
 

Voorstel voor een gedragscode ten behoeve van het uitbannen van 
zogenaamde ‘conversietherapie’ in Nederland 
 
Door het Humanistisch Verbond 
 
 
Doelen 

1. Het overkoepelende doel van deze gedragscode is om zogenaamde 
‘conversietherapie’ in Nederland uit te bannen en op deze manier de personen 
die mogelijk schade ondervinden van zogenaamde ‘conversietherapie’ te 
beschermen.  
 

2. Met dit document pogen de ondertekenende partijen verder te bereiken dat: 
a. Levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen goed geïnformeerd 

zijn over de risico’s van zogenaamde ‘conversietherapie’; 
b. Nieuwe en bestaande geestelijk verzorgers en anderen die zich binnen 

levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen inlaten met 
zorgverlening zich bewust zijn van de ethische problemen die met 
zogenaamde ‘conversietherapie’ samenhangen; 

c. De kennis over zogenaamde ‘conversietherapie’ binnen de 
levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen regelmatig wordt 
bijgehouden; 

d. Professionals en vrijwilligers uit de levensbeschouwelijke en religieuze 
gemeenschappen samenwerken om bovenstaande doelen te bereiken. 

Definities 

3. Gemakshalve verwijzen we in dit document naar zogenaamde 
‘conversietherapie’. In navolging van de European Rainbow Sangha1 vinden wij 
het echter preciezer om te spreken van pogingen tot het uitroeien, onderdrukken 
en veranderen van diversiteit ten opzichte van seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit en genderexpressie.  
 
Het woord ‘conversie’ suggereert namelijk dat een verandering in seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit mogelijk is. In de context van zogenaamde 
‘conversietherapie’ is hier geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden. 
Daarnaast suggereert het woord ‘therapie’ dat er sprake is van een medische 
activiteit. Dit is voor de activiteiten die onder zogenaamde ‘conversietherapie’ 
vallen niet het geval.  
 

4. In dit document hanteren wij de volgende definities van seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit en genderexpressie: 

a. Seksuele gerichtheid: iemands capaciteit om seksuele of romantische 
aantrekking te ervaren voor iemand van dezelfde gender/sekse, een 
andere gender/sekse, meer dan één gender/sekse of om geen 
aantrekking te ervaren.  

b. Genderidentiteit: iemands diepgevoelde innerlijke en persoonlijke ervaring 
van gender, bijvoorbeeld man, vrouw, iets ertussen, geen man of vrouw 
(non-binair), of iets anders. Iemands genderidentiteit kan wel of niet 
overeenkomen met de bij geboorte toegekende sekse. 

c. Genderexpressie: iemands uiterlijke manifestatie van mannelijkheid of 
vrouwelijkheid in onder meer gedrag, kleding, spraak, haardracht en 
lichaamskenmerken.  

 
5. Onder pogingen tot het uitroeien, onderdrukken en veranderen van diversiteit ten 

opzichte van seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie verstaan 
wij alle activiteiten die voortkomen uit de aanname dat een bepaalde seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit inherent te verkiezen is boven een andere en die 
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iemands seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie pogen te 
veranderen, af te schrijven of onderdrukken. Deze activiteiten kunnen 
plaatsvinden in het in het levensbeschouwelijk, religieus, medisch, 
psychologisch of maatschappelijk domein.  
 
Soms worden deze activiteiten expliciet benoemd met termen als 
‘homogenezingstherapie’ en soms worden deze als onderdeel van reguliere 
activiteiten uitgevoerd zonder deze als zogenaamde ‘conversietherapie’ te 
labelen.   
 

6. Een aantal activiteiten vallen voor ons niet onder pogingen tot het uitroeien, 
onderdrukken en veranderen van diversiteit ten opzichte van seksuele 
gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie. Het gaat dan om 
ondersteunende activiteiten voor personen die in gendertransitie zijn, die 
gendertransitie overwegen of die er moeite mee hebben hun genderidentiteit uit 
te drukken. Ter ondersteuning kan deze personen bijvoorbeeld professionele 
hulp worden aangeboden bij het vinden van acceptatie, steun en begrip of in het 
verkennen en ontwikkelen van hun identiteit. 

 
Gedeelde uitgangspunten 

7. Wij, de ondertekende partijen, zijn het ermee eens dat zogenaamde 
‘conversietherapie’ onethisch en mogelijk schadelijk is. We ontkennen dat 
mensen hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie moeten 
verbergen of afzweren. 
 

8. Wij erkennen dat mensen op verschillende wijzen romantisch en seksueel tot 
elkaar aangetrokken kunnen worden en onderschrijven dat seksualiteit altijd een 
wederzijdse vrije keuze moet zijn. Ook erkennen we dat er mensen zijn wiens 
genderidentiteit niet overeenkomt met de bij geboorte toegekende sekse en 
bevestigen hun recht hun sekse te veranderen. 
 

9. Wij stellen dat zorgverleners die zich inlaten met zogenaamde 
‘conversietherapie’ tekortschieten in een van de kernverantwoordelijkheden van 
geestelijke verzorging, namelijk om diegenen te beschermen die kwetsbaar zijn 
en hulp zoeken. 
 

10. Wij onderschrijven dat personen die onzekere gevoelens hebben rondom hun 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie toegang moeten 
hebben tot professionele mentale of geestelijke zorg, zonder daarbij voor een 
negatief oordeel van de zorgverlener te hoeven vrezen. We erkennen dat voor 
diegenen die niet gelukkig zijn met betrekking tot hun seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit geestelijke ondersteuning kan helpen in het leren omgaan met 
negatieve gevoelens en het verkennen en verduidelijken van het zelfbeeld.  
 

11. Wij erkennen dat personen kunnen worstelen om hun seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit een plek te geven binnen hun gemeenschap. Deze personen 
zouden voor steun terecht moeten kunnen binnen hun gemeenschap, zonder 
daarbij voor een negatief oordeel te hoeven vrezen. Indien nodig moeten deze 
personen doorverwezen kunnen worden naar professionele mentale of 
geestelijke zorgverlening.  
 

12. De ondertekende organisaties zijn het ermee eens dat ethisch en professioneel 
handelen voor zorgverleners betekent dat zij zich in hun werk vrij van enige 
voorkeur voor een genderidentiteit of seksuele gerichtheid opstellen en dat zij 
adequate kennis hebben van het brede spectrum aan seksuele oriëntaties, 
genderidentiteiten en genderuitingen. 

 
Verantwoordelijkheden van de tekenende partijen 
 



 

13. Door dit document te ondertekenen verplichten de partijen zich ertoe een 
actieplan op te stellen en proactief onderstaande acties uit te voeren. 
 

14. Hoewel alle partijen baat hebben bij het beëindigen van zogenaamde 
‘conversietherapie’, verschillen hun taken en verantwoordelijkheden. 
 

15. De partijen die geestelijke ondersteuning bieden zullen ervoor zorgen dat 
professionals en vrijwilligers door middel van training en/of richtlijnen op de 
hoogte zijn van de ethische principes uit dit document. De partijen zullen ook 
controleren of deze principes worden nageleefd in het werk met seksueel en 
genderdiverse personen. 
 

16. De partijen die geestelijke ondersteuning bieden zullen ervoor zorgen dat hun 
professionals en vrijwilligers toegang hebben tot de laatste informatie over 
zogenaamde ‘conversietherapie’ en zullen zich inspannen voor activiteiten die 
de competenties om met seksueel en genderdiverse personen te werken helpen 
ontwikkelen.  
 

17. De partijen die verantwoordelijkheid dragen voor of meewerken aan een opleiding 
zullen ervoor zorgen dat de opleiding geestelijk verzorgers of andere 
professionals voorbereidt op het werken met seksueel en genderdiverse 
personen 
 

18. De partijen zullen hun huidige richtlijnen en beleid waar nodig herzien en ervoor 
zorgen dat professionals en vrijwilligers kennis hebben van het beleid ten 
opzichte van zogenaamde ‘conversietherapie’.  
 

19. De partijen die door middel van campagnes, nieuwsbrieven of andere uitingen in 
contact staan met hun achterban zullen eraan werken dat deze doelgroep de 
risico’s van zogenaamde ‘conversietherapie’ kent en voorgelicht wordt over 
diversiteit met betrekking tot seksuele gerichtheid, genderidentiteit en 
genderexpressie.  

 
Onderzoek en evaluatie 

20. Ondertekenende organisaties zullen jaarlijks samenkomen om de uitvoering en 
voortgang van de gedragscode te monitoren. Vier jaar na de lancering van de 
gedragscode zal een volledige evaluatie plaatsvinden en de mogelijke verlenging 
van de gedragscode besproken worden. De volgende formele evaluatie is 
gepland in …. 
 

21. Op basis van nieuwe inzichten of omdat de huidige tekst tot onbedoelde 
gevolgen leidt, wordt deze tekst indien nodig aangepast bij een jaarlijkse 
bespreking. 
 

22. Ondertekenende organisaties streven ernaar om op de hoogte te blijven van 
internationale ontwikkelingen in het bestrijden van zogenaamde 
‘conversietherapie’.   

 

Afsluitende principes 

23. De gedragscode schept geen contractuele verplichtingen tussen de 
ondertekende partijen. 
 



 

24. In plaats daarvan wordt deze gedragscode ondertekend als erkenning van een 
gedeelde verantwoordelijkheid om de beschikbare ondersteuning en hulp te 
verbeteren voor degenen die risico lopen door zogenaamde ‘conversietherapie’. 

 


