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Inleiding 

In opdracht van het SCP heeft TNS NIPO in de periode van juni 2011 tot en met april 2012 een 

onderzoek onder transgenders uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op het inventariseren van de 

ervaringen met betrekking tot coming-out, acceptatie, negatieve ervaringen, veiligheid en psychisch 

welbevinden van transgenders in Nederland. Met gebruikmaking van verschillende steekproefbronnen 

is voor dit onderzoek een respons van 464 respondenten gerealiseerd. Van deze groep gaven n=359 

personen (77%) aan dat zij bereid waren om aan een eventueel vervolgonderzoek deel te nemen.  

 

Deze bereidwillige groep respondenten is in dit vervolgonderzoek benaderd met de vraag of zij 

wederom een vragenlijst in wilden vullen. Dit onderzoek is een (longitudinaal) vervolg op het 

onderzoek uit 2011-2012. Het veldwerk heeft gelopen van 8 mei tot en met 1 juni 2015. 
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1 Onderzoeksopzet 

1.1 Onderzoekspopulatie en steekproef 

De onderzoeksgroep bestaat uit een selectie van deelnemers aan het onderzoek naar transgenders in 

2012. In totaal hebben toen 359 respondenten aangegeven dat zij in de toekomst benaderd kunnen 

worden voor vervolgonderzoek. Voor dit doeleinde hebben ze hun e-mailadres beschikbaar gesteld.  

Ten behoeve van het vervolgonderzoek zijn alle 359 respondenten benaderd: 

� TNS NIPObase: 46 

� Externe respondenten: 313 
 

1.2 Vragenlijst 

De inhoud van de vragenlijst voor het onderzoek is ontwikkeld door het SCP. TNS NIPO heeft op basis 

van deze vragenlijst advies gegeven aan het SCP over de respondent vriendelijkheid en routings. 

 

De respondenten voor dit onderzoek hebben de vragenlijst online ingevuld. Zij ontvingen hiervoor een 

uitnodigingsmail van TNS NIPO met daarin hun persoonlijke (unieke) link naar de vragenlijst. 

 

De definitieve Word-vragenlijst is door TNS NIPO geprogrammeerd tot een online vragenlijst. De 

projectleider heeft de vragenlijst vervolgens uitvoerig getest. Het SCP heeft tevens een testlink van 

TNS NIPO ontvangen om zelf de vragenlijst te testen. Na goedkeuring van deze testlink, is het 

onderzoek uitgestuurd. 

 

De gemiddelde lengte van de vragenlijst was 23 minuten. 

 

1.3 Soft-launch 

Voor de start van het veldwerk is de vragenlijst op vrijdag 8 mei uitgestuurd naar 40 respondenten. 

Op maandag 11 mei zijn de data en de opmerkingen van de respondenten door TNS NIPO bestudeerd 

om te controleren of het veldwerk naar verwachting verloopt. 

 

In totaal hadden na de soft-launch 7 personen de vragenlijst ingevuld. Er zijn geen wijzigingen 

aangebracht in de vragenlijst naar aanleiding van de eerste resultaten. 

1.4 Uitvoering veldwerk 

Op maandag 11 mei is het resterende deel van de steekproef online uitgestuurd.  

 

Op 18 mei (1 week na de start van het veldwerk) kwam naar voren, naar aanleiding van een 

opmerking van een respondent, dat bij vraag 18 de antwoordcategorie: “tijdens 

transgenderbijeenkomsten (bijv. in café of bij transgenderorganisatie)” ten onrechte exclusive werd 

aangeboden. Dit betekent dat wanneer gekozen werd voor deze antwoordcategorie het niet meer 

mogelijk was om te kiezen voor andere categorieën bij deze vraag. 
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Dit is dezelfde dag meteen aangepast in de vragenlijst door TNS NIPO. Op 18 maart om 15.34u is 

deze aangepaste vragenlijst in het veld uitgezet. 

 

In totaal hebben 34 respondenten vraag 18 voorgelegd gekregen op de incorrecte manier (20 externe 

respondenten, 14 TNS NIPObase). Van de 34 respondenten heeft op dat moment geen enkele 

respondent gekozen voor de categorie “tijdens transgenderbijeenkomsten (bijv. in café of bij 

transgenderorganisatie)” 

 

In overleg met het SCP is er voor gekozen om deze vraag niet opnieuw voor te leggen aan de 

respondenten. De data wordt uiteraard anoniem verwerkt, maar de respondenten zouden hierover 

kunnen twijfelen zodra TNS NIPO hen zou benaderen met het verzoek de specifieke vragen opnieuw in 

te vullen. Gezien het gevoelige onderwerp is er voor gekozen om het hierbij te laten.  

 

1.5 Beloning 

Alle respondenten die deel hebben genomen aan het onderzoek hebben van TNS NIPO een beloning 

ontvangen voor het invullen van de vragenlijst. De respondenten afkomstig uit TNS NIPObase hebben 

de vergoeding ontvangen via ons puntensysteem, de overige respondenten hebben een digitale 

cadeaubon (Bol.com) ontvangen ter waarde van 10 euro toegestuurd per mail. 

 

De respondenten afkomstig uit TNS NIPObase hebben aan het eind van de vragenlijst de mogelijkheid 

gekregen om aan te geven bij welke bon of goed doel zij hun NIPOints (10,5) bijgeschreven willen 

krijgen. Zij hadden de volgende keuze: 

 

Cadeaubon: 

- Blokker 

- Kijkshop 

- Bol.com 

- Wehkamp 

 

Airmiles 

 

Donatie aan een goed doel: 

- KWF 

- Rode Kruis 

- Nederlandse Hartstichting  
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2 Benaderingswijze 

De respondenten zijn voor dit onderzoek benaderd door TNS NIPO met een specifieke 

uitnodigingstekst, aangeleverd door het SCP, met daarin een unieke link naar de vragenlijst. Door op 

deze lijst te klikken kwamen de respondenten direct in de vragenlijst. 

2.1 Planning veldwerk  

 

Planning Actie 

8 mei Soft-launch 

11 mei Uitstuur rest steekproef 

18 mei Reminder 1 

26 mei Reminder 2 

1 juni Einde veldwerk 
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3 Respons  

3.1 Responsoverzicht 

  

Totale bruto n 359 

- TNS NIPObase 46 

- Externe respondenten 313 

  

Totale netto n 213  

- TNS NIPObase 32 

- Externe respondenten 181 

  

Geen reactie 85 

Weigering 3 

Afgebroken 17 

Bounced mail 33 

Geprobeerd in te vullen na uiterste invuldatum 7 

  

Responspercentage 59% 

 

 

 



 

Veldwerkverslag vervolgonderzoek transgenders 2015 | G9777 | © TNS Nipo | juli 2015  

Bijlagen 
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Bijlage 1 Uitnodigingsmail externe respondenten 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de regering deed het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) drie jaar geleden 

onderzoek naar ervaringen en welzijn van mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in het geslacht 

dat hen bij de geboorte is toegewezen (transgenders). De uitkomsten van dat onderzoek hebben 

geleid tot beleid, Kamervragen en veel media-aandacht voor de ervaringen van transgenders. 

 

U heeft destijds meegedaan aan het onderzoek en aangegeven dat wij u via email mochten benaderen 

voor vervolgonderzoek. Dat vervolgonderzoek voeren wij nu in opdracht van de regering uit. Het 

vervolgonderzoek gaat over uw leven, gezondheid en ervaringen met trans-zijn. Alleen als genoeg 

deelnemers meedoen aan het vervolgonderzoek, kunnen we betrouwbaar inzicht krijgen in problemen 

en ervaringen van transgenders zelf. Deze knelpunten kunnen vervolgens met beleid worden 

aangepakt. Wij hebben TNS NIPO wederom gevraagd om het onderzoek (de dataverzameling) voor 

ons uit te voeren. 

 

Wij willen u bij deze uitnodigen om een vragenlijst in te vullen via deze link:<invoegen unieke link> 

 

Belangrijke informatie over het onderzoek: 

• de vragen gaan over uw leefsituatie, gezondheid, gevoelens en ervaringen met trans zijn 

• het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min 

• als beloning ontvangt u een (digitale) bol.com bon van 10 euro 

• er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening en ervaringen 

• u blijft volledig anoniem, u hoeft nergens uw naam in te vullen. Uw persoonsgegevens worden 

los van uw antwoorden bewaard. 

• uw antwoorden worden door het SCP en TNS NIPO vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit 

onderzoek gebruikt. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Lisette Kuyper (L.Kuyper@scp.nl). Als 

u technische vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij TNS NIPO 

(natascha.biervliet@tns-nipo.com). 

 

Ik hoor graag wat uw ervaringen en opvattingen zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Prof. dr. Kim Putters 

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Bijlage 2 Uitnodigingsmail NIPObase 
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Geachte <heer/mevrouw> <inladen naam>, 

 

In opdracht van de regering deed het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) drie jaar geleden 

onderzoek naar ervaringen en welzijn van mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in het geslacht 

dat hen bij de geboorte is toegewezen (transgenders). De uitkomsten van dat onderzoek hebben 

geleid tot beleid, Kamervragen en veel media-aandacht voor de ervaringen van transgenders. 

 

U heeft destijds meegedaan aan het onderzoek en aangegeven dat wij u via email mochten benaderen 

voor vervolgonderzoek. Dat vervolgonderzoek voeren wij nu in opdracht van de regering uit. Het 

vervolgonderzoek gaat over uw leven, gezondheid en ervaringen met trans-zijn. Alleen als genoeg 

deelnemers meedoen aan het vervolgonderzoek, kunnen we betrouwbaar inzicht krijgen in problemen 

en ervaringen van transgenders zelf. Deze knelpunten kunnen vervolgens met beleid worden 

aangepakt. Wij hebben TNS NIPO wederom gevraagd om het onderzoek (de dataverzameling) voor 

ons uit te voeren. 

 

Wij willen u bij deze uitnodigen om een vragenlijst in te vullen via deze link:<invoegen unieke link> 

 

Belangrijke informatie over het onderzoek: 

• de vragen gaan over uw leefsituatie, gezondheid, gevoelens en ervaringen met trans zijn. 

• het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min. 

• voor het invullen van de vragenlijst ontvangt u NIPOints. 

• er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening en ervaringen 

• u blijft volledig anoniem, u hoeft nergens uw naam in te vullen. Uw persoonsgegevens worden 

los van uw antwoorden bewaard. 

• uw antwoorden worden door het SCP en TNS NIPO vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit 

onderzoek gebruikt. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Lisette Kuyper (L.Kuyper@scp.nl). Als 

u technische vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij TNS NIPO 

(natascha.biervliet@tns-nipo.com). 

 

Ik hoor graag wat uw ervaringen en opvattingen zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Prof. dr. Kim Putters 

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Bijlage 3 Remindermail externe respondenten 
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Geachte heer/mevrouw, 

 

Ongeveer twee weken geleden heeft u een email van mij gehad waarin ik uw medewerking vroeg voor 

een onderzoek naar de ervaringen van transgenders. Mocht u de vragenlijst inmiddels hebben 

ingevuld, dan wil ik u daar hartelijk voor bedanken en kunt u deze email als niet verzonden 

beschouwen. 

 

Misschien heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld. Bijvoorbeeld omdat u nog geen tijd heeft gehad of 

misschien heeft u geen zin om mee te doen met dit onderzoek. U bent daar natuurlijk helemaal vrij in. 

Toch hoop ik dat u mee wilt doen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ervaringen van 

transgenders, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Er zijn immers 

heel veel verschillen tussen mensen, dus een grote deelname is voor ons erg belangrijk. 

 

Het onderzoek gaat over uw leven, gezondheid en ervaringen met trans-zijn. De resultaten worden 

gebruikt om goed beleid te ontwikkelen. TNS NIPO voert het veldwerk voor ons uit.  

 

Wij willen u bij deze uitnodigen om een vragenlijst in te vullen via deze link:<invoegen unieke link> 

 

Belangrijke informatie over het onderzoek: 

• de vragen gaan over uw leefsituatie, gezondheid, gevoelens en ervaringen met trans zijn 

• het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min 

• als beloning ontvangt u een (digitale) bol.com bon van 10 euro 

• er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening en ervaringen  

• u blijft volledig anoniem, u hoeft nergens uw naam in te vullen. Uw persoonsgegevens worden 

los van uw antwoorden bewaard.  

• uw antwoorden worden door ons het SCP en TNS NIPO vertrouwelijk behandeld en alleen voor 

dit onderzoek gebruikt. 

 

De vragenlijst kan tot en met uiterlijk maandag 1 juni ingevuld worden. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Lisette Kuyper (L.Kuyper@scp.nl). Als 

u technische vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij TNS NIPO 

(natascha.biervliet@tns-nipo.com). 

 

Ik hoor graag wat uw ervaringen en opvattingen zijn en wil u bij deze vast hartelijk bedanken voor uw 

deelname! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Prof. dr. Kim Putters 

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Bijlage 4 Remindermail NIPObase 
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Geachte <heer/mevrouw> <naam respondent>, 

 

Ongeveer twee weken geleden heeft u een email van mij gehad waarin ik uw medewerking vroeg voor 

een onderzoek naar de ervaringen van transgenders. Mocht u de vragenlijst inmiddels hebben 

ingevuld, dan wil ik u daar hartelijk voor bedanken en kunt u deze email als niet verzonden 

beschouwen. 

 

Misschien heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld. Bijvoorbeeld omdat u nog geen tijd heeft gehad of 

misschien heeft u geen zin om mee te doen met dit onderzoek. U bent daar natuurlijk helemaal vrij in. 

Toch hoop ik dat u mee wilt doen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ervaringen van 

transgenders, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Er zijn immers 

heel veel verschillen tussen mensen, dus een grote deelname is voor ons erg belangrijk. 

 

Het onderzoek gaat over uw leven, gezondheid en ervaringen met trans-zijn. De resultaten worden 

gebruikt om goed beleid te ontwikkelen. TNS NIPO voert het veldwerk voor ons uit.  

 

Wij willen u bij deze uitnodigen om een vragenlijst in te vullen via deze link: <invoegen unieke link> 

 

Belangrijke informatie over het onderzoek: 

• de vragen gaan over uw leefsituatie, gezondheid, gevoelens en ervaringen met trans zijn 

• het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min 

• voor het invullen van de vragenlijst ontvangt u NIPOints 

• er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw mening en ervaringen  

• u blijft volledig anoniem, u hoeft nergens uw naam in te vullen. Uw persoonsgegevens worden 

los van uw antwoorden bewaard.  

• uw antwoorden worden door ons het SCP en TNS NIPO vertrouwelijk behandeld en alleen voor 

dit onderzoek gebruikt. 

 

De vragenlijst kan tot en met uiterlijk maandag 1 juni ingevuld worden. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Lisette Kuyper (L.Kuyper@scp.nl). Als 

u technische vragen heeft bij het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij TNS NIPO 

(natascha.biervliet@tns-nipo.com). 

 

Ik hoor graag wat uw ervaringen en opvattingen zijn en wil u bij deze vast hartelijk bedanken voor uw 

deelname! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Prof. dr. Kim Putters 

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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Bijlage 5 Vragenlijst 
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B1 : Leefsituatie Begin block 

 

Q1 : Woonsituatie Single coded 
 
Wat is uw woonsituatie? 
 

1 � ik woon alleen 

2 � ik woon met mijn partner samen 

3 � ik woon met mijn partner en kinderen 

4 � ik ben alleenstaand ouder met inwonende kinderen 

5 � ik woon bij mijn ouder(s) 

6 � ik woon met andere huisgenoten 

7 � anders 

 

Q2 : Werk Single coded 
 
Welke situatie is het meest op u van toepassing? 
 

1 � betaald werk 

2 � werkloos of werkzoekend 

3 � arbeidsongeschikt 

4 � scholier/student 

5 � huismoeder/huisvrouw of huisvader/huisman 

6 � gepensioneerd (AOW) of vervroegd met pensioen (VUT, FPU e.d.) 

96 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 

 

ASK ONLY IF Q2=1  
 

Q3 : opleidingsniveau Single coded 
 

Als u het niveau van uw werk en opleiding vergelijkt, welke situatie is dan op u van toepassing: 
 

1 � ik werk boven mijn opleidingsniveau 

2 � mijn opleidingsniveau en werkniveau komen overeen 

3 � ik werk onder mijn opleidingsniveau 

99 � weet niet/anders *Position fixed 

 

Q4 : huishoudinkomen Single coded 
 
Hoe goed kunt u rondkomen met uw huishoudinkomen? 
 

1 � zeer moeilijk 

2 � moeilijk 

3 � eerder moeilijk 

4 � eerder gemakkelijk 

5 � gemakkelijk 

6 � zeer gemakkelijk 

7 � wil niet zeggen 
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Q5 : Netto-inkomen Single coded 
 
Wat is uw netto-inkomen per maand? 
 

Het netto maandinkomen is het bedrag dat een persoon maandelijks op de bankrekening krijgt 

overgemaakt. 
 

1 � minder dan 1.000 euro 

2 � 1.000 - 1.500 euro 

3 � 1.500 - 2.000 euro 

4 � 2.000 - 2.500 euro 

5 � 2.500 - 3.000 euro 

6 � 3.000 - 3.500 euro 

7 � 3.500 - 4.000 euro 

8 � 4.000 - 4.500 euro 

9 � meer dan 4.500 euro 

10 � wil niet zeggen 

99 � weet niet *Position fixed 

 

Q6 : Vrijwilligerswerk Single coded 
 
Doet u vrijwilligerswerk (dat wil zeggen: onbetaald werk voor een instelling of vereniging)? 
 

1 � Nee 

2 � Ja, ongeveer 1 keer per jaar 

3 � Ja, een paar keer per jaar 

4 � Ja, maandelijks 

5 � Ja, wekelijks 

6 � Ja, dagelijks 

 

Q7 : Relatie Single coded 
 
Heeft u een vaste relatie? 
 

1 � ja, met een man 

2 � ja, met een vrouw 

3 � ja, met een transgender 

4 � nee 

5 � wil niet zeggen 

 

Q8 : Kinderen Single coded 
 
Heeft u kinderen? 
 

1 � ja, 1 kind 

2 � ja, 2 kinderen 

3 � ja, 3 of meer kinderen 

4 � nee 
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ASK ONLY IF Q8=4  
 

Q9 : Kinderwens Single coded 
 
Zou u kinderen willen hebben? 
 

1 � nee 

2 � ja, ik zou nu graag kinderen willen 

3 � ja, ik zou in de toekomst graag kinderen willen 

99 � dat weet ik niet *Position fixed 

 

Q10 : Contact Matrix 
 
Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met de volgende personen: 
 

 nooit één of 

enkele 

keren 

maandelijks wekelijks dagelijks heb ik niet 

(meer) 

Kinderen [if Q8 == 1 

or 2 or 3] 

� � � � � � 

Familieleden � � � � � � 

Buren � � � � � � 

Transgender vrienden � � � � � � 

Niet-transgender (cis) 

vrienden 

� � � � � � 

 
 

B1 : Leefsituatie End block 

 

B2 : Identiteit en leefwijze Begin block 

 

Q11 : geslacht bij geboorte Single coded 
 
Ik ben geboren als: 
 

Hier wordt het geslacht dat u bij geboorte toegewezen kreeg mee bedoeld. 
 

1 � jongen 

2 � meisje 

3 � interseksueel (geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken) 

 

ASK ONLY IF Q11=3  
 

Q12 : indien geboren als interseksueel Single coded 
 
Hoe bent u als kind ingeschreven in het bevolkingsregister? 
 

1 � als jongen 

2 � als meisje 
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Q13 : Hoe denkt u dat anderen u zien? Single coded 
 
Hoe denkt u dat anderen u zien? 
 

1 � volledig als vrouw 

5 � vooral als vrouw 

6 � zowel man als vrouw 

7 � vooral als man 

8 � volledig als man 

2 � noch als man, noch als vrouw 

3 � anders, namelijk *Open 

4 � weet niet 
 
 

Q14 : Hoe presenteert u uzelf over het algemeen in de 

maatschappij?  
Single coded 

 
Hoe presenteert u uzelf over het algemeen in de maatschappij?  
 

5 � volledig als vrouw 

6 � vooral als vrouw 

7 � zowel man als vrouw 

8 � vooral als man 

9 � volledig als man 

2 � noch als man, noch als vrouw 

3 � anders, namelijk *Open 

4 � weet niet 
 
 

Q15 : psychologische gender Single coded 
 
Hoe omschrijft u uw psychologische gender? In uw gevoelens, gedachten en fantasieën bent u:  
 

kies slechts één mogelijkheid die het beste bij u past. 
 

1 � volledig vrouw 

2 � vooral vrouw 

3 � zowel man als vrouw 

4 � vooral man 

5 � volledig man 

6 � noch man, noch vrouw 

7 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 

8 � weet niet *Position fixed 

 

T3 : genderidentiteit Text 
 
Uw ‘psychologische gender’ noemen we vanaf nu uw ‘genderidentiteit’. 
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Q16 : dagelijks leven Single coded 
 
Leeft u in uw dagelijks leven volgens uw genderidentiteit? 
 

1 � nooit 

2 � bijna nooit 

3 � af en toe 

4 � bijna altijd 

5 � altijd 

 

ASK ONLY IF Q16=1,2,3  
 

Q17 : toekomst Single coded 
 
Bent u van plan om in de toekomst wel / meer volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?  
 

1 � ja 

2 � nee 

99 � weet ik nog niet *Position fixed 

 

ASK ONLY IF Q16=2,3,4  
 

Q18 : leven gewenste genderidentiteit Multi coded 
 

Bij wie of waar leeft u in uw gewenste genderidentiteit? 
 

Meer antwoorden mogelijk 
 

1 � daar waar niemand mij kan zien 

2 � (thuis) bij mijn partner 

11 � (thuis) bij mijn kind(eren) 

12 � (thuis) bij mijn ouders 

10 � bij mijn beste vriend/vriendin 

3 � bij goede vrienden 

4 � bij gelijkgestemden 

5 � bij collega’s en/of medestudenten 

8 � bij onbekenden/ in het openbaar 

7 � tijdens transgenderbijeenkomsten (bijv. in café of bij transgenderorganisatie) 

  

13 � anders 
 

Scripter notes: 30-4 

De antwoordcategorieen moeten onder filter geplaatst worden: 

- (thuis) bij mijn partner [ask if Q7=1,2,3] 

- (thuis) bij kind(eren) [ask if Q8=1,2,3] 

- bij collega's en/of medestudenten [aks if Q2=1 or 4] 
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Q19 : afgelopen 3 maanden Matrix 
 
De volgende vraag gaat over hoe u zich de afgelopen 3 maanden heeft gevoeld over uw trans zijn. 

Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.  
 

Random 
 

 helemaal mee 

oneens 

oneens niet eens/niet 

oneens 

eens helemaal mee 

eens 

Ik ben trots dat ik 

transgender ben. 

� � � � � 

Ik voel mij uitgestoten 

omdat ik transgender 

ben. 

� � � � � 

Ik verafschuw zelf dat 

ik transgender ben. 

� � � � � 

Ik ben speciaal omdat 

ik transgender ben. 

� � � � � 

Als ik eraan denk dat 

ik transgender ben, 

voel ik mij somber. 

� � � � � 

Ik schaam mij voor 

mijn trans zijn. 

� � � � � 

 

B2 : Identiteit en leefwijze End block 

 

B3 : Hulp en transitie Begin block 

 

Q20 : hulp gezocht Single coded 
 
Heeft u in de afgelopen 3 jaar psychologische hulp gezocht? 
 

1 � ja 

2 � nee 

3 � dat wil ik niet zeggen 

 

ASK ONLY IF Q20=1  
 

Q21 : Hulpvraag Multi coded 
 
Waarmee hield uw psychologische hulpvraag verband? 
 

Meer antwoorden mogelijk 
 

1 �   Ervaringen, gevoelens en/of vragen in verband met uw gender identiteit 

2 �   Sociale problemen zoals relaties, vriendschappen of eenzaamheid 

3 �   Psychische problemen zoals angsten of depressies 

4 �   Seksuele problemen 

5 �   Anders, namelijk… *Open 

6 �   dat wil ik niet zeggen *Exclusive 
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ASK ONLY IF Q20=1  
 

Q22 : instanties voor hulp Multi coded 
 
Bij wie zocht u hulp? 
 

Meer antwoorden mogelijk 
 

1 � huisarts 

2 � maatschappelijk werker 

3 � gendertherapeut 

4 � vrij gevestigde psychiater / psycholoog 

5 � GGZ-instelling, RIAGG 

6 � genderteam 

7 � Transvisie (hulpverlening) 

9 � Patiëntenorganisatie Transvisie (voorheen P.O.S.T.) 

11 � geestelijk verzorger (bijv. iemand van de kerk of van het humanistisch verbond) 

8 � andere hulpverlener, namelijk … *Open *Position fixed 

12 � dat wil ik niet zeggen *Exclusive *Position fixed 
 
 

ASK ONLY IF Q20=1  
 

Q23 : ervaringen openvraag Open 
 
Als u wilt, kunt u hieronder uw positieve en/of negatieve ervaringen met hulpverleners in de afgelopen 

3 jaar beschrijven. 
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Q24 : stappen gezet gewenste genderidentiteit Matrix 
 
Welke stappen heeft u gezet om te leven in uw genderidentiteit? 
 

 ja nee 

gesprekken met een 

psychiater, psycholoog 

of hulpverlener 

� � 

leven in de gewenste 

genderrol 

� � 

het nemen van 

hormonen 

� � 

gezichtsoperaties 

(kaak, voorhoofd, 

neus) 

� � 

epilatie � � 

borstverwijdering/verkl

eining (Filter: als 

vrouw geboren) 

� � 

borstvergroting (Filter: 

als man geboren) 

� � 

geslachtsaanpassende 

operatie(s) 

[verwijdering 

baarmoeder en 

eileiders, creatie van 

een penis] (Filter: als 

vrouw geboren) 

� � 

geslachtsaanpassende 

operatie(s) 

[verwijdering van de 

penis, creatie van een 

vagina] (Filter: als 

man geboren) 

� � 

stemverhogende 

operatie en/of 

logopedie (Filter: als 

man geboren) 

� � 

stemverlagende 

operatie en/of 

logopedie (Filter: als 

vrouw geboren)  

� � 

anders, namelijk � � 
 

Scripter notes: Een aantal aspecten moeten gefilterd worden op of respondent als man of als vrouw is 

geboren. Dit staat in Q11. Zie opmerking in antwoorden (indien als man/vrouw geboren).  

Indien als interseksueel geboren filteren als man/vrouw op basis van Q12 
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Q241 : Anders namelijk optie Open 
 
Bij de vorige vraag gaf u aan dat u andere stappen heeft gezet om te leven in uw genderidentiteit. 

Welke stap was dit? 
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Q25 : van plan in de toekomst wel Matrix 
 
Bent u van plan een of meerdere van onderstaande stappen (ook) in de toekomst te gaan zetten? 
 

 ja nee weet niet 

gesprekken met een 

psychiater, psycholoog 

of hulpverlener 

� � � 

leven in de gewenste 

genderrol 

� � � 

het nemen van 

hormonen 

� � � 

gezichtsoperaties 

(kaak, voorhoofd, 

neus)  

� � � 

epilatie � � � 

borstverwijdering/verkl

eining (FILTER:indien 

als vrouw geboren) 

� � � 

borstvergroting 

(FILTERals man 

geboren) 

� � � 

geslachtsaanpassende 

operatie(s) 

[verwijdering 

baarmoeder en 

eileiders, creatie van 

een penis] (FILTER: 

indien als vrouw 

geboren) 

� � � 

geslachtsaanpassende 

operatie(s) 

[verwijdering van de 

penis, creatie van een 

vagina] (FILTER: 

indien als man 

geboren) 

� � � 

stemverhogende 

operatie en/of 

logopedie (FILTER: als 

man geboren) 

� � � 

stemverlagende 

operatie en/of 

logopedie (FILTER: als 

vrouw geboren) 

� � � 

anders, namelijk ... � � � 
 

Scripter notes: Net als Q24: 

Een aantal aspecten moeten gefilterd worden op of respondent als man of als vrouw is geboren. Dit staat 

in Q11. Zie opmerking in antwoorden (indien als man/vrouw geboren).  

Indien als interseksueel geboren filteren als man/vrouw op basis van Q12 
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Q251 : Anders namelijk optie Open 
 
Bij de vorige vraag gaf u aan dat u van plan bent andere stappen in de toekomst te nemen om te 

leven in uw genderidentiteit. Welke stap wordt dit? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q26 : transgender wet Single coded 
 

Op 1 juli 2014 is de nieuwe transgenderwet in werking getreden. Hiermee is geprobeerd het 

veranderen van het geslacht in de geboorteakte eenvoudiger te maken. Heeft u van deze wet gebruik 

gemaakt? 
 

1 � ja 

2 � nee, want mijn identiteitspapieren waren al gewijzigd 

3 � nee, want ik heb geen behoefte aan een wijziging 

96 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 

 

Q27 : contact belangenorganisatie Single coded 
 
Zocht u in verband met uw genderidentiteit de afgelopen 3 jaar contact met een belangenorganisatie 

voor transgenders? 
 

1 � ja, namelijk met *Open 

2 � nee 

 

ASK ONLY IF Q27=1  
 

Q28 : reden voor contact Multi coded 
 
Wat was voor u de belangrijkste reden om contact te zoeken?  
 

Random 
 

1 � ik wilde andere transgenders leren kennen 

2 � ik wilde praktische tips 

3 � ik zocht een luisterend oor 

96 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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ASK ONLY IF Q27=2  
 

Q29 : reden geen contact Multi coded 
 
Wat is voor u de belangrijkste reden om geen contact te zoeken? 
 

Random 
 

1 � ik heb daar geen behoefte aan 

2 � ik voel mij daar niet thuis 

3 � ik weet niet hoe ik met hen in contact kom 

4 � ik durf geen contact op te nemen 

96 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 

 

B3 : Hulp en transitie End block 

 

B4 : Ervaringen en reacties van omgeving Begin block 

 

Q30 : open over trans-zijn Matrix 
 
Hoe open bent u over uw trans-zijn ten opzichte van de volgende personen? 
 

 volledig open gedeeltelijk open volledig verborgen ik heb deze relatie 

niet (meer)/niet 

van toepassing 

Moeder � � � � 

Vader � � � � 

Partner [if Q7 = 1 or 2 

or 3] 

� � � � 

Kinderen  [if Q8 = 1 or 

2 or 3] 

� � � � 

Beste vriend/vriendin � � � � 

Buren � � � � 

Medeleerlingen/student

en [if Q2 = 4] 

� � � � 

Directe leidinggevende 

[if Q2 = 1] 

� � � � 

 

Scripter notes: De getoonde opties moeten gefilterd worden aan de hand van vragen Q7/ Q8 en Q2. Zie 

de antwoord mogelijkheden voor welke filtering van toepassing is.  
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ASK ONLY IF Q30 ST=1 & SC=1,2  
 

Q31 : positieve houding Multi coded 
 
Welk van de onderstaande mensen hebben een positieve houding ten opzichte van uw trans-zijn?  
 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

1 � Moeder 

2 � Vader 

3 � Partner [als ook getoond in Q30] 

4 � Kinderen [als ook getoond in Q30] 

5 � Beste vriend/vriendin 

6 � Buren 

7 � Medeleerlingen / studenten [als ook getoond in Q30] 

8 � Directe leidinggevende [als ook getoond in Q30] 

9 � Geen van deze *Exclusive 
 

Scripter notes: Afhankelijk van de gegeven antwoorden bij Q30. De opties moeten alleen getoond worden 

als zij ook bij Q30 getoond zijn, zie uitleg bij antwoordmogelijkheden. En ook alleen tonen als if Q30 

SC=1,2 

 

 

Q32 : negatieve ervaringen/reacties afgelopen 12 maanden Single coded 
 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?  
 

1 � Ja, een enkele keer 

2 � Ja, een paar keer per jaar 

3 � Ja, minstens 1x per maand 

4 � Ja, minstens 1x per week 

5 � Nee 
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ASK ONLY IF Q32=1,2,3,4  
 

Q33 : negatieve reactie openbare ruimte Matrix 
 
Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende ervaringen meegemaakt vanwege uw trans-zijn 
 

Random 
 

 Ja Nee 

U kreeg afkeurende 

blikken 

� � 

U werd belachelijk 

gemaakt of was het 

onderwerp van flauwe 

grappen  

� � 

U werd uitgescholden � � 

U werd buitengesloten 

of genegeerd 

� � 

U werd bedreigd � � 

U kreeg ongewenste 

seksuele aandacht 

� � 

U werd lichamelijk 

aangevallen (fysiek 

geweld) 

� � 

Men weigerde u een 

baan 

� � 

Iemand verbrak de 

vriendschap met u 

� � 

U werd vervelend of 

ongelijk behandeld 

door een officiële 

instantie 

� � 

 

Scripter notes: De statements 'Nee' en 'wil niet zeggen' niet random tonen maar position fixed onderaan  
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ASK ONLY IF Q32=1,2,3,4  
 

Q34 : negatief afgelopen 12 maanden Matrix 
 
Welke van de onderstaande personen waren in de afgelopen 12 maanden negatief tegen u, vanwege 

uw trans-zijn?  
 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 wel niet heb ik niet (meer) 

  Partner [tonen als 

ook inQ30 is getoond] 

� � � 

  Ouder(s) � � � 

  Iemand op school of 

opleiding [tonen als 

ook inQ30 is getoond] 

� � � 

  Iemand op werk  � � � 

  Een vriend(in) of 

kennis 

� � � 

  Een buurtbewoner � � � 

  Een onbekende (op 

straat of bij uitgaan) 

� � � 

  Een hulpverlener 

(bijv. huisarts, 

maatschappelijk 

werker, therapeut) 

� � � 

 

Scripter notes: Afhankelijk van de gegeven antwoorden en keuzeopties bij Q30. De statement alleen 

tonen als bij Q30 ook getoond is en als Q30 SC= 1 or 2 (dus minstens gedeeltelijk open). 

 

Een filter op de optie ouders toevoegen:  

- De optie ouders alleen tonen als bij Q30 ST=vader of moeder en SC=volledig open of gedeeltelijk open.  

Ouders: IF Q30 ST=1 & SC=1,2 OF ST=2 en SC=1,2 

- Partner, iemand op school alleen tonen als ze ook in Q30 zijn getoond en SC=1 of SC=2 

- bij 'iemand op het werk' alleen tonen [if Q2=1] 
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Q35 : respect/acceptatie Matrix 
 
Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken.  
 

 helemaal mee 

oneens 

oneens niet eens/niet 

oneens 

eens helemaal mee 

eens 

Ik moet mijn 

genderidentiteit 

herhaaldelijk aan 

mensen uitleggen. 

� � � � � 

Ik moet de persoonlijk 

voornaamwoorden 

(bijv. hij/zij) die 

mensen gebruiken 

vaak corrigeren. 

� � � � � 

Ik moet super-

mannelijk of super-

vrouwelijk zijn om 

mensen mijn gender te 

laten accepteren. 

� � � � � 

Mensen respecteren 

mijn genderidentiteit 

niet vanwege mijn 

uiterlijk of lichaam. 

� � � � � 

 

Q36 : onveilig gevoeld in eigen buurt Single coded 
 

Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld in uw eigen buurt vanwege uw 

trans-zijn?  
 

1 � nooit 

2 � zelden 

3 � af en toe 

4 � vaak 

5 � heel vaak 

6 � weet niet *Position fixed 

 

Q37 : onveilig gevoeld in de openbare ruimte Single coded 
 
Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld vanwege uw trans-zijn bij het 

uitgaan?  
 

1 � nooit 

2 � zelden 

3 � af en toe 

4 � vaak 

5 � heel vaak 

6 � niet van toepassing 

7 � weet niet *Position fixed 
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ASK ONLY IF Q2=1,4  
 

Q38 : onveilig gevoeld school/studie Single coded 
 
Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld vanwege uw trans-zijn op uw 

werk of op school/studie?  
 

1 � nooit 

2 � zelden 

3 � af en toe 

4 � vaak 

5 � heel vaak 

6 � niet van toepassing 

99 � weet niet *Position fixed 
 
 

B4 : Ervaringen en reacties van omgeving End block 

 

B5 : Sociale contacten Begin block 
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Q39 : uitspraken sociale contacten Matrix 
 
Er volgen nu enkele algemene uitspraken. Wilt u van elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u, 

zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?  
 

 ja min of meer nee 

Er is altijd wel iemand 

in mijn omgeving met 

wie ik met mijn 

dagelijkse problemen 

terecht kan. 

� � � 

Ik mis een echt goede 

vriend of vriendin. 

� � � 

Ik ervaar een leegte 

om mij heen. 

� � � 

Er zijn genoeg mensen 

op wie ik in geval van 

narigheid kan 

terugvallen. 

� � � 

Ik mis gezelligheid om 

mij heen. 

� � � 

Ik vind mijn kring van 

kennissen te beperkt. 

� � � 

Ik heb veel mensen op 

wie ik volledig kan 

vertrouwen. 

� � � 

Er zijn voldoende 

mensen met wie ik mij 

nauw verbonden voel. 

� � � 

Ik mis mensen om mij 

heen. 

� � � 

Vaak voel ik me in de 

steek gelaten. 

� � � 

Wanneer ik daar 

behoefte aan heb, kan 

ik altijd bij mijn 

vrienden terecht. 

� � � 

 

B5 : Sociale contacten End block 

 

B6 : Gezondheid en welzijn Begin block 
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Q40 : gezondheid Single coded 
 
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 
 

1 � uitstekend 

2 � zeer goed 

3 � goed 

4 � matig 

5 � slecht 

 

Q41 : rapportcijfer tevreden lichaam Numeric 

Min 1 | Max 10 
 
Hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig over het geheel genomen met uw lichaam?  
 

Geeft u dit aan met behulp van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor 'slecht' en 10 staat voor 

'uitstekend'. 
 

 

 

 

Q42 : de afgelopen weken gevoeld Matrix 
 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken. Wilt u bij 

elke vraag het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe u zich voelde?  
 

Random 
 

 altijd meestal vaak soms zelden nooit 

Voelde u zich erg 

zenuwachtig? 

� � � � � � 

Zat u zo erg in de put 

dat niets u kon 

opvrolijken? 

� � � � � � 

Voelde u zich kalm en 

rustig? 

� � � � � � 

Voelde u zich 

neerslachtig en 

somber? 

� � � � � � 

Voelde u zich gelukkig? � � � � � � 

 

Q43 : rapportcijfer tevreden lichaam Numeric 

Min 1 | Max 10 
 
Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u op dit moment met uw leven?  
 

Geeft u een antwoord van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en 10 dat u 

zeer tevreden bent. 
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Q44 : moeilijke tijden Matrix 
 
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken.  
 

 helemaal mee 

oneens 

oneens niet eens/niet 

oneens 

eens helemaal mee 

eens 

Ik ben er snel weer 

bovenop na moeilijke 

tijden 

� � � � � 

Ik heb moeite met 

door stressvolle 

gebeurtenissen heen te 

komen 

� � � � � 

Ik heb meestal veel 

tijd nodig om te 

herstellen van 

tegenslagen in mijn 

leven 

� � � � � 

 

Q45 : uit het leven stappen Single coded 
 
Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan te maken? 
 

1 � nee, nooit 

2 � ja, een enkele keer 

3 � ja, soms 

4 � ja, vaak 

5 � ja, heel vaak 

6 � wil niet zeggen 
 
 

ASK ONLY IF Q45=2,3,4,5  
 

Q46 : afgelopen 12 maanden gedachte  Single coded 
 
Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan 

te maken? 
 

1 � nee, nooit 

2 � ja, een enkele keer 

3 � ja, soms 

4 � ja, vaak 

5 � ja, heel vaak 

6 � wil niet zeggen 
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ASK ONLY IF Q45=2,3,4,5  
 

Q47 : daadwerkelijk poging Single coded 
 
Heeft u ooit daadwerkelijk een poging gedaan om uit het leven te stappen?  
 

1 � nee, nooit 

2 � ja, 1 keer 

3 � ja, meer dan 1 keer 

4 � wil niet zeggen 
 
 

ASK ONLY IF Q47=2,3  
 

Q48 : afgelopen 12 maanden poging gedaan Single coded 
 
Heeft u de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging gedaan? 
 

1 � ja 

2 � nee 

3 � wil niet zeggen 

 

B6 : Gezondheid en welzijn End block 

 

B7 : De Toekomst Begin block 

 

Q49 : advies voor overheid Open 
 
We doen dit onderzoek om de overheid te informeren over de leefsituatie en ervaringen van 

transgenders. Als u zelf een advies aan de overheid zou willen geven wat de overheid volgens u zou 

moeten doen, is daar hieronder ruimte voor. 
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Q50 : veranderingen van belang Multi coded 

Max 3 
 
De overheid is met beleid voor transgenders bezig. Welke drie van de onderstaande veranderingen/ 

plannen vindt u het meest van belang voor een verbeterde situatie voor transgenders?  
 

Maximaal 3 antwoorden mogelijk 
 

1 �   Diagnoses uit klinische handboeken zoals de DSM of de ICD halen 

2 �   Sekseregistratie volledig afschaffen 

3 �   Voorlichting (voor hulpverleners, op scholen) 

4 �   Mogelijkheid om vóór medische transitie ei- of zaadcellen op te slaan 

5 �   Laagdrempelige zorg via huisarts gericht op zelfbeschikking in plaats van langdurig traject bij 

genderklinieken (bijv. hormoonverstrekking) 

6 �   Trajecten gericht op werk 

7 �   Verlagen leeftijdsgrens transitie naar 12 jaar 

 

B7 : De Toekomst End block 

 

Q252 :  Single coded 
 
Dit is het einde van het onderzoek. Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst! 

U ontvangt hiervoor een bol.com bon van 10 euro. Deze waardebon krijgt u toegestuurd per email. 

Bent u bereid om in de toekomst aan een eventueel vervolgonderzoek over dit onderwerp deel te 

nemen? En wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit vervolgonderzoek? 

Daarvoor hebben we uw contactgegevens nodig. 

Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw contactgegevens te verstrekken aan het Sociaal en 

Cultureel Planbureau? Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk 

onderzoek gebruikt en nooit voor reclame, spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciele 

doeleinden. 

 
 

1 � Ja, ik wil de uitkomsten van het onderzoek ontvangen 

2 � Ja, ik wil graag meedoen aan vervolgonderzoek 

3 � Ja, beide (uitkomsten van het onderzoek ontvangen en meedoen aan vervolgonderzoek) 

4 � nee 

 

ASK ONLY IF Q252=1,2,3  
 

T1 : afsluiting (extern) Text 
 
Als we u in de toekomst willen benaderen, bijvoorbeeld met een brief,email of via de telefoon, dan 

kunt u hieronder die gegevens noteren. Uiteraard blijft u anoniem en bewaren we deze 

persoonsgegevens los van uw antwoorden op de vragenlijst. 

Als u geen persoonsgegevens wilt geven kies dan 'wil niet zeggen' onderin het scherm. 

[NAW invulboxen] 
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T111 :  Text 
 
Tot slot: soms roepen vragen in onderzoek vervelende herinneringen op aan wat u hebt meegemaakt 

of voelt u zich verdrietig of boos. Met vragen over trans zijn kunt u onder andere terecht bij 

Transgender Netwerk Nederland, Transvisie Zorg of Patiëntenorganisatie Transvisie.  

 

Voor algemene problemen kunt u terecht op http://www.sensoor.nl of http://www.korrelatie.nl. 
 

 

 


