FACT SHEET
LHBTI JONGEREN IN NEDERLAND IN CIJFERS
L = Lesbisch ; H = Homoseksueel ; B = Biseksueel ; T = Transgender ; I = Intersekse
Jongeren/jongens/meisjes = 12 tot 25 jaar ; Scholieren = 11-16 jaar ; Jongvolwassenen = 16/18-25 jaar
De cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen die zijn verzameld uit openbare onderzoeksrapporten in Nederland van de afgelopen vijf jaar.
Onder deze factsheet vindt u citaten en hyperlinks naar de rapporten.

1 op de 12 jongens en
1 op de 8 meisjes voelt zich niet
uitsluitend aangetrokken tot
andere geslacht. (de Graaf, 2017) (1)

1 op de 5

1 op 20 jongeren
heeft ooit seks gehad met
iemand van hetzelfde geslacht. (1)

Kruijer, Acker & Meijer, 2012) (2)

12 %

Van de leerlingen in het
voortgezet onderwijs voelt

van transgender personen
die in 2015 een gendertransitie
heeft ondergaan was in de leeftijd

ongeveer 0,7 % zich anders dan
het toegewezen geslacht.

van 15-19. (5)

(2)

Gevoelens, Ervaring en Identiteit

Jongens*

Zich ook, vooral of uitsluitend seksueel aangetrokken
voelen tot seksegenoten (2)
Tot op zekere hoogte aantrekkingskracht op
hetzelfde geslacht (3)
Ooit seks gehad met seksegenoot (3)
Geïdentificeerd als homo/lesbisch (3)
Geïdentificeerd als biseksueel (3)
Een non-binaire of fluïde genderidentiteit hebben of
het nog niet weten (3)
Wist niet zeker hoe ze zich moesten identificeren (3)

Meisjes*

4%

3%

7%

9%

11 %
3%
2%
1,7 %

10 %
1%
3%
2,9 %

4%

5%

*Nederlandse jongeren tussen 12-24 jaar

Bewust zijn van de aantrekking tot seksegenoten
Leeftijd
Vóór of op 10 jarige (4)
Na 18 jaar (4)

meisjes en 1 op de 11
jongens heeft wel eens seks gehad
met iemand van hetzelfde geslacht
of wil dat wel proberen. (De Graaf,

LHB-jongeren

5%
11 %

Gemiddeld zijn de jongeren ongeveer 14 jaar
als het bewustzijn van aantrekking komt. (4)

Zelfbenoeming LHB-jongeren in Nederland
Waar de term gay nog wel regelmatig wordt
Identiteit en Relaties
Zich homo, lesbisch of bi noemen (4)
Ooit relaties met zowel jongens als
meisjes hebben gehad (4)

Er zijn geen cijfers bekend over het
aantal transgender jongeren in
Nederland.
Tussen 1995 en 2015 hebben in
Nederland 1960 burgers hun
geslachtsregistratie laten wijzigen
bij de burgerlijke stand.

Jongens

Meisjes

77 %
2%

71 %
8%

gebruikt (9

%), komen termen als queer of
panseksueel nauwelijks voor. Slechts 6 % plakt
liever geen naam op de oriëntatie. (4)

Seksuele oriëntatie en
genderidentiteit leerlingen v(s)o (%) (8)

2014

2016

L

1,6

1,7

Naar schatting heeft

H

1,3

1,1

1 op de 200 mensen

T

1,1

0,9

een intersekse conditie,
oftewel

Na de wetswijziging is dit aantal
enorm gestegen van gemiddeld

56%

44%

Mannen

0,5 %.

Dat is ongeveer 85.000
personen, waaronder intersekse
jongeren. (2)

80 per jaar naar770 personen in
2015. (2)

Transseksuelen in 2018

Er zijn geen cijfers bekend over het
aantal intersekse jongeren.

In 2018 waren er 3.750
transseksuelen in Nederland
(waaronder jongeren) die
juridisch hun geslacht hebben
laten wijzigen, waarvan (7)

Aantal dak- en thuisloze
LHBTI jongeren
t/m 27 jaar
LHB-jongeren
Transgender personen

Aantal*

550 - 800
80

Vrouwen

1.660 (44,2 %) mannen en
2.090 (55,8%) vrouwen zijn.

Intersekse personen

70

*Inschatting uitgaande van de bekende cijfers van het
vermoedelijke aantal LHBT in Nederland (6)
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