
Seksueel geweld 

Fysiek geweld 
 Gooien met een voorwerp (30%)

Bijten, schoppen, slaan (28%)

Dreigen met lichamelijke pijn (26%)

Bespotten of kleineren (46%) 

Dreigen om de relatie te verbreken (33%) 

Verbieden om uit te gaan (22%)

Psychisch geweld 

Meest voorkomend: 

Transgender personen worden vaker slachtoffer van 
huiselijk geweld dan andere bevolkingsgroepen. Huiselijk 
geweld wordt gepleegd door bekenden in de persoonlijke 
sfeer. Het kan gaan om psychisch, fysiek of seksueel 
geweld. Psychisch geweld en lichtere vormen van fysiek 
geweld gelden alleen als huiselijk geweld als het 
structureel gebeurt. 
 

Opdringen van seks (17%)

Verkrachting (15%)

Gedwongen seksuele handelingen (12%)

van de ondervraagde 
transgender 

volwassenen maakte 
het afgelopen jaar  

huiselijk geweld mee 

42% 

 Overal op je hoede, TNN, 2018. 240 
trans deelnemers vulden de vragen 

over huiselijk geweld volledig in.

WIE IS DE DADER? 

HUISELIJK GEWELD 
TEGEN TRANSGENDER 
PERSONEN 

(stief)vader 
ex-partner 
(stief)moeder 
(stief)broers    
en zussen 
huidige 
partner 

10%

12%

 Het eigen transgender-zijn 
wordt het meest als mogelijk 

motief van de dader voor 
huiselijk geweld genoemd. 

Onder de algemene 
bevolking is dat jaloezie 

15%
15%
19%
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Aantal jongeren (in %) dat thuis incidenten heeft 
meegemaakt voor het zestiende jaar: 

 
transgender jongeren 
cisgender (niet-transgender) jongeren 

21% 
VAN DE TRANSGENDER 
JONGEREN WERD VOOR 
HUN ZESTIENDE JAAR 
THUIS GESCHOPT OF 

GESLAGEN. DIT IS RUIM 
2 X ZO VAAK ALS BIJ 

CISGENDER 
LEEFTIJDSGENOTEN 

 LHBT Monitor 2018, Sociaal 
Cultureel Planbureau, 2018, 
hoofdstuk 6.2: Transgender 

jongeren 

Ik wil vrouw zijn, maar het 
mag niet van mijn moeder. Ik 
wil het heel graag. Ook word 
ik misbruikt door mijn vader. 
 

 
 
Vermoed je dat een transgender persoon in je omgeving 
slachtoffer is? Of ben je zelf slachtoffer? 
Neem (anoniem) contact op met Veilig Thuis. 24 uur per dag 
bereikbaar op 0800-2000. www.veiligthuis.nl 
 

Wat kun je als gemeente, hulpverlening en politie doen?
Zorg ervoor dat de crisisopvang de benodigde expertise 
in huis heeft zodat transgender personen goed geholpen 
kunnen worden.
Train vrijwilligers in de transgender 
lotgenotengemeenschap om huiselijk geweld te 
signaleren en slachtoffers door te verwijzen.
Organiseer scholing van huisartsen en hulpverleners in 
de transgenderzorg om huiselijk geweld te signaleren.
Neem concrete maatregelen om de aangiftebereidheid te 
verhogen.

Van de transgender 
slachtoffers heeft 

aangifte gedaan bij de 
politie of het huiselijk 
geweld gemeld bij een 

andere instantie 

14% 

 Overal op je hoede, TNN, 2018. 240 
trans deelnemers vulden de vragen 

over huiselijk geweld volledig in.


