
Transgender 

Als je een transgender bent, dan ben je een binair iemand van wie het 

biologische binaire geslacht waarmee je bent geboren niet overeenkomt met je 

genderidentiteit. Het tegengestelde is cisgender. 

Non-binair 

Non-binair is een parapluterm voor mensen die zich niet identificeren als man 

of vrouw, maar als iets anders. 

 

Genderfluïde 

Een genderfluïde persoon voelt zich afwisselend man, vrouw of agender. Soms 

identificeert iemand zich als meerdere genders tegelijkertijd. 

 

Agender 

Een agender persoon identificeert zich als niks. Ze zijn niet binair en niet non-

binair. Agender is geen gender, het is de afwezigheid van een gender. 

 

Demiflux 

Een demiflux persoon is altijd een man of een vrouw, alleen voelen ze zich niet zo 

intens man of vrouw als niet demiflux personen. Ze voelen zich een beetje man 

(demiboy) of een beetje vrouw (demigirl). 

Genderflux 

Iemand die genderflux is heeft een fluïde intensiteit van hun identiteit. Een 

genderflux man voelt zich afwisselend man, demiboy en agender. Hij voelt zich 

dus nooit vrouw. 

Fluïdeflux 

Een fluïdeflux persoon is zowel genderflux als genderfluïde. 

 

 

Agenderflux 

Een agenderflux persoon is hetzelfde als een genderflux persoon, alleen is de 

intensiteit van hun identificatie veel lager. 

 

Dat waren de genderidentiteiten die gevierd worden, er wordt ook één vaak vergeten biologisch 

geslacht gevierd: 

Interseksualiteit (meerslachtig) 



Interseksuele personen zijn mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke fysieke 

kenmerken, bijvoorbeeld iemand met het lichaam van een man met een 

baarmoeder. 

En er worden ook heel veel seksuele oriëntaties gevierd: 

Lesbiënisme 

Vrouwen die op vrouwen vallen zijn lesbisch. Ze zijn ook homoseksueel. 

Homoseksualiteit is dus niet per se verbonden aan mannen, het is een parapluterm 

voor alle binaire mensen die op hetzelfde binaire geslacht vallen. 

Homomannenseksualiteit 

Mannen die op mannen vallen. 

 

Biseksualiteit 

Biseksuelen zijn mensen die op twee genderidentiteiten of geslachten vallen. 

Meestal mannen en vrouwen, maar dat hoeft niet zo te zijn. 

 

Panseksualiteit 

Panseksualiteit wordt vaak verward met biseksualiteit. Panseksualiteit houdt in dat je 

niet op een geslacht valt maar op een karakter. Panseksuelen kunnen dus op 

iedereen met een leuk karakter verliefd worden. Dat komt omdat ze zich nooit 

seksueel aangetrokken voelen tot een ander persoon, ook niet als ze met iemand in een relatie 

zitten. 

Omniseksualiteit 

Omniseksualiteit wordt vaak verward met panseksualiteit. In tegendeel tot een 

panseksuele ziet een omniseksuele wel geslacht, het beïnvloedt ze alleen niet. 

 

Demiseksualiteit 

Demiseksualiteit is vergelijkbaar met panseksualiteit. Het enige verschil is dat 

demiseksuelen zich wel seksueel aangetrokken voelen tot hun partner zodra ze in 

een betekenisvolle relatie zitten. 

Aseksualiteit 

Aseksuelen hebben geen seksuele behoeftes. Ze voelen zich wel romantisch 

aangetrokken tot een bepaald geslacht of een bepaalde genderidentiteit, een 

aseksuele man die verliefd wordt op vrouwen heet dan ook niet heteroseksueel, 

maar heteroromantisch. Hij heeft geen behoefte tot seks. 



Aromantiek 

Aromantische mensen hebben geen romantische behoeftes. Ze hebben wel seksuele 

behoeftes maar worden nooit verliefd. 

Aegoseksualiteit 

Aegoseksuelen hebben wel seksuele behoeftes, maar niet met anderen. 

 

Polyseksualiteit 

Polyseksuelen voelen zich aangetrokken tot meer dan twee geslachten of 

genderidentiteiten. Als je je aangetrokken voelt tot twee, dan ben je niet polyseksueel 

maar biseksueel. 

Skolioseksualiteit 

Skolioseksuelen voelen zich aangetrokken tot non-binairen of agenders. 

 

Sapioseksualiteit 

Sapioseksuelen vallen niet op een geslacht of karakter, maar op intelligentie. 

 

Pomoseksualiteit 

Pomoseksualiteit is geen seksuele oriëntatie, het zijn mensen die afstand nemen van 

alle seksuele oriëntaties. Ze hebben dus geen seksuele oriëntatie op de manier dat 

agenders geen gender hebben. 

Questioning 

Mensen die questioning zijn, zoals ik, weten nog niet wat hun identiteit en/of hun 

seksuele oriëntatie is. Er is nog geen officiële Pride vlag voor questioning, maar deze 

vlag is een voorstel. 

Dit zijn bijna alle genderidentiteiten en seksuele oriëntaties die gevierd worden op de Gay Pride. Er 

zijn ook meerdere regenboogvlaggen. De drie meest gebruikte staan in het artikel. 

 


