de genderidentiteit binnen verschillende contexten (thuis, school, werk, vrienden) 

blijkt bijvoorbeeld gerelateerd aan minder depressieve symptomen, suïcidale gedachten en suïcidepogingen bij 

transgender jongeren (Russell, Pollitt, Li, & Grossman, 2018). Het gebruik van de gekozen nieuwe naam in één 

context zorgde in de studie van Russell en collega’s (2018) voor een vermindering van 29% in suïcidegedachten 

en 56% in –pogingen. Uit het Vlaamse onderzoek van Seynaeve en collega’s (2016) kwam naar voren dat vooral 

de houding van de ouders tegenover de genderidentiteit een risicofactor is voor suïcidepogingen bij transgender 

personen. Sommige onderzoekers vinden geen significante effecten voor andere steun dan steun afkomstig van 

ouders, zowel voor transgender jongeren als oudere transgender personen (Bauer, Scheim, Pyne, Travers, & 

Hammond, 2015; Moody & Smith, 2013). Familiale afwijzing blijkt inderdaad een belangrijke stressor die een 

verregaande invloed heeft op de mentale gezondheid van transgender personen (Haas et al., 2014; Klein & 

Golub, 2016; Seynaeve et al., 2016). Een goede communicatie binnen het gezin en tevredenheid met het 

gezinsfunctioneren (zoals geëvalueerd door transgender jongeren) blijken verder gerelateerd te zijn aan minder 

zelfbeschadiging en depressieve symptomen bij transgender jongeren (Katz-Wise, Ehrensaft, Vetters, Forcier, & 

Austin, 2018). Interventies gericht op de omgeving van transgender personen, bijvoorbeeld ouders of partners, 

zouden de mentale gezondheid van transgender personen dus sterk kunnen verbeteren door het creëren van 

een ondersteunende omgeving (Katz-Wise et al., 2018; Moody & Smith, 2013). 

DE ROL VAN TRANSITIE 

Ook transitiestatus blijkt gerelateerd aan suïcidaliteit (Rood et al., 2015). Personen die een transitie plannen of 

in transitie zijn rapporteren meer suïcidale gedachten dan personen zonder transitieplannen. Het onderzoek van 

Rood en collega’s (2015) vond ook een interactie tussen een transitie en het ervaren van discriminatie bij het 

voorspellen van suïcidale gedachten: tijdens een transitie ervaren personen mogelijk meer discriminatie en 

marginalisatie, wat leidt tot meer stress. Hoewel een transitie uiteindelijk het risico op suïcidaliteit reduceert, 

zijn er tijdens de transitie nog andere bijkomende uitdagingen die het stressniveau kunnen verhogen, zoals het 

proces van ‘coming out’ en mogelijke afwijzing binnen verschillende contexten (werk, thuis, school, vrienden) en 

financiële kosten (McNeil et al., 2017). Een transitie is voor veel transgender personen een stresserende en 

onzekere periode (Bailey et al., 2014), maar kan tegelijk ook zorgen voor positieve, gender-affirmatieve effecten, 

zoals lichamelijke veranderingen in de gewenste richting of aansluiting en steun vinden bij een gemeenschap 

met gelijkgestemden (Budge et al., 2013). Voor transgender personen die hun transitie hebben afgerond is dit 

proces doorlopen hebben een cruciale beschermende factor voor suïcidaliteit (Moody et al., 2015). Verder is 

sociale steun tijdens het transitieproces een belangrijke beschermende factor.  

Daarnaast is ook tijdige toegang tot transgenderzorg gerelateerd aan suïcidaliteit bij transgender personen 

(Bailey et al., 2014; Bauer et al., 2015). Zowel gedachten als pogingen blijken significant verminderd bij personen 

die een medische transitie hebben afgerond, rekening houdend met hun behandelingswens (Bauer et al., 2015). 

Het vertragen of ontzeggen van een gender-affirmerende behandeling heeft een grote impact op zowel suïcidale 

gedachten als suïcidepogingen (Bailey et al., 2014). Transgender personen zijn het meest kwetsbaar vóór hun 

transitie en tijdens de genderzoektocht, en zowel een sociale transitie als een medische transitie, indien gewenst, 

blijken cruciale beschermende factoren (Bailey et al., 2014; Moody et al., 2015). Adequate toegang tot 

transgenderzorg en wettelijke erkenning van de genderidentiteit kunnen daarom levensreddend zijn voor veel 

transgender personen. 

BESTAANDE INTERVENTIES 

Er bestaan momenteel nog geen transgender specifieke interventies gericht op het reduceren van suïcidale 

gedachten en gedrag bij transgender personen, op één transgenderspecifieke zelfmoordlijn na (Trans Lifeline, 

US/Canada). Wel zijn er enkele, veelal Amerikaanse, interventies ontwikkeld die gericht zijn op suïcidepreventie 

bij holebi- én transgender (LGBT) personen. Voorbeelden zijn:  

https://www.translifeline.org/
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- The Trevor Project is een hulplijn voor holebi- en transgender jongeren, die ook online informatie en 

ondersteuning (‘Trevor Support Center’), suïcidepreventie training voor scholen en professionals (‘the 

Lifeguard Workshop’) en een social network community voor LGBT personen (‘TrevorSpace’) voorziet.  

- Het  ‘It gets better’ project probeert door middel van positieve rolmodellen holebi- en transgender 

jongeren hoop te geven voor de toekomst wanneer ze het moeilijk hebben. Onderzoekers zijn het er 

echter niet over eens of het zich een betere toekomst voorstellen een effectieve copingstrategie is, en 

stellen zelfs dat dit geassocieerd is met meer depressieve symptomen en een lager zelfvertrouwen 

(Toomey, Ryan, Diaz, & Russell, 2018).  

- Het Family Acceptance Project richt zich op ouders van holebi- en transgender jongeren, en omvat 

enkele korte documentaires waarin etnisch en religieus diverse ouders met een holebi- of transgender 

kind getuigen over hun aanvaardingsproces, met als doel dat ouders hun kinderen leren ondersteunen 

binnen de eigen culturele en/of religieuze context.  

Verschillende onderzoekers zijn het er over eens dat maatregelen op verschillende niveaus noodzakelijk zijn om 

suïcidaliteit bij transgender personen op een effectieve manier aan te pakken (Perez-Brumer et al., 2015). Naast 

interventies op individueel niveau of interventies gericht op de omgeving, geven onderzoekers aan dat 

interventies op maatschappelijk niveau hoognodig en misschien zelfs effectiever zijn om suïcide bij transgender 

personen aan te pakken (Bauer et al., 2015; Scandurra, Amodeo, Valerio, Bochicchio, & Frost, 2017; Staples et 

al., 2018). Het is immers belangrijk om ook de stressoren die een verregaande invloed hebben op het mentaal 

welzijn van transgender personen aan te pakken, in plaats van enkel in te zetten op het weerbaar maken van 

transgender personen die dagelijks met deze stressoren te maken krijgen. Interventies op beleidsniveau, gericht 

op het reduceren van stigma en discriminatie en het verhogen van bewustzijn en acceptatie, blijven dan ook 

aangeraden.  

KLANKBORDGROEP BIJEENKOMST LGBT PERSONEN 

Om de noden van holebi- en transgender personen op het vlak van suïcidepreventie na te gaan, werden twee 

klankbordgesprekken georganiseerd samen met de projectmedewerker van çavaria. Deze bijeenkomsten 

werden gestructureerd aan de hand van de volgende vragen: 

1. Wat zijn of waren voor jou de grootste moeilijkheden? 

a. Wat heb je toen gedaan/ wat heeft je toen geholpen? 

b. Wat heb je toen gemist? 

c. Wat doe je als je je slecht voelt? Wat helpt je? 

2. Wat denk je dat er nodig is? 

3. Wat verwacht je van een project rond suïcide voor LGBT personen? 

4. Wat zou je graag willen besproken zien? Wat juist niet? 

5. Wat is de beste vorm voor zo’n interventie? Wat vinden jullie van het website idee? Is dit toegankelijk 

voor iedereen? 

6. Wat denken jullie van het gebruiken van getuigenissen en rolmodellen?  

a. Nodigt dit uit om verder te lezen? 

b. Wie zou een goed rolmodel zijn? 

Naast de projectmedewerker van çavaria en de projectmedewerker van het TIP waren in totaal 10 holebi- en/of 

transgender personen aanwezig op beide klankbordbijeenkomsten samen. 

Voor beide klankbordgesprekken werd dezelfde vragenlijst gebruikt als kapstok (zie hoger), maar de twee 

gesprekken bleken uiteindelijk sterk te verschillen in thema’s die naar boven kwamen aan de hand van de vragen 

die werden gesteld. Wat er in de klankbordgroepen werd besproken over de vorm en inhoud van het 

suïcidepreventieproject zelf wordt daarna kort samengevat. 

https://www.thetrevorproject.org/
https://itgetsbetter.org/
https://familyproject.sfsu.edu/
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THEMA’S 

THEMA 1: ONTOEGANKELIJKHEID VAN HULPVERLENING 

Er is niets specifiek voor holebi- of transgender personen waar je terecht kan met psychische problemen. Een 

respondent haalt aan dat ze in therapie of instellingen steeds verzweeg dat ze lesbisch was, en haar verhaal 

aanpaste aan de norm van een heteroseksuele relatie. De begeleiding weet vaak niet hoe ze ermee moet omgaan 

en moet hier beter over opgeleid worden. Algemeen weten mensen niet goed waar ze terecht kunnen voor wat 

binnen de reguliere hulpverlening. Wanneer je dan uiteindelijk de stap richting hulpverlening hebt gezet, zijn er 

lange wachttijden. 

THEMA 2: LGBT VERENIGINGEN 

Praatgroepen worden als ondersteunend ervaren: ze geven je het gevoel dat je niet alleen bent, je bent er niet 

anders dan de rest, en ze zorgen voor een veilige omgeving. Er wordt echter ook aangegeven dat er binnen 

holebi- en transgender verenigingen niet genoeg aandacht is voor psychische problemen, of niet genoeg ruimte 

om hier open over te praten. Praatgroepen zouden bijvoorbeeld ook meer aandacht kunnen hebben voor 

alcoholgebruik, suïcidegedachten en dergelijke. 

THEMA 3: ERVARINGEN MET GEWELD 

Soms is het niet eens de ervaring met geweld of discriminatie, maar zelfs al de veronderstellingen in je hoofd die 

angst creëren om afgewezen of gediscrimineerd te worden. En ook al voel je je weerbaar, er is ook steeds de 

psychologische weerslag van geweld en discriminatie, waarbij je ervoor moet zorgen dat je die niet gaat 

internaliseren. Er wordt aangegeven dat het onduidelijk is voor wat je bij welke instantie terecht kan om een 

melding te doen van discriminatie en geweld: dit zorgt ervoor dat melding doen een ingewikkeld proces lijkt en 

men het vaak niet de moeite vindt om situaties aan te geven. Het zou ook goed zijn moest je zelfs al kunnen 

aangeven dat je je onveilig voelt: dit kan bv in Nederland. 

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE 

Sociale acceptatie wordt door de deelnemers gezien als een belangrijke factor voor suïcidegedachten binnen de 

LGBT populatie. Hierop inwerken begint eigenlijk al in de kleuterschool: men zou kinderen moeten leren dat het 

ok is om ‘anders’ te zijn, dat iedereen anders is, dat LGBT personen “normaal” zijn. Suïcidepreventie begint dus 

eigenlijk al in de kleuterschool. Representatie in de media is ook belangrijk: dit zorgt voor een grotere 

bespreekbaarheid van het thema. 

Wat anders is voor transgender personen dan voor sommige (cis) holebi’s is het belang van erkend worden in je 

genderidentiteit: je wordt vanuit verschillende hoeken geconfronteerd met het feit dat je niet m/v bent. Mensen 

doen dit vaak niet met opzet, en kunnen het niet altijd weten, maar het heeft wel invloed op je mentaal welzijn. 

Het is voor transgender personen nog een extra laag: het gaat over je zijn, je kan het niet verbergen. Toch krijgen 

ook holebi’s te maken met haat en discriminatie: het gaat ook over gendernonconformiteit. Er is nu wel al meer 

acceptatie voor transgender personen, maar die is ook oppervlakkig: er is vooral begrip voor binaire transgender 

personen “die er goed uit zien” (passabel zijn). 

THEMA 5: GEBREK AAN SOCIALE STEUN 

Eenzaamheid is een belangrijke factor voor suïcidale gedachten bij LGBT personen. Men heeft vaak het gevoel 

dat men alleen is, dat men de enige is. Ook wanneer de sociale omgeving niet ondersteunend reageert is dit 

moeilijk, want de kern van de problematiek is: jezelf niet mogen zijn. Maar, aanvaarding van de omgeving 

betekent niet noodzakelijk zelfaanvaarding, ook mensen die wel een ondersteunende omgeving hebben ervaren 

moeilijkheden. 
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HET KLANKBORD OVER DE INTERVENTIE 

DE STRUCTUUR 

Algemene overeenstemming over het nut van de verschillende onderdelen die in de website zullen aan bod 

komen: identiteit (genderkoek), sociale steun, coping skills, hoe omgaan met discriminatie en geweld, suïcide. 

Ook het aparte onderdeel voor ouders wordt zeer positief ontvangen.  

ROLMODELLEN 

Alle deelnemers waren het er over eens dat het tonen van rolmodellen belangrijk is. Dit mogen zowel bekende 

als onbekende personen zijn, idealiter een combinatie van de twee. Hierbij is beeld toch wel belangrijk: foto’s en 

filmpjes kunnen de website versterken en zorgen voor een beeld van diversiteit binnen de holebi- en transgender 

gemeenschap. Bekende rolmodellen kunnen ook via hun eigen mediakanalen de schouders onder het project 

zetten en zo de website mee promoten en het onderwerp bespreekbaar maken. 

Respondenten gaan ook zelf online op zoek naar rolmodellen via youtube: je vind er personen die praten over 

hun genderidentiteit, hun coming out, hun transitieproces, … Dit wordt als heel ondersteunend ervaren: ze geven 

je het gevoel dat je niet alleen bent en zorgen voor motivatie om door te gaan. Getuigenissen van mensen waarin 

je jezelf kan herkennen worden als zeer zinvol ervaren. 

De deelnemers willen ook graag veel variatie en diversiteit aan rolmodellen zien, en getuigenissen in 

verschillende vormen, naargelang waar het rolmodel zich zelf het meest comfortabel bij voelt (geschreven 

getuigenis, quotes, filmpjes, foto’s, illustraties, …). Belangrijk is wel om de rolmodellen te beschermen: men moet 

goed weten wat de impact kan zijn als je wordt herkend. 

DE WEBSITE  

De website moet duidelijke links hebben naar bij welke hulpverleningskanalen je terecht kan voor welk 

probleem, hoe snel je er terecht kan en wat wel en niet holebi- of transgender specifiek is. Ook belangrijk is de 

promotie van de website (bv. Hoe ouders bereiken?) en het onderhoud ervan na het project (bv. regelmatig 

checken of alle links nog werken). Het moet een makkelijke, toegankelijke website zijn zonder een te 

ingewikkelde structuur. 

Algemeen wordt persoonlijk contact als meer ondersteunend ervaren dan digitale hulp. Sommige deelnemers 

geven aan dat een website alleen ter preventie van suïcide bij holebi- en transgender personen niet voldoende 

is, en dat er ook echt contact nodig is. Dit kan bijvoorbeeld een laagdrempelig punt zijn waar je gewoon kan 

binnenwandelen als je een gesprek nodig hebt (dit is ook suïcidepreventie!). Ook wordt aangehaald dat er nood 

is aan professionele hulp, want dat de stap naar de hulpverlening op een bepaald moment echt noodzakelijk is, 

zowel voor holebi- als transgender personen. Het taboe en de drempels hierrond moeten weggewerkt worden. 

Jongere deelnemers geven dan weer aan dat een online platform wel een veel lagere drempel heeft voor 

jongeren omdat het anoniem en vrij beschikbaar is.  

ANDERE AANDACHTSPUNTEN 

Er kwamen ook losse aandachtspunten en ideeën naar voor: 

- De draagkracht van praatgroepen: dit zijn vrijwilligers die zelf ook soms met moeilijkheden worstelen, 

zij vangen anderen die het moeilijk hebben vaak op maar kunnen dit niet altijd op zichzelf dragen. 

 

- Nood aan een buddywerking voor transgender personen: een buddy kan je meenemen naar 

praatgroepen, samen afspraken maken bij hulpverleners, samen andere dingen doen, … eventueel 

gekoppeld aan een professioneel team, maar deze buddy moet ook genoeg draagkracht hebben en 

afstand kunnen nemen. 
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- Voor transgender personen laat de begeleiding tijdens de medische transitie soms te wensen over: 

vooral bij complicaties of als een operatie mislukt. 

 

- Voor transgender personen is een transitie geen eindpunt, je bent niet ‘af’ op het einde van je transitie, 

je bent niet noodzakelijk gelukkig na je transitie: verwachtingen moeten soms bijgesteld worden, 

onrealistische verwachtingen van de transitie moeten meer vermeden worden. 

 

- Een interactief deel aan de website: bijvoorbeeld een chatfunctie of de mogelijkheid om een buddy te 

vinden door het posten van getuigenissen waar anderen op kunnen reageren om in contact te komen. 

 

- Ook binnen de holebi- en transgender gemeenschap is er hokjesdenken: ook hier moet de mentaliteit 

veranderen. 

 

- Psychische problemen stoppen nooit: voor sommige personen zijn er momenten dat het beter gaat en 

momenten dat het slechter gaat en dit blijft hun hele leven zo. Zij moeten hiermee leren leven.  

KLANKBORDGROEP OUDERS 

Een klankbordgroep voor ouders van transgender jongeren werd georganiseerd tijdens een bijeenkomst van vzw 

Berdache, de Vlaamse vereniging voor ouders met een gendervariant kind. Er werd eerst een korte inleiding 

gehouden over transgender personen en suïcide, het onderwerp suïcide algemeen (wat drijft iemand tot 

zelfmoord, suïcidaliteit als complex probleem) en het doel van het project. Er waren een 30-tal ouders aanwezig 

tijdens dit gesprek. Het gesprek werd gestructureerd aan de hand van de volgende vragen: 

1.  Hoe heb je de coming out/genderzoektocht van je kind zelf ervaren? 

A) Wat heeft je als ouder hierin geholpen? 

B) Wat heb je als ouder toen gemist? 

2.  Wat zijn de moeilijkheden waar je kind mee worstelt, waarvan je niet goed weet hoe je deze moet 

aanpakken?  

3.  Speelt het thema suïcide binnen jouw gezin? Hoe ga je hiermee om? 

A) Wat zou het makkelijker maken om hiermee om te gaan? Wat zijn voor jou de noden op dit 

vlak? 

4.  Op welke manier kunnen we ouders het best bereiken voor de verspreiding van het project? 

Ouders geven aan dat ze herkenning zoeken: ze willen het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. Daarnaast willen 

ze ook het gevoel hebben dat ze ergens naartoe kunnen, dat er iemand is met kennis van het thema waar ze 

terecht kunnen. Het buddysysteem dat door het TIP wordt opgezet wordt daarom als zeer waardevol onthaald. 

Ook is er nood aan informatie rond het transgenderthema. Ouders van een non-binair kind geven aan dat er 

vooral over die non-binariteit niet veel te vinden is en hebben het hier heel moeilijk mee. Zij geven aan dat ze 

het veel makkelijker zouden kunnen begrijpen en accepteren als hun kind een binaire genderidentiteit had. 

Ouders geven aan dat een transgender kind heel hun leven een extra zorg blijft. Ze blijven zich zorgen maken, 

ook al ligt de transitie al jaren achter hen. Sommigen geven aan dat dit een blijvend gevoel is, dat ze ongerust 

zijn dat er toch wel eens iets kan gebeuren. Dit zorgt voor extra stress en spanning die men dan ook weer soms 

uitstraalt naar het kind. Zeker met een transgender kind met zelfmoordgedachten is dit zeer zwaar voor ouders. 

Soms moeten er maatregelen genomen worden (bv kind mag niet meer alleen in een kamer zijn) en dit weegt 

door op heel het gezin. Verschillende ouders benadrukken daarom de nood aan zelfzorg.  
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Ouders geven ook aan dat het zeer moeilijk is wanneer er een zelfdoding was binnen de transgender 

gemeenschap. Een ouder geeft bijvoorbeeld aan dat zij uit reflex heel bewust heel positief ging doen over 

dagelijkse dingen tegen haar transgender kind, om te zorgen dat die zelf niet in de negativiteit bleef hangen. Een 

postventieplan kan voor ouders handig zijn (wat doe ik als ouder bij een zelfdoding in de omgeving van mijn 

kind), en de mogelijkheid van een soort van slachtofferhulp voor de jongeren die hen kan opvangen op dit 

moment.  

Ouders hebben het ook over de ontoegankelijkheid van hulpverlening. Men heeft het vooral over de 

zelfmoordlijn en lijnen specifiek gericht op jongeren, zoals Awel: als het suïcidale kind hier op een cruciaal 

moment naar belt zijn deze soms overbelast en dit heeft natuurlijk een zeer negatief effect. Dit zorgt ervoor dat 

jongeren hier geen beroep meer zullen op doen. Een ouder vertelt dat zij daarom een alternatief systeem hebben 

ontwikkeld waarbij hun kind 24/24 kan bellen naar de coördinator van de oudervereniging. Er zijn ondertussen 

verschillende jongeren die zo’n afspraak hebben met deze moeder. Dit betekent dat zij zich 24/24 engageert om 

klaar te staan voor suïcidale jongeren, wat op zich wel een zware taak is voor een vrijwilliger.  

Er wordt ook aangegeven dat er moet rekening gehouden worden met de leefwereld van jongeren, door bv een 

interactief element toe te voegen aan de transgender tool, zoals de optie om te chatten. Dit is voor jongeren een 

zeer laagdrempelige manier om over hun zelfmoordgedachten te praten. Bellen doen zij volgens sommige ouders 

niet snel. 

Het thema automutilatie wordt ook aangehaald: ouders vinden het moeilijk om hier op een goeie manier mee 

om te gaan, en vooral de communicatie errond. Communicatie met je transgender en mogelijk suïcidaal kind is 

algemeen een belangrijk thema voor ouders waar zij veel vragen over hebben. Ouders willen wel een sfeer van 

openheid en positiviteit creëren, maar in de praktijk blijkt dit moeilijk. 

BEÏNVLOEDBARE FACTOREN 

Gebaseerd op de literatuurstudie en klankbordgesprekken werden drie centrale factoren gekozen waarop zal 

worden ingewerkt binnen deze interventie: zelfaanvaarding, copingstrategieën en sociale steun van ouders. 

Volgend overzicht geeft deze drie factoren en de geassocieerde concepten uit de literatuur weer: 

Zelfaanvaarding Copingstrategieën Sociale steun van ouders 

Identiteit begrijpen en 

omschrijven 

Transgender trots 

Zelfvertrouwen, sense of personal 

mastery 

Geïnternaliseerde transfobie 

Zelf-affirmatieve coping 

Cognitive reframing 

Taak-georiënteerde coping 

Actief hulp en steun zoeken 

Acceptatie genderidentiteit 

Affirmatie genderidentiteit 

Steun tijdens transitie 

Gezinsfunctioneren, 

communicatiestijlen  

Tabel 1: beïnvloedbare factoren en deelconcepten. 
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STAP 2: CONCRETE DOELSTELLIN GEN 

Zoals beschreven in het Intervention Mapping Protocol (Eldredge et al., 2016), werden na het bepalen van de 

noden en beïnvloedbare factoren concrete doelstellingen geformuleerd aan de hand van gedrags- en 

omgevingsuitkomsten, waaraan gedragsdoelen zijn verbonden. De beoogde gedragsuitkomsten voor 

transgender personen die voor deze interventie werden gekozen zijn a) transgender personen aanvaarden de 

eigen genderidentiteit, en b) transgender personen gebruiken actieve copingstrategieën. De beoogde 

omgevingsuitkomst die werd gekozen is dat transgender personen (jongeren) ondersteund worden door hun 

sociale omgeving, meer bepaald hun ouders. Onderstaande tabellen geven de gedragsdoelen per gedrags- en 

omgevingsuitkomst weer. Elk gedragsdoel bestaat daarnaast uit verschillende veranderingsdoelen, die inwerken 

op één van de persoonlijke determinanten kennis, attitude, eigen-effectiviteit (in welke mate men zichzelf in 

staat voelt iets te doen) en vaardigheden. 

GEDRAGSUITKOMST 1: transgender personen aanvaarden de eigen genderidentiteit 

 GEDRAGS-
DOELEN 

DETERMINANTEN 

Kennis Attitude Eigen-effectiviteit Vaardigheden 

Transgender 
personen 
benoemen zichzelf  

 

kennen de 
verschillende 
componenten van 
seksuele identiteit  

weten dat ze niet de 
enige transgender 
persoon zijn 

weten dat 
transgender zijn niet 
je volledige identiteit 
bepaalt 

weten dat er een 
grote diversiteit aan 
LGBT+ identiteiten is 

hebben een positieve 
attitude tegenover 
transgender zijn 

hebben er 
vertrouwen in dat ze 
kunnen praten over 
hun transgender 
identiteit en 
gevoelens 

kunnen hun gender 
omschrijven in eigen 
woorden 

Transgender  
personen 
accepteren hun 
genderidentiteit 

  

herkennen transfobe 
boodschappen 

zijn zich bewust van 
discriminatie en 
stigmatisatie 

staan positief 
tegenover LGBT+ 
identiteiten 

  

  

voelen zich in staat 
transfobe 
boodschappen te 
herkennen en niet te 
internaliseren 

zijn trots op hun 
identiteit 

vinden zichzelf 
waardevol 

hebben een positief 
zelfbeeld en 
toekomstbeeld 

zijn in staat hun eigen 
stereotype 
beeldvorming aan te 
passen 

Tabel 2: gedrags- en veranderingsdoelen voor gedragsuitkomst 1. 
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GEDRAGSUITKOMST 2: transgender personen gebruiken actieve copingstrategieën 

 GEDRAGS-
DOELEN 

DETERMINANTEN 

Kennis Attitude Eigen-effectiviteit Vaardigheden 

Transgender 
personen 
gebruiken actieve 
coping-strategieën  

herkennen passieve 
en destructieve 
copingstijlen (bv. 
vermijding, 
automutilatie, 
middelengebruik) 

kennen gezonde 
copingstijlen 

Zien de voordelen 
van een actieve 
copingstijl  

voelen zich in staat 
om problemen op 
een actieve manier 
aan te pakken 

vertrouwen erop dat 
ze manieren van 
gezonde coping 
kunnen aanleren 

leren eigen gevoelens 
en gedrag inschatten 

gebruiken gezonde 
manieren van 
emotieregulering / 
zelfbescherming / 
omgaan met 
problemen 

Transgender 
personen  
zoeken hulp 
wanneer nodig 

weten wanneer ze 
hulp nodig hebben 

weten welke kanalen 
welke hulp kunnen 
bieden 

 
kennen online 
hulpverlening om 
veerkracht te 
versterken / sociale 
steun / 
zelfmoordgedachten 

erkennen dat 
hulpverlening zinvol 
kan zijn 

  

  

voelen zich in staat 
zelf hulp te zoeken 

Vragen hulp wanneer 
nodig 

  

Transgender 
personen  
zoeken hulp indien 
ze een transitie 
wensen 

kennen opties voor 
transitie 

weten welke kanalen 
hulp kunnen bieden 
in het kader van een 
transitie 

Weten dat een 
transitie een 
individuele keuze is, 
geen vast traject 

hebben een correct 
beeld van een 
transitie 
(wachtlijsten/complic
aties/sociale 
transitie/ financieel) 

 voelen zich in staat 
zelf hulp te zoeken 
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Transgender 
personen gaan om 
met de gedachte 
aan zelfmoord 

   

weten dat ze niet de 
enige met deze 
gevoelens zijn 

weten welke kanalen 
hulp kunnen bieden 

Hebben kennis over 
oorzaken en 
waarschuwingssignal
en van suïcidaal 
gedrag 
 
weten dat praten 
over suïcidale 
gevoelens kan helpen 

hebben een positieve 
attitude tegenover 
hulpverleners en hulp 
zoeken  

voelen zich in staat 
om zelf hulp te 
zoeken bij de 
gedachte aan 
zelfmoord 

 zijn in staat om niet 
te ageren op de 
gedachte aan 
zelfmoord 

kunnen hun suïcidale 
gevoelens uiten 

zijn in staat om de 
eigen gevoelens en 
gedrag in te schatten 

 

 

Transgender 
personen zoeken 
steun bij 
gelijkgestemden 

  

Kennen het belang 

van sociale steun 

kennen verenigingen 

kennen de LGBT+ 
gemeenschap en de 
diversiteit 
daarbinnen 

kennen diverse 
vormen van 
community support 
(bv online) 

weten dat ook voor 
hun omgeving steun 
belangrijk kan zijn 

weten dat er voor 
hun omgeving ook 
steun bestaat 

voelen zich deel van 
een community 

Zien de voordelen 
van praten met 
gelijkgestemden 

voelen zich in staat 
aansluiting te zoeken 
bij een community 

Zijn in staat te 
focussen op steun die 
aanwezig is ipv steun 
die afwezig is 

hebben sociale 
vaardigheden om 
contact te kunnen 
maken met anderen 
die je niet kent 

 

Transgender 
personen bewaken 
hun grenzen 

leren ongewenst 

gedrag te herkennen 

en benoemen 

herkennen transfobe 

boodschappen en 

transfoob geweld 

kennen de impact 

van transfoob geweld 

op gezondheid 

zijn ervan overtuigd 
dat negatieve 
reacties niet hun 
schuld zijn 

vinden het zinvol om 
voor zichzelf op te 
komen 

voelen zich in staat 
om hun grenzen aan 
te geven 

voelen zich in staat 
om voor zichzelf op 
te komen 

kunnen hun grenzen 
bewaken 
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Transgender 
personen doen een 
melding als hun 
rechten 
geschonden 
worden 

 

weten dat ze een 

klacht kunnen 

indienen (en voor 

welke situaties) 

weten waarom een 

klacht in te dienen 

weten waar ze een 

klacht kunnen 

indienen (voor welke 

situaties) 

weten welke 

instanties hulp 

kunnen bieden bij het 

melden 

staan positief 
tegenover een 
melding doen 

voelen zich in staat 
om een klacht in te 
dienen 

 

Tabel 3: gedrags- en veranderingsdoelen voor gedragsuitkomst 2. 

 

OMGEVINGSUITKOMST 1: ouders ondersteunen hun gendervariant kind 

 OMGEVINGS-

DOELEN 

DETERMINANTEN 

Kennis Attitude Eigen-effectiviteit Vaardigheden 

Ouders erkennen 

de 

gendervariantie/ 

genderidentiteit 

van het kind 

 

hebben kennis van de 

concepten mbt 

seksuele identiteit 

staan positief 

tegenover 

gendervariantie 

nemen 

gendervariantie 

ernstig 

voelen zich in staat 

om de 

genderidentiteit te 

erkennen 

gebruiken 

consequent de 

gewenste voornaam 

en 

voornaamwoorden 

Ouders 

ondersteunen kind 

bij een transitie 

kennen de transitie 

opties 

Weten dat sociale 

steun een 

beschermende factor 

is voor transgender 

jongeren 

staan positief 

tegenover transitie 

voelen zich in staat 

kind te steunen 

doorheen de transitie 
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Ouders zoeken 

indien nodig hulp 

voor hun kind  

weten waar ze 

terecht kunnen voor 

hulp 

weten wanneer hun 

kind hulp nodig heeft 

staan positief 

tegenover 

hulpverlening 

voelen zich in staat 

hulp te zoeken indien 

nodig 

kunnen praten over 

genderidentiteit 

Ouders 

communiceren  

met hun kind over 

mentaal 

welbevinden en 

zelfmoord-

gedachten 

weten welke 

moeilijkheden hun 

kind kan ervaren 

kennen de 

problematiek rond 

trans en suïcidaliteit 

 

vinden het belangrijk 

om te communiceren 

over mentaal 

welbevinden 

vinden het belangrijk 

om te communiceren 

over zelfmoord-

gedachten 

nemen suïcidaliteit 

ernstig 

voelen zich in staat 

om gesprek te voeren 

rond mentaal welzijn 

voelen zich in staat 

een gesprek te 

voeren rond 

zelfmoordgedachten 

hebben constructieve 

communicatie-skills 

Ouders zoeken 

hulp of steun voor 

zichzelf 

hebben kennis van 

hulpverlenings-

kanalen 

kennen de algemene 

online ouder tool 

hebben kennis van de 

oudergroep 

staan positief 

tegenover hulp 

zoeken voor zichzelf 

voelen zich in staat 

hulp of steun te 

zoeken voor zichzelf 

  

Ouders doen aan 

zelfzorg 

weten wat zelfzorg is hechten belang aan 

zelfzorg 

voelen zich in staat 

tijd vrij te maken voor 

zichzelf 

ontwikkelen 

manieren van 

zelfzorg 

Tabel 4: gedrags- en veranderingsdoelen voor omgevingsuitkomst 1. 
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STAP 3: METHODEN EN TOEPASSINGEN 

Er werd gekozen voor een online interventie in de vorm van een website, genaamd ‘Gendervonk’. Het internet 

is vandaag de meest toegankelijke manier om informatie over te brengen, zeker voor jongeren die met het 

internet zijn opgegroeid. Recent onderzoek toont aan dat 99,5% van de Vlaamse jongeren (13 – 18 jaar) dagelijks 

het internet gebruikt (Symons, Ponnet, Walrave, & Heirman, 2017). Het internet blijkt effectief voor interventies 

gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid, evenals voor de preventie van suïcide (Burns, Davenport, 

Durkin, Luscombe, & Hickie, 2010; Ybarra & Eaton, 2005). Jongeren gebruiken het internet vaak om op zoek te 

gaan naar gezondheidsinformatie, ook over gevoelige thema’s (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg, & Cantrill, 2005). 

Ook in de klankbordgesprekken werd aangegeven dat een website een laagdrempelige manier is om transgender 

jongeren te bereiken.  

Door het verwerken van de interventie in een website kunnen ook de algemene hulpverlenings- en 

suïcidepreventiekanalen makkelijk gelinkt worden aan deze interventie gericht op transgender personen, en kan 

er steeds verwezen worden naar meer informatie op de website www.transgenderinfo.be wanneer mensen 

meer informatie nodig hebben rond het transgenderthema. 

De ontwikkelde website werd opgedeeld in een onderdeel voor transgender personen en een onderdeel gericht 

op ouders van transgender jongeren, en wordt zo op maat gemaakt van de verschillende doelgroepen die we 

wensen te bereiken. Een soortgelijk project ter verbetering van de mentale gezondheid en preventie van suïcide 

in Australië, zowel gericht op jongeren als op hun ouders (www.ReachOut.com – niet transgender of LGBT- 

specifiek), bleek eerder al effectief (Vogl, Ratnaike, Ivancic, Rowley, & Chandy, 2016).  

Hoewel uit de literatuur blijkt dat interventies op maatschappelijk niveau nodig en misschien zelfs effectiever 

zijn, focust deze interventie enkel op het individuele en directe omgevingsniveau. Om toch ook op 

maatschappelijk niveau in te werken, werd een tool ontwikkeld in samenwerking met het TIP in het kader van 

een bachelorproef Toegepaste Psychologie aan de Howest geïntegreerd in de website. Deze tool richt zich op 

potentiële bondgenoten van transgender personen en bestaat uit twee verhalen over alledaagse situaties 

waarmee transgender personen te maken krijgen. Het doel van deze tool is mensen laten inleven in alledaagse 

situaties die transgender personen meemaken, en zo ook hun bewustzijn te vergroten.  

GETUIGENISSEN 

Er wordt doorheen de hele interventie gebruik gemaakt van rolmodellen, zoals ook aangegeven in de 

klankbordgesprekken. Aan elk onderdeel van de website zijn getuigenissen van holebi- en transgender personen 

verbonden in de vorm van thematische video’s en quotes, die indirect de boodschappen bevatten die in de 

inhoud van de webpagina zitten vervat. Het gebruik van getuigenissen kan gezien worden als een soort van ‘peer-

based outreach’, waarbij personen waarmee men zich kan identificeren hulp bieden (Clements-Nolle, Marx, & 

Katz, 2006). Elke getuigenis wordt voorzien van context en verwijzing naar verdere informatie en hulpverlening. 

Een belangrijk aspect hierbij is dat de getuigenissen en quotes een realistisch en genuanceerd beeld geven van 

de beleefde werkelijkheid van transgender personen. Daarom worden ook steeds verschillende personen aan 

het woord gelaten. Dit heeft ook als doel om de diversiteit binnen de transgendergemeenschap zoveel mogelijk 

te weerspiegelen, waardoor personen rolmodellen kunnen vinden die aansluiten bij zichzelf. 

PAGINA’S VOOR TRANSGENDER PERSONEN 

Elke webpagina gericht op genderzoekende en transgender personen bevat eerst een informatief stuk om de 

kennis en het bewustzijn van transgender personen over genderidentiteit, copingstrategieën en 

zelfmoordgedachten te vergroten. 

http://www.transgenderinfo.be/
http://www.reachout.com/
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Een volgend onderdeel bevat tips over wat transgender personen zelf kunnen doen om zich beter in hun vel te 

voelen, bij zelfmoordgedachten of wanneer ze te maken krijgen met negatieve reacties. Hiermee worden 

personen aangezet tot het verbeteren van de eigen vaardigheden en copingstrategieën. 

Daarna volgt een onderdeel over waar men terecht kan in verschillende situaties, met als doel mensen op een 

laagdrempelige manier naar de geschikte hulpverlening te leiden. Ook wordt doorverwezen naar transgender 

verenigingen, met als doel het vergroten van de sociale steun van mensen die in een gelijkaardige situatie zijn. 

Er werd doorheen de ontwikkeling van het project gekozen om het onderdeel voor transgender personen niet 

specifiek op transgender jongeren te focussen, maar meer algemeen op iedereen die zich als transgender of 

genderzoekend identificeert. De video’s bevatten dan ook getuigenissen van personen van uiteenlopende 

leeftijden. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen de LGBT+ gemeenschap, hoewel 

de intersectionele aanpak binnen het project voorlopig beperkt bleef, voornamelijk wegens gebrek aan tijd en 

middelen. Een latere evaluatie van het project moet bepalen of een aangepaste aanpak of herformulering voor 

specifieke doelgroepen nodig is.  

PAGINA’S VOOR OUDERS VAN TRANSGENDER JONGEREN 

De webpagina’s voor ouders bevatten eerst een kort informatief stuk om de kennis en het bewustzijn over 

transgender zijn en het mentaal welzijn van hun kind te vergroten. Daarna wordt een vraag-en-antwoord 

structuur gebruikt: hierdoor kunnen ouders zelf kiezen welke informatie voor hen relevant is (tailoring). Ouders 

kunnen zich immers op verschillende momenten van het proces van aanvaarding bevinden: de ene ouder heeft 

net ontdekt dat diens kind genderzoekend is en heeft nood aan basisinformatie en tips rond gendervariantie, de 

andere zit al een tijdje in een dergelijk proces traject en wil diens kind ondersteunen bij de transitie. Nog anderen 

hebben vooral vragen over het mentaal welzijn en suïcidaal gedrag van hun kind. Door een openklikbare vraag-

en-antwoord structuur te gebruiken kunnen ouders snel op maat gemaakte informatie vinden die van toepassing 

is op hun persoonlijke situatie. 

Elk antwoord binnen de vraag-en-antwoord structuur is als volgt opgevat:  

1. Erkenning: wat je je als ouder afvraagt, waar je het moeilijk mee hebt of waar je je zorgen over maakt 

is normaal. 

2. Kadering en informeren: vanuit onderzoek of vanuit de praktijk wordt meer uitleg gegeven over het 

thema van de vraag en worden perspectieven en tips aangeboden. 

3. Doorverwijzing: naar relevante hulpverleningskanalen, interessante artikels of meer informatie. 

Elke ouder-pagina wordt opnieuw afgesloten met informatie over hulpverlening in verschillende situaties (in het 

kader van de gendervariantie, bij mentale problemen, bij suïcidale gedachten, in crisissituaties). Onder het 

onderdeel ‘zelfzorg’ voor ouders is een getuigenis van een ouderpaar met een gendervariant kind opgenomen. 

Tegelijk wordt daar verwezen naar de oudervereniging, met als doel sociale steun van ouders in een gelijkaardige 

situatie te verhogen. 
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STAP 4: ONTWIKKELING VAN DE PROGRAMMAMATERIALEN 

STRUCTUUR VAN DE WEBSITE 

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de structuur van de website www.gendervonk.be: 

 

Figuur 1: structuur website www.gendervonk.be. 

INHOUD VAN DE WEBSITE 

Na het bepalen van de methoden en toepassingen en het opstellen van de structuur van de website werd de 

inhoud van de website uitgewerkt. Hierbij werd regelmatig feedback gevraagd aan de partners die betrokken 

waren bij het project: vzw Berdache, Wel Jong Niet Hetero (WJNH), Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning 

(Expoo), Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGL) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). 

Tabellen 5 en 6 geven een overzicht van de onderdelen en inhoud van de website en de veranderingsdoelen 

waarop ze inwerken: 

 
TRANSGENDER PERSONEN 

 

 
WEBSITEPAGINA EN INHOUD 

 
DETERMINANTEN EN VERANDERINGSDOELEN 

 

‘Op zoek naar jezelf’ 
 

- Uitleg genderidentiteit, 
transgender 

- Filmpje: wat betekent 
gender voor jou? 
 

- Uitleg zelfaanvaarding 
- Filmpje: jezelf aanvaarden 

als LGBT+ persoon 
 

 
Kennis 
kennen de verschillende componenten van seksuele identiteit  
weten dat ze niet de enige transgender persoon zijn 
weten dat transgender zijn niet je volledige identiteit bepaalt 
weten dat er een grote diversiteit aan LGBT+ identiteiten is 
kennen opties voor transitie 
Weten dat een transitie een individuele keuze is, geen vast traject 
weten welke kanalen hulp kunnen bieden in het kader van een 
transitie 
 
Attitude 

http://www.gendervonk.be/
http://www.gendervonk.be/
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- Uitleg transitie als 
individueel traject 

 
- Uitleg coming out 
- Filmpje: vertel je aan 

anderen dat je LGBT+ 
bent? 
 

- Uitleg hulpverlening 
- Waar kan je terecht? 

 

hebben een positieve attitude tegenover transgender zijn 
staan positief tegenover LGBT+ identiteiten 
 
Eigen-effectiviteit 
hebben er vertrouwen in dat ze kunnen praten over hun transgender 
identiteit en gevoelens 
 
Vaardigheden 
kunnen hun gender omschrijven in eigen woorden 
zijn trots op hun identiteit 
vinden zichzelf waardevol 
hebben een positief zelfbeeld en toekomstbeeld 
zijn in staat hun eigen stereotype beeldvorming aan te passen 
 

 

‘Goed in je vel’ 
 

- Uitleg copingstrategieën 
- Filmpje: wat doe jij als je 

je slecht voelt? 
 

- Zelf aan de slag 

 Zelfzorg 

 Praten 

 Bewegen 

 Online hulp 
 

- Uitleg transitie (voor, 
tijdens, na) 

- Filmpje: hoe zorg ik voor 
mezelf tijdens een 
transitie? 
 

- Uitleg hulpverlening 
- Filmpje: wanneer heb je 

hulp nodig? 
- Waar kan je terecht? 

 

 
Kennis 
herkennen passieve en destructieve copingstijlen (bv. vermijding, 
automutilatie, middelengebruik) 
kennen gezonde copingstijlen 
kennen online hulpverlening om veerkracht te versterken / sociale 
steun / zelfmoordgedachten 
weten wanneer ze hulp nodig hebben 
weten welke kanalen welke hulp kunnen bieden 
hebben een correct beeld van een transitie (wachtlijsten/ 
complicaties/ sociale transitie/ financieel) 
 
Attitude 
Zien de voordelen van een actieve copingstijl 
erkennen dat hulpverlening zinvol kan zijn 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat om problemen op een actieve manier aan te 
pakken 
vertrouwen erop dat ze manieren van gezonde coping kunnen 
aanleren 
voelen zich in staat zelf hulp te zoeken 
 
Vaardigheden 
leren eigen gevoelens en gedrag inschatten 
gebruiken gezonde manieren van emotieregulering / zelfbescherming 
/ omgaan met problemen 
Vragen hulp wanneer nodig 
 

 
‘Negatieve reacties’ 
 

- Uitleg gendernormen, 
transfobie en negatieve 
reacties 

- Filmpje: krijg je soms 
negatieve reacties? 

 
- Wat kan je zelf doen? 

 Grenzen stellen 

 na een negatieve 
ervaring 

 
Kennis 
leren ongewenst gedrag te herkennen en benoemen 
zijn zich bewust van discriminatie en stigmatisatie 
herkennen transfobe boodschappen en geweld 
kennen de impact van transfoob geweld op gezondheid 
weten dat ze een klacht kunnen indienen (en voor welke situaties) 
weten waarom een klacht in te dienen 
weten waar ze een klacht kunnen indienen (voor welke situaties) 
weten welke instanties hulp kunnen bieden bij het melden 
 
Attitude 
zijn ervan overtuigd dat negatieve reacties niet hun schuld zijn 
vinden het zinvol om voor zichzelf op te komen 
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- Uitleg hulpverlening 
- Waar kan je terecht? 

 
 

staan positief tegenover een melding doen 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat transfobe boodschappen te herkennen en niet te 
internaliseren 
voelen zich in staat om hun grenzen aan te geven 
voelen zich in staat om voor zichzelf op te komen 
voelen zich in staat om een klacht in te dienen 
 
Vaardigheden 
kunnen hun grenzen bewaken 
 

 

‘Anderen ontmoeten’ 
 

- Uitleg sociale steun 
- Filmpje: voel je je thuis 

binnen de LGBT+ 
gemeenschap? 

 
- Trans personen 

ontmoeten 

 Verenigingen 

 Online  
 

- Steun voor je omgeving 
 

 
Kennis 
Kennen het belang van sociale steun 
kennen verenigingen 
kennen de LGBT+ gemeenschap en de diversiteit daarbinnen 
kennen diverse vormen van community support (bv online) 
weten dat ook voor hun omgeving steun belangrijk kan zijn 
weten dat er voor hun omgeving ook steun bestaat 
 
Attitude 
voelen zich deel van een community 
Zien de voordelen van praten met gelijkgestemden 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat aansluiting te zoeken bij een community 
 
Vaardigheden 
Zijn in staat te focussen op steun die aanwezig is ipv steun die afwezig 
is 
hebben sociale vaardigheden om contact te kunnen maken met 
anderen die je niet kent 
 

 

‘Denken aan zelfmoord’ 
 

- Intro suïcidegedachten 
- Filmpje: wat als je het niet 

meer ziet zitten? 
 

- Zelf aan de slag 

 Praten 

 Online hulp 

 Safety plan 
 

- Uitleg zelfdoding in je 
omgeving 
 

- Hulpverlening 
- Filmpje: wanneer heb je 

hulp nodig? 
- Waar kan je terecht? 
- Wat bij een crisismoment? 

 

 
Kennis 
weten dat ze niet de enige met deze gevoelens zijn 
weten welke kanalen hulp kunnen bieden 
Hebben kennis over oorzaken en waarschuwingssignalen van suïcidaal 
gedrag 
weten dat praten over suïcidale gevoelens kan helpen 
 
Attitude 
hebben een positieve attitude tegenover hulpverleners en hulp 
zoeken 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat om zelf hulp te zoeken bij de gedachte aan 
zelfmoord 
 
Vaardigheden 
zijn in staat om niet te ageren op de gedachte aan zelfmoord 
kunnen hun suïcidale gevoelens uiten 
zijn in staat om de eigen gevoelens en gedrag in te schatten 
 

Tabel 5: veranderingsdoelen inhoud van de pagina’s voor transgender personen. 
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OUDERS VAN TRANSGENDER JONGEREN  

 

 
WEBSITEPAGINA EN INHOUD 

 
DETERMINANTEN EN VERANDERINGSDOELEN 

 

‘Mijn kind begrijpen’ 
 

- Uitleg gendervariantie 
 

- Vragen 

 Is mijn kind 
transgender? 

 Kan mijn kind holebi 
en trans zijn? 

 Is het een fase? 

 Trans en ASS 

 Wat is de oorzaak? 

 Ik heb het er als ouder 
moeilijk mee 
 

- Hulpverlening 
- Waar kan ik terecht? 

 

 
Kennis 
hebben kennis van de concepten m.b.t. seksuele identiteit 
weten wanneer hun kind hulp nodig heeft 
 
Attitude 
staan positief tegenover gendervariantie 
nemen gendervariantie ernstig 
 

 

‘Mijn kind steunen’ 
 

- Uitleg kind steunen 
- Filmpje: tips voor ouders 

 
- Vragen 

 Omgaan met 
gendervariantie 

 Tijdens een transitie 
 

 
Kennis 
Weten dat sociale steun een beschermende factor is voor transgender 
jongeren 
weten waar ze terecht kunnen voor hulp 
kennen de transitie opties 
 
Attitude 
staan positief tegenover gendervariantie 
nemen gendervariantie ernstig 
staan positief tegenover hulpverlening 
staan positief tegenover transitie 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat om de genderidentiteit te erkennen 
voelen zich in staat hulp te zoeken indien nodig 
voelen zich in staat kind te steunen doorheen de transitie 
 
Vaardigheden 
gebruiken consequent de gewenste voornaam en voornaamwoorden 
kunnen praten over genderidentiteit 
 

 

‘Mijn kind en mentaal welzijn’ 
 

- Uitleg mentaal welzijn 
kind 

 
- Vragen 

 Mijn kind is 
neerslachtig 

 
Kennis 
weten welke moeilijkheden hun kind kan ervaren 
weten wanneer hun kind hulp nodig heeft 
weten waar ze terecht kunnen voor hulp 
 
Attitude 
staan positief tegenover hulpverlening 
vinden het belangrijk om te communiceren over mentaal welbevinden 
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 Hoe praten met mijn 
kind? 

 Zelfverwonding 

 Alcohol en drugs 

 Beroepsgeheim 
 

- Hulpverlening 
- Waar kan je terecht? 

 

Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat hulp te zoeken indien nodig 
voelen zich in staat om gesprek te voeren rond mentaal welzijn met 
hun kind 
 
Vaardigheden 
hebben constructieve communicatie-skills 

 
‘Mijn kind denkt aan 
zelfmoord’ 
 

- Uitleg oorzaken van 
suïcidaliteit 
 

- Vragen 

 Mijn kind denkt aan 
zelfmoord 

 Praten over zelfdoding 

 Wat na een poging 

 Zelfdoding in de 
omgeving van mijn 
kind 

 Verontrustende 
inhoud op social media 
 

- Hulpverlening 
- Bij een crisis 
- Waar kan je terecht? 

 

 
Kennis 
kennen de problematiek rond trans en suïcide 
weten wanneer hun kind hulp nodig heeft 
kennen de algemene online ouder tool 
weten waar ze terecht kunnen voor hulp 
 
Attitude 
vinden het belangrijk om te communiceren over zelfmoordgedachten 
nemen de suïcidaliteit ernstig 
staan positief tegenover hulpverlening 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat een gesprek te voeren rond zelfmoordgedachten 
met hun kind 
voelen zich in staat hulp te zoeken indien nodig 
 
Vaardigheden 
hebben constructieve communicatie-skills 

 
‘Zorg voor mezelf’ 
 

- Uitleg zelfzorg 
 

- Vragen 

 Sociaal leven 

 Ouders in gelijkaardige 
situatie 

 Transgenderthema 
weegt op ons gezin 

 Mijn partner en ik 
zitten niet op dezelfde 
lijn 
 

- Hulpverlening 
- Filmpje: ouders van een 

transgender kind aan het 
woord 

- Waar kan je terecht? 
 

 
Kennis 
weten wat zelfzorg is 
hebben kennis van hulpverleningskanalen 
hebben kennis van de oudergroep 
 
Attitude 
hechten belang aan zelfzorg 
staan positief tegenover hulp zoeken voor zichzelf 
 
Eigen-effectiviteit 
voelen zich in staat tijd vrij te maken voor zichzelf  
voelen zich in staat hulp of steun te zoeken voor zichzelf 
 
Vaardigheden 
ontwikkelen manieren van zelfzorg 

Tabel 6: veranderingsdoelen inhoud van de pagina’s voor ouders van transgender jongeren. 
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GETUIGENISSEN 

De getuigenissen werden door het TIP en çavaria samen uitgewerkt. Getuigen werden gezocht via een algemene 

oproep op de sociale mediakanalen van beide organisaties. Met potentiële getuigen werd eerst een 

voorbereidend interview afgenomen. Hierbij werd aan de persoon in detail het doel van het project en de video’s 

uitgelegd en ingegaan op mogelijke gevolgen van herkenbaar in een video getuigen. Het interview had ook als 

doel meer te weten te komen over het verhaal van de potentiële getuigen, en hun draagkracht in te schatten. 

Na deze interviews werden thematische scripts opgesteld rond de thema’s die aan bod zouden komen in de 

video’s (zie tabel 5 en 6). Vervolgens werden de getuigen uitgenodigd op één van de twee opnamedagen, die 

plaatsvonden in januari 2019. Voor elke getuige werd een uur opnametijd uitgetrokken, waarin de getuigenis in 

interviewstijl werd opgenomen. Gezien de gevoelige thema’s die aan bod kwamen in de interviews werd veel 

aandacht besteed aan het welzijn van de getuigen. Voor elke opname was tijd voor onthaal voorzien, waarbij 

alles nogmaals werd overlopen. Na de opname was er opvang voor de getuigen voorzien, mochten zij het moeilijk 

hebben of willen napraten over dingen die tijdens de opname werden gezegd.  

Het filmen en monteren van de getuigenissen werd uitbesteed, maar de TIP medewerker was wel aanwezig bij 

het selecteren van de fragmenten die zouden worden gebruikt in de video’s. Deze werden per thema 

gemonteerd en aangevuld met passende muzikale fragmenten. Na de eerste montage werd een avond 

georganiseerd waarop de getuigen de video’s konden bekijken en feedback konden geven. Zij konden ook 

aangeven welke fragmenten zij niet in de video’s wouden. De video’s werden aangepast na feedback van de 

getuigen. 

Na het bekijken van de finale versie van de video’s werd uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gevraagd 

voor het gebruik van de getuigenis binnen het project. De getuigen zijn op de hoogte dat zij op elk moment hun 

getuigenis kunnen intrekken, ook na het project, en dat enkel de citaten worden gebruikt waarvoor zij hun 

toestemming gaven. In lijn met de vereisten voor ethische goedkeuring van het UZ Gent gaven de getuigen aparte 

toestemming voor elk mogelijk gebruik van de getuigenis: binnen de website, op social media, in lezingen of 

workshops van het TIP of çavaria. Er werd afgesproken dat enkel de trailer mag worden gebruikt voor social 

media. De video’s met de eigenlijke getuigenissen zijn enkel beschikbaar binnen de context van de websites 

waarvoor ze werden ontwikkeld, zodat personen ook direct de gekoppelde verwijzingen naar hulp en verder 

informatie bij de video’s vinden. 
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STAP 5: IMPLEMENTATIE EN BEHOUD 

De website werd gelanceerd op 10 september 2019, Internationale Dag van de Suïcidepreventie, in 

samenwerking met çavaria en het VLESP. Gelijktijdig werd binnen hetzelfde project ook de vernieuwde website 

www.lumi.be gelanceerd door çavaria. Dit is een website ter ondersteuning van holebi- en transgender 

personen, niet specifiek naar transgender personen gericht. Via https://zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-

nodig/lgbt wordt op de website van de Zelfmoordlijn1813 doorverwezen naar beide websites. 

Er werd een trailer gemaakt voor publicatie op de sociale mediakanalen van het TIP, çavaria en het VLESP. Zoals 

afgesproken werd enkel deze trailer gepubliceerd op sociale media. Via deze kanalen ontbreekt immers ook de 

kadering en verwijzingen naar hulp die op de websites wel te vinden zijn. De lancering ging gepaard met een 

uitgebreid artikel, inclusief 2 getuigenissen, in de Standaard. Partnerorganisaties werden aangeschreven om de 

lancering mee uit te dragen. Promomateriaal (affiches) werd verspreid naar alle hulpverleners die op de 

zorgkaart van het TIP vermeld staan (zie bijlage 1). 

Na de lancering werd de website structureel ingebed in de reguliere werking van het Transgender Infopunt. Dit 

betekent dat de website regelmatig wordt geupdated en aangepast wanneer nodig, en regelmatig in de kijker 

wordt gezet via de verschillende kanalen van het TIP. Het evalueren van de interventie - stap 6 binnen het 

Intervention Mapping Protocol - zal gebeuren in het jaar na de lancering van het project. Op regelmatige basis 

zal binnen de reguliere werking van het TIP bekeken worden waar aanpassingen ter verbetering van de website 

kunnen gemaakt worden. 

De effectiviteit van de website www.lumi.be, die binnen hetzelfde suïcidepreventieproject werd ontwikkeld en 

waarvan de inhoud voor een deel analoog is aan de inhoud op www.gendervonk.be, werd getest door het VLESP. 

Voor de resultaten van deze effectiviteitsstudie verwijzen we naar het rapport van het VLESP. 

  

http://www.lumi.be/
https://zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig/lgbt
https://zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig/lgbt
http://www.lumi.be/
http://www.gendervonk.be/
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: affiche Gendervonk. 

   



28 
 

REFERENTIES 

 

Arcelus, J., Claes, L., Witcomb, G. L., Marshall, E., & Bouman, W. P. (2016). Risk factors for non-suicidal self-
injury among trans youth. The journal of sexual medicine, 13(3), 402-412.  

Bailey, L., J. Ellis, S., & McNeil, J. (2014). Suicide risk in the UK trans population and the role of gender transition 
in decreasing suicidal ideation and suicide attempt. Mental Health Review Journal, 19(4), 209-220.  

Bauer, G. R., Scheim, A. I., Pyne, J., Travers, R., & Hammond, R. (2015). Intervenable factors associated with 
suicide risk in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada. Bmc 
Public Health, 15. doi:10.1186/s12889-015-1867-2 

Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A., & Coleman, E. (2013). Stigma, mental 
health, and resilience in an online sample of the US transgender population. Am J Public Health, 
103(5), 943-951. doi:10.2105/AJPH.2013.301241 

Budge, S. L., Katz-Wise, S. L., Tebbe, E. N., Howard, K. A., Schneider, C. L., & Rodriguez, A. (2013). Transgender 
emotional and coping processes: Facilitative and avoidant coping throughout gender transitioning. The 
Counseling Psychologist, 41(4), 601-647.  

Burns, J. M., Davenport, T. A., Durkin, L. A., Luscombe, G. M., & Hickie, I. B. (2010). The internet as a setting for 
mental health service utilisation by young people. Medical Journal of Australia, 192, S22-S26.  

Clements-Nolle, K., Marx, R., & Katz, M. (2006). Attempted suicide among transgender persons: The influence 
of gender-based discrimination and victimization. Journal of Homosexuality, 51(3), 53-69. 
doi:10.1300/J082v51n03_04 

Dhejne, C., Van Vlerken, R., Heylens, G., & Arcelus, J. (2016). Mental health and gender dysphoria: A review of 
the literature. International Review of Psychiatry, 28(1), 44-57. doi:10.3109/09540261.2015.1115753 

Eldredge, L. K. B., Markham, C. M., Ruiter, R. A., Fernández, M. E., Kok, G., & Parcel, G. S. (2016). Planning 
health promotion programs: an intervention mapping approach: John Wiley & Sons. 

Gisle, L. (2014). Geestelijke gezondheid. In J. Van der Heyden & R. Charafeddine (Eds.), Gezondheidsenquête 
2013. Rapport 1: Gezondheid en Welzijn. . Brussels: WIV-ISP. 

Goldblum, P., Testa, R. J., Pflum, S., Hendricks, M. L., Bradford, J., & Bongar, B. (2012). The Relationship 
Between Gender-Based Victimization and Suicide Attempts in Transgender People. Professional 
Psychology-Research and Practice, 43(5), 468-475. doi:10.1037/a0029605 

Gray, N. J., Klein, J. D., Noyce, P. R., Sesselberg, T. S., & Cantrill, J. A. (2005). Health information-seeking 
behaviour in adolescence: the place of the internet. Social science & medicine, 60(7), 1467-1478.  

Grossman, A. H., D'augelli, A. R., & Frank, J. A. (2011). Aspects of psychological resilience among transgender 
youth. Journal of LGBT Youth, 8(2), 103-115.  

Grossman, A. H., Park, J. Y., & Russell, S. T. (2016). Transgender youth and suicidal behaviors: Applying the 
interpersonal psychological theory of suicide. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 20(4), 329-349. 
doi:10.1080/19359705.2016.1207581 

Haas, A. P., Rodgers, P. L., & Herman, J. L. (2014). Suicide attempts among transgender and gender non-
conforming adults. work, 50, 59.  

Katz-Wise, S. L., Ehrensaft, D., Vetters, R., Forcier, M., & Austin, S. B. (2018). Family functioning and mental 
health of transgender and gender-nonconforming youth in the Trans Teen and Family Narratives 
Project. The Journal of Sex Research, 55(4-5), 582-590.  

Klein, A., & Golub, S. A. (2016). Family Rejection as a Predictor of Suicide Attempts and Substance Misuse 
Among Transgender and Gender Nonconforming Adults. Lgbt Health, 3(3), 193-199. 
doi:10.1089/lgbt.2015.0111 

Marshall, E., Claes, L., Bouman, W. P., Witcomb, G. L., & Arcelus, J. (2016). Non-suicidal self-injury and 
suicidality in trans people: a systematic review of the literature. International Review of Psychiatry, 
28(1), 58-69.  



29 
 

McNeil, J., Ellis, S. J., & Eccles, F. J. (2017). Suicide in trans populations: A systematic review of prevalence and 
correlates. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 4(3), 341.  

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of health and social behavior, 38-56.  

Mizock, L., & Mueser, K. T. (2014). Employment, mental health, internalized stigma, and coping with 
transphobia among transgender individuals. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 
1(2), 146.  

Moody, C., Fuks, N., Peláez, S., & Smith, N. G. (2015). “Without this, I would for sure already be dead”: A 
qualitative inquiry regarding suicide protective factors among trans adults. Psychology of Sexual 
Orientation and Gender Diversity, 2(3), 266.  

Moody, C., & Smith, N. G. (2013). Suicide protective factors among trans adults. Archives of Sexual Behavior, 
42(5), 739-752.  

Motmans, J., de Biolley, I., & Debunne, S. (2010). Being transgender in Belgium: Mapping the social and legal 
situation of transgender people. Retrieved from Brussels:  

Motmans, J., Weyverkens, E., & Defreyne, J. (2018). Transgender in Belgium - ten years later. Retrieved from 
Brussels:  

Perez-Brumer, A., Hatzenbuehler, M. L., Oldenburg, C. E., & Bockting, W. (2015). Individual- and Structural-
Level Risk Factors for Suicide Attempts Among Transgender Adults. Behavioral Medicine, 41(3), 164-
171. doi:10.1080/08964289.2015.1028322 

Pflum, S. R., Testa, R. J., Balsam, K. F., Goldblum, P. B., & Bongar, B. (2015). Social support, trans community 
connectedness, and mental health symptoms among transgender and gender nonconforming adults. 
Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(3), 281.  

Rood, B. A., Puckett, J. A., Pantalone, D. W., & Bradford, J. B. (2015). Predictors of Suicidal Ideation in a 
Statewide Sample of Transgender Individuals. Lgbt Health, 2(3), 270-275. doi:10.1089/lgbt.2013.0048 

Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G., & Grossman, A. H. (2018). Chosen name use is linked to reduced depressive 
symptoms, suicidal ideation, and suicidal behavior among transgender youth. Journal of Adolescent 
Health, 63(4), 503-505.  

Scandurra, C., Amodeo, A. L., Valerio, P., Bochicchio, V., & Frost, D. M. (2017). Minority stress, resilience, and 
mental health: A study of Italian transgender people. Journal of Social Issues, 73(3), 563-585.  

Schomerus, G., Matschinger, H., & Angermeyer, M. C. (2009). The stigma of psychiatric treatment and help-
seeking intentions for depression. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 259(5), 
298-306.  

Seelman, K. L. (2016). Transgender adults’ access to college bathrooms and housing and the relationship to 
suicidality. Journal of Homosexuality, 63(10), 1378-1399.  

Seynaeve, H., Missiaen, J., Portzky, G., Dumon, E., & Motmans, J. (2016). Onderzoek naar het psychisch welzijn 
van Vlaamse holebi's en/of transgender personen. Risico- en beschermende factoren in kaart gebracht 
voor lifetimeprevalentie van sucidepogingen. Ghent University, Ghent.  

Simons, L., Schrager, S. M., Clark, L. F., Belzer, M., & Olson, J. (2013). Parental support and mental health 
among transgender adolescents. Journal of Adolescent Health, 53(6), 791-793.  

Singh, A. A., Hays, D. G., & Watson, L. S. (2011). Strength in the face of adversity: Resilience strategies of 
transgender individuals. Journal of Counseling & Development, 89(1), 20-27.  

Singh, A. A., Meng, S. E., & Hansen, A. W. (2014). “I am my own gender”: Resilience strategies of trans youth. 
Journal of Counseling & Development, 92(2), 208-218.  

Staples, J. M., Neilson, E. C., Bryan, A. E., & George, W. H. (2018). The role of distal minority stress and 
internalized transnegativity in suicidal ideation and nonsuicidal self-injury among transgender adults. 
The Journal of Sex Research, 55(4-5), 591-603.  

Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2017). A qualitative study into parental mediation of 
adolescents' internet use. Computers in Human Behavior, 73, 423-432.  

Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K., & Bockting, W. (2015). Development of the gender minority stress 
and resilience measure. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 65.  



30 
 

Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R. M., & Russell, S. T. (2018). Coping With Sexual Orientation–Related Minority 
Stress. Journal of Homosexuality, 65(4), 484-500.  

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. (2012). Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020. Retrieved from 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-2012-2020 

Vogl, G., Ratnaike, D., Ivancic, L., Rowley, A., & Chandy, V. (2016). One click away? Insights into mental health 
digital self-help by young Australians. In: Sydney: EY and ReachOut. 

Wolford-Clevenger, C., Cannon, C. J., Flores, L. Y., Smith, P. N., & Stuart, G. L. (2017). Suicide Risk Among 
Transgender People: A Prevalent Problem in Critical Need of Empirical and Theoretical Research. 
Violence and Gender, 4(3), 69-72.  

Xavier, J., Honnold, J. A., & Bradford, J. (2007). The health, health related needs, and lifecourse experiences of 
transgender Virginians.  

Ybarra, M. L., & Eaton, W. W. (2005). Internet-based mental health interventions. Mental health services 
research, 7(2), 75-87.  

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-2012-2020

