Wie is Intersekse Vlaanderen?
De Vereniging voor Intersekse Personen
VZW, of kortweg “Intersekse Vlaanderen”, is
de eerste en enige inclusieve belangenvereniging van, voor en door mensen
geboren met een intersekse variatie. Wij
werken langs drie assen:
We informeren door middel
van trainingen, lezingen, brochures, etc. geschreven en
gegeven door intersekse
mensen. Wij richten ons in de
eerste plaats op het delen van
correcte en accurate informatie
op mensenmaat.
We verbinden door o.a. het
inrichten en faciliteren van
praatgroepen en het verzorgen
van een eerstelijns onthaal
voor alle vragen rond
intersekse en/of bijstand
hierrond.
We beschermen door ons in te
zetten om het wetgevend
kader aan te passen zodat wij,
ongeacht onze leeftijd,
beschikking kunnen hebben
over ons lichaam en dat wij kunnen kiezen
wat met ons lichaam gebeurt. Wij verzetten
ons tegen ingrepen die geen medische
grond hebben, voornamelijk cosmetisch
zijn en gedaan zonder expliciete toestemming van de intersekse persoon zelf.
(Je kleurt toch ook niet het haar van je baby?!)

Ben je zelf geboren met een intersekse
variatie of ben je ouder van een intersekse
kind?
Contacteer ons voor meer informatie. Wij
brengen op regelmatige tijdstippen onze
gemeenschap samen om onze ervaringen te
delen, te leren van elkaar en plezier te
maken.
Ben je geïnteresseerd om meer te weten en
ons te horen spreken voor je klas, in je
organisatie of gezondheidscentrum?

1 op 60 mensen is geboren met
een variatie in geslachtskenmerken.
...wie ken jij?
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Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen
en gewoon om voor een groep te staan.
Ben je lid van een LGBTQIA+, mensenrechten groep, artsenvereniging, zorggroep of
ziekenhuis?
Geef ons een seintje, we werken graag
samen.

intersekse.vlaanderen
omdat intersekse rechten,
mensenrechten zijn
Vereniging voor Intersekse Personen vzw
hallo@interseksevlaanderen.be
0473 901 903
V.U. Emmanuelle Verhagen
Quinten Metsijslaan 12, 1861 Wolvertem

intersekse.vlaanderen ijvert voor zowel de
bescherming van de lichamelijke integriteit
als het zelfbeschikingsrecht van elkeen
geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Wij geven een stem aan
onze gemeenschap en werken hiervoor samen met ouders, zorgverleners, overheden,
en wetgevers

Wat is “intersekse”?
De term “intersekse” verwijst naar de ervaringen van mensen geboren met een
lichaam dat niet volledig past binnen wat
cultureel als typisch mannelijk of typisch
vrouwelijk wordt gezien.
Dagelijks worden in België een 5-tal baby’s
geboren met zo’n variatie in geslachtskenmerken. Dat is zowat 1 elke 5 uur, of 1 op
60 of nog zo’n 1,7% van de bevolking.
Doorgaans zijn de variaties onschuldig,
soms brengen ze ook (ernstige) gevolgen
voor de gezondheid van het kind. In Vlaanderen zijn wij met zo’n 110.000.
1:60 mensen

110.000
Intersekse is niet iets wat je “bent”, wel
iets wat je “hebt”. Je hebt een intersekse
lichaam, net als je ook een grote of
kleine neus kan hebben, of rood haar.
Wist je dat er wereldwijd
1,7% van de mensen rood
haar hebben? Da’s evenveel als mensen met een
intersekse variatie.
Da’s méér dan er tweelingen zijn in België (1,25%)

Hoe komt het dat ik er zo weinig over
weet of hoor?
Omdat onze lichamen afwijken van een
cultureel vooropgestelde norm, zijn de
ouders in het begin vaak onzeker. Om aan
die onzekerheid tegemoet te komen,
durven artsen voorstellen om in te grijpen
en het kindje te “normaliseren”, er te laten
uitzien als een “echt” meisje of jongetje.
Vaak zijn wij, intersekse personen, niet
altijd bewust dat er een overkoepelende
term bestaat. Artsen kennen aan elk van
ons een pathologie toe en zien ons los van
elkaar. Als kind (maar ook als ouder) loop
je het risico om in een isolement te komen.
Je wordt immers bestempeld als “niet
genoeg”, “een foutje van de natuur”, “problematisch”. Ook hebben we niet altijd de
mogelijkheid om lotgenoten te vinden.
Daarnaast is het begrip “geslacht” nogal
beladen, wat ook aanleiding geeft tot
gevoelens van schaamte.

Intersekse en LGBTQ+?
Binnen de LGBTQ+-wereld zijn wij de
vreemde eend in de bijt. Ons intersekse
lichaam op zich bepaalt onze identiteit niet
en wat sexuele oriëntatie, genderidentiteit
en -expressie betreft zijn wij een doorsnede van de bevolking. Dus ja, sommigen
zijn lesbisch of homoseksueel of transgender of genderﬂuïde, net als het gros zich
hetero en vrouw of man weet.
Wat is dan het verschil met transgender?
Transgender gaat over genderidentiteit en
genderexpressie: hoe je jezelf ziet en hoe
je jezelf presenteert aan anderen. Bij transgenders is het ervaren sociale geslacht niet
in overeenstemming met het biologische
geslacht.
Bij intersekse mensen is het biologische
geslacht niet in overeenstemming met wat
artsen als een “typisch” vrouwen- of
mannen-lichaam zien. De meeste
intersekse personen identiﬁceren zich als
man of vrouw. Doorgaans komt hun
ervaren sociale geslacht overeen met het
bij de geboorte toegekende geslacht.
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#WeAreGolden

