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Wat is intersekse? 

Als een baby geboren wordt, is het eerste wat mensen willen weten of het een jongen of 
een meisje is. Maar er worden ook baby’s geboren bij wie dat niet goed te zien is. Hun 
lijf ziet er anders uit dan waar mensen aan denken bij een jongen of meisje. Zij kunnen 
dus niet in het hokje ‘meisje’ of ‘jongen’ worden geplaatst. Dat wordt intersekse 
genoemd. Het komt ook voor dat aan de buitenkant niet te zien is dat iemand intersekse 
is, maar dat het in het lijf anders is dan daarbuiten. Daar kan je op ieder moment van je 
leven achterkomen. Zoals bij de geboorte, of bij tieners, bijvoorbeeld als een meisje niet 
ongesteld wordt, maar het kan ook pas veel later blijken.  
Dokters opereren soms intersekse baby’s en kinderen, om ze beter te laten passen binnen 
het hokje ‘meisje’ of ‘jongen’. Deze operaties schenden de mensenrechten van intersekse 
kinderen. Daarbij is er geen noodzaak, en worden ze zonder toestemming uitgevoerd.  

Onder de loep: intersekse 
Leer wat intersekse en seksediversiteit is, en discussieer met 

klasgenoten!
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Stellingen: 
Discussieer in de 

klas! 

Er is meer aandacht 
nodig voor 

intersekse in de 
wereld 

Meisjes verschillen 
onderling veel van 
elkaar, en jongens 

verschillen 
onderling ook veel 

van elkaar 

Ik zou het willen 
weten als een 
vriend van mij 
intersekse is 

HOEVEEL? 
1 op de 90 mensen is 

intersekse. Dat betekent 
dat in Nederland ongeveer 
190.000 mensen intersekse 
zijn. Het idee dat er alleen 
meisjes en jongens zijn in 

de wereld, klopt niet. 
Mensen zijn juist heel 

verschillend, en komen in 
alle vormen en maten voor. 

1
WAAR ZIJN DIE MENSEN? 
Intersekse wordt vaak als 

iets geks gezien, omdat het 
anders is dan mensen 
verwachten. Daarom 
vertellen kinderen of 

mensen het meestal niet. 
Dit zorgt ervoor dat er nóg 
minder gepraat wordt over 

intersekse.

2
HOE ZIET DAT ERUIT? 

Intersekse betekent dat 
iemands lichaam 

meisjeskenmerken én 
jongenskenmerken heeft, of 
dat het anders is dan we van 

meisjes en jongens 
verwachten. Soms is dat aan 
de buitenkant te zien, maar 

soms ook helemaal niet.

3

http://www.seksediversiteit.nl


Zijn intersekse personen mannen of 
vrouwen? 

Intersekse personen voelen zich meestal 
óf een jongen, óf een meisje. Iemands 
gevoel bepaalt dit. Voel jij je een meisje, 
dan ben je dat gewoon. En andersom: 
voel je je een jongen, dan ben je een 
jongen. Het kan ook zijn dat je je geen 
van beide voelt of dat je je nog iets 
anders voelt. Ook dat is prima.  

'Het idee dat er alleen 
meisjes en jongens 
zijn in de wereld, 
klopt niet.' 

Hoe komt het dat maar weinig mensen 
hierover hebben gehoord? 

Mensen verwachten dat iedereen een 
jongen, of een meisje is. Daar wordt een 
volledige mannelijk lichaam, óf volledig 
volledig vrouwelijk lichaam bij 
verwacht. Intersekse personen voldoen 
niet aan deze verwachting. Dit kan 
zorgen voor negatieve gevoelens, omdat 
intersekse personen bijvoorbeeld het 
gevoel hebben dat er iets mis is met ze. 
Intersekse personen kunnen ook het 
gevoel hebben dat ze er niet bij horen. 
Daarbij is intersekse nog een onbekend 
onderwerp, waardoor intersekse 
personen het gevoel kunnen hebben dat 
ze de enige zijn die intersekse zijn.  
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Deze negatieve gedachtes over henzelf 
zorgen voor schaamte. De meeste 
intersekse personen praten er daarom 
niet over dat zij intersekse zijn. Toch is 
intersekse zijn helemaal niet gek of raar, 
maar iets heel natuurlijks. Het idee dat 
we de wereld kunnen onderverdelen in 
meisjes en jongens, klopt niet. Mensen 
zijn juist heel verschillend. We kunnen 
daarom beter spreken over 
seksediversiteit. 

Seksediversiteit?! Wat is dat? 

Seksediversiteit geeft aan dat er veel  
méér is dan jongens en meisjes. Er is 
juist heel veel diversiteit in de wereld. Er 
zijn jongens, meisjes, maar ook mensen 
die een beetje van allebei hebben. In 
plaats van jongens en meisjes spreken 
wij daarom liever over seksediversiteit. 
Sekse (het geslacht) omvat vele vormen 
van jongens, vele vormen van meisjes en 
vele vormen die niet passen in de hokjes 
‘jongen’ en ‘meisje’. En al deze mensen 
mogen er zijn!
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MEER WETEN? 
Wil je meer weten over intersekse en seksediversiteit? Neem dan eens een 
kijkje op onze websites seksediversiteit.nl en nnid.nl. Je kunt ons ook volgen 
op onze social media. Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes over 
intersekse en seksediversiteit. 

Twitter: @NNID_nl 
Instagram: @NNID.nl 
Facebook: facebook.com/nnid.nl 
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