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Wanneer je partner
transgender is.
De aandacht voor genderdysforie in
de media is de laatste jaren gegroeid.
Zo maakte de KRO bijvoorbeeld al
twee series van het programma ‘Hij is
een zij’ en konden we de transitie van
reality-star Bruce Jenner naar Caitlyn
Jenner op vrijwel dagelijkse basis
volgen. Op zijn ‘Hollands’: de
transgender is uit de kast.
Maar hoe staat het met de partners
van transgenders?
De indruk is dat relaties van
transgenders en hun partners meer
dan tien jaar geleden standhouden.
Voor de partners is het vaak moeilijk
om ondersteuning te vinden in het
proces dat zij doormaken. De
zelfhulpgroep (H)Erkenning (onderdeel van Transvisie Patiëntenorganisatie), is een van de weinige
plaatsen waar partners en familie van
transgenders terecht kunnen met
hun verhalen en hun vragen.
Lees verder op de volgende pagina ->
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In dit boek:
Wat komt er allemaal op je af als je
partner in transitie gaat? Hoe ga je
om met praktische problemen? Wat
doet het met je kinderen? Doel van
het boek is in de verschillende
verhalen van partners te laten zien
op welke verschillende manieren je
samen je relatie (opnieuw) vorm
kunt geven.
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Over Marian Geurtsen:

(vervolg)
Omdat het aan literatuur ontbrak,
heeft Marian Geurtsen de stoute
schoenen aangetrokken en het boek
‘Een bijzonder liefde’ samengesteld.
Hiervoor heeft zij 14 partners van
transgenders geïnterviewd, en ze
beschrijft ook haar eigen situatie.
Omdat de gesprekspartners ook nog
een breed scala aan seksuele
voorkeuren
vertegenwoordigen
(hetero, homo, biseksueel), is zij in
staat geweest om een helder en
openhartig beeld te schetsen van de
verschillende ervaringen.
Transgenders
• Van de bevolkingsgroep van 15 tot 70
jaar is ongeveer 1 op de 250 transgender.
• Transgenders zijn onder te verdelen in
drie groepen;
De grootste groep zijn vrouwen geboren
met het lichaam van een jongen die zich
van ‘binnen’ vrouw voelen (hen noemen
we ook wel transvrouwen). De tweede
grootste groep zijn de mannen geboren
met het lichaam van een meisje die zich
van ‘binnen’ man voelen (hen noemen
we ook wel transmannen). Een kleinere
groep transgenders zijn de transgenders
die zichzelf ervaren als zowel man of
vrouw, er tussenin of geen van beiden.
(Keuzenkamp, 2012; Kuyper, 2012).

In het dagelijks leven is
Marian
Geurtsen
(1965)
theologe en werkt ze op het
snijvlak van kerk en cultuur.
Daar heeft zij een gevoeligheid ontwikkeld voor wat het
doet met mensen om op een
kruispunt in hun leven te
staan. Ook is ze betrokken bij
Transvisie,
de
patiëntenorganisatie voor transgenders
en hun partners.
Meer informatie:
www.transvisie.nl
www.transgendernetwerk.nl
www.uitgeverijvanbrug.nl
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