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Inleiding 
 

Het maakt niet uit hoe oud je kind is. Als blijkt dat je kind transgender is, komt er veel op je af. Veel vragen en 

zorgen, maar veel moeders ervaren verdriet. Waarschijnlijk ben jij één van hen.  

 

Met dit e-book wil ik je graag handvatten geven hoe je met je verdriet om kunt gaan. Veel moeders voelen zich 

hier eenzaam in, omdat de buitenwereld het niet echt begrijpt. Vaak denken anderen dat je de transitie van je 

kind niet accepteert, omdat je verdriet voelt. Alsof het één het ander uitsluit. Mijn dochter bleek mijn zoon te 

zijn en ik weet nog goed hoe ik keer op keer bijna verontschuldigend vertelde echt wel van mijn zoon te houden, 

maar toch het gevoel te hebben mijn dochter te hebben verloren. Maar ja, wat ben je dan precies kwijtgeraakt? 

Je kind is er immers nog en toen je zwanger was, maakt het niet uit welk geslacht je kind zou hebben. Waarom 

dan wel als je kind in transitie gaat. Vragen waar ik destijds knettergek van kon worden. Wat maakte nou dat ik 

zoveel verdriet had? Niet alleen wilde ik het begrijpen; ik had ook sterk het gevoel dat ik mijn verdriet moest 

kunnen uitleggen.  

 

Na heel lang mijn eigen emoties ontleed te hebben, begreep ik eindelijk waar mijn verdriet vandaan kwam. Het 

gaf rust en nam zelfs het ongemak dat ik bij mijn verdriet voelde weg. 

 

Inmiddels ben ik jaren verder. Het echte harde verdriet is allang weg, maar ja, soms kan ik er nog wel wat 

emotioneel van worden. Bij lange na niet zo heftig het was en ook niet zo lang. Ik heb mijn weg gevonden in het 

verwerken van mijn verdriet en inmiddels vele andere moeders hierbij mogen helpen. De kern vat ik in dit e-

book zodat ook jij verder kunt.  Ik zal je mijn verhaal vertellen, maar ook voorbeelden van andere moeders 

gebruiken. Belangrijkst voor mij is dat het jou helpt bij de verwerking zodat je weer volledig van je transgender 

kind kunt gaan genieten! 

 

Ik wens je heel veel succes met de tips in dit boek.  

 
 
PS. Waar ik spreek over moeders bedoel ik zeker niet 
alleen de vrouwen die een kind gebaard hebben. 
Voor mij is iedereen die zich identificeert als moeder, 
moeder.   
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Mijn verhaal 
 

Hoewel onze dochter op haar derde al had gevraagd waarom zij geen piemeltje had, dacht ik als moeder altijd 

dat het een fase was die in de puberteit over zou gaan. Ik was ervan overtuigd dat als ze in de puberteit zou 

komen, ze op een dag in een ultrakort rokje van de trap zou komen en ik met weemoed aan haar tijd in 

jongenskleren zou terugdenken. Want ja, hoewel ik dacht dat het een fase was, liet ik haar toch al snel de 

kleding kiezen die ze mooi vond. Helemaal vanuit de gedachte dat ze zich goed en geaccepteerd moest voelen 

om wie ze was. Niet om hoe ze eruit zag.  

Het liep anders. Het is herfst 2011 en mijn dochter is dan 9 jaar. Bijna 10. En al wekenlang is ze niet te genieten! 

Ze maakte de hele dag door met iedereen ruzie. Ik wist dat ze ergens mee zat, maar wat ik ook probeerde, ze 

wilde niet vertellen wat er was.  

Tot die ene dinsdagochtend na de herfstvakantie. Het was 5 minuten voor zij en haar broertje naar school 

moesten toen ze weer eens dikke ruzie had met haar broertje. Ik was het spuugzat en brulde in haar gezicht: “En 

nu wil ik weten wat er is!”. Het antwoord kwam zonder aarzeling: ”IK BEN EEN JONGEN!”. Toen wist ik dat het 

geen fase was.  

Het werd 1 juli 2014. Die dag trad een nieuwe wet in werking die onder andere regelde dat kinderen van 16 jaar 

officieel hun naam en geslacht mogen veranderen en dat op een vrij eenvoudige manier. Vier maanden later 

werd onze dochter 13. Ze vroeg al langere tijd om een jongensnaam en ik wist dat ik als ouder twee opties had. 

Optie 1 was de naamsverandering tegen blijven houden. Dan zou ze als ze 16 was het zelf regelen en werd het 

vast een naam die ik vreselijk vond. Nog los van de deuk die onze band zou oplopen. Mijn andere optie was erin 

meegaan en gaan plannen wanneer hij als jongen zou gaan leven.  

 

En zo kozen we voor de 13e verjaardag als omslagmoment. De maanden tussen besluit en verjaardag vond ik 

vreselijk! Ik had mijn verdriet, vond dat ik mijn verdriet moest kunnen uitleggen. Had het gevoel mijn dochter 

kwijt te raken. Schaamde mij. Alsof ik niet van mijn zoon hield en hem niet steunde. En waar moeders van 

kinderen die fysiek overlijden met foto’s en gesprekken met anderen hun kind op een manier bij zich kunnen 

houden voorzag -of vreesde- ik een toekomst waarin oude foto’s aan de wand niet meer gewenst waren en ik op 

verjaardagen nooit meer kon vertellen over de dochter die ik had. En waarom vond ik toch dát belangrijk? 

Geslacht deed er toch niet toe? 

 

Wat volgde werd een bijzondere weg. Gedurende enkele jaren leerde ik de lessen die ik nu in dit boek met je 

deel. Denk nu niet dat ik één of andere supermoeder ben. Ik leerde het met vallen en opstaan. Heel veel vallen 

en opstaan. Ooit heb ik zelfs bij een psycholoog gezeten. De reden was dat ik vond dat ik bleef hangen in mijn 

verdriet. Hoor je het oordeel in die reden? De psycholoog heeft mij toen ik het zei slechts 1 vraag gesteld: “Wie 

zegt dan dat je er nu wel eens klaar mee moet zijn?”. Die ene vraag was voor mij bevrijdend. Ik kon er net zo lang 

over doen als ik wilde. Dat hielp.   

 

Ooit zag ik vreselijk op tegen het moment dat de borsten verwijderd zouden worden, maar toen de chirurg belde 

met een datum kon ik alleen maar intens blij zijn voor Sietse. Zijn droom ging in vervulling en ik kon er volledig 

voor hem zijn en met hem meegenieten. Ik zal niet zeggen dat ik nooit meer emotioneel raak als ik aan Emma 

denk. Soms als ik over het verdriet vertel, komt het weer even boven. Maar het is nooit meer zo overheersend 

en intens als het was. Dat is voorbij. Maar daar zeg ik direct bij dat dat mogelijk ook is, omdat Sietse zo liefdevol 

en betrokken is om mij, ons verhaal te laten vertellen.  
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Ik leerde dat binnen een gezin het transgender kind niet de enige die is die in transitie gaat. Eigenlijk ontwikkelt 

het hele gezin mee. Iedereen in een eigen tempo.  

Zelf ben ik bijvoorbeeld veel ruimdenkender geworden en heb ik veel geleerd over emoties. Lessen waarvoor ik 

dankbaar ben! 

 

Inmiddels is Sietse een jongvolwassen man die behoorlijk tevreden door het leven gaat. Is hij met alles aan zijn 

lichaam tevreden? Nee zeker niet, maar laten we niet vergeten dat dat voor bijna iedereen geldt.  

Ondertussen heeft hij wel vrienden, vriendinnen en werk waar hij blij van wordt. En een moeder die overloopt 

van trots op de prachtige man en mens die hij geworden is! 

    
Emma – 3 jaar oud Emma – 5 jaar oud Sietse – 13 jaar oud Sietse – 18 jaar oud 
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Verdriet & rouw 
 

Rouw associëren we meestal met een dierbare die overlijdt. We voelen dan een groot verdriet en hebben tijd 

nodig om dit verdriet en verlies te verwerken. Juist dat verwerken van verdriet en verlies noemen we rouw.  

In het leven kun je veel meer verliezen dan een dierbare. Denk aan een vriendschap die ophoudt te bestaan, een 

huisdier dat overlijdt, de baan die je kwijt raakt of -en die kennen we allemaal- liefdesverdriet door een relatie 

die eindigt. Het is een naar gevoel dat soms heel overweldigend kan zijn.  

 

Maar er is ook iets dat heet ambiguous loss, of in het Nederlands “levend verlies”. Dat is een verlies waarbij er 

geen duidelijk verlies of duidelijke afsluiting is. De Amerikaanse Pauline Boss omschrijft het als de griezelige 

situatie van traumatische ongerustheid, veroorzaakt door een combinatie van het bekende en het onbekend. 

Dat kan op twee manieren zijn.  

① Een fysieke aanwezigheid, maar psychische afwezigheid. 

 

② Een fysieke afwezigheid, maar psychische aanwezigheid. 

 

Maar je kunt ook levend verlies ervaren om iets dat niet zal komen. Menig moeder van een transgender kind 

voelt verdriet om het feit dat haar kind nooit op natuurlijke wijze een kind zal krijgen.  

Hoewel moeders van transgender kinderen op meerdere manieren levend verlies kunnen ervaren is het verdriet 

om het gevoelsmatige verliezen van een kind de grootste belemmering. Hierbij maakt het eigenlijk niet uit hoe 

oud het kind is.  

 

Er zijn vele vormen van verlies en allemaal kunnen ze gepaard gaan met groot verdriet. Rouwen is niet voor niets 

een werkwoord. Het is zeker niet iets dat als je maar rustig wacht over waait. Was het maar zo makkelijk! 

Rouwen is best hard werken. Naast de handvatten die ik je zo ga geven, wil ik je vooral op het hart drukken er de 

tijd voor te nemen. Het is geen wedstrijd. En hoe moeilijk het nu ook is, vertrouw erop dat dit grote gevoel van 

verdriet niet zo blijft! 

 

  

Wanneer iemand die je lief is vermist raakt, dan is deze fysiek niet meer aanwezig, maar in jou -

en vaak ook in dingen om je heen- nog heel erg aanwezig. Vaak blijft ook lang nog de hoop 

aanwezig dat diegene toch nog leeft.  

Een bekend voorbeeld is wanneer een ouder of geliefde dementie heeft. Doordat het geheugen 

van deze persoon steeds grotere gaten gaat vertonen, wordt het steeds minder de persoon die 

het was. Maar terwijl die persoon stukje bij beetje verdwijnt, blijft de persoon zelf aanwezig en 

in leven.  
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Vijf handvatten 

 

1. Laat je verdriet toe! 
Verdriet is dat intens nare gevoel dat pijn doet en soms zo groot is dat je het gevoel kunt krijgen dat je erin 

verdrinkt. Daarom houden we het liever op afstand. Meestal door afleiding te zoeken en dat is helemaal oké.  

Toch lees je dit nu waarschijnlijk, omdat het je in de weg zit. Je wilt er vanaf. Dat begint met je verdriet ruimte te 

geven. Als het kan, kies dan een moment en plek die goed voelt en laat je verdriet dan toe. Huil als je die 

behoefte voelt. Huilen lucht op. Natuurlijk is je verdriet toelaten lang niet altijd iets dat je even kunt plannen. 

Sommige moeders kunnen heel goed hun verdriet en tranen binnenhouden, zodat niemand het bij ze ziet. Dan is 

het belangrijk om jezelf wel echt de ruimte te geven de emoties toe te laten op een plek en moment dat jij je 

veilig voelt.    

Maar buiten dat het oplucht kan het ook heel veel energie kosten. Zorg ook daarna dus een beetje voor jezelf. 

Ga lekker iets doen waar jij bij ontspant en weer oplaadt. Lekker even een rondje gaan wandelen doet vaak heel 

veel goed! 

 

2. Neem afstand  

Vaak identificeren we ons bewust met onze emotie. Als je zegt: “Ik ben verdrietig” dan ben je dat helemaal. 

Maar zeg je: “Ik voel mij verdrietig.” dan voel je al bijna automatisch een afstand tot die emotie. Het heeft je niet 

overgenomen. Je bent nog steeds helemaal wie je bent, maar de emotie hangt even aan je vast zoals een 

jengelend kind aan je been kan hangen.  

Als je die afstand ziet, kun je het verder gaan onderzoeken. Wat voel je precies? Waar voel je het in je lichaam? 

En waarom voel je dat eigenlijk? Doe dit wel met de nodige zelfcompassie. Veroordeel je gevoelens niet.  

Door afstand te nemen en je verdriet te gaan onderzoeken, maak je er op een prettige manier ruimte voor en dit 

helpt weer bij het rouwen. Een goede manier om dit te doen is door dit alles op te schrijven, maar mocht je dat 

niks vinden dan kun je ook je verhaal hardop vertellen en opnemen. Dat werkt net zo goed! 

 

3. Wees open over je verdriet 
Verdriet is heel zwaar als je het alleen draagt, maar als je het met iemand bespreekt die je serieus neemt en 

steunt dan verlicht dat. Het is dus belangrijk om je verdriet te delen met anderen. Wees hierin wel selectief. Kies 

mensen waarvan je weet dat ze er voor je zijn.  

Het is ook belangrijk om dit verdriet te bespreken met je kind(eren). Uiteraard is hoeveel je deelt en in welke 

woorden afhankelijk van de leeftijd van je kind. Maar vergis je niet, ook jong begrijpen ze al veel. Kinderen 

merken het feilloos als hun moeder zich niet fijn voelt. Eigenlijk hoef je maar 3 dingen te delen:  

① Dat je verdriet voelt. 

② Dat dat is omdat je van je kind houdt.  

③ Dat je ondanks je verdriet je kind altijd zal steunen.  

Voor kinderen is dit voldoende. Dit is wat ze horen willen. En tussendoor laat je zien dat ook moeders verdrietig 

kunnen zijn. Dat de wereld dan niet vergaat, maar dat dat bij het leven hoort en ook weer over gaat.  
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4. Blijf communiceren 
Juist als de emoties hoog zitten, kan het lastig zijn om te praten met elkaar. Je komt dan al snel niet goed uit je 

woorden en je kind kan wat je zegt negatief oppakken. Niet zelden met wrijving en misverstanden tot gevolg. 

Het komt voor dat moeders door de emoties niet zo goed weten hoe te communiceren, wat weer over kan 

komen als dat je je transgender kind afwijst. Een situatie die niemand wil.  

 

Bij communiceren denken we al gauw aan praten, maar het kan ook schriftelijk. Dat kan met mail, Whatsapp of 

ouderwets door briefjes voor elkaar te schrijven. Ook wij hebben een periode gehad dat het contact tussen ons 

niet lekker verliep. Ik worstelde met mijn emoties en Sietse worstelde met de puberteit die hij zonder remmers 

zag vorderen. In die tijd ben ik begonnen door hem een briefje te sturen en die op zijn kussen te leggen als hij op 

school was. Hij schreef altijd terug. Het voordeel is dat je zorgvuldig je woorden kunt kiezen en er de tijd voor 

kunt nemen. Je kind kan rustig en alleen je brief lezen en de tekst op zich in laten werken voor hij/zij of hen een 

antwoord schrijft. Probeer het maar! Je zal zien dat het helpt om door de emoties heen op een fijne manier met 

elkaar in gesprek te blijven.  

Deze tip deel ik trouwens ook veel met moeders die merken dat hun kind niet blij is, maar er niet over praten 

wil. Schrijf je kind een brief waarin je beschrijft wat je ziet en dat je het moeilijk vind, omdat je je kind zo graag 

gelukkig ziet en wilt helpen. In menig gezin heeft dit weer het gesprek op gang gebracht! 

 

Praten met elkaar is trouwens veel makkelijker als je samen gaat wandelen. Stiltes die anders wellicht 

oncomfortabel zijn, zijn bij een wandeling vaak minder -of helemaal niet- oncomfortabel. Plus, je hoeft elkaar 

niet aan te kijken. Ik weet van meerdere gezinnen waar lastige zaken -welke dan ook- al wandelend worden 

besproken.   

 

5. Anders vasthouden 
Uiteindelijk helpt het om je kind anders vast te houden. Hoe is totaal verschillend per persoon en hangt erg af 

van waar jij behoefte aan hebt.  

Ik geef je twee voorbeelden van mijzelf. De eerste is dat ik het heel moeilijk vond dat de naam Emma zou 

verdwijnen. Vanaf het moment dat ik zwanger was, wist ik dat als het een meisje zou zijn ik haar Emma zou 

noemen. Ook al wist ik dat de naam niet van de geboorteakte gewist zou worden, toch vond ik het lastig. Tot ik 

op een dag bedacht dat ik Sietse zou kunnen vragen of hij Emma als tweede naam wilde houden. Ik besprak het 

met hem en legde uit waarom dit voor mij belangrijk was. Hij begreep het en nu heeft hij twee voornamen: 

Sietse Emma.  

Het andere voorbeeld betreft foto’s. Ik vind het leuk om foto’s van de kinderen op te hangen, maar Sietse werd 

heel kritisch over foto’s uit de tijd dat hij nog Emma was. Daarom hebben we afgesproken dat beneden, waar 

ook mensen buiten ons gezin komen, alleen Emma-foto’s met goedkeuring komen te hangen. Daar staat 

tegenover dat ik op mijn slaapkamer mag ophangen wat ik wil.  

Het is zoeken naar waar jouw behoefte ligt, wat jij prettig vindt en waar jouw kind zich ook in kan vinden. Dat is 

lang niet altijd even makkelijk, want er zijn ook transgender kinderen die het afschuwelijk vinden om 

geconfronteerd te worden met vroeger. In welke vorm dan ook. Het kan daarom best even duren voor je hier je 

weg in hebt gevonden.  
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Ter afsluiting 
 

Wat zou het toch makkelijk zijn als we ons verdriet weg konden 

toveren. Niemand zit op dat nare gevoel te wachten.  

Helaas is toveren nog steeds geen optie, maar ik hoop dat ik je 

heb laten zien dat je er zelf veel in kunt doen. Dat je veel meer 

bereikt door het toe te laten dan ertegen te vechten.  

Wees in het hele proces lief voor jezelf. Verwacht geen perfectie 

en stel jezelf geen eisen. Sta jezelf toe er zo lang als jij nodig hebt 

mee bezig te zijn. Op een manier die voor jou goed voelt. Rouw is 

zo persoonlijk! 

Maar zoals gezegd, het is niet makkelijk. Lukt het je alleen niet of 

zie je er tegenop dan help ik je met liefde er doorheen. Op mijn 

website www.trans-parents.nl vind je alle informatie. Heb je nog 

andere vragen, mail mij dan gerust! Mijn mailadres is 

kirsten@trans-parents.nl.  

Wil je liever je vragen stellen in een gratis sessie dan kan dat ook. 

Klik op deze link en je kunt op een dag en tijdstip dat jou schikt 

een gratis sessie boeken. Geheel vrijblijvend. Je zit nergens aan 

vast.  

 

“From one mother to another” 

 

Groetjes, 

 

 

MEERHOEVE 19 

1462 PP  MIDDENBEEMSTER 

(06) 13 78 28 68 

WWW.TRANS-PARENTS.NL 

KIRSTEN@TRANS-PARENTS.NL 

 

FACEBOOK.COM/PRAKTIJKTRANSPARENTS 

 

INSTAGRAM.COM/KIRSTEN_VISSER 

 
LINKEDIN.COM/IN/KIRSTENVISSER-

TRANSPARENTS/ 

 

TWITTER.COM/K_VISSER 

 

KIRSTEN VISSER 

http://www.trans-parents.nl/
mailto:kirsten@trans-parents.nl
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TransParents@trans-parents.nl/bookings/
http://www.trans-parents.nl/
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