
De weg naar zelfacceptatie

Wat vind jij er eigenlijk van 
dat je lesbisch of biseksueel 
bent? Zelfacceptatie is niet 
alleen essentieel voor alle 

coming outs gedurende je 
leven, het is Zelfs belangrijk 

voor je geZondheid.
door Tanya van der Spek, met medewerking van IngrId verbeek.  illustratie XF&M
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ontkenning van je 
gevoelens leidt naast 
spanning en depressie 

ook tot onZekerheid 
en eenZaamheid

voor dat jij al vroeg leerde dat homoseksualiteit vies is en jij 

bent dit gaan geloven, dan is het een grote schok wanneer je 

ontdekt dat dit nu over jou gaat.’

Vijand van jezelf
Hoe ontwikkel je die broodnodige zelfacceptatie? Volgens 

Ingrid Verbeek helpen vooral twee dingen: positieve reacties 

van de omgeving en je realiseren dat vooroordelen niet de rea-

liteit zijn. ‘Wie nog geen coming out heeft gehad, vraag ik: aan 

wie zou je het willen vertellen? Vervolgens maken we een actie-

plan: wie vertel je het als eerste en aan wie daarna? Hoe ver-

tel je het en wanneer, we oefenen zo’n gesprek en bespreken 

het na. Positieve reacties zijn belangrijk bij het verwerven van 

zelfacceptatie. Je zelfvertrouwen groeit. Bovendien kunnen 

de mensen die je in vertrouwen hebt genomen jou vervolgens 

steunen, stimuleren en aanmoedigen.’ Ook staat Verbeek met 

cliënten uitgebreid stil bij vooroordelen die een belemmerende 

rol kunnen spelen. ‘Voor iedereen is het goed om bestaande 

vooroordelen onderuit te halen. De werkelijkheid is niet zo 

rampzalig als je haar misschien in je hoofd hebt gemaakt. In 

Nederland ben je juridisch gelijk aan heteroseksuelen. Je kunt 

je identificeren met verschillende bekende rolmodellen, zoals 

Ellen DeGeneres, Claudia de Breij, Leona Philippo, Sarah Bet-

tens, Sara Kroos, Maartje Paumen, Barbara Straathof, Bar-

bara Barend, Marianne Weber, Dominique van der Heyde of 

Ireen Wüst. Je kunt jezelf herkennen in talloze films, boeken 

en series als The L Word en Lip Service, waarin de diversiteit 

onder lesbo’s zichtbaar is. Dit is ook hoe de zelfacceptatie van 

deelneemsters aan coming out gespreksgroepen razendsnel 

groeide. Naast films, series en boeken, zagen ze een gevari-

eerde club lesbo’s op feesten. En iedere week was er wel een 

deelneemster die trots uitriep: ‘Ik heb het aan iemand verteld 

en de reactie was goed, het viel hartstikke mee!’.

Wie is de echte moeder?
Stichting Zelfacceptatie verwijst op haar site naar diverse 

soorten van therapieën en trainingen.  Jolanda Kirpensteijn, 

voorzitter van stichting OndersteBoven ter bevordering van 

de maatschappelijke acceptatie van lesbische en biseksuele 

vrouwen, geeft als trainer en coach coming out workshops. Er 

wordt gesproken over wanneer je je wel en niet op je gemak 

voelt. ‘Dertig procent van de homo’s en lesbo’s in Neder-

TEST  

Hoe staat het met jouw zelfacceptatie?  

1. Maak lijstjes van alle voor- en nadelen van 

lesbisch of bi zijn.  

2. Noem alle situaties waarin je je (lichtelijk) 

ongemakkelijk voelt over je liefdesleven. 

3. Zou jij een pil slikken die jou direct hetero 

maakt?

‘   Stel dat ik hier een pil heb die jou direct hetero 

maakt, zou je die dan slikken?’ Een aantal deelne-

mers antwoordde altijd volmondig ‘Ja!’ tijdens de 

eerste bijeenkomst van een coming out gespreks-

groep. Bij het afscheid, acht weken later, riep niemand meer 

zo overtuigd ‘Ja’. Naast een enkele twijfelaar antwoordde de 

rest opgelucht:  ‘Nee, die pil hoef ik niet meer’. Wat was er in 

de tussentijd veranderd? De vrouwen hadden meer zelfac-

ceptatie gekregen. Zelfacceptatie heb je nodig om je eerste 

en alle andere coming outs gedurende je leven te hebben. 

Voel jij je nog wel eens ongemakkelijk over je seksuele voor-

keur? Misschien heb je dan minder zelfacceptatie opgebouwd 

dan je dacht. In dit artikel vertellen schrijfster Annemarie 

Postma, therapeut Ingrid Verbeek, Stichting Zelfaccepta-

tie en trainer/coach Jolanda Kirpensteijn hoe zij, allen op 

andere wijze, de zelfacceptatie van anderen stimuleren.  

Te kleine borsten
Wat is het eigenlijk, zelfacceptatie? ‘Zelfacceptatie is bereid 

zijn om alles van jezelf zonder oordeel onder ogen te zien en te 

ervaren. Zonder ontkenning, vermijding of kritiek’, zegt Anne-

marie Postma wier boek Leven in acceptatie zojuist is versche-

nen. Postma is Nederlands meest succesvolle auteur op het 

gebied van acceptatie, zelfliefde en spiritualiteit. Haar boeken 

worden in elf landen uitgegeven. ‘Zelfacceptatie is op goede 

voet staan met de werkelijkheid en liefde hebben voor de reali-

teit van dit moment’, aldus Postma. Veel mensen hebben een 

gebrek aan zelfacceptatie, zegt de Stichting Zelfacceptatie op 

haar website. Mensen vinden zichzelf niet zo succesvol, twijfe-

len aan hun kwaliteiten, voelen zich onzeker en hebben weinig 

zelfvertrouwen. Ze voelen zich te dik of te dun, ze kampen met 

hun allochtone afkomst, ze beschouwen zichzelf als een watje, 

ze zijn vaak ziek, zwak of misselijk, ze vinden dat ze te kleine 

borsten hebben, ze kampen met hun seksuele identiteit of ze 

kijken in de spiegel, zien de rimpels en voelen zich oud worden, 

aldus de stichting. Kortom: je keurt eigenschappen of kenmer-

ken van jezelf af.

Depressie en hoge bloeddruk
Te weinig zelfacceptatie blijkt slecht voor je gezondheid. Anne-

marie Postma: ‘De gevolgen zijn niet zo onschuldig als ze mis-

schien lijken. Je levert een gevecht tegen je ware Zelf. Dat is 

‘ik heb het aan 
iemand verteld 

en de reactie Was 
goed, het viel 

hartstikke mee!’

een voortdurende belasting voor je lichaam en geest en een 

systematische ondermijning van je gevoel van eigenwaarde 

en innerlijke kracht. Je moet dus eigenlijk continu iets van 

jezelf zijn wat je niet bent. Dat is een voedingsbodem voor bij-

voorbeeld burn out, overspannenheid, depressie, hyperventi-

latie en een hoge bloeddruk.’ Postma zag het bij een homo-

man die twintig jaar lang een dubbelleven leidde met vrouw 

en kinderen. ‘Zijn werk leed eronder, hij was chronisch moe 

en werd vlak en onverschillig.’ Toen hij uiteindelijk toch uit de 

kast kwam, steeg zijn eigenwaarde en kreeg hij meer energie 

en vitaliteit. ‘Prachtig, ik heb hem echt zien thuiskomen bij 

zichzelf.’ 

Coming out jaren uitstellen
Therapeut Ingrid Verbeek, die de Praktijk voor Lesbische 

Hulpverlening heeft in Groningen en vanuit het hele land als 

vraagbaak wordt benaderd, ziet vaak vrouwen die hun coming 

out vooruit schuiven. ‘Zij denken dat het abnormaal is na je 

30e, 40e of 50e je coming out te hebben, met als gevolg dat 

ze het jaren uitstellen, zich schamen of het gaan ontkennen. 

Er bestaat een beeld dat het normaal is op je 17e of 18e jezelf 

geaccepteerd te hebben als lesbische meid en gelijk je coming 

out te hebben. Maar je kunt op elke leeftijd ontdekken dat je 

gevoelens hebt voor vrouwen. Je kunt dus ook op elke leeftijd 

te maken krijgen met opnieuw jezelf moeten accepteren zoals 

je bent en dit kenbaar maken aan anderen’, zegt Verbeek. 

‘Ontkenning van je gevoelens leidt naast spanning en depres-

sie ook tot onzekerheid en eenzaamheid. Ik zie vrouwen vaak 

in een isolement geraken, zich terugtrekken in zichzelf. Terwijl 

je juist om jezelf te accepteren zoals je bent, andere mensen 

nodig hebt. We willen niet alleen begrepen worden door ons-

zelf, maar ook door de mensen om ons heen. Maar daar moet 

je wel wat voor doen, dat gaat niet vanzelf.’

Vies en raar
Waardoor komt het eigenlijk, dat je je zo ongemakkelijk voelt 

bij je seksuele voorkeur? Ingrid Verbeek: ‘Hoe er in de maat-

schappij wordt aangekeken tegen homoseksualiteit is van 

grote invloed. Hoe groter de sociale acceptatie, hoe makkelij-

ker het acceptatieproces. Homoseksualiteit wordt nog te vaak 

gezien als afwijkend of raar. De angst om afgewezen of gepest 

te worden en de angst dat er over je wordt geroddeld en je er 

niet meer bij hoort, kan uitmonden in: ik wil niet lesbisch zijn.’ 

Het grootste probleem zijn eigenlijk de vooroordelen. Voor-

oordelen die in de maatschappij leven en vooroordelen die jij 

zelf bent gaan geloven. Bijvoorbeeld: alle lesbiennes zien er 

jongensachtig uit. Lesbiennes zijn mannenhaters en feminis-

ten. Ze zien er onelegant uit. Ze hebben geen kinderen. Twee 

moeders zonder vader is slecht voor het kind. Lesbiennes 

hebben nog nooit goede seks gehad met een man. Ze missen 

iets tijdens het vrijen. Als vrouwenstel word je in een dorp niet 

geaccepteerd. Je kunt het zien aan het uiterlijk. Er is er altijd 

een mannetje en een vrouwtje in de relatie. Verbeek: ‘Stel je 
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‘Ik ben een biseksuele vrouw en ik ben al ruim drie jaar enorm ver-

liefd op één van mijn vriendinnen, ze is dan ook beeldschoon. Ik 

denk dat ze het weet. Een aantal jaar geleden begon ze met me te 

flirten en het kwam er opneer dat ik bij haar bleef slapen. Het kwam niet 

verder dan kussen en een beetje friemelen, maar sinds die nacht vindt 

zij altijd wel een reden om dicht bij mij te zijn. Pasgeleden masseerden 

we elkaar, en zij vroeg me of ik nog wel eens dacht aan die avond dat we 

uit waren, en zij me in een dronken bui begon te kussen. Maar tegelij-

kertijd geeft ze aan puur hetero te zijn, en is ze pas een relatie begon-

nen met een hele lieve jongen. Ook al vind ik haar heel leuk, en ben ik 

gefrustreerd dat het nooit iets is geworden tussen ons, toch weet ik dat 

hij heel goed voor haar is. Volgens mij heeft zij alleen vertrouwen nodig. 

Ik denk dat ik vastzit omdat ik haar nog steeds de nacht van haar leven 

wil geven, tegen beter weten in. Heb jij enig advies?’

gevoelloos

tekst rOneTe COHen 
illustratie XF&M

‘Jij denkt dat zij vertrouwen 

nodig heeft? Hoe zit het dan 

met jou? Wat goed voor jou 

is, lijkt hier helemaal niet 

mee te tellen uit wat ik uit 

jouw verhaal opmaak. Kijk 

eens goed naar wat jij mij 

geschreven hebt. Het kan 

niet allemaal tegelijk waar 

zijn. Laten we beginnen bij 

het begin. Jij bent tot over je 

oren verliefd, zij weet dat, zij 

gaat veel verder dan alleen 

maar flirten met jou, en ze is 

je vriendin. Ik heb echt een 

probleem met die combinatie. 

Als ze echt een vriendin van 

je is en ze weet dat jij verliefd 

op haar bent, dan zou ze niet 

zo spelen met jouw gevoelens. 

Maar (met hoofdletter M) jij 

denkt dat zij hier van op de 

hoogte is, terwijl je het haar 

kennelijk nog nooit echt hebt 

gezegd. Je hebt dus een heel 

groot geheim achtergehouden 

gedurende drie jaar. Je bent 

bang dat het de vriendschap 

kapotmaakt, maar wat 

denk je dat er nu gebeurt? 

Misschien lukt het jou om 

haar om de tuin te leiden 

door stilzwijgend te lijden, 

maar jij wordt hier niet blijer 

van. Jouw vriendin weet 

kennelijk dat jij biseksueel 

bent. Voor haar is het niet 

moeilijk om te bedenken wat 

haar gedrag voor impact 

heeft op jou. Ze zou wel 

heel gevoelloos moeten zijn 

om dit niet te weten. Maar 

tegelijkertijd help je haar 

ook niet echt. Jij denkt dat 

jouw gevoelens niets waard 

zijn, en je vraagt mij om je 

te helpen die zogenaamde 

onredelijke wensen kwijt te 

raken. Maar wat is haar 

verhaal? Ze kan best hetero 

zijn en het lekker vinden 

wat ze tot nu toe met jou 

heeft gehad, maar misschien 

wil ze hier niet mee verder 

gaan. Of ze twijfelt tussen 

haar heteroseksuele of 

lesbische gevoelens, maar 

misschien durft ze dit niet 

aan zichzelf toe te geven, 

of zelfs het initiatief te 

nemen. Misschien wacht 

ze wel met smart tot jij je 

uitspreekt! Ze heeft je in 

ieder geval genoeg hints 

gegeven. Zij weet tenslotte 

dat jij biseksueel bent. Iets 

in een dronken bui doen is 

het beste excuus ter wereld, 

omdat je altijd kan beweren 

dat er niets gebeurd is, maar 

tegelijkertijd herinnert ze jou 

steeds aan die avond. Ik zou 

nog wel even door kunnen 

gaan met gokken, maar als 

jij het niet vraagt aan haar, 

dan zul je er nooit achter 

komen, en zij evenmin. Dacht 

je misschien dat ik je een 

magische spreuk zou kunnen 

leren zodat je niet meer zou 

verlangen naar iemand die 

jouw behoeften respecteert? 

Ik dacht het niet! Ik wil dat 

jij respect voor jezelf krijgt. 

Als jij zegt dat die nieuwe 

vriend ‘goed voor haar is’, 

dan suggereer je dat jij dat 

nooit zou kunnen zijn. Als 

jij blijft zwijgen ondanks dat 

dit je pijn doet, dan zeg je 

eigenlijk dat het ok is om 

jou te kwetsen. Als je haar 

alle zetten laat bepalen, 

dan word jij alleen maar 

een instrument in haar 

handen. Het wordt hoog 

tijd dat jij met haar gaat 

praten en eerlijk bent over 

je gevoelens. Dat ben je aan 

jezelf verplicht, maar ook 

aan haar. Dat is tenslotte 

wat vriendschap is: eerlijk 

zijn naar elkaar. ■

uit de praktijk

Enkele voorbeelden 

van een tekort aan 

zelfacceptatie, gehoord 

in de scene...  

* ‘Ik zeg: ‘Ik leef 

lesbisch’ in plaats van 

‘Ik ben lesbisch’. Dan 

klinkt het minder 

definitief.’  

‘Ik voel schaamte bij het 

woord lesbisch. Lesbisch 

is vies. Ik zeg ‘Ik val op 

vrouwen’.’  

‘Het liefst had ik kort 

haar en een baggy broek 

met gympen, maar ik 

wil niet voldoen aan het 

stereotype.’ 

‘Ik kijk nooit verlekkerd 

naar een vrouw, straks 

vindt iemand me een 

manwijf.’ ‘Ik schrok toen 

iemand mij zei dat je het 

aan mij kunt zien.’ ‘Ik 

zeg liever ‘mijn partner’ 

dan ‘mijn vriendin of 

vrouw’.’ ‘Mijn vriendin 

kus ik nooit op een 

familiefeest, ik wil niet 

provoceren.’  

‘Ik zou nooit naar een 

lesbisch feest gaan.’

land die wel bij familie en vrienden uit de kast is, is dit niet op 

het werk. Als je iets achterhoudt voor anderen en gespannen 

bent, voelen zij dat. Daar reageren zij op, waardoor jij weer 

denkt: wat doen ze raar tegen me. Je voelt je dan slachtoffer. 

Ik wil mensen leren hoe ze juist in hun kracht kunnen staan.’ 

Onderdeel van de workshop is bijvoorbeeld hoe je kunt rea-

geren als er impertinente vragen worden gesteld zoals ‘Wie 

is nou de echte moeder?’, ‘Hoe heb je kinderen gekregen?’ of 

‘Gebruiken jullie een dildo?’. 

Innerlijk huiswerk
Vraag je Annemarie Postma wat je kunt doen voor meer zelf-

acceptatie, lacht ze: ‘Het is niet zozeer iets DOEN, als wel iets 

LATEN!’. ‘Acceptatie is niets anders dan het laten varen van 

je verzet. Niet meer in de weerstand gaan tegen ‘wat is’. Niet 

meer een vijand van jezelf zijn. Geef ruimte aan de werkelijk-

heid, aan al je gedachten en gevoelens. Wees je ervan bewust 

als je je verzet. Acceptatie heeft alles te maken met overgave 

en loslaten. Laat al je concepten en ideeën los over jezelf, je 

leven, het leven. Laat het leven toe zoals het is, uit je zoals je 

werkelijk bent. Hoe je NU bent is volmaakt voor wat je NU in 

jezelf hebt te ontwikkelen, voor het innerlijk huiswerk dat je NU 

te doen hebt. Ook je lichaam is precies het juiste lichaam voor 

wat je nu mag leren. Als je het zo gaat zien, ga je je compleet 

anders voelen. Want de dingen accepteren zoals ze zijn en ze 

durven voelen zoals ze zijn geeft direct het gevoel van kracht 

en genezing. Op het moment dat je de controle loslaat, stopt 

met oordelen over de werkelijkheid, en vol in de werkelijkheid 

stapt, zul je je leven echt op een heel andere manier gaan erva-

ren.’ Postma gaat nog een stapje verder. ‘Vaak is de aanwe-

zigheid van een gezinslid dat ‘anders’ is, door een handicap of 

homoseksualiteit, vooral ook een les voor de omgeving. Nie-

mand kan daarvan leren als jij je ware aard verstopt.’

Misschien ben je je niet bewust van je eigen tekort aan zelf-

acceptatie. Hoe uit zich dat eigenlijk? Annemarie Postma: ‘Je 

bent bijvoorbeeld extra gevoelig voor kritiek. Je laat je mak-

kelijk beledigen, kwetsen of kleineren, want onbewust denk 

je: ‘Ach ja, ze hebben nog gelijk ook.’ Ondertussen heb jij ook 

kritiek op anderen, want hen accepteer je net zo min zoals ze 

zijn.’ Als jij geërgerd denkt ‘Doe normaal’ bij de botenparade 

tijdens de Amsterdam Pride, dan deel je misschien het voor-

oordeel van sommige hetero’s: ‘Homo’s zijn alleen okay zolang 

ze niet overdreven doen.’ Postma: ‘Hoe je nog meer merkt dat 

je een tekort aan zelfacceptatie hebt, is: je komt niet goed voor 

jezelf op, of je bent juist over-assertief. Je mist zelfvertrouwen 

en kunt niet op jezelf bouwen omdat je niet durft te leven naar 

je ware gevoelens, behoeften en dromen. Het kan ook zijn dat 

je behoefte hebt om te pleasen. Want je hebt er veel voor over 

dat tenminste iemand anders jou accepteert zoals je bent. Of 

je gaat jezelf beter voordoen.’ Sommige vrouwenstellen willen 

zo graag bewijzen dat hun geaardheid okay is, dat ze proble-

men ontkennen voor de buitenwereld en doen alsof hun relatie 

ideaal is. Wanneer je binnen de maatschappij deel uitmaakt 

van een minderheid, kan het lastig zijn om jezelf te accepte-

ren. Niemand wil gepest of buitengesloten worden. Essentieel 

is dat jij van jezelf houdt zoals je bent. Dan neemt de buitenwe-

reld die positieve vibe over. Wie helemaal zichzelf durft te zijn, 

wint aan populariteit. Het goede nieuws is dat je kunt werken 

aan je zelfacceptatie. Annemarie Postma legt de nadruk op 

een individuele aanpak en zegt dat je vooral iets moet laten. 

Ingrid Verbeek focust op sociale relaties en legt de nadruk op 

doen. Twee visies die elkaar aanvullen. Wat is jouw aanpak?  ■

Ingrid Verbeek organiseert een themagroep over zelfacceptatie 

en coming out voor vrouwen tussen de 30-40 jaar. 

Meer info: www.lesbischehulpverlening.nl/themagroep

Zij aan  Zij mag 5 exemplaren van Annemarie Postma’s  nieuwe 

boek Leven in acceptatie verloten. Mail naar redactie@zijaanzij.nl 

verdere info: annemariepostma.nl, lesbischehulpverlening.nl, zelf-

acceptatie.nl, jolandakirpensteijn.nl, stichtingondersteboven.nl
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