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En sowieso hebben we alles bedacht. Zoals geld. Dat printen we gewoon. Internet 

hebben we bedacht. Taal, fotografie, kunst, politiek, genderconstructen. Hebben we 

bedacht. Dus waarom kunnen we niet blijven bedenken of heruitvinden? Waarom is 

non-binair zijn en het uit bedachte constructen willen breken dan not done voor zoveel 

mensen? Net als taal. Die blijft zich vernieuwen en dat is ook juist het mooie ervan. 

Dus wat is er dan mis, vertel het mij, met hen/hun pronouns gebruiken? 

- Lou, uit de film ‘Anne+’ (Bisscheroux, 2021, 00:31:50) 
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Voor Sylvia 
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Voorwoord 
 

Deze thesis was nooit tot stand gekomen zonder de hulp en steun van een aantal mensen. 

Ik neem daarom graag een moment om wat mensen te bedanken. Mijn familie, vrienden en 

studiegenoten wil ik bedanken voor de lieve appjes, steun en voor het feit dat jullie mij de 

afgelopen weken hebben laten ratelen over gender. Dank ook aan Jane, Bram en Floris 

voor hun input, voor de artikelen en persoonlijke kennis en verhalen. En hoewel zij dit 

waarschijnlijk niet lezen is mijn dank groot voor hen die in de media met trots het gesprek 

over gender beginnen. Niet alleen heeft het werken zoals deze thesis in gang gezet, maar 

heeft mij ook op mijn persoonlijke zoektocht geholpen en heb ik mij gesteund gevoeld. 

Tot slot gaat bijzondere dank uit naar Alice Schippers, mijn begeleider. Voor het 

meedenken, voor de eerlijke feedback en het aanhoren van mijn verschillende redenen om 

niet op schema te lopen. Hopelijk heb ik er toch wat moois van kunnen maken. 
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Aanleiding 
 

Gender heeft mij altijd mateloos gefascineerd. Ik ben ontzettend blij om te kunnen zeggen dat 

mijn ouders mij altijd vrij hebben gelaten om te doen wat ik wilde, en dat het oordeel ‘dat is 

iets voor jongens,’ of ‘zo gedraag je je niet als meisje’ nooit uit hun mond is gekomen. Maar 

hoe vrij ik mij gevoeld heb als kind, des te harder de realisatie aankwam dat ik “niet als 

andere meisjes” was op de middelbare school. Mijn desinteresse in de dingen die meiden in 

de klas bezighielden brachten veel vragen met zich mee. De vragen werden verveelvoudigd 

toen in 2014 het programma Hij is een Zij1 op televisie verscheen waarin een AFAB2 persoon 

vertelde over dat hij van voetbal en jongenskleding hield en daarom (binair) transgender was. 

Gezien ik ook van voetbal en jongenskleding hield begon ik mij ook af te vragen of ik niet 

transgender was. Ik kon het mij haast niet voorstellen, omdat hoewel ik mij niet kon 

identificeren met de meiden uit de klas, ik mij ook zeker niet identificeren met de jongens los 

van een aantal gedeelde interesses. De overtuiging dat ik niet gelukkiger zou zijn als jongen 

startte daarom een nieuwe zoektocht. Een zoektocht naar de betekenis van gender, en naar 

mogelijke andere opties. Een zoektocht die ik ook heb doorgetrokken in mijn academische 

reis. 

Van biologie naar culturele antropologie en een uitstapje naar genderstudies, gender heeft mij 

altijd beziggehouden. Geen wonder, daarom, dat het mij ook binnen de zorgethiek 

bezighoudt. Bij al deze vakgebieden heb ik een hedendaagse westerse/Nederlandse blik op 

gender gemist, vooral wat betreft non-binaire genderidentiteiten. Gesprekken en colleges over 

gender gingen voornamelijk over de scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen, 

feminisme en bijvoorbeeld ‘derde genders’ in andere delen van de wereld. Dit is tot nog toe 

ook de ervaring bij zorgethiek geweest. Het zijn belangrijke onderwerpen en ik ben blij dat ze 

besproken worden, maar de manier waarop dit wordt aangepakt geeft mij, en daarmee neem 

ik aan ook anderen met mij, het gevoel dat het niet over ons gaat. Dat wij geen onderdeel zijn 

van het gesprek over gender, terwijl ik ervan ben overtuigd dat mensen die zich identificeren 

met non-binaire genderidentiteiten juist veel hebben toe te voegen.  

Zorgethiek is een discipline waar holistisch en contextueel perspectief centraal staan. Het 

begrip zorg is breed, bijna alomvattend. Carol Gilligan, wiens betoog een startpunt vormde 

                                                           
1 Hij is een zij was een televisieprogramma van de KRO over jonge transgenderpersonen, waarin hun transitie 

wordt gevolgd. 
2 AFAB staat voor ‘assigned female at birth’. Zo is er ook AMAB; ‘assigned male at birth’. Deze termen 

worden in hoofdstuk 2.1 verder toegelicht. 
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voor de zorgethiek, benoemde deze holistische aanpak als een vrouwelijke moraal (Gilligan, 

1982). Deze benaming is al veelvuldig bevraagd en genuanceerd, bijvoorbeeld door Joan 

Tronto die zich afvroeg of moraal überhaupt gendered is (Tronto, 1993, p. 61), en begrippen 

als intersectionaliteit worden steeds vaker gebruikt. Toch wordt zorgethiek nog in veel 

bronnen vrouwenethiek of feministische ethiek genoemd en blijven we in de man/vrouw 

dichotomie hangen. Weinig van de artikelen en boeken over gender behandelden non-binaire 

genderidentiteiten en bijvoorbeeld het woord ‘vrouwen’ werd zelden gedefinieerd. Hieruit 

blijkt dat velen het beschouwen als vanzelfsprekende categorie. Ik zet daar mijn vraagtekens 

bij. 

Mijn doel met deze thesis is niet om zorgethiek af te rekenen op het gebruik van en de 

omgang met gender. Juist zoek ik graag de verbinding tussen wat ik maar even ‘mijn wereld’ 

noem en de zorgethiek. Het lijkt mij interessant om te ontdekken hoe de zorgethiek eruit zou 

zien als we de mogelijkheid hebben wél buiten de dichotomie van man(nelijk)/ vrouw(elijk) 

te kijken. Kunnen we daarmee naar een nog bredere context kijken? En zou dat iets kunnen 

veranderen aan hoe wij zorgen voor anderen, met name hoe wij zorgen voor (non-) binaire 

transgenderpersonen?  
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1. Introductie  

1.1 Introductie 

Mijn doel in deze thesis is om de verbinding te zoeken tussen zorgethiek en gendertheorie, 

vooral toegespitst op non-binaire genderidentiteiten. Het creëren van begrip en bewustzijn 

over hoe we gender behandelen en het los breken van de vermeende vanzelfsprekendheid van 

de man/vrouw dichotomie, biedt de mogelijkheid voor een inclusievere zorgethiek. Daarnaast 

kan deze kennis een opening zijn om ook de snel veranderende (gender-)zorg voor non-

binaire personen te verbeteren. Ik beoog hiermee bij te dragen aan de community of inquiry 

(Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017) die de zorgethiek behelst. 

Na een verdere toelichting van de relevantie van dit onderzoek, de onderzoeksvragen en de 

methoden in dit eerste hoofdstuk, bespreken we in hoofdstuk twee het toen en nu in 

gendertheorie. Ik begin hier met een zo uitgebreid mogelijke uitleg van begrippen rondom 

gender in Nederland vandaag de dag als startpunt voor de volgende paragrafen. We 

bespreken een aantal non-binaire of derde/vierde genders uit niet-westerse culturen om 

enerzijds aan te tonen hoe gender - en voornamelijk de invulling ervan - voor een groot deel 

onderworpen is aan cultuur, en anderzijds om het contrast met de hedendaagse westerse3 

ideeën over gender bloot te leggen. Vervolgens schets ik een kort overzicht van de 

totstandkoming van deze westerse ideeën om daarna een aantal stromingen van het 

postmodernisme uit te werken. Hierin bespreken we het debat tussen essentialisme en sociaal 

constructivisme en gaan we in op performativiteit, genderexpressie en de mogelijke toekomst 

van gender.  

Het derde hoofdstuk beschrijft een aantal auteurs die belangrijk zijn geweest voor de 

ontwikkeling van zorgethiek in de afgelopen 40 jaar. Deze selectie is gemaakt op basis van 

gezaghebbende auteurs, die veel in zorgethische literatuur worden geciteerd en aangehaald, 

onder andere Carol Gilligan, Joan Tronto, Eva Kittay en Virginia Held. Ik bespreek hoe zij de 

term gender begrepen en beschreven, en hoe bijvoorbeeld vrouwelijkheid wordt gezien en 

gebruikt in hun argumentatie. Enkele onderwerpen die ik belicht zijn lichamelijkheid, 

moederschap en feminisme. 

                                                           
3 ‘Het westen’ of ‘westerse’ zijn termen die ik graag zou vermijden. In de eerste plaats impliceert het een 

middelpunt van de wereld die in Europa ligt, en is de ondertoon dat alles ten westen van die lijn beter 

ontwikkeld is dan het oosten. Daarnaast vallen gevoelsmatig West-Afrika en Zuid-Amerika niet onder ‘het 

westen’ terwijl deze hier geografisch gezien vanaf de ingebeelde middenlijn wel toe behoren. Bij gebrek aan een 

betere term gebruik ik deze wel hier en daar, zonder hoofdletter, om met name (noordwest) Europa en Noord-

Amerika aan te duiden. Ik ben mij ervan bewust dat ook hier cultuur niet generaliseerbaar is. 
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Hoofdstuk vier zal vervolgens de verbinding zoeken tussen de zorgethiek en gendertheorie; 

hoe staan zorgethici in het debat tussen essentialisme en sociaal constructivisme? Waar is 

zorgethiek goed in en wat zou het kunnen doen om inclusiever te worden? We leggen de 

informatie uit de twee voorgaande hoofdstukken naast elkaar en volgens de methode van 

mee-, tegen- en omdenken bespreken we gender in de zorgethiek. Ook zal in dit hoofdstuk 

ruimte zijn om een stuk praktijk toe te voegen om het argument voor een gender inclusievere 

zorgethiek kracht bij te zetten. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk volgt tenslotte een conclusie en discussie. Hierin geven we 

antwoord op de gestelde onderzoeksvragen en ga ik nog kort in op mijn positionering van 

taalgebruik ten opzichte van gender en cultuur en volgen er enkele aanbevelingen van boeken 

en media die op een mooie, heldere manier verder gaan op gender. 

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 
 

Het publieke gesprek over genderidentiteit en genderconstructen is lange tijd uitgebleven in 

Nederland. Met name het non-binaire denken is tot recent onbesproken geweest. Een 

jaarlijkse Amerikaanse studie van belangenorganisatie GLAAD telde het aantal 

(terugkomende) transgender personen op televisie en streamingsdiensten, en vond er 17 in 

2018, waarvan 4 non-binair waren. Dit was voor het eerst dat GLAAD non-binaire 

personages vond (GLAAD, 2018). Er is voor Nederland geen vergelijkbare studie, maar de 

afgelopen jaren is media-aandacht voor (non-) binaire transgenderpersonen toegenomen. In 

2021 was er voor het eerst een als non-binair identificerend personage op televisie, gespeeld 

door Thorn de Vries die zichzelf ook zo identificeert. Ook op het wereldtoneel zijn er de 

afgelopen jaren meerdere beroemdheden verschenen die zich als non-binair identificeren, 

zoals Ruby Rose, Halsey en Demi Lovato. Onder andere door deze rolmodellen zijn meer en 

meer mensen bezig met hun genderidentiteit (Hines, 2018, p. 100; Woelkens & De Vries, 

2021, p. 58). Niet dat het daarvoor niet bestond, maar omdat het nu meer is gearticuleerd en 

er meer erkenning is, lijkt er meer ruimte te zijn om het over genderidentiteit te hebben. Een 

Britse survey uit 2014 liet zien dat naar schatting 0,4% van de bevolking zich identificeert als 

non-binair (Titman, 2014). Recenter onderzoek van The Trevor Project in Amerika wees uit 

dat ongeveer een kwart (26%) van de 34.000 LHBTQI+ respondenten tussen de 13 en 24 jaar 

zich identificeert als non-binair in 2021 (The Trevor Project, 2021a) tegenover 15% van de 

respondenten het jaar ervoor (The Trevor Project, 2020). Deze percentages behelzen alleen 
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mensen die zich als non-binair identificeren. Hier bovenop komen nog 20% in 2021 en 5% in 

2020 van LHBTQI+ jongeren die ‘questioning’ zijn, wat inhoudt dat ze er nog niet over uit 

zijn wat hun genderidentiteit is. Het aantal jongeren die met hun genderidentiteit bezig zijn 

lijkt dus rap toe te nemen. 

Ook in Nederland lijkt het aantal mensen die zich als non-binair identificeert toe te nemen. 

De laatste studie die in Nederland is gedaan komt uit 2018 van Movisie en constateert dat 

3,9% van de Nederlandse bevolking zich niet identificeert met het geslacht dat is 

geregistreerd bij geboorte (Movisie, 2018). Dit behelst dus ook binaire transpersonen. De 

LHBT-monitor van het SCP, waar het Movisie rapport op was gebaseerd, geeft in de versie 

van 2022 geen cijfers over (non-)binaire transpersonen, omdat daar niet genoeg data voor 

was. Wel wordt er geconstateerd dat er op de genderpoli’s een grote toename is aan mensen 

die genderzorg zoeken, zowel voor psychologische hulp als hormonale en/of chirurgische 

behandelingen. In 2020 stonden 1179 mensen onder de 18 jaar op de wachtlijst voor 

genderzorg, en in medio 2021 was dat opgelopen naar 1855 (Sonneveld & Brengener, 2022, 

p. 155)4. In de praktijk is de toename ook voelbaar. Bijvoorbeeld bij COC werkgroep 

Jong&Out waar ik werk zien we verandering in de behoeften van de jongeren die bij ons 

komen. Waar we een aantal jaar geleden nog spraken over ‘holebi’ (homo, lesbisch, 

biseksueel) jongeren en gender geen heel groot gespreksonderwerp was, is nu een groot deel 

van de jongeren die bij ons komen bezig met hun genderidentiteit en experimenteren ze met 

namen, kleding en voornaamwoorden. 

Nu is een plek als Jong&Out voor sommigen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en 

kunnen experimenteren, waar dat op andere plekken zoals bij familie, op school of op de 

sportclub misschien nog niet zo is. Enerzijds is de wereld aan het veranderen, en wordt 

bijvoorbeeld het vragen naar voornaamwoorden steeds gewoner. Zo faciliteren verschillende 

sociale media platforms nu bijvoorbeeld dat je voornaamwoorden kunt toevoegen aan je 

profiel. Anderzijds gebeurt dit voornamelijk in bepaalde kringen, en is een groot deel van de 

bevolking hier nog niet mee bezig. Door het gesprek aan te gaan en meer herkenning en 

begrip te creëren kunnen we die man/vrouw dichotomie die lijkt te heersen doorbreken en een 

inclusievere samenleving creëren. Dit is hard nodig, want hoewel we nu steeds vaker de taal 

hebben om onszelf te identificeren, zijn de cijfers over mentale problemen bij jonge (non-

)binaire transpersonen torenhoog. The Trevor Project wees in hun onderzoek uit dat ongeveer 

                                                           
4 Specifieke informatie over het aantal mensen die zich als non-binair identificeert is in Nederland momenteel niet 

beschikbaar. 
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de helft van deze groep in 2020 suïcide hebben overwogen, en twee op de drie rapporteerden 

gevoelens van depressiviteit. Zo’n 50% van deze jongeren heeft hiervoor geen zorg gezocht 

of ontvangen5 (The Trevor Project, 2021). Daarnaast kampen veel van deze jongeren met 

onder andere minderheidsstress, trauma, sociale afwijzing en systeemproblematiek 

(Sonneveld & Bungener, 2022, p. 152). Op dit moment is de Nederlandse zorg hier niet 

adequaat op ingericht. De steeds langer wordende wachtlijsten voor genderpoli’s resulteren in 

wachttijden van momenteel minstens twee jaar6. Daarnaast is er onder psychologen en 

psychiaters vaak onvoldoende kennis om deze groep goed te kunnen helpen. “De ggz is 

onvoldoende ingericht op deze groep jongeren, wat betreft kennis, vaardigheden, 

instellingscultuur en zorgaanbod” (Sonneveld & Bungener, 2022, p. 152).  

De situatie van transgenderzorg in Nederland laat zien dat er werk aan de winkel is. Er is 

meer onderzoek en onderwijs nodig om deze groep goede zorg te kunnen bieden. Naast dat er 

in Nederland haast geen onderzoek is naar bijvoorbeeld het aantal mensen dat zich niet 

identificeert met het geslacht die zij bij de geboorte hebben toebedeeld gekregen, is de kennis 

van zorgprofessionals geregeld onvoldoende om deze mensen op de juiste manier te kunnen 

helpen. Zoals het SCP beargumenteerd, is het ook lastig om naar deze groep onderzoek te 

doen en educatie te realiseren, omdat wat men in de media, politiek, maatschappij, 

wetenschap en in de doelgroep zelf onder verschillende gendertermen verstaat verschilt en is 

aan verandering onderhevig (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2022, p. 21). In andere 

woorden kan het lastig zijn de veranderlijke en contextafhankelijke taal rondom 

genderdiversiteit goed en sensitief te gebruiken. Deze taal is wel belangrijk voor de 

ontwikkeling en onderbouwing van goede zorg voor (non-)binaire transgenderpersonen. 

Wetenschappelijke literatuur die hierin volledig (of zo volledig mogelijk) en inclusief is, is 

daarom van belang. Deze thesis kan een stap zetten in de volledigheid en inclusiviteit van 

zorgethische literatuur, waarmee vervolgens stappen kunnen worden gezet naar goede zorg. 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Gender is een belangrijk onderwerp in zorgethiek. In hoofdstuk drie wordt onder andere 

uiteengezet hoe het feminisme aan de wieg stond van zorgethiek. Verschillende zorgethici 

hebben door de tijd door middel van eigen ervaringen van het vrouw-zijn en het moederschap 

beargumenteerd dat vrouwen door deze unieke positie belangrijke ideeën en inzichten over 

                                                           
5 Hoewel deze cijfers in lijn liggen met eerdere onderzoeken, moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit onderzoek 

tijdens de covid-19 pandemie is uitgevoerd. Het is niet precies duidelijk in hoeverre dit de cijfers heeft beïnvloed.  
6 Actuele wachttijden voor een eerste intakegesprek, augustus 2022: VUMC: >128 weken, UMCG: >104 weken, 

Radboutumc: >110 weken 



13 
 

moraliteit kunnen voortbrengen. Waar moraliteit voorheen voornamelijk in het domein van 

mannen lag en ook voornamelijk door mannen werd besproken, brachten grondleggers van 

zorgethiek als Carol Gilligan, Virginia Held en Sara Ruddick een vrouwelijk perspectief aan 

het licht. Psychologe Carol Gilligan deed dit door een model voor morele ontwikkeling van 

een mannelijke collega onder de loep te nemen. Hoewel haar ideeën van een 

‘vrouwenmoraal’ inmiddels veelvuldig zijn weerlegd en bediscussieerd, heeft het een grote 

invloed gehad op de blik op gender die vandaag de dag in zorgethiek rondgaat. Met name 

wordt er veel waarde gehecht aan persoonlijke ervaringen van moederschap en de invloed 

hiervan op ons begrip van zorg (o.a. Ruddick, 1980; Kittay 1999; Van der Waal & Van 

Nistelrooij, 2021). Mede door ervaringen van moederschap definieert zorgethiek zorg als 

wederkerig en alomvattend (Kittay, 1999). 

Met kennis van de geschiedenis en huidig gebruik van gender in zorgethiek kunnen we 

vervolgens een stap verder gaan, en dit gebruiken om in de eerste plaats uitspraken over 

bijvoorbeeld een ‘vrouwenmoraal’ (Gilligan, 1982) te heroverwegen. Want hoewel Gilligan 

haar ideeën uit het feminisme haalt, spreekt ze deze beweging ook gedeeltelijk tegen met een 

essentialistische blik op gender. Zo schreef Simone de Beauvoir het bekende “one is not 

born, but rather becomes, a woman” in haar boek The Second Sex (1949), wat een 

constructivistische kijk op vrouw-zijn beargumenteerd. Dit sluit ook aan bij andere grote 

feministische denkers als Judith Butler. Op de tweede plaats kan deze kennis het recentere 

gebruik van het begrip gender binnen de zorgethiek, ook met betrekking tot 

intersectionaliteit, aanvullen en wordt er plaats gemaakt om de al brede en contextuele 

aanpak van de zorgethiek te versterken. 

Nu het aantal mensen dat zich als non-binair identificeert stijgt, neemt ook de zorgvraag voor 

deze groep toe. Zoals in de vorige paragraaf staat omschreven zijn wachtlijsten voor 

genderzorg lang en nemen alleen maar toe. Zowel voor hormonale en chirurgische 

behandelingen als voor psychologische hulp. Een groot deel van mensen die zich 

identificeren als non-binair of die worstelen met hun genderidentiteit kampen ook met 

depressieve klachten en onder andere minderheidsstress. Een groeiend probleem waar 

vooralsnog weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Ook in de zorgethiek blijft het 

onderwerp vrijwel onbesproken. Een exploratie van zorgethische literatuur laat zien dat 

wanneer er over gender gesproken wordt, dit voornamelijk over vrouwen gaat, of over de 

machtsrelaties tussen mannen en vrouwen. Zorgethische literatuur blijft daarmee in de 

man/vrouw dichotomie hangen. Recente zorgethische literatuur over bijvoorbeeld 
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dekoloniaal feminisme benoemt wel regelmatig seksualiteit en gender als zijnde 

geconstrueerd door kolonisten, de man/vrouw dichotomie als iets wat werd opgelegd in 

culturen waar deze als dusdanig niet bestonden (Mohanty, 2003; Vergès, 2021, p. 27; 

Lugones, 2007, p. 196). Ook is er zorgethische literatuur over ‘derde genders’ zoals de two 

spirited in Noord-Amerikaanse groepen (Walker, 2021; Lugones, 2007, pp. 195-196). 

Ondanks deze opmars blijft onderzoek naar non-binaire genderidentiteiten in Nederland, 

Europa of Noord-Amerika vooralsnog uit. Een mogelijke verklaring is dat het lastig is om 

over non-binaire genderidentiteiten te schrijven, omdat de betekenis van verschillende 

genderidentiteiten contextafhankelijk is. Ook binnen eenzelfde gemeenschap kan een begrip 

voor de één net iets anders betekenen dan voor de ander. Genderidentiteit is heel persoonlijk 

en cultureel en politiek afhankelijk (Vincent, 2020, p. 4; Woelkens & De Vries, 2021, p. 36; 

Sociaal en Cultureel Planbureau, 2022, p. 21). De ambiguïteit van de taal zorgt ervoor dat een 

formele begrippenlijst onmogelijk zou kunnen bestaan, omdat deze op het punt van 

uitbrengen alweer achterhaald zou zijn (Vincent, 2020, p. 12). Toch wil ik in deze thesis in 

elk geval mijzelf positioneren en, met de hulp van verschillende – al dan niet non-binair 

identificerende – auteurs, een overzicht te geven van waar terminologie van non-binaire 

genderidentiteiten en begrip van gender nu ongeveer staat in een westerse context. Paragraaf 

2.1 zal daarom de terminologie verder toelichten. Hiermee zal ook het wetenschappelijke 

veld rondom non-binaire genderidentiteiten in Nederland kunnen worden aangevuld en opent 

dit wellicht ook de deuren voor zorgethisch onderzoek naar non-binaire genderidentiteiten. 

 

1.4 Onderzoeksvragen 
 

Het groeiende aantal mensen dat zich als non-binair identificeert impliceert dat de heersende 

categorieën van man en vrouw in de samenleving niet langer toereikend zijn. Ideeën over 

bijvoorbeeld verschillen in de morele capaciteit van vrouwen en mannen kunnen door deze 

ontwikkeling ook in twijfel worden getrokken. Het doel van deze thesis is daarom om te 

onderzoeken hoe er tot nog toe over gender gesproken is binnen zorgethiek en waar dit 

vandaan komt, waarna er gekeken kan worden hoe genderinclusiviteit kan worden verbetert. 

Deze thesis beoogt het begrip van non-binaire genderidentiteiten in zorgethiek te vergroten 

door in dialoog te gaan met kennis van mensen uit de doelgroep en andere wetenschappelijke 

disciplines. Door genderinclusiviteit in zorgethiek te vergroten en aandacht te vestigen op de 

toenemende problemen in genderzorg, wordt er ruimte gecreëerd om hier zo volledig 
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mogelijk onderzoek naar te kunnen doen en wellicht het taalgebruik en/of de hegemonie in 

zorgethiek te kunnen veranderen.   

De hoofdvraag is hiermee: 

Wat zijn de implicaties van de opkomst van non-binaire genderidentiteiten op het taalgebruik 

en methodologie bij gendergeladen onderwerpen binnen zorgethiek? 

Deze vraag wordt ondersteund door een drietal deelvragen, namelijk: 

- Hoe worden non-binaire genderidentiteiten momenteel in de Nederlandse context 

beschreven en gebruikt? 

- Hoe wordt gender in invloedrijke zorgethische literatuur rondom vrouwelijkheid, 

moederschap en belichaming beschreven en gebruikt? 

- Wat zouden mogelijke stappen kunnen zijn om genderdiversiteit en inclusie binnen 

zorgethiek te vergroten? 

 

1.5 Methoden 
 

Dataverzameling 

Deze thesis is een conceptuele thesis, wat inhoudt dat er geen eigen empirische data 

verzameld is. De bronnen die gebruikt worden om de argumenten te onderbouwen, zijn 

afkomstig uit verschillende disciplines. Deze literatuur zal voornamelijk komen uit 

vakgebieden zoals de antropologie, sociologie en psychologie, alsmede de interdisciplinaire 

stukken uit de genderstudies, transstudies, feminisme en queer theory. Deze academische 

literatuur zal worden aangevuld met een kritische blik en kennis en ervaringen uit niet-

academische literatuur en media, veelal geschreven voor en door non-binaire personen. De 

zorgethische literatuur waar dit mee zal worden overwogen komt in de eerste plaats van 

auteurs die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de conceptualisering van zorgethiek en bij 

wie gender een rol speelt in hun werk, zoals Carol Gilligan en Joan Tronto.  

Omdat het onderwerp van deze thesis nog niet veel beschreven is, is er voor de verzameling 

van bronnen gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Veel van de literatuur dat gebruikt 

is was al in mijn bezit door het gebruik als studiemateriaal of bron voor andere essays en uit 

persoonlijke interesse. Primaire bronnen hebben inzicht gegeven in welke auteurs voor hun 

belangrijk zijn, welke vervolgens ook als bron gebruikt kunnen zijn. Hierdoor ligt wel 
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mogelijk bias op de loer, waardoor dit ook zal worden aangevuld met werken die gevonden 

zijn in bekende zoekmachines en journals als Google Scholar, Academia.edu, Worldcat en 

Taylor & Francis. Deze zijn voornamelijk gebruikt voor bronnen rondom essentialisme, 

sociaal constructivisme, de geschiedenis van gender in Nederland en Europa en als klankbord 

voor de besproken werken van zorgethici. Tot slot is er ook gebruik gemaakt van cijfers en 

statistieken van verschillende Nederlandse, Engelse en Amerikaanse LHBTQI+ 

belangenorganisaties. 

Data-analyse 

Het uitgangspunt van de analyse zal zijn hoe het begrip gender historisch en hedendaags 

wordt beschreven en gebruikt in de zorgethiek. Vanuit dit punt zal er gebruik worden 

gemaakt van de zorgethische methode van meedenken, tegendenken en omdenken. Vooral in 

het omdenken zal de focus van de analyse liggen, om de overweging te maken of het in acht 

nemen van het bestaan van non-binaire genderidentiteiten van invloed is op hoe er vanuit de 

zorgethiek tegen gender wordt aangekeken, en hoe hier inclusiviteit zou kunnen worden 

vergroot. Naast academische literatuur zal er in de analyse ook gebruik worden gemaakt van 

ervaringen, kritische overwegingen en kennis uit niet-academische literatuur geschreven door 

auteurs die zich als non-binair identificeren.  

1.6 Kwaliteitscriteria 

Zoals deels in de methoden is besproken zal er een grote verscheidenheid aan verschillende 

bronnen worden gebruikt. Alles in de thesis dat een bron behoefd zal een bronvermelding 

krijgen zowel in de tekst als in de literatuurlijst, volledig volgens APA en UVH voorschriften 

en richtlijnen. De bronnen worden bijgehouden in de programma’s RefWorks en Scribbr.  

Aangezien het onderwerp van deze thesis één is die dicht bij mijn hart ligt, zullen er een 

aantal mogelijke valkuilen op de loer liggen waar ik rekening mee moet houden. Een 

belangrijke hierin is mijn mogelijke impliciete kennis en bias. Dit heeft gevolgen op het 

gebruik van bronnen alsmede mijn keuze voor sommige bronnen in hoeverre zij aansluiten 

bij mijn gedachtegoed. Om de bias zo veel mogelijk tegen te gaan is paragraaf 2.1 door een 

aantal mensen die zich als non-binair identificeren of bekent zijn in de Nederlandse 

LHBTQI+ community gelezen en voorzien van feedback. Daarnaast zal het zorgethische 

mee-, tegen- en omdenken een belangrijke rol spelen in de analyse, om zo veel mogelijk 

perspectieven in acht te nemen. 
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2. Gender 

2.1 Terminologie 

Alvorens het ontleden van gender in de geschiedenis en in de literatuur, zou ik eerst graag 

een introductie geven in de huidige terminologie rondom gender. De terminologie is soms 

lastig te navigeren, omdat deze steeds in beweging is. Er komen voortdurend nieuwe termen 

bij, terwijl andere termen niet meer worden gebruikt. Vooral voor mensen die niet zo bekend 

zijn met het huidige taalgebruik rondom gender kan het wellicht een mijnenveld lijken om de 

taal sensitief te gebruiken. Daarnaast is het gebruik en de betekenis van verschillende 

woorden onderhevig aan verschillende factoren, zoals cultuur, taal, associatie, politiek en tijd. 

De betekenissen kunnen daarom per cultuur, per gemeenschap en zelfs per persoon 

verschillen. Er zou gezegd kunnen worden dat op het moment van schrijven misschien niet 

alles wat ik hierin zeg al meer klopt (Vincent, 2020, p. 12). Toch is een introductie 

belangrijk, om enerzijds te informeren over de onderwerpen die op dit moment spelen, en 

anderzijds de terminologie zie zal worden gebruikt in deze thesis uiteen te zetten, en daarmee 

verwarring over betekenissen in komende hoofdstukken te voorkomen. 

Zoals eerder benoemd is de terminologie rondom gender erg afhankelijk van tijd, plaats, 

persoon, enzovoorts. Het is daarom belangrijk te vermelden dat deze introductie, en daarmee 

deze thesis, is geschreven in de eerste helft van het jaar 2022 in Nederland. Mijn kennis en 

begrip van de onderstaande termen komen voornamelijk voort uit Nederlandse, Britse en 

Amerikaanse literatuur en media, en zijn afgespiegeld tegen mijn persoonlijke kennis die ik 

heb verkregen door contacten met jongeren, collega’s, medestudenten, kennissen en vrienden 

uit mijn omgeving7. Een aantal woorden die ik zal gebruiken zijn Engelse termen. Dit komt, 

doordat dit de heersende taal is in dit domein en dit het mogelijk maakt het vocabulaire over 

de wereld te verspreiden. Waar mogelijk maak ik de vertaalslag naar het Nederlands, maar 

wanneer hier geen toereikende vertaling voor is zal ik de Engelse term aanhouden. 

De eerste stap is om te kijken wat er precies met gender bedoeld wordt. De woorden gender 

en (biologisch) geslacht worden namelijk nog wel eens met elkaar verward, of worden 

onlosmakelijk verbonden. Een klein voorbeeld hiervan is het bestaan van ‘gender reveal 

parties’, een relatief nieuw gebruik dat van Amerika in rap tempo naar andere plekken op de 

wereld is overgewaaid, ook naar Nederland. Bij zo’n gender reveal wordt een feest of 

                                                           
7 Ook mijn kennis is ook onderhevig aan associaties, cultuur en de mensen die ik spreek. Ik hoop hiermee een 

goede afspiegeling van de huidige terminologie te geven, maar sta altijd open voor aanvullingen of 

verhelderingen en maak graag de nuance dat wat ik hier beschrijf niet de enige, onbetwistbare waarheid is. 
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bijeenkomst georganiseerd om (vaak op ludieke wijze) het geslacht van een nog ongeboren 

kindje te onthullen, bijvoorbeeld door middel van een taart die van binnen blauw of roze is 

gekleurd, of het openprikken van een ballon gevuld met, wederom, blauwe of roze confetti. 

In het geval van de roze kleur is de baby een meisje, in het geval van blauw een jongen. De 

naam gender reveal suggereert dat het gender van de baby wordt onthuld, terwijl dit eigenlijk 

het geslacht is. Het verschijnsel zou eigenlijk een sex reveal moeten heten. Dit is het geval, 

omdat de uitslag gebaseerd is op de biologische geslachtskenmerken van de baby, niet per 

definitie de genderidentiteit waar het kind zich mee zal identificeren.  

Waar geslacht gaat over bijvoorbeeld het hebben van een penis of een vagina, een bepaalde 

hormoonspiegel of set chromosomen, is gender een ingewikkelder begrip die lastig is in het 

kort uit te leggen. Gender gaat over een verdeling van wat de samenleving beschouwt als 

‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’. Zo is er het voorbeeld dat in veel westerse culturen zoals in 

Nederland roze een vrouwelijke kleur is en blauw een mannelijke kleur. Hier zit 

wetenschappelijk gezien niet echt een eenduidige verklaring achter, maar is op basis van 

associaties door de samenleving zo verdeeld. Op deze manier zijn heel veel dingen over één 

van de twee categorieën verdeeld. Van persoonlijkheidskenmerken, gedrag, houding en 

kleding tot andere uiterlijkheden zoals haardracht enzovoorts. Deze verdeling is ook 

onderhevig aan cultuurverschillen; iets wat wij in Nederland als vrouwelijk zouden 

omschrijven, kan in een andere cultuur of samenleving juist als mannelijk worden 

beschouwd. De maatschappij maakt hier wel een link tussen geslacht en gender; ideeën van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid worden toegeschreven aan het respectievelijke geslacht. We 

noemen dit het sekse/gender systeem (Vincent, 2020, p. 6). Dit houdt in dat wordt verwacht 

dat bijvoorbeeld mensen geboren met mannelijke geslachtskenmerken zich ook verhoudt met 

onder andere persoonlijkheidskenmerken die met het mannelijke gender worden 

geassocieerd. 

Bij de geboorte van een kind krijgt deze dus op basis van biologisch geslacht ook 

verschillende eigenschappen, rollen, verwachtingen en normen toebedeeld. De meerderheid 

kan zich over het algemeen goed vinden in de categorie waarin ze zijn geplaatst. Wanneer 

iemand zich comfortabel voelt bij het sekse/gender systeem dat hen bij geboorte is 

toebedeeld, noemen we deze persoon cisgender. Iedereen bij wie dit niet het geval is, noemen 

we in principe transgender. Dat wil zeggen, transgender wordt gedefinieerd als zijnde 

‘iemand die zich niet identificeert met het geslacht die zij bij geboorte hebben toebedeeld 

gekregen’ (Woelkens & De Vries, 2021, p. 35), maar dit houdt niet in dat iedereen die zich in 
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deze definitie kan vinden zichzelf ook als transgender ziet of zich zo identificeert. ‘Trans’ 

zijn wordt ook vaak verward met “in transitie zijn (geweest)”, doelend op het ondergaan van 

hormoontherapie en/of (geslachtsveranderende) operaties. Tussen 1985 en 2014 was dit in 

Nederland ook een vereiste om de letter in je paspoort aan te mogen passen (Woelkens & De 

Vries, 2021, p. 37). Tegenwoordig wordt het steeds gebruikelijker geen, of geen volledige, 

transitie door te maken, maar alleen de stappen waar iemand aan toe is en behoefte aan heeft. 

Zo is het mogelijk alleen hormonen te gebruiken, alleen een mastectomie8 te ondergaan of 

bijvoorbeeld bepaalde reproductieve organen zoals de baarmoeder te behouden naast een 

phalloplastiek9 of vaginaplastiek10. Dit is een persoonlijke keuze en beïnvloed niet hoe valide 

je transidentiteit is. 

In deze thesis zal er onderscheid gemaakt worden tussen het geslacht dat iemand bij geboorte 

heeft toegeschreven gekregen door gebruik te maken van de Engelse termen AFAB (assigned 

female at birth) en AMAB (assigned male at birth). Deze termen zijn behulpzaam omdat ze 

het sociale sekse/gender systeem benadrukken, waarin vrouwelijkheid of mannelijkheid een 

betekenis krijgen, maar wel als een vanuit de maatschappij toebedeeld iets en niet iets wat 

natuurlijk voorkomt of gecategoriseerd is (Vincent, 2020, 6). Als ik het ook heb over mannen 

of vrouwen in deze thesis, doel ik over het algemeen op iedereen die zich zo identificeert, 

maar in de context over onder andere biologisch essentialisme dat later terug zal komen doel 

ik met het gebruik van de woorden op hoe deze door de auteur en/of de maatschappij worden 

begrepen. 

Het woord transgender kan in twee categorieën worden opgedeeld. Binair en niet of non- 

binair. Binair duidt op de tweedeling van mannelijkheid en vrouwelijkheid, zoals de nullen en 

enen in een computersysteem. Een binair transgender persoon is iemand die zich niet 

identificeert met het geslacht die hen bij geboorte is toebedeeld, maar wel met het andere 

geslacht van dit binaire systeem. Zo kan een AFAB persoon zich identificeren als man en 

vice versa. Een non-binaire transgender persoon identificeert zich met beide geslachten niet 

of juist met allebei. Ze vallen hiermee buiten de man/vrouw dichotomie, ofwel buiten het 

binaire denken. De term ‘non-binair’ kan zowel als opzichzelfstaande identiteit, als een 

parapluterm voor verschillende genderidentiteiten worden gezien. Onder deze paraplu zijn 

                                                           
8 Mastectomie is een operatie om de borsten te verwijderen. (Bron: website genderpoli VUmc) 
9 Phalloplastiek is een operatie waarbij een penis gemaakt wordt, meestal van donorhuid van de arm of een 

been. (Bron: website genderpoli VUmc) 
10 Vaginaplastiek of vulvaplastiek is een operatie waarbij een vagina gemaakt wordt, meestal van huid van de 

penis (Bron: website genderpoli VUmc) 
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uiteenlopende labels te vinden die vaak iets specifieker zijn over iemands genderexpressie of 

standpunt tegenover mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ook deze termen zijn onderhevig aan 

cultuur, tijd, plek en persoonlijk gevoel erbij, dus ook een beschrijving hiervan kan de 

betekenis van de term niet volledig ondervangen.  

Om toch een beeld te kunnen schetsen beschrijf ik in onderstaande tabel een aantal van deze 

genderidentiteiten, alsmede termen die ik hiervoor heb geïntroduceerd of hierna nog verder 

zal toelichten. Wederom zijn de beschrijvingen op basis van hoe zij over het algemeen anno 

2022 in Nederland erkent en gebruikt worden, maar zijn onderhevig aan verschillende 

opvattingen11. 

Transgender Iemand die zich niet identificeert met het geslacht die zij bij geboorte 

hebben toebedeeld gekregen. 

Agender Hiermee wordt aangegeven dat deze persoon geen gender heeft. Iemand 

kan zich zo identificeren omdat deze persoon zich niet identificeert met één 

van de gelabelde genderidentiteiten, zowel binair als non-binair. Ook kan 

het zijn dat iemand zichzelf meer ziet als een persoon dan een gender. 

Bigender Het hebben van twee genders. Bigender personen ervaren twee 

genderidentiteiten. Dit kan tegelijkertijd zijn of afwisselend en hoeven niet 

alleen ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ te zijn, maar het kan ook een non-binaire 

genderidentiteit omvatten. 

Demiboy Iemand die zich deels man voelt, ongeacht het geslacht dat is vastgesteld bij 

geboorte. Naast man voelt die zich ook vaak gedeeltelijk buiten het binaire 

systeem vallen. 

Demigirl Iemand die zich deels vrouw voelt, ongeacht het geslacht dat is vastgesteld 

bij geboorte. Naast vrouw voelt die zich ook vaak gedeeltelijk buiten het 

binaire systeem vallen. 

Genderfluïde Je kunnen bewegen tussen twee of meerdere genderidentiteiten. De term 

verwijst naar een genderidentiteit die door de tijd heen in verandering is. Zo 

kan iemand zich op de ene dag meer vrouwelijk voelen, en op de volgende 

dag meer mannelijk of geen van beiden. Bij sommige genderfluïde 

personen kan dit van het ene op het andere moment zijn, bij anderen gaat 

hier meer tijd overheen. 

Non-binair 

transgender 

Kan zowel gebruikt worden als opzichzelfstaande genderidentiteit waarmee 

iemand aangeeft niet in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’ te passen, of als 

parapluterm voor bovenstaande identiteiten. Ook wel ‘enby’ of trans* 

genoemd. 

Binair 

transgender 

Iemand die zich niet identificeert met het geslacht die hen bij geboorte is 

toebedeeld, maar wel met het andere geslacht van dit binaire systeem. 

 

AFAB Assigned female at birth 

                                                           
11 De lijst met gender identiteiten is grotendeels afkomstig uit Woelkens & De Vries, 2021, p. 27-28, en 

Vincent, 2020. 
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AMAB Assigned male at birth 

FtM Female to male (in het geval van binair transgenderpersonen) 

MtF Male to female (in het geval van binair transgenderpersonen) 

LHBTQI+ Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer en intersekse, 

regelmatig ook aangevuld met een ‘a’ voor aseksueel. Er zijn onder deze 

afkorting nog veel meer letters te benoemen, deze overige letters 

worden gerepresenteerd met de ‘+’ 

Queer Een woord met een lange geschiedenis, maar wordt tegenwoordig veel 

gebruikt als overkoepelende term voor alles LHBTQIA+ of als ambigue 

term voor iemand die zich niet als cisgender identificeert of niet 

heteroseksueel is. 

Genderidentiteit Het gender waar iemand zich mee identificeert. De term genderidentiteit 

zegt niets over iemands geslacht, gedrag, lichaam of uiterlijk. 

Genderexpressie De manier waarop iemand zich uitdraagt. Bijvoorbeeld door kleding of 

make-up kunnen mannelijkheid, vrouwelijkheid of juist neutraliteit 

worden overgebracht. Genderexpressie hoeft niet in lijn te liggen met 

iemands genderidentiteit of geslacht. 

Intersekse (Ook wel difference/disorders sexual development of DSD) is een 

verzameling van condities waar een persoon geslachtsorganen heeft die 

niet binnen de gebruikelijke categorieën van man en vrouw passen. 

Deze mensen zijn zeker niet per definitie non-binair en kunnen zich 

vaak binnen het binaire systeem identificeren. 

 

Hierbij is het belangrijk nogmaals te benadrukken dat ook als iemand wellicht aan deze 

beschrijvingen ‘voldoet’, dit niet per se ook is hoe men zich identificeert. Genderidentiteit is 

iets persoonlijks. Door de veranderlijke taal en het feit dat de betekenissen van de 

verschillende labels enigszins open zijn en voortdurend evolueren, wordt er ruimte gecreëerd 

zelf een keuze hierin te maken. Voor sommigen die zich niet als cisgender identificeren is de 

term trans*12 of transgender voldoende, anderen identificeren zich als non-binair of ‘enby’13, 

                                                           
12 De term trans* wordt in geschreven tekst steeds vaker gebruikt. De asterisk refereert naar de verschillende 

non-cisgender labels die worden gebruikt, zonder te specificeren welke. Vergelijkbaar met de + in LHBTQI+.  

https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2012/05/what-does-the-asterisk-in-trans-stand-for/  
13 De term ‘enby’ refereert naar non-binair. Het komt van de Engelse uitspraak van de letters N en B. Deze 

fonetische spelling wordt verkozen boven ‘NB’, omdat deze ook wel voor ‘non-black’ wordt gebruikt. 
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een volgende groep voelt zich comfortabeler met termen als bijvoorbeeld genderfluïde of 

demiboy en weer anderen gebruiken liever helemaal geen label en willen het liefst 

bijvoorbeeld met alleen hun naam of als ‘queer’ worden aangesproken. 

De term ‘queer’ is een voorbeeld van hoe termen met de tijd veranderen. De Engelse term die 

in het verleden vertaald werd met ‘vreemd’ of ‘raar,’ kreeg in de twintigste eeuw een nieuwe 

betekenis. Namelijk als een slur of scheldwoord voor voornamelijk homoseksuelen en andere 

mensen in de LHBTQI+ community. Rond de jaren 80 werd de term door de LHBTQI+ 

opgepakt en eigengemaakt, om zo de wind uit de zeilen van degene die het woord als 

scheldwoord gebruikten te halen. Sindsdien wordt het woord queer voornamelijk gebruikt als 

parapluterm voor alles LHBTQI+, of als een meer ambigue term voor mensen die zichzelf 

geen label wil toebedelen. Hoewel een term als ‘queer’ hierdoor een fijne, open term is voor 

sommigen, is het voor anderen een herinnering aan discriminatie en pijn (Rochelaeu, 2019). 

De term heeft dus een andere lading voor verschillende generaties. Ook cultureel gezien heeft 

de term verschillende ladingen, bijvoorbeeld door het feit dat het woord queer een Engelse 

term is en bijvoorbeeld in het Nederlands niet noodzakelijk direct wordt geassocieerd met de 

betekenis ‘raar’ of het zijn van een belediging. 

Naast de eerdergenoemde mogelijke (non-binaire) genderlabels, wordt sinds 1995 ook de 

term ‘genderqueer’ gebruikt (Wilchins, 1995). De term werd voornamelijk geïntroduceerd als 

parapluterm voor de transgressie van gendernormen (Vincent, 2020), maar kan als synoniem 

voor non-binair worden gelezen, welke toen nog geen term was die veel werd gebruikt. 

Marilyn Roxie, wie in 2011 een blog schreef over de nuance tussen non-binair en 

genderqueer schrijft dat non-binair verwijst naar gender dat niet binair is, en genderqueer 

eerder een non-normatieve gender uitstraalt. Vincent gebruikt term alleen als iemand zichzelf 

zo identificeert of als ‘voorganger’ van non-binair. (Vincent, 2020, p. 11-12).  

In deze thesis zal ik de term non-binair gebruiken als parapluterm voor de verschillende 

vormen en identiteiten die hier onder vallen, inclusief agender. Wanneer ik spreek over non-

binaire personen zal ik de persoonlijke voornaamwoorden hen/hun en die/diens gebruiken, 

afhankelijk van of een voorkeur hiervoor duidelijk is.  

2.2 Introductie gendertheorie 

Om te kunnen begrijpen hoe we op het punt gekomen zijn waar we nu in Nederland staan is 

het belangrijk te kijken naar de geschiedenis. Met de tijd is gender hevig bediscussieerd en 

veranderd. In dit hoofdstuk bespreken we daarom de lijn die gender in het westen heeft 
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doorgemaakt. Maar voordat we dat doen leg ik eerst een aantal voorbeelden van gender voor 

uit andere culturen die al langere tijd bestaan. Met deze voorbeelden kunnen we ons 

positioneren in de discussie rondom essentialisme en sociaal constructivisme, namelijk dat 

het bestaan van deze vormen van gender suggereert dat gender niet (alleen) gebaseerd is op 

biologisch geslacht. Tot slot bespreek ik aan de hand van het werk van Miqqi Gilbert (2009) 

hoe gender er mogelijk in de toekomst uit zou kunnen zien. 

2.3 Gender in andere culturen 

Hoewel er tot voor kort in de Nederlandse context weinig aandacht is geweest voor non-

binaire genderidentiteiten, is het wereldwijd gezien geen nieuw voorkomen. In verschillende 

culturen om de wereld zijn er voorbeelden van non-binaire genderidentiteiten, soms ook wel 

‘derde’ genders genoemd. Sommigen van deze genderidentiteiten zijn eeuwenoude tradities. 

In deze paragraaf worden drie voorbeelden aangehaald van genderidentiteiten die afwijken 

van de man/vrouw dichotomie die nu in Nederland heerst. Deze drie genderidentiteiten 

komen uit verschillende plekken op de wereld, namelijk Mexico, India en Noord-Amerika. 

Het zijn voorbeelden die in de literatuur veel gekozen worden ter illustratie, maar zeker niet 

de enige voorbeelden die er op de wereld te vinden zijn. 

Muxes 

De Muxes (uitspraak: Moe-sjee) in Mexico zijn zo een voorbeeld. Muxes zijn onderdeel van 

de Zapoteken in Oaxaca in het zuiden van Mexico en bestaan al enkele eeuwen, al voor 

koloniale tijden. Mensen die zich identificeren als muxe zijn onderdeel van cultuur en traditie 

en daarom wijdverspreid geaccepteerd als aparte gendercategorie. Veelal zijn muxes AMAB 

mensen die zich opmaken en/of kleden als vrouwen, voor bepaalde gelegenheden gekleed 

zijn in tehuana traje (traditionele jurken met geborduurde bloemen), en vaak zich met 

traditioneel vrouwelijke taken bezighouden. Dit is geen must; mensen die zich als muxe 

identificeren zijn vrij om zelf invulling te geven aan hun identiteit. De tehuana traje worden 

door vrouwen in de gemeenschap gemaakt en verhandeld, wat gezorgd heeft voor een 

matriarchale gemeenschap waarin de vrouwen veelal financieel onafhankelijk zijn en 

broodverdieners zijn voor de familie. Er wordt gedacht dat deze indeling van de samenleving 

waarin er relatief veel gendergelijkheid is ervoor heeft gezorgd dat de acceptatie van muxes 

breedgedragen wordt. Ook is de Zapoteekse taal volledig genderneutraal. Hierdoor worden 

objecten of personen niet geassocieerd met de begrippen mannelijk of vrouwelijk. Dit 

bemoeilijkt wel translatie van muxe identiteiten naar andere talen (Yashari, 2019). 
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Hijra 

Het hindoeïsme kent ook al naar schatting zo’n 2000 jaar erkenning voor non-binaire 

genderidentiteiten, het bekendste voorbeeld hiervan wellicht de hijra’s in India, Pakistan, 

Nepal en Bangladesh. Hijra’s zijn veelal AMAB mensen, maar kunnen ook intersekse 

personen zijn, die vertrekken naar een commune met andere hijra’s om daar van een goeroe 

te leren over de rituele rol die hijra’s in de hindoestaanse cultuur vervullen. Een groot deel 

van de hijra’s ondergaat een castratieritueel als offer naar de godin Bahuchara Mata, maar dit 

is niet verplicht. Ook zijn hijra’s niet per definitie hindoe, maar komen ook uit islamitische of 

christelijke cirkels. De voornaamste rol die ze vervullen is hun aanwezigheid bij geboorten en 

huwelijken. In de hindoestaanse cultuur is de aanwezigheid van een hijra bij een geboorte of 

huwelijk een blijk van geluk en de belofte van vruchtbaarheid. Ook in islamitische kringen 

kennen hijra’s rituele rollen bij bijvoorbeeld de ramadan. Hijra’s zijn over het algemeen 

erkend en beschermd door de Indiase regering, hoewel ze door het Britse regime in koloniale 

tijden lange tijd zijn gecriminaliseerd. Acceptatie van hijra’s is daarmee drastisch gedaald, 

waardoor ze te maken hebben met marginalisatie, minder welkom zijn bij geboorten en 

huwelijken om hun rol te vervullen en in sommige gevallen genoodzaakt zijn door middel 

van prostitutie en bedelen te kunnen overleven. Hoewel de situatie aan het verbeteren is, gaat 

het langzaam. In 2014 maakten de regeringen van India, Nepal en Bangladesh officieel 

bekent derde genders te gaan erkennen als burgers met gelijke rechten en stelden werk en 

educatie mogelijkheden verder open voor mensen die zich met een non-binaire 

genderidentiteit identificeren, maar vooralsnog leven vele hijra’s nog in armoede (The third 

gender and Hijra’s, 2018). 

Two spirited 

Een derde voorbeeld, en wellicht de meest bekende zijn onder andere de nádleeh van de 

Navajo, de ihamana van de Zuni of de ikwekaazo of ininiikaazo van de Ojibwe; 

tegenwoordig vooral bekend onder de parapluterm two spirited. Dit is een groep mensen uit 

de culturen van de verschillende Noord-Amerikaanse inheemse stammen. Hoewel elke stam 

dus zijn eigen woorden – en soms meerdere woorden voor verschillende situaties - heeft, is er 

in 1990 de term two spirited geïntroduceerd, voornamelijk om de antropologische term 

‘berdache’ te vervangen die veelal als kwetsend en beledigend werd ervaren. De parapluterm 

two spirited omvat verschillende genderidentiteiten en ook andere LHBTQI+ personen. Wel 

benadrukt de term het belang van de geest hierin boven het lichaam. De algemene betekenis 
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van two spiritedness suggereert dus dat deze mensen zowel een mannelijke als vrouwelijke 

geest bezitten en daarmee gezegend zijn met brede inzichten, waardoor ze ook vaak een 

belangrijke rol in de culturen en rituelen vervulden. Niet iedereen van inheemse Noord-

Amerikaanse kom af is het eens met de term, omdat het alsnog een westerse term is en niet 

voldoende de lading dekt die de verschillende woorden, rollen en betekenissen dragen. 

Daarnaast is er kritiek op het vereenvoudigen en over één kam scheren van een breed scala 

aan Noord-Amerikaanse culturen. Anderzijds heeft dit er wel voor gezorgd voor bekendheid 

en erkenning in andere plekken en culturen. In eerste instantie is er veel over geschreven in 

niet-inheemse Noord-Amerikaanse cultuur, vanwaar het ook naar bijvoorbeeld Europa is 

overgewaaid. Zo wordt de term two spirited steeds vaker genoemd in literatuur over non-

binaire genderidentiteiten en is als letter in de LHBTQI+ letterbrij opgenomen. Ook wordt de 

term hier en daar gebruikt door mensen zonder een Noord-Amerikaanse achtergrond gezien 

de spirituele kant hiervan aanspreekt, hoewel dit over het algemeen niet op prijs wordt 

gesteld door hen die dat wel hebben. Gebruik van de term two spirited door mensen die geen 

banden hebben met de cultuur wordt gezien als culturele toe-eigening (cultural 

appropriation) (Williams, 2010; Enos, 2018).  

2.4 Gender in westerse cultuur 

De bovengenoemde drie voorbeelden van erkende culturele categorieën van gender die buiten 

de man/vrouw dichotomie vallen zijn slechts een klein deel van de gendergeschiedenis die de 

wereld kent. In alle delen van de wereld zijn er door de geschiedenis heen culturen geweest 

die zich niet limiteren tot het hebben van twee genders. Ook in Europese geschiedenis zijn 

minder strikte ideeën rondom gender en seksualiteit te vinden, zoals in de Griekse 

mythologie, de homoseksualiteit van onder andere Nero in Romeinse tijden of AFAB mensen 

van de Klementi in Albanië die als man door het leven kunnen gaan om te mogen boeren en 

jagen (Allen, 2008). Het is belangrijk hier aandacht voor te hebben, omdat het aantoont dat 

het gedachtengoed dat heerst waarin de wereld is opgedeeld in man en vrouw en de 

bijhorende gedragingen een onjuiste afspiegeling is. Dit gedachtegoed is, voor zover dat te 

herleiden is, voornamelijk een overblijfsel uit koloniale tijden, waarin alle mensen en 

culturen die ‘anders’ waren dan wit, Europees en heteroseksueel als minderwaardig werden 

gezien. Genderdiversiteit in deze verschillende culturen werd door antropologen en settlers 

geschaard onder personificaties van homoseksualiteit (Hines, 2018, p. 82). Hieruit blijkt dat 

in die tijd genderdiversiteit en seksualiteit onlosmakelijk met elkaar werden verbonden. 
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Voor de industrialisatie werd seksualiteit en moreel gedrag voornamelijk gezien als een 

religieuze kwestie die gereguleerd werd door de kerk. In de negentiende eeuw vond er een 

verschuiving plaats en werd seksualiteit steeds vaker door doctoren en wetenschappers 

bestudeerd. Michel Foucault schrijft over deze verschuiving dat in die tijd seksualiteit werd 

geherdefinieerd, van acties en gedrag naar een identiteit (Foucault, 1978). Deze verschuiving 

van iets wat we deden naar iets wat we zijn maakte ook plaats voor een nieuwe indeling van 

‘normaal’ en ‘afwijkend’. Een duaal systeem waarin heteroseksualiteit, met name heteroseks 

binnen een huwelijk met de focus op reproductie, de norm is en alles wat daar niet onder viel 

automatisch als inferieure imitatie wordt gezien. Gezien genderdiversiteit en -expressie 

werden beschouwd als onderdeel van seksualiteit, kwam ook hierin het binaire denken naar 

voren (Hines, 2018, pp. 84-85). Zij die niet aan de ‘normale’ rollen en taken van hun gender 

voldeden werden als afwijkend gezien. 

Deze dualiteit van gender en de verbondenheid met homoseksualiteit werd extra benadrukt in 

het nieuwe veld seksuologie met een term die begin twintigste eeuw werd geïntroduceerd; de 

invert (letterlijk vertaald ‘de omgekeerde’). “[Sexual inversion is the] sexual instinct turned 

by inborn constitutional abnormality toward persons of the same sex” (Ellis, 1900, p. 2). 

Havelock Ellis zegt hiermee dat homoseksualiteit bestaat doordat het seksuele instinct is 

omgekeerd, en dat dit een biologisch voorkomen is. Homoseksualiteit en genderdiversiteit 

werden daarom gezien als een biologisch defect. Hierop aansluitend schrijft Richard von 

Krafft-Ebing over ‘the masculine soul, heaving in the female bosom” (1898). De 

seksuologische stroming van die tijd ziet de homoseksuele man daarmee als ‘vervrouwelijkt’, 

en de lesbienne ‘manachtig’ (Hines, 2018, p. 85), een onlosmakelijke verbinding tussen 

gedrag en seksuele voorkeur.  

2.5 Postmoderniteit 
 

Hoewel de samenhang van genderexpressie en seksuele voorkeur vandaag de dag nog steeds 

wel wordt gebruikt, bijvoorbeeld in stereotypen over wat het betekent om homoseksueel of 

lesbisch te zijn, worden de twee sinds de postmoderniteit ook steeds vaker los behandeld. In 

die tijd ontstond een discussie over of de tweedeling tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid 

biologisch is bepaald, zoals onder andere Havelock Ellis (1900) en Von Krafft-Ebing (1989) 

dat besproken, of dat het eigenlijk door de maatschappij bedachte categorieën zijn, die 

daarom biologisch niet bestaan.  
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Ook kwam er in het postmodernisme de vraag omhoog of we wezenlijk kunnen zeggen dat de 

man/vrouw dichotomie het enige is. Alfred Kinsey stelde voor om aspecten van seksuele 

voorkeur niet als zwart-wit categorieën te beschrijven, maar als een spectrum, waarop 

mensen zich op verschillende punten ergens anders kunnen plaatsen. Hij begon hiermee met 

de wat nu bekent staat als de ‘Kinsey schaal,’ waarop een spectrum van volledig 

homoseksueel tot volledig heteroseksueel te zien is. De schaal is opgedeeld in zes delen, in 

het midden de categorie ‘even hetero- als homoseksueel’ en als extra categorie een X voor 

hen die geen seksuele contacten hebben (Kinsey, 1948). Tegenwoordig zijn verschillende 

schalen of venndiagrammen te vinden waarin meerdere categorieën worden gecombineerd of 

naast elkaar liggen, en waarin iemand dus vrij is zichzelf te positioneren. Vaak wordt hierin 

ook onderscheid gemaakt in genderidentiteit en genderexpressie om aan te tonen dat deze 

twee niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn. Wel is er vanuit sommige hoeken kritiek 

op het gebruik van spectra, omdat bijvoorbeeld aseksuele of agender personen vinden hier 

niet op te passen gezien zij buiten het spectrum vallen (Hines 2018, pp. 98-99). 

2.6 Essentialisme versus sociaal constructivisme 

 

De eerdergenoemde discussie tussen biologie of door de maatschappij bedachte categorieën 

worden ook wel aangeduid met de stromingen essentialisme en sociaal constructivisme. 

Essentialisme bouwt verder op oudere ideeën over gender en seksualiteit en beargumenteert 

dat deze biologisch bepaald worden, dat deze eigenschappen in de essentie van iemand 

liggen. Het sociaal constructivisme daarentegen beargumenteert dat alles door de 

maatschappij bedacht en verdeeld is, ofwel een construct is. Essentialisme en sociaal 

constructivisme kan worden toegepast op gender, maar ook op bijvoorbeeld ras of het hebben 

van beperkingen. 

Essentialisme 

De schalen van Alfred Kinsey zijn ook interessant in het licht van de vraag ‘wat betekent het 

om vrouw te zijn?’ Een vraag die met de opkomst van feminisme steeds vaker werd gesteld. 

Met de tweede golf van het feminisme kwam er steeds meer aandacht voor het essentialisme 

versus sociaal constructivisme debat, een discussie waarin ook vandaag de dag de meningen 

nog over verdeeld zijn. Aanhangers van het essentialisme beargumenteren dat de verschillen 

in bijvoorbeeld hormoonspiegels en chromosomen tussen mannen en vrouwen maken dat 

mannen en vrouwen verschillende sociale rollen vervullen. Dit wordt ook wel gender 
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dimorfisme genoemd. Hormonen en chromosomen vormen hiermee dus de essentie van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid (Hines, 2018, pp. 20-21). Verschillende sociobiologen gaan 

hier ook op in met hypothesen zoals het idee dat mannen vaker vreemdgaan of meerdere 

seksuele partners hebben logisch te verklaren is door biologie. Mannen hebben namelijk een 

eindeloze hoeveelheid sperma en kunnen hierdoor hun genen eindeloos doorgeven, waar 

vrouwen maar een beperkt aantal eicellen hebben. Daarnaast moeten vrouwen het kind 

vervolgens ook negen maanden dragen, waardoor de nood om een goede partner te kiezen 

veel hoger is (Cherfas & Gribbin, 1985). 

Hoewel het essentialisme veel aanhangers kent, zijn ook verschillende wetenschappers 

kritisch op in hoeverre gevonden verschillen tussen mannen en vrouwen daadwerkelijk te 

wijden zijn aan waarneembare verschillen. Zo schreef psychologe en neurowetenschapper 

Cordelia Fine over hoe neurologische en hormonale verschillen in mannen- en 

vrouwenlichamen wel degelijk bestaan, niet om verschillen tussen mannelijkheid en 

vrouwelijkheid te versterken, maar juist om verschillen in gedrag die voortkomen uit het 

hebben van verschillende fysieke kenmerken enigszins uit te balanceren (Fine, 2017). Ook 

het argument dat het dierenrijk dezelfde karakteristieken van mannen en vrouwen heeft is 

redelijk makkelijk te verwerpen met voorbeelden als zeepaardjes en keizerspinguïns, waar 

mannetjes een groot aandeel hebben in de opvoeding van de jongen terwijl moeder voor eten 

zorgt. De tekortkomingen van de biologisch, essentialistische stroming wordt echter vooral 

duidelijk wanneer we kijken naar mensen wiens geslacht niet binnen man of vrouw vallen.  

Net zoals Alfred Kinsey homoseksualiteit en heteroseksualiteit op een continuüm plaatste, 

waarbij niet uitgegaan wordt van de daarvoor veronderstelde zwart-wit aanpak van het één of 

het ander, kan ook biologisch geslacht op een schaal geplaatst worden. Een volledig 

‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ lichaam zijn namelijk ook twee uitersten van een spectrum. 

Chromosomale variaties in gender zijn een stuk groter dan alleen de XX en XY. Zo zijn er 

verschillende intersekse condities (Fausto-Sterling, 2000). Intersekse (ook wel 

disorders/difference of sexual development of DSD) is een verzameling van condities waar 

een persoon geslachtsorganen heeft die niet binnen de gebruikelijke categorieën van man en 

vrouw passen. Dit kan komen door verschillende factoren, zoals een mutatie of door fouten in 

de celdeling waardoor iemand bijvoorbeeld XXY chromosomen heeft. Ook kunnen er 

problemen zijn met de receptoren voor bepaalde hormonen of het aanmaken van hormonen. 

Het is moeilijk te zeggen hoeveel intersekse baby’s precies geboren worden, omdat er lange 

tijd direct na de geboorte geslachtsoperaties werden uitgevoerd om de kinderen ‘gewoon’ 
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door het leven te kunnen laten gaan. Discussie hierover is nog steeds gaande, omdat veel 

ouders er nog steeds voor kiezen hun intersekse kind geslachtsoperaties te laten ondergaan, 

waar anderen ervoor kiezen het kind zonder operaties op te laten groeien zodat het op latere 

leeftijd zelf de keuze kan maken. De laatste onderzoeken schatten het percentage baby’s die 

geboren worden met een intersekse conditie zo rond de 1,7% tot 2,0% van de populatie ligt 

(Hida, 2013). Dit is vergelijkbaar met het percentage mensen op de wereld die met rood haar 

geboren worden.  

De verschillende condities die onder de term intersekse vallen zijn heel uiteenlopend. De één 

zal pas op latere leeftijd ontdekken dat ze intersekse zijn omdat ze erachter komen 

bijvoorbeeld onvruchtbaar te zijn, bij anderen is het vanaf de geboorte onduidelijk waar in de 

maatschappij ze staan. Gezien de maatschappij gericht is op ‘mannen’ en ‘vrouwen’ en hier 

momenteel weinig ruimte lijkt te zijn voor een derde categorie worden intersekse personen 

dus in één van de twee hokjes gepast, maar hebben niet (altijd) de biologische eigenschappen 

die volgens essentialistische denkers maakt dat iemand man of vrouw is. Het voorbeeld van 

intersekse personen legt daarmee de hiaten in het essentialistisch denken bloot. Anderzijds 

kan worden beargumenteerd dat de uitzondering de regel juist bevestigd.  

Sociaal constructivisme 

Gezien biologie niet volledig de lading lijkt te dekken, werd er ook naar andere verklaringen 

voor genderverschillen gekeken. Een belangrijke stroming hierin is het sociaal 

constructivisme, wat vaak recht tegenover essentialisme wordt geplaatst. In het kort behelst 

sociaal constructivisme het idee dat niet alleen biologie en evolutie, maar ook de 

maatschappij en cultuur waarin we leven van grote invloed is op categorieën als gender en 

ras. Gender is hiermee geen nature, maar eerder nurture. Simone de Beauvoir wordt veel 

genoemd als een belangrijke figuur in het sociaal constructivisme. Haar boek Le deuxième 

sexe (De tweede sekse, 1949) waarin ze de welbekende zin “One is not born, but rather 

becomes a woman” (De Beauvoir, 1949, p. 330) schrijft, opende het gesprek of gender wel 

echt biologisch en/of psychologisch is. Ze beschrijft vrouwelijkheid eerder als een constructie 

die door samenleving is gemaakt. Een reflectie, niet van essentiële verschillen tussen mannen 

en vrouwen, maar van verschillen in hun posities in de maatschappij, of wat De Beauvoir 

noemt verschillen in hun situatie. De situatie vormt karakter, niet andersom. “Only the 

mediation of another can constitute an individual as an Other” (p. 330). Deze conclusie trekt 

ze het argument dat alle pasgeboren baby’s hetzelfde traject meemaken, op dezelfde manier 
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hun lichaam en de wereld ontdekken, en dat genderverschillen pas naar voren komen in hoe 

de omgeving omgaat met de kinderen als ze opgroeien. Hoe meisjes bijvoorbeeld meer 

vertroeteld worden en jongens stoer moeten zijn. Ook schrijft De Beauvoir over hoe jongens 

zich superieur voelen omdat ze staande kunnen urineren. Ze refereert in haar ideeën aan oude 

filosofen die schreven over hoe mannen als het ware de basis van de mens zijn, wat vrouwen 

‘de ander’ maakt. Dit leidde tot De Beauvoirs idee dat vrouwen tot vrouw gemaakt worden 

door hun relatie tot mannen. 

“Aristotle said. “We should regard women’s nature as suffering from natural 

defectiveness.” And Saint Thomas in his turn decreed that woman was an 

“incomplete man,” an “incidental” being. This is what the Genesis story symbolizes, 

where Eve appears as if drawn from Adam’s “supernumerary” bone, in Bossuet’s 

words. Humanity is male, and man defines woman, not in herself, but in relation to 

himself; she is not considered an autonomous being. “Woman, the relative being,” 

writes Michelet. Thus, Monsieur Benda declares in Le rapport d’Uriel (Uriel’s 

Report): “A man’s body has meaning by itself, disregarding the body of the woman, 

whereas the woman’s body seems devoid of meaning without reference to the male. 

Man thinks himself without woman. Woman does not think herself without man.” 

And she is nothing other than what man decides; she is thus called “the sex,” 

meaning that the male sees her essentially as a sexed being; for him she is sex, so she 

is it in the absolute. She is determined and differentiated in relation to man, while he 

is not in relation to her; she is the inessential in front of the essential. He is the 

Subject; he is the Absolute. She is the Other” (De Beauvoir,1949, pp. 25-26) 

 

De uitwerking van De Beauvoirs argument is veel bevraagd en weerlegd, bijvoorbeeld door 

Monique Wittig, die zich afvraagt of het idee dat vrouwen geconstrueerd worden door hun 

relatie tot mannen kan leiden tot de argumentatie dat lesbiennes geen vrouwen zijn (Wittig 

1981, p. 108). Los van deze zijstraatjes wordt het idee van een sociale constructie van gender 

breed gedragen. Hoewel vroege beschavingen, waar de nucleaire familie een belangrijke rol 

vervulde, een verdeling van taken kende die wellicht goed beargumenteerd kunnen worden in 

het licht van biologische verschillen - aan de ene kant een krachtiger lichaam van mannen 

waardoor zwaardere fysieke handelingen vaak hen werden toebedeeld, en aan de andere kant 

een reproductieve rol voor vrouwen die door zwangerschappen en het geven van 

borstvoeding minder in staat waren te werken – er ook taken en rollen werden toebedeeld 

waar geen directe biologische aanleiding voor was. Zo waren mannen het hoofd van de 
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familie en namen zij deel in het publieke leven, waar de rol van de vrouw voornamelijk bij 

het privéleven bleef. Bij de oude Grieken groeide deze rol tot het punt dat mannen als enige 

het recht hadden om bijvoorbeeld te stemmen, eigendommen te bezitten en dingen te kopen. 

Vrouwen werden hierdoor ondergeschikt aan de man, en waren gedwongen afhankelijk van 

een man voor eten, onderdak en ondersteuning. Niet overal was deze verdeling hetzelfde. De 

oude Egyptenaren hielden er, ondanks dezelfde verdeling van mannen in de publieke- en 

vrouwen in de thuissituatie, een andere rolverdeling op na. Zo waren vrouwen voor de wet 

gelijk aan mannen, mochten vastgoed bezitten, contracten aangaan, scheiding aanvragen en 

geld lenen (Hines, 2018, pp. 51 – 57). 

 

In Europa en Noord-Amerika waren het vooral vrouwen die geen man hadden die werkten in 

de publieke sferen. Met de komst van de industriële revolutie begonnen steeds meer vrouwen 

te werken. De automatisering zorgde ervoor dat mannen verdrongen werden uit hun ambt, en 

dat de banen die ontstonden minder zwaar lichamelijk werk behoefde. Gezien vrouwen (en 

kinderen) voor minder geld wilden werken, en wellicht minder rancuneus waren voor de 

veranderende omstandigheden, begonnen vrouwen de mannen op de werkvloer te vervangen 

of aan te vullen. Sommigen, waaronder vakbonden die voornamelijk mannen 

representeerden, waren tegen het idee dat vrouwen de traditionele mannelijke rol als 

kostwinner over gingen nemen. Daarnaast waren een aantal religieuze leiders bang dat door 

de opkomst – en op dit punt in sommige industrieën een meerderheid - van vrouwen de leer 

van verschillende religieuze teksten zou worden tegengegaan. Het benadrukken en afdwingen 

van een eeuwenoud ideaal van de vrouwelijkheid, waar de vrouw thuisbleef om voor de man 

en kinderen te zorgen, zou een oplossing voor deze angsten kunnen zijn (Hines, 2018, pp. 51 

– 57). Dat wil zeggen, het sociaal constructivisme beargumenteerd dat er vanuit verschillende 

religieuze leiders een beweging werd gestart om de maatschappelijke rollen van mannen en 

vrouwen onderdeel uit te laten maken van de religieuze leer, om zo te kunnen controleren dat 

de man de broodverdiener bleef. Met dit construct zijn ideeën over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid uiteindelijk genormaliseerd en geïnternaliseerd.  

 

In de twintigste eeuw kwam in genderstudies en sociologie de term ‘gender socialisatie’ naar 

voren, waarmee gedoeld wordt op het proces van het leren van de normen en waarden die 

traditioneel gezien worden geassocieerd met één gender (Hines, 2018, p. 67). Een belangrijke 

aanvulling hierop kwam in de jaren tachtig van Judith Butler. In hun werk beweert hen dat 

zowel sekse als gender sociaal en cultureel geconstrueerd zijn. Niet de lichamelijke 
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verschillen zijn van belang, maar de manier waarop ze door de samenleving worden gezien. 

Sekse en gender zijn volgens Butler geconstrueerd door discours. Buiten dit discours bestaat 

gender dan ook niet, en niemand is als één gender geboren. Gender is iets wat we doén. “We 

act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or 

being a woman” (Butler, 2011, n.p.) We voeren gender op, we performen gender. Het 

concept ‘perfomativity’ of performativiteit is van Butlers hand en hiermee doelt hen erop dat 

gender een set regels behelst die verplicht en herhaaldelijk opgevoerd worden op zo’n manier 

dat ze de schijn hebben natuurlijk te zijn. Een pasgeboren kind is genderloos tot het moment 

dat een verloskundige verkondigd ‘het is een jongen’, of ‘het is een meisje’. Met deze 

uitspraak, deze ‘performative utterance’, wordt het kindje een gender toegeschreven (Butler, 

1990). De regels die Butler omschrijft zijn liggen niet vast en zijn tijd, cultuur en community 

afhankelijk. Gegenderde normen, waarden, rollen en verwachtingen zijn verschillend op 

verschillende plekken, tussen verschillende mensen en culturen. Een voorbeeld hiervan is dat 

in veel Arabische landen of moslimgemeenschappen is het normaal voor twee heteroseksuele 

mannen om hand in hand te lopen, waar in veel westerse en/of christelijke gemeenschappen 

dit een blijk van homoseksualiteit vinden en kunnen verwerpen. 

Er zijn een aantal wetenschappers die graag een kanttekening bij de denkwijze van Butler 

willen plaatsen, namelijk dat een biologische basis nodig is om de categorisering te kunnen 

maken. 

“S functions as a woman in context C if (…) S is observed or imagined in C to have certain 

bodily features presumed to be evidence of a female's biological role in reproduction; ii) 

that S has these features marks S within the dominant ideology of C as someone who ought 

to occupy certain kinds of social position that are in fact subordinate (and so motivates and 

justifies S's occupying such a position); and iii) the fact that S satisfies (i) and (ii) plays a 

role in S's systematic subordination in C, i.e., along some dimension, S's social position in 

C is oppressive, and S's satisfying (i) and (ii) plays a role in that dimension of 

subordination” (Haslanger, 2000, p. 42-3). 

Haslanger schrijft hier dat om iemand in de rol van man of vrouw te kunnen plaatsen, de 

maatschappij kijkt naar lichamelijke eigenschappen om te bepalen in welke van de twee 

groepen zij behoren. Anne Phillips beargumenteerd dat hiermee nog steeds een sociaal 

constructivistische blik wordt gehanteerd, gezien de praktijk van mensen groeperen op basis 

van hun reproductieve organen zelf ook een sociale constructie is (Phillips, 2010). Åsa 

Carlson (2010) schrijft daarnaast dat geslacht net als gender geen vaste categorie is, en dat op 
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biologische basis mensen ook anders kunnen worden ingedeeld, bijvoorbeeld naar lacterende 

en niet-lacterende mensen. Om alleen te kijken naar reproductieve organen sluit de mensen 

die hier niet aan voldoen uit en is daarmee een heteroseksistische14 veronderstelling.  

 

Zo stelt het sociaal constructivisme ook dat wat wij in de biologie omschrijven als mannelijk 

of vrouwelijk ook onderhevig is aan sociaal construct. In een voorbeeld van hormoonspiegels 

benoemd Ben Vincent dat het hebben van een bepaalde hormoonspiegel ook wordt 

gecategoriseerd als zijnde een mannelijke of vrouwelijke hormoonspiegel. Dit is gedaan op 

basis van data dat ten tijde van verzameling ook in mannelijk of vrouwelijk is 

gecategoriseerd. Er wordt gekeken of de hormoonspiegel van iemand die als vrouw wordt 

gecategoriseerd valt binnen een bepaald gemiddelde van andere mensen die als vrouw 

worden gecategoriseerd, en daarmee een ‘vrouwelijke’ hormoonspiegel is. Als we dan kijken 

naar de hormoonspiegel van en non-binair identificerend persoon, wordt deze over het 

algemeen ook als een ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ spiegel gepositioneerd, afhankelijk van 

binnen welke parameters deze valt. Maar er zou ook gezegd kunnen worden dat dit een ‘non-

binaire’ hormoonspiegel is, gezien het de waarden zijn van iemand die zich zo identificeert 

(Vincent, 2020, p. 6).  

 

Het metafysische antwoord op de vragen ‘wat is een man?’ en ‘wat is een vrouw?’ ligt 

daarmee niet in de biologie, maar is afhankelijk van de parameters die door de samenleving 

zijn geconstrueerd. Een man is een man omdat wij zeggen dat het een man is. Een vrouw is 

een vrouw omdat wij zeggen dat het een vrouw is. Omdat ooit is bedacht dat het maken van 

een verdeling op basis van de aanwezigheid van bepaalde organen de juiste manier is. Uit 

reproductief oogpunt wellicht een logisch oorzaak-gevolg, maar nog steeds is het een regel 

die wij mensen hebben bedacht en één die ook een groep mensen buitensluit zoals intersekse 

personen. In een voorbeeld van filosofe Abigail Thorn (2021) stelt zij dat in een alternatief 

universum wellicht de keuze is gemaakt om mensen in te delen in langer en korter dan 175 

centimeter, waarin alleen lange mensen in staat zijn invloedrijke posities te behalen. Dat 

klinkt voor ons als iets bizars, maar in die wereld zou het net zo diep ingebed kunnen zijn als 

de man/vrouw verdeling hier, wat zij op hun beurt weer bizar zouden kunnen vinden. 

 

                                                           
14 Heteroseksisme: discriminatie of vooroordelen van niet-heteroseksuele mensen gebaseerd op de 

overtuiging dat heteroseksualiteit de enige normale en natuurlijke expressie van seksualiteit is. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/heterosexism 29-07-2022 
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2.7 Gender in Nederland vandaag 

Zoals eerder besproken zijn categorieën van gender erg verschillend per cultuur, tijd en 

plaats. De literatuur die vandaag de dag geschreven wordt over gender in westerse culturen 

komen uit verschillende windhoeken en zijn niet altijd één op één over te nemen naar de 

Nederlandse situatie. En ook in Nederland is er nog geen consensus bereikt over gender in de 

maatschappij en het is maar de vraag of die er komt. De discussie van essentialisme en 

sociaal constructivisme is nog steeds sterk aanwezig en ook iemands positie hierin is 

afhankelijk van de opvoeding, geografische locatie, religie, sociale klasse en toegang tot 

informatiebronnen. Hoewel mondialisering en (sociale) media ervoor hebben gezorgd dat het 

begrip van genderidentiteiten in hedendaagse westerse context over het algemeen redelijk 

gelijk is getrokken, is het niet mogelijk zonder kanttekening informatie uit bronnen van 

andere landen te halen, waar taal, wetgeving en cultuur niet synchroon lopen. Als we 

bijvoorbeeld kijken naar verschillen in wetgeving tussen Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk, zijn daar verschillen te herkennen die invloed zouden kunnen hebben op 

emancipatie en inclusie in de maatschappij. Zo was het homohuwelijk in Nederland al 13 jaar 

voor het Verenigd Koninkrijk dit doorvoerde mogelijk. Verder oordeelde het 

hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk in december 2021 nog dat een ‘X’ in een 

paspoort niet mogelijk is, omdat dit het rechtssysteem dat een duidelijke verdeling van 

man/vrouw heeft zou ondermijnen (Savage, 2021), terwijl paspoorten met een ‘X’ in 

Nederland sinds 2018 worden uitgegeven. Wel is daarvoor toestemming van een rechter 

nodig, en, tot voorkort, een verklaring van een psychiater (NOS, 2021). Hoewel het lastig te 

zeggen is wat precies de invloed is van deze wetgevingen, laat het goed zien dat ‘het westen’ 

niet als één categorie gezien kan worden met betrekking tot gender en seksualiteit. 

In Nederland kan gezegd worden, op basis van media-aandacht en ervaringen uit LHBTQI+ 

kringen, dat er de afgelopen tijd veel (positieve) aandacht is geweest voor trans non-binaire 

genderidentiteiten. Veel geluiden zijn die van mensen die de genderneutrale persoonlijke 

voornaamwoorden lastig vinden, maar toch houdt dit wel in dat we het er met elkaar over 

hebben en dat er ruimte is om naar elkaar te luisteren. Vooral binnen LHBTQI+ evenementen 

en organisaties wordt er gestreefd zo inclusief en divers mogelijk te zijn. In het publieke 

debat zijn vooral Thorn de Vries, Nikkie de Jager en Raven van Dorst bekende namen die het 

gesprek hebben geopend en voortgezet. In de serie ‘Geslacht!’ van BNNVARA uit 2018 

besprak Raven van Dorst geslacht en gender en opende hiermee het publieke gesprek. Raven 

kwam in de serie er ook voor uit als intersekse geboren te zijn en hoe dit diens ervaringen met 
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vrouwelijkheid heeft vormgegeven. In 2021 gaf Raven aan met een andere naam als waar die 

eerder bekend mee was aangesproken te willen worden15, alsmede met neutrale persoonlijke 

voornaamwoorden. Influencer en make-up artiest Nikki de Jager vertelde in een video in 

2020 (jammer genoeg onder druk van mensen die haar voor het blok zette) dat ze een 

transvrouw is wat wederom een gesprek van de dag vormde. Acteur en drag king Thorn de 

Vries is ook veel in de media geweest als het om gender gaat. Thorn verscheen in 2018 in het 

televisieprogramma ‘Je zal het maar zijn’ en was vanaf 2020 te zien als non-binair personage 

in de jeugdserie Spangas. In 2021 schreef Thorn samen met diens partner Mandy het boekje 

FAQ Gender, waarin ze antwoord geven op vragen die ze vaak krijgen. Dit boekje is hiermee 

ook een mooie, duidelijke bron voor non-binaire genderidentiteiten in Nederland van het 

moment. De hedendaagse termen en invulling van non-binaire genderidentiteiten die ik in 

paragraaf 2.1 heb beschreven zijn zoals ze ook grotendeels in FAQ gender staan. Belangrijk 

om hier nog bij te vermelden dat deze terminologie voornamelijk op deze manier bekend is 

onder mensen die met de (LHBTQI+) gemeenschap te maken hebben, en dit niet 

noodzakelijk ook in het hele land zo worden begrepen. 

2.8 Genderexpressie 

Nu hebben we het veel over het begrip ‘gender’ in het algemeen gehad, daarmee vooral 

doelend op hoe (bijna) alles in de maatschappij is opgedeeld als mannelijk of vrouwelijk. 

Zoals eerder besproken is genderidentiteit iets persoonlijks, iets wat niet aan de buitenkant af 

te lezen is, omdat hoewel de maatschappij bepaalde pijlers heeft om mensen in een hokje te 

plaatsen, ben je niet verplicht je ook aan deze hokjes te houden. Als we het hebben over 

gender is het daarom ook belangrijk om genderexpressie uit te lichten. Genderexpressie is 

hoe je uitdrukking geeft aan je eigen gender. Van kleding tot lichaamstaal, en van kapsel tot 

gedrag. Genderexpressie wordt veelal uitgedrukt in drie categorieën: 

- Masculien/mannelijk: kenmerken die typisch gelden voor ‘mannen’ 

- Feminien/vrouwelijk: kenmerken die typisch gelden voor ‘vrouwen’ 

- Androgyn: Kenmerken die typisch niet toe te schrijven zijn aan ofwel ‘mannen’ of 

‘vrouwen’, of juist een combinatie van beiden zijn.  

De aanhalingstekens worden gebruikt, omdat ook hier cultuur, tijd, et cetera van invloed zijn 

op de invulling van de categorieën. Waar een rok in Nederland als vrouwelijk wordt gezien, 

zijn de Schotse kilt of het politie-uniform in Fiji blijk dat het ook een masculien iets kan zijn 

                                                           
15 Over het algemeen wordt het niet gewaardeerd iemands ‘deadname’ (de naam die bij de geboorte gegeven is) 

te noemen na een naamsverandering. Om deze reden noem ik die van Raven hier ook niet. 
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(De Vries & Woelkens, 2021, p. 43). Ook hier is het weer belangrijk te vermelden dat een 

individu de maatschappij niet verschuldigd is hun genderidentiteit uit te dragen zoals de 

samenleving dit verwacht. Een non-binair persoon kleedt en/of gedraagt zich dus niet per 

definitie androgyn, noch hoeft een MtF transpersoon niet alleen een vrouwelijke 

genderexpressie te hebben en vice versa. Wel kan voor velen genderexpressie een manier zijn 

om zich meer thuis te voelen in hun lichaam.  

 

2.9 Voorbij gender 

Nu uiteen is gezet hoe gender is geworden wat het nu is, kunnen we nog een stap verder 

kijken. Gezien steeds meer mensen zich lijken te identificeren met een non-binaire 

genderidentiteit nu hier meer ruimte voor is, kunnen we ons een aantal dingen afvragen. 

Bijvoorbeeld: Is het binaire gendersysteem die momenteel heerst wel houdbaar? Zijn de 

kaders misschien te rigide? En hoe gaan deze kaders er in de toekomst uitzien? Een aantal 

auteurs hebben in de literatuur gefilosofeerd en gebouwd aan een genderloos systeem. 

Variaties hierin zijn aanwezig. Zo is er het idee van gender-abolisme, een radicale beweging 

om de patriarchale systemen en machtsverhoudingen te ontkrachten. Binnen het gender-

abolisme zou iedereen vrij zijn zichzelf te gedragen, kleden en identificeren zoals ze willen, 

maar is er in de maatschappij geen hiërarchie in gegenderde rollen en eigenschappen. 

Biologisch geslacht wordt daarmee in de maatschappij onbelangrijk (de Mallet Burgess, 

2021). 

Dit sluit ook aan bij werk van onder andere Miqqi Alicia Gilbert (2009). Hij schreef een 

betoog om ‘bigenderisme te verslaan’, waarin hij vier manieren om gender te ordenen 

beschrijft. Met bigenderisme wordt het binaire sekse/gender systeem bedoeld. 

1. Strict Bigenderism maintains [a] a binary gender distinction, [b] a higher valuation 

for male and masculine, and [c] a strict correlation between sex and gender. 

2. Soft Bigenderism maintains [a] a binary gender distinction, and [b] a higher 

valuation for male and masculine. 

3. Non-binary genderism entails no binary distinction but maintains that masculine 

characteristics are valued over feminine. 

4. Non-genderism entails no binary distinction and no societal valuation making 

masculine more highly valued than feminine. 

De eerste twee modellen representeren wat we zien en hebben gezien in de maatschappij 

vandaag. Model drie, het non-binary genderism, noemt hij een vooruitgang op het 

bigenderisme, maar voldoet nog niet aan zijn idealen. Hierin worden namelijk 



37 
 

karakteristieken nog wel benoemd als ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, alleen zijn deze niet meer 

gelinkt aan een persoon. Omdat de twee categorieën wel in stand blijven en ‘mannelijkheid’ 

boven ‘vrouwelijkheid’ blijft staan, blijft het patriarchaal. Mensen die de ‘mannelijke’ 

eigenschappen vertonen zullen in het voordeel blijven, maar het neemt wel weg hoe mensen 

vooralsnog worden gecategoriseerd op basis van biologisch geslacht (p. 107). Het vierde 

model wat hij non-genderism noemt houdt in dat ook karakteristieken genderloos worden. 

Hierdoor wordt ook de patriarchale hiërarchie losgelaten. “Preferring sexual partners who 

have vaginas rather than penises would not mean anything more than preferring someone 

taller than you or someone with a small nose” (p. 108). Om deze reden is het volgens Gilbert 

ook een manier waarmee homofobie, transfobie, seksisme, heteroseksisme en seksuele 

discriminatie in de ban kunnen worden gedaan. Gilbert erkent dat het een ideologie, bijna een 

fantasie is, en dat een wereld als deze er voorlopig niet komt. Maar elke stap op bigenderisme 

te verslaan is een stap naar vrijheid (p. 109). 
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3. Gender in zorgethiek 

3.1 Introductie zorgethiek 

Zorgethiek is een relatief jong onderzoeksveld. In de tachtigerjaren kwam er een omslag van 

nursing ethiek naar een meer feministische ethiek en feministische ideeën over zorg. Zorg 

werd hierin veel gezien als onderdeel van het veld van vrouwen en sociale zorg (Leget, Van 

Nistelrooij & Visse, 2017, p.2; Hankivsky, 2004). Later, in wat Leget, Van Nistelrooij en 

Visse omschrijven als de “tweede generatie zorg studies” (2017, p. 2), verschuift de focus 

naar buiten het genderdomein en buiten het domein van gezondheidszorg alleen. Er wordt 

beargumenteerd dat zorg een belangrijk begrip kan zijn, niet alleen in gezondheidszorg zelf, 

maar ook in het sociaal-politieke systeem. Politicologe Joan Tronto, wiens werk een grote 

impact heeft gehad op de zorgethiek, omschrijft de term zorg dan ook als “alles wat we doen 

om ons levensonderhoudende web te behouden, voort te zetten en te repareren” (Tronto, 

1993, p.103). Met dit web benadrukt Tronto de relationaliteit en contextualiteit van het begrip 

zorg.  

Zorgethiek is een snel veranderend veld, een beweging die grotendeels toegeschreven kan 

worden aan de interdisciplinariteit ervan. Belangrijke werken die geschreven zijn over, door 

en met de zorgethiek komen van wetenschappers uit onder andere de psychologie, 

politicologie, sociale wetenschappen, theologie en filosofie (Leget, Van Nistelrooij en Visse, 

2017, p. 5). Enerzijds is dit een waardevolle toevoeging van de zorgethiek, omdat deze 

daardoor profiteert van een brede lens die een verscheidenheid aan disciplines meebrengt. 

Anderzijds kan de interdisciplinariteit ook moeilijkheden zoals een wisselende methodiek en 

onduidelijke afbakening meebrengen, en is er vanuit verschillende hoeken ook vraag naar een 

duidelijkere afbakening van de zorgethiek (Klaver, Van Elst & Baart, 2013). In het licht van 

het gebruik van de term gender is dit goed te begrijpen. De veranderlijkheid en 

interdisciplinariteit van de zorgethiek hebben ervoor gezorgd dat taalgevoeligheid nog wel 

eens ondergeschoven wordt. Aangezien de betekenis van bijvoorbeeld het woord 

vrouwelijkheid heel contextueel afhankelijk is, is het belangrijk af te bakenen wat je precies 

bedoeld, maar in veel zorgethische literatuur gebeurt dat niet. 

Om dit verder te onderbouwen zal er in dit hoofdstuk verder ingegaan worden op het gebruik 

van gender en specifiek op de term ‘vrouwen’ in historisch belangrijke werken voor de 

zorgethiek. We bespreken werken van Carol Gilligan, Joan Tronto, Nel Noddings, Eva 

Kittay, Sara Ruddick, Virginia Wolf en Maurice Hamington. De keuze voor deze auteurs is 

ingegeven door het feit dat zij veelal worden beschouwd als belangrijke grondleggers van de 
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huidige zorgethiek en om deze reden ook veel worden geciteerd en onderwezen (o.a. in 

Norlock, 2019; Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017; Tronto, 1993). Uiteraard zijn ook 

genoeg andere auteurs van belang geweest zijn voor zorgethiek, maar deze auteurs zijn naast 

belangrijke grondleggers, ook zorgethici die het genderaspect meenemen in hun werk. Velen 

van hen bespraken feminisme en het belang van ervaringen van vrouwen in de zorg in hun 

werken. Door het bespreken van deze auteurs krijgen we daarom een beeld van de invloed 

van het feminisme op zorgethiek, alsmede een beeld van enkele waarden waar zorgethiek op 

berust. De keuze om voornamelijk oudere werken te gebruiken, is om voornamelijk te 

kunnen kijken naar de wortels van zorgethiek. In hoofdstuk 4 ga ik verder in op in hoeverre 

deze werken toepasbaar zijn vandaag de dag.  

3.2 Carol Gilligan: een vrouwenmoraal 

Een belangrijk werk in de geschiedenis van zorgethiek, vaak aangeschreven als het begin van 

zorgethiek, is psychologe Carol Gilligan’s In a different voice (1982). Hierin levert zij kritiek 

op het werk van Lawrence Kohlberg, die schreef over verschillende niveaus van morele 

ontwikkeling. Kohlberg gebruikt hierin data van een interview met twee elfjarige kinderen, 

Jake en Amy, over het Heinz dilemma. In dit dilemma is de vrouw van meneer Heinz ernstig 

ziek, maar kunnen ze medicatie die nodig is om de ziekte te bestrijden niet betalen. De vraag 

is dan of Heinz de medicijnen moet stelen of niet. Gilligan’s kritiek hierover was dat 

Kohlberg te veel vanuit het perspectief van de witte man heeft geschreven, een vrouwelijk 

perspectief niet meegenomen, waardoor de gehele theorie over morele ontwikkeling biased 

was, en dat volgens deze richtlijnen vrouwen minder kans hadden de hogere morele niveaus 

te behalen. Gilligan besloot daarom de niveaus te herschrijven, zodat niet alleen de 

stereotypische mannelijke kenmerken als rationaliteit positief worden beoordeeld. 

Uit het interview met Jake en Amy komt naar voren dat de twee heel verschillend tegen de 

vraag aankijken. Jake’s antwoord op de gestelde vraag is dat meneer Heinz inderdaad het 

medicijn moet stelen, want een mensenleven is belangrijker dan het geld voor de apotheker. 

Daarna beredeneerd Jake dat een rechter het ook zo zou inzien, mocht Heinz gepakt worden 

voor de diefstal en dat het daarom gerechtvaardigd is om de diefstal te plegen. Jake antwoordt 

hiermee vanuit rede en rechtvaardigheid, wat door Kohlberg hoog wordt beoordeeld op 

moraal. Amy daarentegen vindt niet dat Heinz de medicijnen moet stelen, maar in plaats 

daarvan moet kijken of hij het geld ervoor ergens zou kunnen lenen, of een gesprek moet 

aangaan met de apotheker om samen tot een tegemoetkoming te kunnen komen. Ook maakt 

Amy zich zorgen over wat er zou gebeuren als Heinz de medicijnen wel steelt en in de 
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gevangenis terecht zou komen; hij zou er dan niet voor zijn vrouw kunnen zijn als ze weer 

ziek wordt. De interviewer behandeld de antwoorden van Amy alsof ze de vraag niet goed 

heeft begrepen. Gilligan merkt hierover scherp op dat Jake en Amy eigenlijk twee 

verschillende vragen beantwoorden. De vraag die gesteld wordt en die door Jake ook zo 

begrepen wordt is “Should Heinz steal the drug?”, waar Amy antwoordt geeft op de vraag 

“Should Heinz steal the drug?” Gilligan leest dit als twee verschillende aanpakken op een 

moreel probleem; vanuit rechtvaardigheid en vanuit care. Zorg dus, waarin relationaliteit en 

context grote rollen spelen. 

Carol Gilligan’s uitgangspunt is dat ethisch denken niet volledig is als het alleen maar uitgaat 

van een rechtvaardigheidsethiek. Ze stelt dat er een belangrijk verschil is tussen het morele 

denken van mannen en vrouwen: mannen zouden meer abstract en universeel denken, terwijl 

vrouwen meer denken vanuit verantwoordelijkheden die in conflict zijn. Vrouwen denken 

dan ook meer vanuit context, en zijn relationeel en betrokken op zorg. Hiermee stelt zij een 

rechtvaardigheidsethiek tegenover een zorgethiek. Voor Gilligan draait het in zorgethiek om 

(1) verantwoordelijkheid en menselijke betrekkingen; (2) die gekoppeld zijn aan concrete 

omstandigheden en (3) te maken hebben met een activiteit in plaats van met een geheel van 

principes. In haar argument is gender een belangrijke categorie, maar haar invulling hiervan 

is gebaseerd op essentialistische ideeën van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hierdoor blijft 

ze ook hangen in bestaande structuren van macht en privilege (Tronto, 1993, p. 91).  

3.3 Joan Tronto: zorg ingebed in politiek 

Politicologe Joan Tronto is in de zorgethiek het meest bekend door haar boek ‘Moral 

Boundaries: a political argument for an ethics of care’ uit 1993. Hierin formuleert ze, samen 

met Bernice Fisher, een definitie voor zorgethiek: 

“On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that 

includes everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can 

live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, and our 

environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web” (Tronto, 

1993, p. 103). 

De manier waarop mensen voor elkaar zorgen om het life-sustaining web in stand te houden, 

bestaat volgens Tronto uit vier, later vijf, samenhangende fases: het herkennen van een 

zorgbehoefte (caring about); de organisatie van zorg (taking care of); het daadwerkelijk 

geven van zorg (care-giving) en het reageren hierop door de zorgontvanger (care-receiving) 
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(Tronto, 1993, pp. 105-108). In haar latere boek, Caring democracy, voegt ze een vijfde toe 

in het rijtje; de solidariteit en het vertrouwen dat ontstaat wanneer zorg in een voortdurende 

cyclus gegeven en ontvangen wordt (caring-with) (Tronto, 2013, pp. 22-23). Dit 

vooronderstelt het ontologische uitgangspunt dat mensen niet volledig autonoom, 

zelfredzaam en onafhankelijk zijn, maar relationeel en wederzijds afhankelijk. 

In Moral Boundaries schrijft Tronto twee hoofdstukken rondom de vraag ‘is moraliteit 

gendered?’. Ze begint hierin met een beschrijving van moraal denken in de achttiende eeuw, 

de tijd waarin het idee van de ‘vrouwenmoraal’ naar voren kwam. Voor de achttiende eeuw 

was er geen grote discussie over in hoeverre vrouwen vanuit reden kunnen denken. 

Gevoelens waren zelfs in de eerste plaats het domein van mannen. De verandering kwam 

samen met de industriële revolutie en de veranderingen die dit economisch en politiek met 

zich meebracht. Vrouwen werden uit de publieke sfeer gehaald en met gevoelens en emotie 

in verband gebracht. Door heel deze evolutie verandert de morele argumentatie. Voor de 

achttiende-eeuwse verlichting lag het relationele, de morele gevoeligheid en de 

verbondenheid met anderen en de gemeenschap nog bij de man. Dit zal nadien het domein 

van de vrouw worden en daardoor als minderwaardig worden gezien (Tronto, 1993, pp. 54-

56). 

 

Door Tronto’s argumentatie dat het hebben van een vrouwenmoraal eigenlijk een reactie is 

op de veranderende sociale verhoudingen in de achttiende eeuw en daarmee een seksistische 

invulling is dat niet essentialistisch gemotiveerd is, zoals Carol Gilligan het beargumenteerd, 

maar juist iets is dat is voorgekomen uit een veranderende maatschappij. Hiermee 

onderstreept Tronto de sociaal constructivistische blik waaruit kan worden beredeneerd dat 

eigenschappen zoals empathie en emotie niet kunnen worden aangeschreven aan vrouwen uit 

biologische zin, net zomin dat rationaliteit en rede mannelijke eigenschappen zijn. Het zijn 

eerder als eigenschappen die in de tijd een bepaalde historische betekenis en waarde hadden 

die vervolgens zijn gelinkt aan waardes van mannen en vrouwen in de samenleving.  

“While universalistic morality could conceivably have accommodated women as 

rational moral beings, universalistic moral theory cannot accommodate those 

aspects of life that are usually associated with women as a result of these 

eighteenth-century developments. A morality based on a theory of moral sentiments 

does require a different set of presumptions than a morality based upon reason. To 
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have imposed upon women the essentialist view that contextual, moral sentiments 

morality is women’s morality was an important accomplishment of anti-feminists of 

the eighteenth and nineteenth centuries. Regardless of its historical veracity, the 

association of women with a parochial and context-bound, moral sentiments 

perspective disqualified women from the most important of moral discussions” 

(Tronto, 1993, p. 56) 

3.4 Sara Ruddick: moederschap 

Feministische filosoof Sara Ruddick wordt ook vaak als invloedrijke persoon in zorgethiek 

gezien, beginnend met het artikel ‘Maternal thinking’ (1980) en later, in 1989, door een boek 

met dezelfde titel. Virginia Held omschrijft de werken als de eerste uitwerking van een 

uitgesproken vrouwelijke benadering van ethiek, en de eerste filosofische erkenning van 

(Held, 1993, p. 88). Maternal thinking, zoals de titel suggereert, gebruikt de geleefde ervaring 

van moederschap als bron voor theorie. Moederschap vormt hierin een benadering voor 

moraal denken en legt hiermee een fundering voor wat Ruddick een feministische politiek 

van vrede noemt (1989). Ze benadrukt dat hoewel ze het woord moederschap gebruikt 

(mothering of maternity), de praktijken hiervan door zowel mannen als vrouwen vervuld 

kunnen worden. Hiervoor gebruikt ze de term ‘moederlijke personen’ (maternal persons). 

Hoe de cognitieve capaciteiten en begrip van deugdelijkheid (virtue) die volgens Ruddick 

verbonden zijn met een maternal person precies uit uiting komt in bijvoorbeeld een man is in 

haar eerste artikel niet duidelijk, gezien ze moederschap ook wel beschrijft als iets wat 

voortvloeit uit biologische processen als baren en voeden.  

“For a child, a mother is the primary, uncontrollable source of the world’s 

goods; a witness and judge whose will must be placated, whose approval 

must be secured. (…) [A] mother has a residual power accruing from her 

capacity to bear and nurse infants. So long as she is able and chooses to 

utilize her reproductive body in her own and her children’s interest, she 

will, in the predictable technological future, have power to give or deny 

children to men as well as to maintain some irreducible power over her 

children by dint of her unique and extraordinary physical intimacy with 

them. In most societies however, women are socially powerless in respect to 

the very reproductive capacities that might make them powerful” (Ruddick, 

1980, p. 343). 
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Later benoemt ze een aantal dingen die ze associeert met moederschap die niet 

genderspecifiek zijn. Moederschap volgens Ruddick bestaat uit de volgende punten: 

voorbehoedende liefde (preservative love; de taak van bescherming met vreugde en 

nederigheid), groei koesteren (fostering growth; ondersteunen van de ontwikkeling van een 

kind), en het trainen voor sociale accepteerbaarheid (social acceptability; het proces van 

socialisatie dat een geweten en strijd om authenticiteit behoeft). Omdat kinderen 

onderworpen zijn aan sociale verwachtingen, maar hier niet altijd aan voldoen, zijn moeders 

afhankelijk van “the gaze of others” (Ruddick, 1989, p. 111). Liefdevolle aandacht helpt 

moeders hun kinderen en zichzelf eerlijk te zien, om zo groei te kunnen bevorderen. 

Moederschap is een strijd, maar door deze strijd en de nood om hierover na te denken en op 

te reflecteren vormt moederschap ook “a ‘natural resource’ for peace politics” (Ruddick, 

1989, p. 157). 

De connectie tussen moederschap en zorgethiek die Ruddick maakt heeft veel invloed gehad 

op zorgethiek vandaag, waar ouderschap, maar vooral moederschap een belangrijke locus is 

geworden voor onderzoek naar zorg.  

 

3.5 Eva Kittay: interdependency 

Eén van de zorgethici wiens werk (deels) gebaseerd is op ervaringen van moederschap is Eva 

Feder Kittay. In haar boek ‘Love’s Labor’ beargumenteert ze gelijkheid onder zorggevers en 

ontvangers die voortkomt uit afhankelijkheid (dependency). Dit illustreert ze met verhalen en 

anekdotes over haar dochter Sesha, wie door een verstandelijke beperking16 veel zorg 

behoeft. Ze beschrijft aan de ene kant hoe iedereen in diens leven kan fluctueren tussen 

zorgbehoevend zijn en zorg kunnen geven. Als kind heb je de zorg van je ouders nodig, maar 

op latere leeftijd kan het zijn dat jij degene bent die zorgt voor de ouders. Aan de andere kant 

pleit ze voor mensen die zorg geven aan zorggevers, omdat zorggevers ook zorgbehoevend 

kunnen zijn. Ze concludeert hiermee dat iedereen interdependent is. Verder beschrijft ze dat 

vrouwen die niet langer vastzitten aan traditionele rollen als zorgverlener dit kunnen doen 

omdat deze rollen door andere vrouwen zijn overgenomen zoals schoonmakers, oppassers en 

verpleegkundigen. Ze vermijdt hier de essentialistische ondertoon dat vrouwen typisch 

zorggevers zijn, door de neutralere term ‘dependency workers’ te gebruiken. Gelijkheid voor 

                                                           
16 Er zijn verschillende onderzoeken naar hoe het benoemen van beperkingen/handicaps ook onderdeel van 

sociale constructen zijn. Ik ben mij hiervan bewust en heb hier gekozen voor de term ‘verstandelijk beperkt’, 

omdat Kittay deze term zelf ook gebruikt  
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dependency workers en de zorgbehoevenden kan alleen bereikt worden door een 

institutionele en conceptuele reformatie. “To each according to his or her need, form each to 

his or her capacity for care, and such support from social institutions as to make available 

resources and opportunities to those providing care” (Kittay 1999, p. 113). Ze pleit ook voor 

Doulas, betaalde zorgwerkers die zorgen voor zorggevers. Met dit principe pleit ze ook voor 

een beter welzijn voor zorggevers door middel van compensatie en toeslagen. 

Kittay schreef hiervoor ook het boek Women and moral theory (1987) met Diana Meyers, 

waarin ze, geïnspireerd door Carol Gilligan’s werk, filosofeert over autonomie, ethische 

principes en universaliteit, feministische morele theorie en vrouwen in de politiek. 

 

3.6 Nel Noddings: a feminine ethics 

Nel Noddings schreef over het idee van zorg als een vrouwelijke (feminiene) ethiek. In haar 

boek Caring (1984) beschrijft ze hoe volgens haar vrouwen het domein van morele actie door 

een andere deur betreden dan mannen en daarom belangrijk zijn te bestuderen wat betreft 

morele ontwikkeling. In haar betoog behelst vrouwelijke ethiek de voorkeur voor face-to-face 

moreel overleg en het oog hebben voor de uniekheid van elke zorgrelatie. (Noddings, 1984). 

Zorgrelaties zijn voor Noddings basisbehoeftes in het menselijk bestaan en bewustzijn. Ze 

haalt dit uit ideeën rondom moederschap. Zorgrelaties bestaan volgens Noddings uit twee 

partijen; de zorggever en de zorgontvanger. Zoals een moeder en kind. Beiden hebben de 

verantwoordelijkheid om de zorg te beantwoorden en de ander moraal te bereiken en 

behandelen, hoewel dit niet op dezelfde manier hoeft.  

Ze karakteriseert zorg als “an act of engrossment” (daad van betrokkenheid, al dekt deze 

vertaling misschien niet helemaal de lading), waarbij de zorggever de zorgontvanger op eigen 

voorwaarden helpt en zelfprojectie op de zorgontvanger vermijdt. Egoïstische motieven 

moeten door de zorggever uit de weg worden gehaald om de behoefte van de zorgontvanger 

te kunnen vervullen. Ethische actie dan, bestaat uit twee motieven. De eerste is de reactie van 

het affectieve menselijke, wat Noddings beschrijft als een natuurlijk zorgsentiment, en de 

tweede is de herinnering aan zelf zorgontvanger zijn waardoor een ideaal zelfbeeld ontstaat. 

Haar argument behelst ook dat zorg niet universeel is, maar altijd in de context bekeken moet 

worden. Hierdoor is het volgens haar niet mogelijk om voor iedereen te zorgen. Zorggevers 

hebben een obligatie om voor anderen te zorgen, maar deze obligatie is veel sterker bij 

mensen en dieren die dicht bij je staan en minder voor distant others (Noddings, 1984). Na 

wat kritiek hierop heeft Noddings dit enigszins genuanceerd, en erkent het belang van de 
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motivatie om voor mensen te zorgen die verder van je afstaan om lokale en wereldwijde 

rechtvaardigheid te kunnen bereiken, maar houd stand dat het onmogelijk is voor iedereen te 

zorgen, en met name constant te blijven zorgen (Noddings, 2002). 

 

3.7 Virginia Held: feminisme 

Filosoof Virginia Held probeert in haar werk voorbij de idealen van een liberale 

rechtvaardigheid te kijken, omdat deze limiterend zijn. Ook zij beargumenteert dat sociale 

relaties anders zouden kunnen zijn als we ze bekijken in het licht van ‘moederlijke personen’ 

(mothering persons) en kinderen. Ze noemt dit een fundamenteel non-contractueel menselijke 

behoefte voor zorg, wat voor haar de meest basale morele waarde is. Ze verkent in haar boek 

Feminist Morality (1993) het potentieel van een samenleving waarin het floreren van 

kinderen en het creëren van menselijke relaties voorop staat. Feministische ethiek is daarmee 

volgens Held geworteld in ervaringen van mensen, met een nadruk op reden en emotie, 

belichaming, dialoog en contextuele geleefde methodologieën (Held, 1993). 

In 2006 schrijft ze een boek over zorgethiek, waar ze de relevantie ervan in politieke, sociale 

en mondiale vragen uiteenzet. Held conceptualiseert zorg als een cluster van praktijken en 

waarden, en een zorgend persoon als iemand die voldoende motivatie heeft voor anderen te 

zorgen en wie vakkundig aan zorgpraktijken doet (Held, 2006). Ze pleit voor het beperken 

van zowel de marktwerking in zorg, en stelt dat zorgethiek superieure middelen heeft om de 

macht en het geweld aan te pakken waarmee alle relaties doordrenkt zijn. Ook deelt ze in 

haar werk een visie van een samenleving die in toenemende mate afhankelijk is van een 

aantal zorgzame NGO’s voor het oplossen van problemen. “A globalization of caring 

relations would help enable people of different states and cultures to live in peace, to respect 

each other’s rights, to care together for their environments, and to improve the lives of their 

children” (Held, 2006, p. 168). Uiteindelijk betoogt ze dat op rechten gebaseerde morele 

theorieën uitgaan van een achtergrond van sociale verbondenheid, en dat zorgethiek, indien 

op de voorgrond, kan helpen om gemeenschappen te creëren die gezonde sociale relaties 

bevorderen, in plaats van het bijna grenzeloze nastreven van eigenbelang (Held, 2006). 

3.8 Maurice Hamington: belichaming 

Filosoof Maurice Hamington is in zorgethiek vooral bekend om zijn werken rondom 

belichaming. Hij beargumenteert dat het lichaam een belangrijke factor in zorg is, omdat het 

de locus is voor empathie en sympathische kennis. Hij borduurt verder op de ideeën van 

Merleau-Ponty, waarin gewoonten een grote rol spelen. Ons lichaam doet dingen die zo 
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ingesleten zijn dat we er niet meer over na hoeven te denken, of waarvan we niet door hebben 

dat het gebeurt. Merleau-Ponty schrijft hierover dat het lichaam ons perceptie van de wereld 

geeft door middel van 'the flesh’ (1968, pp. 135-155). Hamington gaat hierop verder door te 

stellen dat als dat zo is, het lichaam ook de basis is voor zorg, een uitspraak die nog weinig 

onderzocht is (Hamington, 2012, p. 58). 

 “[C]are denotes an approach to personal and social morality that shifts ethical 

considerations to context, relationships, and affective knowledge in a manner that 

can only be fully understood if care’s embodied dimension is recognized. Care is 

committed to flourishing and growth of individuals, yet acknowledges our 

interconnectedness and interdependence” (Hamington, 2004, p. 3).  

Hamington gaat niet specifiek in op gender in zijn stukken over belichaming, behalve dat hij 

in een voetnoot wel benoemd dat er vanuit het feminisme door onder andere Judith Butler 

kritiek is geweest op Merleau-Ponty dat gender (en ras) niet in zijn theorie is opgenomen. Hij 

gaat hier niet verder op in (Hamington, 2012, p. 67). Later beargumenteert hij dat omdat 

belichaming een gedeeld goed is tussen mensen, het juist een goede verbinder is tussen 

mensen, ongeacht intersecties of verschillen in lichamen. “Because embodiment remains a 

common denominator among humans despite the strength of intersectional differences, the 

body is an important means of connectivity and thus a basis for at least partial understanding 

between embodied beings” (Hamington, 2015, p. 79). Hij zegt hiermee dat gender geen rol 

speelt in belichaming. 
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4. De verbinding 

In de vorige hoofdstukken zijn een aantal dingen besproken. Zo is er een blik geworpen op 

een aantal zorgethische auteurs en hoe zij gender zien, gebruiken en bespreken in hun werk. 

Ook heb ik gepoogd een kort, maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van de 

geschiedenis van gender in Nederland en wereldwijd om inzicht te geven in hoe de huidige 

hegemonie is ontstaan, en bespraken we een tweetal ideeën en theorieën over gender in de 

toekomst. In dit laatste hoofdstuk probeer ik de besproken thema’s samen te brengen en de 

verbinding op te zoeken. Ik doe dit langs de lijnen van  de mee-, tegen- en omdenken 

methode, ofwel op een dialectische manier (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017, p. 8).  

Eerst zullen we kijken of er een rode draad te vinden is in zorgethiek, met betrekking op 

thema’s over of gerelateerd aan gender. Daarna leggen we het debat tussen essentialisme en 

sociaal constructivisme naast de zorgethische auteurs om te zien waar de zorgethiek staat. De 

ambiguïteit en interdisciplinariteit van zorgethiek maken het lastig te duiden waar de 

zorgethiek staat met gender. Is er een consensus over gender? Verder bespreken we wat een 

non-binaire bril voor inzichten geeft over het gebruik van gender in de zorgethiek. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk bespreken we hoe we in de zorgethiek wellicht kunnen 

omdenken; hoe huidig gebruik van gender wellicht inclusiever en genuanceerder kan. Hierbij 

is het ook belangrijk te overwegen waarom deze veranderingen nodig zijn en wat het de 

zorgethiek zou kunnen brengen. Ik neem ook in acht welke mogelijke veranderingen op korte 

termijn haalbaar zijn, omdat er voor een volledige cultuurverandering meer nodig is dan in 

deze thesis is besproken. Daarnaast zijn we afhankelijk van hoe het publieke debat alsmede 

de academische wereld evolueert. Ik zal daarom een aantal mogelijke handvaten voorleggen, 

waarmee de eerste stappen tot een inclusiever gesprek over gender binnen, maar ook buiten 

zorgethiek, gezet kunnen worden. 

Het derde deel van dit hoofdstuk omvat tenslotte een drietal verhalen uit de praktijk om het 

belang van een inclusieve blik op gender te benadrukken. Het eerste verhaal gaat over mijn 

eigen ervaringen en waarom dit onderwerp belangrijk voor mij is. Daarna licht ik het verhaal 

van Ryan toe, wie als non-binaire ouder tegen verschillende problemen in de zorg is 

aangelopen. Het derde verhaal is een vignet van Nanoah, een non-binaire persoon van kleur 

die om verschillende redenen vertrouwen in de gezondheidszorg is verloren. 
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4.1 Analyse 

Naar aanleiding van het overzicht van zorgethici die in hoofdstuk drie beschreven is vallen 

een aantal zaken op. Het eerste dat opvalt is dat de link tussen feminisme en zorgethiek veel 

wordt gelegd. Veel van deze auteurs schrijven over of vanuit feminisme of vrouwenstudies, 

en in de gevallen van Ruddick, Noddings en Held worden zorg en vrouwelijke of 

feministische ethiek in één adem genoemd. Een tweede punt wat dan ook opvalt is dat een 

meerderheid van de auteurs die in verschillende bronnen worden aangemerkt als 

grondleggers van zorgethiek vrouwen zijn. Gezien zorgethiek begon vanuit een feministische 

blik op zorg, iets wat eerst vooral een gespreksonderwerp was in nursing ethiek, was er 

ruimte om onderwerpen als moederschap te bespreken. Met de komst van een feministische 

blik op zorg werd het nu ook als onderdeel van het domein van vrouwen begrepen (Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2017, pp. 1-2; Hankivksy, 2004). Met wat Leget et al. de tweede 

generatie zorgethiek noemen (p. 2) kwam een verschuiving, of wellicht een verbreding van 

die blik naar één die zorg ziet als iets dat boven de domeinen gender en gezondheidszorg 

uitstijgt. Zorg als alles wat we doen om onze wereld te onderhouden, repareren en voort te 

zetten (Tronto, 1993, p. 103), met oog voor de context en de relaties die we onderling 

hebben. Zorg omarmt hiermee de ambiguïteit die ingebed is in de ervaringen van specifieke 

menselijke relaties (Hamington, 2012, p. 54). Hoewel deze verschuiving plaats vond heeft het 

feminisme wel haar sporen nagelaten al dan niet wat betreft een aantal grote onderwerpen die 

nog steeds in zorgethiek worden besproken. 

Zorgethisch onderzoek wordt veelal geïnitieerd door een sociaal concern, een bezorgdheid, 

van de auteur. Daarnaast staat empirische kennis uit de praktijk hoog in het vaandel (Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2017, pp. 5). Met een demografie zoals die van de zorgethiek valt 

daarom ook de connectie te maken met de observatie dat meerdere ideeën van de 

verschillende auteurs uit hoofdstuk drie gebaseerd zijn rondom moederschap. Sara Ruddick 

stuurt erop aan dat in haar begrip en definitie van het woord moederschap ook mannen 

hieronder kunnen vallen (1989, p. 111), maar gaat in de omschrijving ervan veel in op de 

geleefde ervaring van vrouwen van bijvoorbeeld het baren (1980, p. 343). Ook het 

welbekende citaat “Not my way, Sesha. Your way. Slowly” (Kittay, 1999, p. 157) komt voort 

uit ervaringen van moederschap. Hoewel Eva Feder Kittay in haar betoog over dependency 

workers genderconnotaties graag zo veel mogelijk vermijdt, kan ze in het verhaal van haar 

dochter niet om moederschap heen. 
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Wat misschien nog wel het meeste opvalt wanneer we kijken naar de auteurs in hoofdstuk 

drie, is dat hoewel ze allemaal dezelfde stroming – namelijk zorgethiek – aanhangen, 

Amerikaans zijn en feminisme aanhalen, ze gender anders conceptualiseren en gebruiken. 

Waar bijvoorbeeld Noddings en Gilligan uitgaan van eigenschappen die onlosmakelijk 

verbonden zijn met vrouwelijkheid, proberen Kittay en Hamington eerder een genderneutrale 

theorie te vormen. Er zijn een aantal factoren die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Een 

belangrijk voorbeeld hiervan is achtergrond. De interdisciplinariteit van zorgethiek komt in 

hoofdstuk drie goed naar voren. Een aantal is filosoof, Tronto is politicologe en Noddings 

studeerde wiskunde. Interdisciplinariteit heeft daarmee mooie toevoegingen kunnen maken in 

zorgethiek, omdat verschillende stemmen en ideeën vertegenwoordigd zijn, vooral met zo 

een breed en ambigu begrip van zorg. Gender is hierin alleen wel één van de onderliggende 

onderwerpen die te maken heeft met de onduidelijke afbakening in zorgethiek (Klaver, Van 

Elst & Baart, 2014). Het is daarom ook niet mogelijk een lineaire ontwikkeling van gender in 

zorgethiek te geven of een eenduidig beeld van gender in zorgethiek nu. Wel kunnen we hier 

ook vanuit de stromingen essentialisme en sociaal constructivisme kijken. 

Essentialisme 

Het begrip ‘vrouwenmoraliteit’ komt waarschijnlijk als eerste boven als we het hebben over 

essentialisme in zorgethiek. Hiermee werd gesuggereerd dat mannen en vrouwen anders 

moreel denken, voortkomend uit verschillende eigenschappen die mannen en vrouwen 

biologisch bezitten. Hoewel de term vrouwenmoraliteit redelijk snel de ban in is gedaan, 

heeft het wel sporen nagelaten. Namelijk in hoeverre de ‘vrouwelijke’ blik veel gewaardeerd 

wordt in zorgethiek (Norlock, 2019) en in essentialistisch gebruik van gendergeladen taal. 

Het woord essentialisme heeft tegenwoordig in veel kringen negatieve connotaties, en kan 

soms als een soort slur gebruikt worden om de oppositie de mond te snoeren (Hacking, 1999, 

p. 17), maar dat is hierin niet mijn bedoeling. Als we het hebben over het resultaat, of 

wellicht de naweeën, van essentialisme in de zorgethiek, doel ik met name op de mate van 

uitleg over woordkeuze. De woordkeuze illustreert bewuste en onbewuste ideeën die ten 

grondslag liggen aan zorgethische theorie. Een voorbeeld van essentialistische taal in 

zorgethiek is het gebruik van taal die wijst op de man/vrouw dichotomie waar dit makkelijk 

vermeden had kunnen worden. “Hij of zij” en “meneer of mevrouw” maar ook een 

opmerking als “beide genders” zijn nog vaak te horen (o.a. Lugones, 2007, p. 189). Dit is 

geen specifiek zorgethisch voorkomen, maar iets dat wij in elk geval in het Nederlands snel 

geneigd zijn om te doen. 
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Essentialisme wordt ook in iets bredere zin toegeschreven aan zorgethiek, bijvoorbeeld door 

het dyadische model van een zorg gevende moeder en zorgbehoevend kind, omdat dit de 

verschillende ervaringen van ouderschap niet voldoende dekt en niet representatief is voor 

álle moeders, zoals dit wel op deze manier wordt omschreven (Hoagland, 1991). Werk over 

bijvoorbeeld moederschap of morele ontwikkeling dat gebaseerd is op verschillen tussen 

mannen en vrouwen gaat voorbij aan hoe deze theorie niet altijd toepasbaar is op mensen met 

ook andere intersecties te maken hebben. Zo worden categorieën als sociale klasse, seksuele 

voorkeur, kleur of culturele achtergrond niet meegenomen. Dit is problematisch, omdat deze 

essentialistische blik eraan voorbijgaat dat in de maatschappij deze andere factoren ook een 

grote impact hebben op zorg. Zo is er een verschil tussen witte vrouwen en vrouwen van 

kleur in hoe en hoe vaak zij zorg zowel ontvangen als geven en wat de kwaliteit van deze 

zorg is (Vergès, 2021). Naast dat er dus een meerderheid in ‘vrouwelijke’ perspectieven zijn 

in zorgethiek, kunnen de ervaringen van de demografie in zorgethiek ook zorgen voor visies 

vanuit bijvoorbeeld een wit, hoogopgeleid en/of Europese of Amerikaanse blik. 

Sociaal constructivisme 

Parallel aan deze essentialistische stroming zijn er ook genoeg andere geluiden in zorgethiek. 

Met name de verschuiving naar een meer sociaal-politiek gefocuste zorgethiek bracht ook 

ideeën van sociaal constructivisme met zich mee. Niet alleen op het gebied van gender, maar 

ook hoe we over bijvoorbeeld culturen praten (Phillips, 2010). Joan Tronto reageert in moral 

boundaries (1993) op Carol Gilligan, en zegt hierover dat de genderverschillen in moraliteit 

gezien moeten worden als voortkomend uit de sociale en politieke context. 

“If the study of moral development proceeds without any understanding of its 

political context, then it will necessarily reinforce the views that the powerful are 

morally privileged. It is in this light that we need to understand the tremendous 

contemporary excitement about gendered conceptions of morality. I argued that 

outsiders are disadvantaged whenever they challenge the views of the predominant 

groups in society, because the dominant groups’s views were taken as definitive. (…) 

Women, presumed to speak in a different moral voice, are both partially privileged 

yet ultimately excluded from the loftiest type of moral thinking” (Tronto, 1993, pp. 

61-62) 

Ze zet hier uiteen dat de wil om over een genderverschil in moraliteit te praten voortkomt uit 

het zich af willen zetten tegen de dominante groep waar zij niet bij kunnen komen. Tronto 
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schrijft ook over hoe vroege versies van zorgethiek er niet in zijn geslaagd om te 

onderzoeken hoe vrouwen onderling verschillen van elkaar, en daarmee een uniform beeld 

geven van, in het geval van Gilligan, morele ontwikkeling, waardoor de genderstereotypen 

alleen maar versterkt worden (Tronto, 1993; Spelman, 1991).  

Andere ideeën over gender in zorgethiek 

Hoewel de meeste theoretici het erover eens zijn dat het een vergissing is om zorgethiek te 

beschouwen als een ‘vrouwenmoraliteit’, is er geen consensus over de beste manier om de 

relatie met sekse en gender te begrijpen. In het licht van sociaal constructivisme kan het 

versterken van genderstereotypen zoals Tronto die beschrijft ook voor een deel verklaard 

worden door wat Janet Hyde (2005) ‘selfstereotyping’ noemt. Hyde schreef een opvallend 

artikel over hoe volgens haar de psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen 

helemaal niet zo groot zijn als we denken, maar dat we onszelf verschillen toeschrijven die 

we vervolgens ook op onszelf toepassen. Hierdoor worden verschillen die er eerst niet waren 

plotseling waarheid. De term ‘selfstereotyping’ wijst erop dat we onszelf op bepaalde 

onderwerpen kunnen over- of onderschatten, omdat de maatschappij ons vertelt dat deze 

verschillen bestaan. Zo presteren vrouwen slechter dan mannen op een wiskunde vraagstuk 

als hun wordt verteld dat er een genderbias in zit, terwijl mannen en vrouwen gelijk scoorden 

op hetzelfde vraagstuk wanneer deze genderneutraal zou zijn (Hyde, 2005). Dit sluit ook aan 

bij het gedachtengoed van Iris Marion Young (1980), die beargumenteerd dat geobserveerde 

verschillen in hoe mannen en vrouwen hun lichaam gebruiken niet vanuit een biologische of 

anatomische essentie komen, maar een product zijn van socialisatie vanuit de situatie waarin 

we ons bevinden (Young, 1980). Hiermee zegt ze dat ‘gooien als een meisje’, doelend op het 

idee dat meisjes niet in staat zijn een bal zo ver te kunnen gooien als een jongen, niet 

voorkomt uit fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen, maar een product is van de 

sociale stereotypen die veronderstellen dat een man inderdaad beter kan gooien. 

Nu hebben we het veel gehad over vrouwen in zorg en zorgethiek, maar uiteraard zijn 

mannen ook onderdeel van zorg. Het inzicht dat mannen ook sterke aanleg voor zorg kunnen 

hebben en verschillende vrouwen juist geen aanleg voelen om te zorgen, verlegt het idee dat 

deze eigenschappen gender gebonden zijn. Toch blijft de hegemonie dat vrouwen meer 

zorgen en bijzondere posities hebben tegenover zorg, bijvoorbeeld als moeder, waardoor de 

zorgethiek hier veel over blijven schrijven. Allison Jaggar pleit daarom in plaats van een 

vrouwelijke ethiek van zorg voor één waarin gekeken wordt naar de mannelijke bias in 
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morele theorie, en waarin individuele acties onder de loep worden genomen in het licht van 

sociale praktijken om zo ook de verschillen van vrouwen te ontdekken en ook kritisch te 

kunnen zijn op vrouwen (Jaggar, 1991).  

Ook zijn er zorgethici die gender wellicht het liefste helemaal uit de zorgethiek halen. In 

hoofdstuk drie zagen we Maurice Hamington, wiens ideeën over belichaming volgens hem 

losstaan van gender, omdat belichaming een gedeeld goed is en juist een verbinder is 

ongeacht lichamelijke verschillen (Hamington, 2015, p. 79). Michael Slote (2007) 

ontwikkelde een strikt genderneutrale zorgtheorie op grond van het feit dat zorgethiek te 

herleiden is tot het werk van zowel mannelijke als vrouwelijke filosofen. Volgens hem is de 

zorgethiek daarom niet alleen en product van feminisme en vrouwenstudies. Een volgende 

ethicus, Daniel Engster (2006) onderschrijft een 'minimaal feministische theorie van zorg' die 

grotendeels genderneutraal is, omdat hij zorg definieert als het voorzien in behoeften die in 

het algemeen menselijk zijn. Hoewel hij erkent dat vrouwen benadeeld zijn in de huidige 

zorgverdeling en vaak gesocialiseerd zijn om zichzelf wegcijferende zorg te waarderen, is 

zijn theorie alleen feministisch als hij probeert te verzekeren dat aan de basisbehoeften van 

vrouwen en meisjes wordt voldaan en dat hun capaciteiten worden ontwikkeld. 

 

Daarentegen stellen Held, Kittay en Tronto meer robuuste overlappingen op tussen zorg en 

feministische theorie, waarbij de gender beladen associaties van zorg met taal als "moeders" 

of "dependency workers" worden behouden en toch worden uitgedaagd. Hoewel ze 

voorzichtig zijn met de associaties tussen zorg en vrouwelijkheid, vinden ze het nuttig om 

gebruik te maken van de bronnen van de geleefde en belichaamde ervaringen van vrouwen. 

Ze definiëren zorg als een praktijk om zich bewust te blijven van de voortdurende empirische 

associaties tussen zorg en vrouwen, die de utopische visies op zorg als een genderneutrale 

activiteit moeten informeren (Sander-Staudt, 2016). 

 

Non-binaire genderidentiteiten 

Zoals het er nu voor staat, zijn zorgethici het erover eens dat vrouwen anders gepositioneerd 

zijn dan mannen met betrekking tot zorgpraktijken, maar er is dus geen duidelijke consensus 

over de beste manier om geslacht en gender in de zorgethiek te theoretiseren. Hetgeen dat 

opvalt in de discussie rondom gender is dat het gesprek altijd nog leidt naar één over 

mannelijkheid en vrouwelijkheid. De twee zijn zo diep ingebed in de samenleving dat ze 

eigenlijk niet meer weg te denken zijn. Stereotypen zijn altijd ergens op gebaseerd. We 



53 
 

hebben gezien dat er in zorgethiek veel gebruik wordt gemaakt van geleefde ervaringen en 

een persoonlijk concern. Als we daarbij in het achterhoofd houden dat een overgrote 

meerderheid van mensen cisgender is, is het daarom ook niet vreemd dat hun ervaringen met 

mannelijkheid en vrouwelijkheid ingebed zijn in hun argument. Er is een lang proces van 

performativiteit, herhaling en socialisatie aan vooraf gegaan (Butler, 1990). Wel wordt 

hiermee een groeiende groep mensen enigszins buitenspel gezet, namelijk 

transgenderpersonen. Met name non-binaire transpersonen hebben soms moeite om de wereld 

die in man en vrouw is verdeeld te navigeren. Ook in (gezondheids)zorg lopen zij tegen 

verschillende dingen zoals onbegrip aan. Het mooiste zou daarom zijn dat, ook in zorgethiek, 

aandacht wordt besteed aan genderinclusiviteit. Genderloosheid lijkt nog ver weg. In Miqqi 

Gilbert’s (2009) theorieën over een genderloze wereld beschrijft hij zelf al meteen dat dit 

vooralsnog vooral als utopie moet worden gezien, omdat het verwezenlijken ervan behoeft 

dat de huidige machtsstructuren hun macht in ieder geval deels op zouden moeten geven en 

daarom momenteel geen reëel doel is. 

 

4.3 Inclusiviteit 

Wat kunnen we dan wel doen? Kaders van mannelijkheid en vrouwelijkheid lijken 

tegelijkertijd te groot en niet groot genoeg. Het groeiende aantal mensen dat zich identificeert 

als transgender en/of non-binair en de toenemende drukte op de genderpoli wijzen uit dat nu 

er ruimte is om je anders dan strikt man of vrouw te identificeren we ook beginnen te 

erkennen dat de dichotomie van mannelijkheid en vrouwelijkheid niet altijd de lading kan 

dekken. Waar de maatschappij de twee categorieën als polen tegenover elkaar zet is er voor 

veel mensen een behoefte om meer ambiguïteit door te laten. Tegelijkertijd wordt hier door 

de commerce op in gegaan door steeds vaker producten een genderaspect te geven. Zo wordt 

er bijvoorbeeld ingespeeld op hoe sommige producten die voorheen typisch voor één van de 

twee genders was maar nu door een breder publiek worden gebruikt, door ‘nieuwe’ versies te 

maken. Waar een product als dagcrème voorheen een ‘vrouwenproduct’ was, zijn er nu ook 

versies voor mannen, vaak in blauwe potjes en met een industriële uitstraling. Aan de andere 

kant zijn nu van vrouwen verwacht worden oksels en benen te scheren scheermesjes nu ook 

in het roze verkrijgbaar. Naast de kleur zijn de enige verschillen wellicht de geur en het 

prijskaartje. 

Het is vooralsnog onmogelijk om zorg als een volledig genderneutraal iets te zien. Deze 

conclusie trek ik vooral uit het brede scala aan bewijs dat er door verschillende 
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standhoudende politieke en sociale systemen verschillen zijn ontstaan in hoe mensen zorg 

ontvangen en geven (Lindemann, 2019, p. 26). Van de ongelijke verdeling van zorggevers en 

zorgontvangers, tot het feit dat alle medische processen zoals dosering van medicijnen, 

typische symptomen van verschillende diagnoses en andere medische kennis gebaseerd is op 

de ‘typische man’, welke een witte man van 80 kilogram is. Recent onderzoek geeft ook aan 

dat vrouwelijke artsen, ook al zijn ze in Nederland met 60% in de meerderheid, op de 

werkvloer nog veel te maken hebben met weinig vertrouwen in hun professionele mening en 

met seksuele intimidatie (Klaver, 2022). Het is dan ook belangrijk om deze ongelijkheden te 

blijven zien, benoemen en bestuderen zodat er ook beweging in gang gezet kan worden. 

Gender kan een belangrijke factor zijn voor zowel het geven als ontvangen van zorg. 

Daarnaast staat het punt dat de zorgethiek waarde hecht aan geleefde ervaring nog steeds. Zo 

lang gender een belangrijke rol blijft spelen in de maatschappij, kunnen ervaringen van zorg 

niet los worden gezien van gender en de sociale en politieke context ervan.  

Ik beargumenteer daarom dat een eerste stap in een inclusievere zorgethiek niet is om alle 

vormen van genderspecifieke taal te laten vallen en neutraal te maken, maar in plaats daarvan 

juist doelgroepen explicieter te maken. In het verlengde van het idee van intersectionaliteit, 

waar iemands privilege niet afhangt van één categorie die hen identificeert, maar juist vanuit 

het kruispunt waar de verschillende sociale en politieke categorieën samenkomen (Crenshaw, 

1991). De ongelijkheid in de zorg zal niet in korte tijd oplossen, omdat deze ongelijkheid is 

ingesleten in de hele samenleving. Daarom is het denk ik belangrijk te expliciteren waar we 

het nou precies over hebben. Vrouwen, wie zijn dat nou eigenlijk? Als we het over vrouwen 

hebben lijkt er vaak een soort onbesproken begrip te zijn van wat of wie dat is, maar eigenlijk 

is het een hele ambigue categorie. Hebben we het dan over iedereen die zich als vrouw 

identificeert, of alleen mensen die AFAB zijn? Kijken we naar hormonen of 

geslachtsorganen? Kijken we naar de mogelijkheid om kinderen te baren, mensen die 

ongesteld worden of, zoals het voorbeeld van Carlson (2010) benoemde, mensen die 

lacteren? En hoe categoriseren we mensen met PCOS17, een hysterectomie, intersekse 

personen of mensen die om andere redenen mogelijk niet of minder vruchtbaar zijn als we het 

bijvoorbeeld hebben over moederschap?  

De categorie ‘vrouwen’ is dus zeker geen homogene categorie en heeft daarmee ook niet één 

definitie. Definitie op basis van sociale positie en rol versterkt de hiërarchie die hierin schuilt, 

                                                           
17 PCOS staat voor Polycysteus Ovarium Syndroom, een hormoonafwijking die bij 5 tot 10% van vrouwen 

voorkomt en vruchtbaarheid sterk verminderd. (UMCG, https://www.umcg.nl/-/pcos, 25-07-2022) 
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niet alleen wat betreft genderidentiteit, maar ook op ras, achtergrond, able-bodiedness18 

enzovoorts. Definitie op basis van identificatie is niet voor alle situaties relevant. Zo kan 

onderzoek over een lichamelijk verschijnsel kunnen toespitsen op hen die daar mee te maken 

hebben. Om er even een voorbeeld uit de praktijk bij te pakken was er in 2020 een backlash 

over een tweet19 van auteur J. K. Rowling waarin ze reageerde op een artikel over 

menstruatie-armoede waarin gesproken werd over ‘mensen die menstrueren’. Een term die de 

gehele doelgroep van het artikel aanspreekt, maar Rowling ging hier overheen met de 

opmerking “mensen die menstrueren, hadden we daar geen woord voor?” Hiermee 

impliceerde ze het woord ‘vrouwen’. Veel fans en volgers waren boos om deze opmerking, 

omdat ook transmannen en non-binaire personen kunnen menstrueren en zij hiermee – 

moedwillig of niet20 – mensen uitsluit.  

Er is dus niet één goed antwoord op de vraag wat vrouwen zijn. Natuurlijk kunnen we 

dezelfde soort vraagtekens ook plaatsen bij de vraag ‘wat is een man?’ Mannelijkheid heeft 

ook te maken met verschillende factoren ook naast genderidentiteit die van invloed is op hun 

plek in de maatschappij. Zo schrijft Angela Davis over ‘de mythe van de zwarte verkrachter’, 

waarmee ze doelt op een heersend beeld dat zwarte mannen een grotere “aanleg” hebben om 

iemand te verkrachten, wat heeft bijgedragen aan het (in Davis’ geval Amerikaanse) 

rechtssysteem waarin racisme heerst waardoor zwarte mannen veel vaker veroordeeld worden 

dat witte mannen (Davis, 1981).  

Generalisatie van de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ zijn dus niet te maken. Dit is wel de 

manier waarop veel zorgethische literatuur, maar ook literatuur daarbuiten, is gebouwd. Een 

eerste stap in hoe deze generalisatie en de daarbij horende exclusie vrij makkelijk opgelost 

kan worden is door in de literatuur expliciet te maken over wie het gaat. Wat is de doelgroep? 

In het voorbeeld van de term ‘moederschap’, waar gaat het dan over? AFAB-personen die 

zich als vrouw identificeren en zelf gebaard hebben? Of valt iemand als Ryan daar ook onder 

(hoofdstuk 5.4), als zijnde non-binaire ouders? Gebruik je de term moeder überhaupt om 

vrouwen mee te duiden, of zie je het net zoals Ruddick (1989) als een lijst van voorwaarden 

die niet gender gebonden zijn? Hoe zit het met draagmoederschap, adoptieouders en 

                                                           
18 Ik kies hier voor het gebruik van de Engelse term ‘able-bodiedness’, omdat ik de in het Nederlands gangbare 

termen als beperking en mindervalide niet graag gebruik in verband met de daarbij horende connotaties. 
19 Getweet op 06-06-2020. https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313?lang=nl 
20 Er is veel controverse rondom J. K. Rowling over uitspraken die ze de afgelopen jaren heeft gedaan. Hierom 

staat ze nu bekent als Trans-Exclusionary Radical Feminist (TERF), een stroming die vindt dat transvrouwen 

niet op de feministische agenda horen. Ik zal mij over deze kwestie niet verder uitweiden. 
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meeroudergezinnen? Het zijn een heleboel vragen die je jezelf zou kunnen stellen en 

waarschijnlijk zullen ze niet altijd allemaal beantwoord kunnen worden, maar zo lang blijkt 

dat een auteur er in elk geval mee bezig is, is dat een hele goede stap in de richting van 

genderinclusiviteit. 

Ook hier kan zorgethiek niet gegeneraliseerd worden en moet gezegd worden dat er ook al 

verschillende zorgethici zijn die dit doen. Al in 1980 begon Iris Marion Young haar betoog 

met een introductie waar zij onder andere behandelde wat zij als ‘vrouwelijk’ verstaat. 

Hiermee positioneerde zij zich in het debat en benoemde welke ideeën rondom gender zij 

aanhaalt, welke in haar geval die van De Beauvoir waren (Young, 1980, pp. 140-141). Ook in 

het werk van Françoise Vergès wordt in de introductie door de vertaler uitgelegd niet alleen 

wat ze onder feminisme verstaat, maar ook wie de groep mensen is die ze bedoeld als ze het 

over wit feminisme heeft (Vergès, 2021, pp. xi-xvii). Ook in Nederlandse zorgethische 

literatuur is deze beweging te zien. Zo is er bijvoorbeeld een artikel van Van der Waal en Van 

Nistelrooij die schrijven over verloskundig geweld (“obstetric violence”) waarin ze het 

hebben over ‘zwangere personen’ en ‘het zwangere lichaam’ (Van der Waal & Van 

Nistelrooij, 2022). Alleen worden er in dit artikel de woorden ‘moeder’ en 

‘moederschap/maternity’ niet verder toegelicht.  

4.4 Zorgethiek in de praktijk 

Zoals Leget, Van Nistelrooij en Visse schrijven in hun paper beyond demarcation (2017, p. 

7) zijn in zorgethiek vooral de ervaringen uit de praktijk belangrijk. Goede zorg is geen vast 

gedefinieerd begrip die voor iedereen dezelfde invulling kent. Goede zorg is afhankelijk van 

de context, de omgeving, de mensen die er onderdeel van zijn en de normen en waarden van 

de persoon in kwestie. Het is daarom ook belangrijk om in deze thesis te kijken voorbij de 

theoretische uitwerking alleen. In deze paragraaf zullen daarom drie korte verhalen naar 

voren komen om het belang van gender inclusievere taal in de zorgethiek te benadrukken en 

te illustreren. Het eerste verhaal is die van mijzelf, om mijzelf te kunnen positioneren in deze 

thesis en hopelijk toe te kunnen lichten waarom dit onderwerp voor mij belangrijk is. Ik wil 

voornamelijk proberen mijn frustraties en drang om het gesprek over gender telkens weer te 

openen onder woorden te brengen. Hopelijk geeft het daarnaast ook wat inzichten in mijn 

relatie tot de terminologie en de ontwikkeling daarin. 

Ik heb persoonlijk weinig ervaring met het ontvangen van medische (gender) zorg. Ik kan 

hier dan ook niet al te veel over zeggen vanuit non-binair perspectief. Om toch een beeld te 
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geven van enkele ervaringen hierin neem ik het verhaal van Ryan, wiens zwangerschap veel 

moeilijkheden met zich meebracht, en Nanoah, die geen prettige ervaringen bij de huisarts en 

de genderpoli heeft gehad.  

Elianne 

Zoals ik in de aanleiding heb beschreven is gender een reis voor mij geweest, en nog steeds. 

Het is zo een complex onderwerp en met name ook een snel veranderend onderwerp, dat er 

altijd wel wat nieuws over te leren valt. Op de universiteit heb ik op verschillende plekken 

gezocht naar informatie. Gedragsbiologie, antropologie, genderstudies, maar geen van de 

vakgebieden vertelde me wat ik wilde horen. Non-binaire genderidentiteiten worden op veel 

plekken vooral besproken in termen van iets uit andere culturen, zoals de hijra’s of muxes, en 

een gesprek over gender was vaak een gesprek over vrouwen. De werken van onder andere 

Simone de Beauvoir en Judith Butler, en bijvoorbeeld metafysica, hebben mij wel erg 

geïnspireerd en geïnformeerd waar gender vandaan komt, maar een antwoord op de vraag wie 

ik nou was kwam er niet. 

Achteraf gezien kan ik zeggen dat ik mij nooit thuis heb gevoeld in de categorie ‘vrouw’. Ik 

positioneerde mij daar wel, omdat het de makkelijkste optie was. En nog steeds doe ik dit in 

veel gevallen, omdat het een hoop energie scheelt je niet jezelf voortdurend uit te moeten 

leggen. Daarnaast zie ik onderhand ook door de bomen het bos niet meer wat gender betreft 

en heb ik mij nog geen ‘label’ eigengemaakt. Dit vind ik op het moment ook niet nodig. Wel 

vind ik het belangrijk dat er meer begrip komt in de samenleving. Misschien voel ik mij 

daardoor ook meer op mijn plek.  

Het is lastig uit te leggen, dat gevoel van vervreemding, van buitenstaander zijn. Een 

voorbeeld om het toch een beetje te illustreren die ik graag gebruik, is als volgt: Als een 

komiek begint over hoeveel schoenen vrouwen wel niet hebben gebeurt er iets geks. Volgens 

de wereld ben ik een vrouw, wat dat dan ook betekent, en daar heb ik in principe vrede mee. 

Ik ben ook gek op schoenen en heb er met de tijd een hoop verzameld. Dan zou je denken dat 

de grap ook over mij gaat, alleen voel ik mij totaal niet aangesproken. En dit trok zich door in 

dingen die we lazen en bespraken in onder andere genderstudies. Het voelde niet alsof 

feminisme over mij ging, en veel wat geschreven wordt over vrouwen niet op mij van 

toepassing is. Ik denk dat mijn frustratie hier vandaan komt; je hoort er niet bij. En de wereld 

heeft niet door dat jij dat zo ervaart, omdat ze je als vrouw zien en ervan uitgaan dat je bij die 

groep hoort. 
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Nu is het zeker niet mijn bedoeling dat ik mij altijd overal bij betrokken moet voelen, of over 

mij moet gaan. Zo is het voor mij niet meer dan logisch dat er veel over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid gesproken wordt, want dit is hoe onze hele samenleving is ingedeeld. Ik denk 

ook juist dat veel wat geschreven is over vrouwen ook op mij van toepassing is, ook omdat de 

wereld mij als vrouw ziet en ik daardoor te maken heb met bepaalde drempels of juist 

privileges. Mijn frustratie zit hem vooral in dat het niet altijd duidelijk is waar ik wel en niet 

kan aansluiten, of waar ik wel of niet welkom ben. Daarom pleit ik graag in eerste instantie 

voor verheldering. Over wie hebben we het?  

Ryan 

Op 26 mei 2022 verscheen de NPO3 documentaire ‘Ryan is zwanger’ op televisie. Hierin was 

Ryan te zien, een non-binair transpersoon met een grote kinderwens. Gezien Ryan AFAB is 

en mede door diens kinderwens had besloten hun baarmoeder bij hun transitie intact te laten, 

was het mogelijk zelf het kindje te dragen. Ryan en diens partner kozen hier dan ook voor. 

Ryan vertelt over het moeten stoppen met de testosteron en hoe die even vergeten was hoe 

vervelend het ook alweer was om ongesteld te worden. Maar na een aantal testen en 

dergelijke komt er groen licht en is Ryan al vrij snel zwanger. 

De zwangerschap op zich gaat goed, maar al tijdens de zwangerschap lopen de twee ouders 

tegen verschillende problemen aan. Deze zijn bijna allemaal te wijten aan de bureaucratie, 

waarin het idee dat alleen vrouwen zwanger kunnen worden diepgeworteld zit. Ryan staat op 

veel plekken geregistreerd als man. Hierdoor werden dingen als het regelen van 

zwangerschapsverlof en een kraampakket vrijwel onmogelijk. Ryans werk kon die geen 

zwangerschapsverlof verlenen, omdat het systeem dat niet toeliet. Hiervoor moesten speciale 

afspraken gemaakt worden om toch met verlof te kunnen. De zorgverzekeraar weigerde hun 

aanvraag van een kraampakket, omdat mensen die in het systeem geregistreerd staan als man 

deze niet aan kunnen vragen. 

Nadat hun kindje gezond ter wereld was gekomen kwam het moment om het kindje aan te 

geven bij de gemeente. Het stel wilde graag ten eerste als ‘ouders’ op het geboortecertificaat 

worden gezet. Daarnaast was er de wens het geslacht van het kindje ook weg te laten. Ryan 

en diens partner hadden daarover van tevoren met een advocaat contact gehad met de 

gemeente en dachten dat dit geregeld was, maar eenmaal op het gemeentehuis bleek dit toch 

niet zomaar mogelijk. Ryan werd als moeder op het geboortecertificaat gezet en om dit aan te 

passen moesten ze bij de rechtbank zijn. 
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De documentaire laat zien dat vooral het papierwerk voor problemen zorgt. Hoewel de 

meeste mensen, zoals de ambtenaar van het gemeentehuis, graag hun best deden om dingen 

voor elkaar te krijgen, liepen Ryan en diens partner tegen veel drempels op. Naast de 

zakelijke regelingen had Ryan ook te maken met sociale hobbels, zoals de vraag of die wel 

welkom was bij zwangerschapszwemmen, of de afspraak moeten maken dat die bij de 

bevalling geen artsen of verloskundigen in opleiding bij de bevalling wilde hebben om een 

soort onderzoeksobject te zijn. Nu is Ryans verhaal natuurlijk een redelijk bijzonder geval, 

maar die is zeker niet de enige. De documentaire geeft goed weer hoe essentialistisch de zorg 

eigenlijk nog is ingericht (Canel, 2022). 

Nanoah 

In de verhalenserie ‘Komt en mens bij de dokter’ van WOMEN Inc., Rutgers en het COC 

komen verschillende verhalen over ervaringen met zorg rondom geslacht, gender en seksuele 

oriëntatie aan bod. De initiatiefnemers willen hiermee het gesprek over zorg voor deze 

mensen openen, om dat lang niet alle zorgverleners en -instanties hier mee om weten te gaan. 

Met de verhalen en bijbehorende tentoonstelling vragen ze aandacht voor inclusieve zorg en 

is er een toolkit voor zorgverleners. 

Nanoah is één van de mensen die hierin hun verhaal deelt.  

“Naar de huisarts gaan: ik doe het liever niet. Ik ben bang dat een zorgverlener mij 

als queer, non-binair persoon van kleur niet begrijpt. Ook weet ik dat medisch 

onderzoek, diagnostiek en medicatierichtlijnen zijn gebaseerd op de witte man. Maar 

ik ben geen witte man. Dus wie zegt dat ik de juiste behandeling krijg? 

Ook denk ik dat de gemiddelde huisarts geen idee heeft van mijn positie in de 

maatschappij. Die staat er niet bij stil dat ik als persoon van kleur in de supermarkt 

extra aardig doe omdat men anders denkt dat ik aan het jatten ben. Ik voel een grote 

kloof tussen mijn belevingswereld en die van medici. 

Toen ik bij de huisarts was voor een verwijzing naar de genderpoli, durfde ik niet uit 

te leggen dat ik geen man en geen vrouw ben. Ik zei dus maar dat ik mijn borsten niet 

meer wilde. De huisarts leidde daaruit af dat ik dus blijkbaar een man ben. Later heb 

ik heel lang gewacht met het doorgeven van mijn naamsverandering en het feit dat ik 

tegenwoordig een x in mijn paspoort heb in plaats van een v. Wat als ze moeilijk 

zouden doen? 
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Het zou mij heel erg helpen als huisartsen op hun website aangeven dat ze 

bijvoorbeeld LHBTI friendly zijn. Die huisartsen bestaan wel, maar waar ik me 

probeer aan te melden hebben ze een patiëntenstop. 

Bij de genderpoli van het VUmc heb ik slechte ervaringen. Daar kenden ze vijf jaar 

geleden twee smaken: man en vrouw. Ik heb moeten lullen als brugman om niet 

richting man geduwd te worden. Nee, ik wilde geen hormonen slikken. Nee, ik wilde 

geen geslachtsoperatie. Ik ben geen man. Ik wilde voornamelijk mijn borsten laten 

verwijderen.  

Zo’n genderpoli heeft veel macht. Zij bepalen of je een behandeling krijgt of niet. Ik 

vind het bizar dat een wit, hetero, cis persoon beslist of een trans persoon groen of 

rood licht krijgt voor de transitie. Ik geloof veel meer in informed consent: ze geven je 

informatie, je maakt zelf een keuze en je krijgt de begeleiding en nazorg die je nodig 

hebt. 

Ik kreeg groen licht voor mijn borstverwijdering. Dat komt omdat ik me er doorheen 

geluld heb. Vanuit de trans beweging had ik precies gehoord wat ik moest zeggen. Ik 

kwam destijds net uit een depressie, maar no way dat ik dat ging vertellen. Want dan 

vinden ze je niet stabiel genoeg en krijg je rood licht. Ik deed gewoon alsof ik lekker in 

mijn vel zat. Veel trans mensen bij de genderpoli voelen zich slecht vanwege hun 

lichaam dat niet klopt. Ze gaan zich pas beter voelen als het lichaam verandert. Maar 

ze krijgen pas hormonen of een andere behandeling als ze zich goed genoeg voelen. 

Dat is toch krankzinnig?”  (Komt een mens bij de dokter, 2022). 
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5. Conclusie & discussie 

5.1 Conclusie 

Gender blijkt een groter en invloedrijker onderwerp in onze samenleving dan we wellicht 

door hebben. Het is een cyclisch proces hoe sociale, politieke en historische situaties invloed 

hebben gehad op onze ideeën van gender, welke op hun beurt weer invloed hebben op de 

sociale en politieke verdeling van de wereld nu. Ondanks dat de geschiedenis van zowel 

Europa als andere plekken op de wereld aantoont dat er wellicht altijd wel meer is geweest 

dan alleen man en vrouw, is de Nederlandse samenleving op dit moment nog sterk verdeeld 

in de man/vrouw dichotomie. De opkomst van mensen die zich als non-binaire en binaire 

transgender personen identificeren wijst er echter op dat de manier waarop er op dit moment 

over gender gesproken wordt niet meer houdbaar is. Cisgender mensen zijn nog steeds ruim 

in de meerderheid, waardoor het niet verassend is dat de hegemonie vooralsnog standhoudt, 

maar er komt steeds meer ruimte en taal om het gesprek over genderinclusiviteit te praten. 

Wellicht is de grootste reden nog wel dat mensen die niet over hun gender na hoeven te 

denken ook niet beseffen wat deze tweedeling kan betekenen voor anderen. Hierdoor krijg je 

ook dat taal niet sensitief wordt toegepast of niet expliciet wordt gemaakt waar over 

geschreven wordt. 

De onderzoeksvragen die aan het begin gesteld waren, waren als volgt: 

- Hoe worden non-binaire genderidentiteiten momenteel in de Nederlandse context 

beschreven en gebruikt? 

Het gesprek over gender in Nederland is de afgelopen jaren in een stroomversnelling 

gekomen. Met de ruimte en taal die gecreëerd is om je te kunnen identificeren buiten de 

man/vrouw dichotomie is ook ruimte gemaakt om het gesprek dieper in te gaan. Nu non-

binaire genderidentiteiten ook in Nederlandse media worden gerepresenteerd is er een groter 

draagvlak gekomen om na te denken over hoe wij met gender omgaan. Nederland gaat mee 

met andere Europese en Noord-Amerikaanse landen in discussies rondom bijvoorbeeld de 

letter in een paspoort en het vragen naar persoonlijke voornaamwoorden. Het is echter wel 

afhankelijk van de omgeving in hoeverre dit vooralsnog echt leeft. In de LHBTQI+ 

gemeenschap wordt er veel aandacht besteed aan inclusie en diversiteit, maar op andere 

plekken is een essentialistische blik in de meerderheid. Voor mensen die met hun 

genderidentiteit bezig zijn of geïnteresseerd zijn hierover te leren zijn verschillende bronnen 

aanwezig. Terminologie die in Nederland wordt toegepast zijn voornamelijk Engelstalig maar 

hebben een plek gekregen in de Nederlandse taal. 
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- Hoe wordt gender in invloedrijke zorgethische literatuur rondom vrouwelijkheid, 

moederschap en belichaming beschreven en gebruikt? 

Er is geen eenduidig antwoord op deze onderzoeksvraag te geven, omdat uit de literatuur is 

gebleken dat er geen consensus is over gender binnen zorgethiek. Wel is opgevallen dat 

gender een grote rol speelt in zorgethiek. Dit is enerzijds te wijden aan de feministische 

geschiedenis van zorgethiek, en anderzijds aan de man/vrouw verdeling binnen zorgethiek. 

Zorgethiek hecht grote waarde aan geleefde ervaringen van zorg in haar theorie. Met een 

meerderheid van vrouwen is het daarom niet gek dat ervaringen van vrouwen veel besproken 

worden. Thema’s als moederschap zijn door de tijd een belangrijke locus van onderzoek 

geweest in zorgethiek. 

Zorgethiek is een interdisciplinair vakgebied met naast invloeden van feminisme ook een 

samenkomst van filosofie, politicologie, theologie en vele andere disciplines. Hierdoor is 

geen lineaire progressie van gender op te tekenen. Zowel essentialisme als sociaal 

constructivisme zijn vanaf het begin van zorgethiek aangehaald. Deze factoren maken dat 

gender door verschillende auteurs anders wordt behandeld. Daarnaast zijn er enkele auteurs 

die graag naar een genderloze zorgethiek zouden willen bewegen, waar anderen vinden dat 

gender juist een integraal onderdeel van zorg is. Wat wel opvalt is dat er door geen van de 

besproken auteurs aandacht is geweest voor genderidentiteiten buiten man of vrouw. In een 

aantal gevallen is in plaats daarvan gekozen voor woorden als ‘personen’ of ‘mensen’ om te 

beargumenteren dat zorg voor iedereen is. 

- Wat zouden mogelijke stappen kunnen zijn om genderdiversiteit en inclusie binnen de 

zorgethiek te vergroten? 

In een veld waar geen consensus over het gebruik van gender is, zal een grote verandering 

niet te bewerkstelligen zijn. Zorgethiek zal daarom in de te voorziene toekomst 

hoogstwaarschijnlijk niet genderneutraal worden. Wellicht is dit ook niet de richting die we 

op moeten willen, want zolang genderstereotypen een belangrijke rol in de maatschappij 

spelen zal ongelijkheid in zorg bestaan. Zorgethiek werkt vanuit een bezorgdheid die een 

ethicus kan hebben. Deze ongelijkheden zijn daarom een belangrijke locus voor onderzoek en 

deze ongelijkheden zijn niet te onderzoeken zonder het aspect gender mee te nemen. Dit geldt 

overigens ook voor andere intersecties als sociale klasse, culturele achtergrond, enzovoorts. 

In het verlengde van intersectionaliteit pleit ik dan ook in hoofdstuk 4 voornamelijk voor 

explicitering van taalgebruik. Daarmee bedoel ik dat wanneer gegenderde woorden gebruikt 
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worden, geëxpliciteerd wordt wat de auteur hier mee bedoeld. Zo kan een woord als 

moederschap in verschillende situaties, culturen en tijden andere connotaties hebben. 

Daarnaast kan ook een positionering binnen bijvoorbeeld essentialisme of sociaal 

constructivisme onduidelijkheden over het begrip van gender wegnemen. Het zal misschien 

niet altijd mogelijk zijn om elk aspect van woorden te ontleden, maar ik zou zorgethici wel 

graag willen uitnodigen na te denken over welke ideeën van invloed zijn op de literatuur die 

ze lezen en schrijven, en welke dingen bijvoorbeeld als vanzelfsprekend worden beschouwd. 

Hoofdvraag 

Met deze vragen komen we uit bij de hoofdvraag. Deze luidt: 

- Wat zijn de implicaties van de opkomst van non-binaire genderidentiteiten op het 

taalgebruik en methodologie bij gendergeladen onderwerpen binnen zorgethiek? 

Nu iemands genderidentiteit niet meer vanzelfsprekend is en meer en meer mensen zich 

buiten man of vrouw gaan identificeren kunnen we ons afvragen of de categorieën van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid nog wel houdbaar zijn. Aspecten van gender die we als 

vanzelfsprekend beschouwden moeten worden bevraagd. De sociale en politieke context van 

zorg is erg belangrijk in zorgethiek. Wanneer deze verandert zal zorgethiek moeten 

meebewegen. We hebben vastgesteld dat de toepassing van gender binnen zorgethiek niet in 

één zin te vatten is. Interdisciplinariteit, geschiedenis en context hebben ervoor gezorgd dat 

gender op verschillende manieren wordt toegepast in zorgethiek. Thema’s als vrouwelijkheid 

en moederschap zijn echter wel zorgethische onderwerpen die in het oog springen als we het 

over gender hebben. De opkomst van non-binaire genderidentiteiten impliceert dan dat 

thema’s als deze verder onder de loep genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat deze 

binnen de huidige sociale en politieke context blijven passen. Door de zorgethische 

methodologie waarin inzichten voortkomen uit geleefde ervaringen zullen de theorieën in 

zorgethiek wellicht niet veel gaan verschillen, maar de vanzelfsprekendheid en 

taalgevoeligheid zal moeten worden bevraagd. Op deze manier kan zorgethiek sensitief 

blijven voor de sociale en politieke context waarin zorg plaats vindt. Daarnaast hoop ik dat er 

in de zorgethiek ook onderzoek komt naar de geleefde ervaringen van non-binaire personen 

in verschillende aspecten van de zorg. 

5.2 Discussie 

Ik stel in deze thesis voor om zaken zo veel mogelijk te expliciteren om enerzijds verwarring 

te voorkomen en anderzijds de inclusiviteit van de literatuur te vergroten. Dan is het 



64 
 

natuurlijk wel belangrijk om daad bij het woord te voegen en ook zelf kritisch te reflecteren 

op mijn eigen werk en hierin mijn keuzes te expliciteren. Ik wil daarom ter afsluiting beknopt 

een aantal dingen uitlichten over de totstandkoming van deze thesis. 

Ten eerste zeg ik graag wat over de gebruikte literatuur. Ik heb geprobeerd mijn argumenten 

zoveel mogelijk op de Nederlandse context te focussen. Ik deed dit om twee redenen; de 

ambiguïteit van taal en context, en de link met de praktijk. Omdat de invulling van gender zo 

context specifiek is, laat het niet toe hier generaliserend over te schrijven. Ik heb geprobeerd 

zo veel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse bronnen, maar helaas is hier niet bijster 

veel voor te vinden. Ik heb daarom gebruik moeten maken van literatuur uit onder andere het 

Verenigd Koninkrijk en Amerika. Er is – ik verwacht mede door mondialisering – veel 

overlap in de terminologie rondom genderidentiteiten en ik heb hiaten zo veel mogelijk 

ingevuld met kennis uit de Nederlandse LHBTQI+ gemeenschap. Ook heb ik op sommige 

plekken de keuze gemaakt de Engelse term te gebruiken, omdat ik van mening ben dat hier 

niet altijd een goede, alles dekkende vertaling voor is. Ik heb dit zo goed mogelijk in de tekst 

geprobeerd te verantwoorden.  

Hiermee kom ik op mijn tweede punt dat hoewel ik volledig achter mijn aanbeveling sta, ik 

merk bij het schrijven van deze thesis hoe lastig het kan zijn om taal sensitief te gebruiken. Ik 

verwacht ook niet dat dit overal direct goed gaat, maar hoop wel dat mensen open staan om te 

leren. In deze thesis veel aandacht besteed om consequent te zijn in het gebruik van 

persoonlijke voornaamwoorden en termen rondom ableism en dergelijke, maar merk dat ik 

zelf in sommige gevallen ook gebruik maak van generaliserende of geconstrueerde taal. Zo 

heb ik het woord ‘het westen’ zo veel mogelijk geprobeerd te vermijden omdat ik het 

eigenlijk een gek concept vind, maar weet anderzijds ook soms niet zo goed hoe het dan wel 

te noemen. Ik heb zo veel mogelijk van mijn taalgebruik geprobeerd te beargumenteren, maar 

bij fouten is feedback welkom.  

Tot slot weet ik dat ik sociale verschillen in genderrollen tussen culturen en POC21 vrijwel 

niet heb aangehaald. Dit komt deels door de literatuur die ik gebruikt heb die veelal van witte 

vrouwen komt, maar ook omdat dit het genderaspect nog zoveel breder maakt. Natuurlijk is 

dit juist positief, en kunnen andere geluiden alleen maar toevoegen aan mijn betoog, maar ik 

heb nog niet een manier gevonden om dit goed te kunnen integreren. Simpel gezegd weet ik 

hier te weinig over en heb ik ook niet veel meer hierover kunnen vinden wat een nuttige 

                                                           
21 People of colour 
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toevoeging zou zijn. Het zou daarom overigens wel een heel interessante premisse zijn voor 

een vervolgonderzoek. Wel heb ik in hoofdstuk 4.3 expliciet gekozen voor het verhaal van 

Nanoah, die hopelijk een aspect van queer people of colour heeft kunnen toevoegen.  

5.3 Aanbevelingen 

Er kan nog veel onderzoek gedaan worden naar non-binaire genderidentiteiten, ook binnen de 

zorgethiek. Zo maakt deze thesis alleen gebruik van conceptueel onderzoek, maar 

fenomenologisch of institutioneel etnografisch onderzoek naar ervaringen op bijvoorbeeld de 

genderpoli’s en onder non-binaire personen zou heel verhelderend kunnen zijn voor zowel 

gender als genderzorg. Zorgethiek zou hier belangrijke en waardevolle inzichten aan kunnen 

toevoegen doordat zorg als contextueel en relationeel wordt gezien. Verder raakt deze thesis 

pas het topje van de ijsberg dat gender heet. Dit was natuurlijk nodig om een afbakening te 

maken voor mijn argument, maar ik zou graag zien dat gender vaker onderzocht wordt en 

hier met diepgang naar gekeken kan worden. 

Een aantal werken die ik kan aanraden voor hen die graag meer zouden willen weten over 

gender zijn als volgt: 

Thorn de Vries en Mandy Woelkens – FAQ Gender (2021) 

In dit boekje, die ook in deze thesis is gebruikt, worden veel vragen die een non-binair 

persoon dagelijks krijgt, beantwoord. Ook bevat het boekje vragen en antwoorden van de 

partner van een non-binair persoon. Hoe ervaren zij dat? 

Ben Vincent – Non-Binary Genders: Navigating communities, Identities and Healthcare 

(2020) 

Nog een boek dat ook in deze thesis is gebruikt. Naast dat Ben een fantastische uitgebreide 

introductie geeft over gender in het Verenigd Koninkrijk, schrijft die ook over ervaringen van 

non-binaire personen in de zorg, van ‘alledaagse’ zorg tot genderzorg. 

Contrapoints 

Filosofe Natalie Wynn, op YouTube beter bekend onder de naam Contrapoints, maakt online 

video’s over verschillende onderwerpen van gender tot politiek, welke als ‘video-essays’ 

kunnen worden gecategoriseerd. Haar video’s zijn goed onderbouwd en beargumenteerd, met 

enerzijds een zo objectief mogelijke bril, maar ook soms aangevuld met eigen ervaringen als 

transvrouw.  
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Pflag  

Er zijn online verschillende lijstjes te vinden die een beschrijving geven voor alle 

terminologie rondom gender en seksualiteit. De website die naar mijn idee de meest 

genuanceerde, up-to-date lijst geeft is die van de Amerikaanse LHBTQI+ 

belangenorganisatie Pflag. Ook de website ‘komt een mens bij de dokter’ van het verhaal van 

Nanoah heeft een uitgebreide begrippenlijst. Deze website is een samenwerking van 

kenniscentrum Rutgers, WOMEN Inc. en het COC. Verder zullen er online nog veel meer 

lijstjes te vinden zijn, maar hierbij is het wel aan te raden te controleren in hoeverre ze nog 

up-to-date en van toepassing zijn. 
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