
In StuBru's Flowjob delen @flowindey  en @sennemisplon hun ervaringen over

seks.

Gek woord gehoord? Lees hier wat het wil zeggen!

Zit je met vragen? WAT WAT, Wel Jong Niet Hetero en Sensoa antwoorden

hieronder!

Wat is een transgender persoon?

Wanneer je je niet helemaal identificeert met je geboortegeslacht, ben je

een trans persoon of transgender persoon.

Sommige transgender personen zetten medische stappen om hun lichaam te

veranderen, maar niet iedereen wil dat. Hoe je je voelt zit in je hoofd en niet

in je broek.

Jij alleen bepaalt wie je bent, ongeacht van hoe je lichaam er uit ziet.

Dit filmpje en de website Gendervonk.be vertellen er meer over.  

Hebben alle trans mannen een piemel?

Nee. Niet alle trans mannen hebben een piemel. Borsten afbinden,

hormoontherapie, baarmoeder verwijderen: er bestaan verschillende

manieren en verschillende medische opties om je expressie en lichaam aan

te passen aan je genderidentiteit. Elke transgender persoon kiest voor

zichzelf bij welke stappen die zich het best voelt.

Chat met Lumi

Ma/wo/do: 18u30 -21u30. Niet op
feestdagen.

15-24 jaar

FAQ'S NA STUBRU'S FLOWJOB MET SENNE MISPLON. IS

SEKS ANDERS VOOR EEN TRANS PERSOON?

PRAAT EROVER

Mail met Lumi

Bel met Lumi

Gratis op 0800 99 533. Ma en wo:
18u30 -21u30. Niet op feestdagen.

Bezoek het forum van
min19.be

Een online community  voor homo,
lesbisch, bi, panseksueel,
transgender jongeren.

Bekijk activiteiten van
min19.be

Activiteiten voor holebi en trans
jongeren van 19 jaar en jonger.

Ga langs bij Transgender
Infopunt

Di-vr: 9-16u, alleen op afspraak.
Videobellen kan ook.

https://www.instagram.com/flowindey/
https://www.instagram.com/sennemisplon/
https://admin.watwat.be/seks/het-seks-abc-van-flowjob
http://www.weljongniethetero.be/
https://www.allesoverseks.be/
https://youtu.be/74J5dracc2Q
https://www.gendervonk.be/
https://www.lumi.be/chatten
mailto:vragen@lumi.be
tel:0800 99 533
https://min19.be/
https://min19.be/events/public
http://transgenderinfo.be/f/contact/bereikbaarheid/


Hoeveel risico heb je op complicaties na een

geslachtsoperatie?

Om een penis te construeren, heb je 40% kans op complicaties. Daardoor

moet je soms meermaals onder het mes. Alles over een penisreconstructie

lees je op Transgenderinfo.be.

Bij een vaginareconstructie zijn er minder risico's.

Een geslachtsoperatie is gelukkig niet de enige manier om je lichaam aan te

passen aan je genderidentiteit. Er bestaan heel veel mogelijkheden. Elke

trans persoon kiest het proces dat hij wil lopen. 

Ik ben nieuwsgierig. Mag ik trans personen al mijn

vragen stellen?

Nope. Als je nog maar net een trans persoon leert kennen, hoef je die niet

meteen uit te horen. Net zoals je dat bij een ander persoon ook niet doet.

Niet elke trans persoon, ongeacht van hoe lang je die al kent, vertelt graag

over intieme of persoonlijke zaken. Toets daarom altijd eerst af of die

persoon open staat voor vragen.

Wat zeg je beter niet aan een transgender persoon? 

Ik ben een transgender persoon. Is het oké om het

moeilijk te hebben met seks?

Als trans persoon is het niet altijd gemakkelijk om seks te hebben. Voel vooral

voor jezelf aan of je seks wil en hoe. Bij Senne ging het met ups en downs.

Maar hij geeft het beste advies zelf mee: praat erover met je lief. Of een

seksuoloog.

Is elke foetus ooit een vrouw geweest?

Zo simpel is het niet. De bevruchting bepaalt al het geslacht van het kindje.

De zaadcel geeft een X-chromosoom of Y-chromosoom mee. Die bepaalt

meestal wat voor hormonen er in het lichaam aangemaakt worden.

Het is wel zo dat clitoris en penis spiegelorganen zijn. Jongetjes en meisjes

hebben als embryo dus dezelfde geslachtsorganen, maar onder invloed van

je hormonen groeien je geslachtsdelen anders. Bij jongens groeit ze uit tot

een penis en balzak, bij meisjes tot een clitoris en schaamlippen.

Lees meer over spiegelorganen!

https://transgenderinfo.be/m/zorg/vermannelijking/falloplastie/
http://transgenderinfo.be/m/zorg/vervrouwelijking/geslachtschirurgie/
https://admin.watwat.be/lgbtq/wat-mag-ik-vragen-aan-transgender-personen
https://www.allesoverseks.be/waar-bevindt-de-clitoris-zich#title2


Hoe kan ik een bondgenoot zijn voor een trans

persoon?

Of je nu een buur bent van een trans persoon, toevallig een trans persoon bij

de dokter ziet of er mee bevriend bent, je kan het leven voor een trans

persoon gemakkelijker maken door op een paar zaken te letten.

De verhalen van Sarah en Abel op Gendervonk.be inspireren!

Wat doet testosteron?

Als een trans man testosteron neemt, verandert dit veel. Die persoon maakt

eigenlijk een tweede puberteit mee:

Zo’n hormoonbehandeling kan starten vanaf 16 jaar. Op de website van

Transgender Infopunt lees je alles over hormonen.

Hoe kan ik mijn partner steunen in het

transitieproces?

Wanneer een partner zich out als trans persoon, is dat voor die persoon vaak

een opluchting. Maar voor de partner kan het verwarrend zijn. Praat erover

op een eerlijke en open manier. 

Je hebt misschien de neiging om je eigen gevoelens aan de kant te schuiven

omdat je er wil zijn voor jouw partner. Maar zelfzorg is ook voor partners van

trans personen heel belangrijk.

Het Transgender Infopunt organiseert regelmatig partnerpraatavonden.

Hoe gebruik je een penisprothese?

Een penisprothese ziet er uit als een echte piemel. Er bestaan protheses in

alle maten en vormen.

Andere namen voor penisprotheses zijn: packer, packy, stand-to-pee of play-

packer.  

Hij krijgt een zwaardere stem.•

Hij krijgt baard- en borsthaar.•

De clitoris groeit en wordt gevoeliger.•

Zijn libido stijgt meestal.•

Er zijn er die je gewoon in je onderbroek kan steken om het gevoel te

hebben en uit te stralen dat je een penis hebt.

•

Via sommige kan je als trans man ook rechtopstaand plassen.•

Andere worden voor seks gebruikt en vibreren soms. Die stimuleren

ook de prothesedrager.

•

https://gendervonk.be/bondgenoten/
http://transgenderinfo.be/m/leven/seksualiteit/hormoonbehandeling/
http://transgenderinfo.be/?s=partner&submit=Zoek


Kan een clitoris groeien?

Een clitoris wordt groter bij opwinding. Maar ook onder invloed van

testosteron groeit de clitoris wordt die gevoeliger.

Is seks anders voor een trans persoon?

Bij een trans persoon komt het zelfbeeld niet altijd overeen met het lichaam.

Daarom kan seks voor trans personen extra confronterend zijn.

Senne vond een slimme oplossing hiervoor: een handdoek over het hoofd en

zich focussen op zijn fantasie. 

Maar seks is zeker niet altijd een probleem. Onderzoek toont aan dat trans

personen in een relatie niet meer of minder tevreden zijn over hun seksueel

leven dan cisgender personen.

Ook trans personen kunnen SOA’s krijgen of in sommige gevallen zwanger

worden. Anticonceptie blijft belangrijk.

Op de website van Transgender Infopunt vind je meer informatie over

transgender personen en seksualiteit.

Hoe houd ik rekening met de twijfels of

onzekerheden van mijn partner? 

Probeer er met je partner over te praten. Zet je partner niet onder druk en

geef hem, haar of hen de tijd om zichzelf bloot te geven.

Kijkt iedereen porno?

Nee. 9 op de 10 van de 21- tot 24-jarige jongens kijkt naar porno. Bij de

meisjes is dat ongeveer 1 op 2.

Weet dat porno niet altijd een realistisch beeld geeft van seks. En doe

verder vooral waar je je zelf goed bij voelt.

Is het normaal dat ik enkel klaarkom bij soloseks en

niet met een partner?

Door masturbatie leer je je lichaam beter kennen. Je weet het best wat werkt

om snel klaar te komen en kan daarop inspelen. Dat maakt het soms

gemakkelijker om klaar te komen wanneer je masturbeert. 

Je kan om verschillende redenen niet klaarkomen. Klik verder voor tips.

https://www.allesoverseks.be/waar-bevindt-de-clitoris-zich
https://admin.watwat.be/lgbtq/wat-transgender
http://transgenderinfo.be/m/leven/seksualiteit/veilig-vrijen/
http://transgenderinfo.be/m/leven/seksualiteit/
https://www.allesoverseks.be/praten-over-seks-met-je-partner
https://www.allesoverseks.be/moeilijk-klaarkomen


Hoe kan ik aan mijn partner vertellen wat ik wel en

niet wil in bed?

Praten over seks is niet gemakkelijk. Je moet het leren. Gelukkig heeft

Allesoverseks heel wat tips om te praten met je lief over seks.

Ik denk dat ik transgender ben. Waar kan ik andere

transgender jongeren ontmoeten?

Er bestaat een jeugdbeweging voor transgender jongeren. T-jong

organiseert activiteiten voor jongeren van 10 tot en met 30 jaar, in een veilige

omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn.
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https://www.allesoverseks.be/praten-over-seks-met-je-partner
http://www.t-jong.be/over-t-jong/

