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Lesbische hulp verlening
Met welke issues 
stappen lesbische  
en biseksuele vrouwen  
het vaakst naar roze  
hulpverlening? En zijn die  
vragen de afgelopen 22 jaar  
veranderd? Therapeut Ingrid  
Verbeek (61) gaat met pensioen, 
ze blikt terug op deze periode  
en deelt haar ervaringen met  
Zij aan Zij.

DE TOP 10 MEEST GESTELDE HULPVRAGEN

  ZELFACCEPTATIE EN ROLMODELLEN
“Sommige vrouwen hebben wel een coming out, maar accepteren zichzelf 

(nog) niet volledig. Ze hebben toch bepaalde twijfels, zoals ‘Ga ik wel echt 

gelukkig worden? Zal ik wel iemand vinden? Hoe moet het met mijn kinder-

wens?’ Jezelf accepteren vindt ook plaats in contact met een ander. Je moet 

het vertrouwen hebben dat die niet wegloopt. Hoe de ander reageert, of zij/

hij van je blijft houden en naast je komt staan en met je meedenkt, helpt ook 

bij zelfacceptatie. Zelfacceptatie heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Wie 

meer zelfvertrouwen heeft, is sneller open over haar seksuele voorkeur.

Het belang van de serie The L Word is heel groot geweest als ik terugkijk op 

de bijna 22 jaar dat ik mijn praktijk heb gehad. Dat heb ik vaak van vrouwen 

gehoord. Het had een voorbeeldfunctie, het heeft het makkelijker gemaakt 

om zichzelf te herkennen, zich ermee te identificeren en over het onderwerp 

te praten. Het televisieprogramma Uit de Kast van Arie Boomsma heeft de 

drempel ook verlaagd. En de komst van internet heeft geholpen dat vrouwen 

elkaar sneller kunnen vinden en antwoord krijgen op hun vragen. Door dit  

alles is het aantal jonge twintigers die met coming out worstelen de laatste 

jaren behoorlijk verminderd in mijn praktijk. 

Wie ik zelf een heel goed rolmodel vind, is Claudia de Breij. Ze is er open 

over, kan er genuanceerd over praten en laat van zich horen als het 

nodig is. Dan staat ze er even namens ons allemaal. Met haar humor 

kan ze het relativeren maar ook heel serieus nemen. De openheid over 

haar scheiding en huwelijk vond ik ook heel goed, zo normaliseer je het.” 

   VERANDEREND CLICHÉBEELD
“De diversiteit onder lesbische en biseksuele vrouwen is de laatste jaren enorm toe-

genomen. Het aloude clichébeeld zoals we dat allemaal wel kennen, bestaat niet meer. 

Maar het is nog wel hardnekkig in de hoofden van veel vrouwen (en mannen) aan-

wezig. En blijkt een extra drempel op te werpen voor lesbische vrouwen die niet aan het  

clichébeeld voldoen. Aan de ene kant herkennen ze zichzelf niet in het beeld en willen 

ze er ook niet mee geïdentificeerd worden. Aan de andere kant kunnen ze te maken  

krijgen met reacties uit de lesbische wereld als: “Jij kunt niet lesbisch zijn, wat kom je 

hier doen?’ Helaas komt dit echt voor. Voor vrouwen die aan het begin van hun coming-

out staan soms reden om weer voor jaren de kast in te gaan. Laten we niet vergeten dat 

we allemaal anders zijn, ook als we dezelfde seksuele identiteit hebben.”

   OUDE PIJN
“Sommige stellen hebben steeds terugkerende  

patronen waar ze samen niet meer uitkomen. Dan 

lijkt het alsof het om communicatieproblemen gaat. 

Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat onderliggende 

pijnen, vaak uit de jeugd, worden aangeraakt. Dat 

is logisch. Ik leg ook altijd uit: juist in een relatie 

worden je pijnplekken geraakt omdat de ander heel 

dichtbij mag komen. Logisch dus dat de pijn die je 

bij je draagt, wordt aangeraakt. De een gaat van zich 

af meppen en de ander wordt verschrikkelijk ver- 

drietig en een derde stopt met zich uitspreken. In 

mijn praktijk gaan we aan de slag met de pijn van 

vroeger. De partners begrijpen dan: oh het is dus 

niet iets wat de ander mij expres aan doet, nee, het 

is mijn eigen oude pijn die wordt geraakt. Wat de  

ander doet, is slechts een trigger. Dat lucht enorm 

op. Je geliefde is niet je vijand. Maar juist omdat het 

je geliefde is, ga jij je pijn voelen.”

   COMING-OUT
Een coming-out blijft altijd spannend. Dat was zo in 

1995, toen Ingrid haar praktijk startte, en vandaag 

de dag ook nog. Ingrid: “De kern van coming out- 

problemen is de angst om afgewezen te worden. 

Je bent bang om anderen kwijt te raken, daarbij 

speelt de leeftijd waarop je je (eerste) coming-out 

hebt geen rol. De angst is reëel, je kunt ook echt af-

gewezen worden. Maak je dit op jonge leeftijd mee, 

dan is de impact natuurlijk wel groter dan als je vol-

wassen bent. Maar steeds vaker is de realiteit dat 

je niet afgewezen wordt, maar juist gesteund. Als 

iemand naar mijn praktijk komt en mij in vertrou-

wen neemt terwijl niemand anders het nog weet, 

honoreer ik dat heel erg. Later vraag ik mijn cliënt 

om één ander die dichtbij staat te vertellen dat ze bij  

mij komt. Dat levert eigenlijk altijd een positieve  

ervaring op. Daarna breidt het zich langzaam uit als 

een olievlek.” 

  LAATBLOEIERS MET 
SCHULDGEVOEL
“’Als je echt lesbisch bent, dan weet je 

dat al aan het begin van je leven.’ Dat is 

een misvatting van vrouwen die er op  

latere leeftijd achter komen, of ze nou 25, 

40 of 50 zijn. Ze worstelen met twijfels en 

schuldgevoelens: ‘Ik ben te laat, ik ben 

geen echte lesbienne, ik heb iets verkeerd 

gedaan omdat ik heb verzuimd er iets mee 

te doen, ik ben het uit de weg gegaan, ik 

heb mijn man belazerd.’ Ik leg dan uit dat 

je seksuele voorkeur geen vaststaand  

gegeven is, die kan gedurende je leven  

veranderen. Dat blijkt ook uit onderzoek. 

Het is een grove vergelijking, maar je 

voorkeur qua eten verandert toch ook? En 

daarbij is het helemaal niet gek dat je hebt 

voldaan aan de dominante verwachtingen 

van de maatschappij: trouwen met een 

man en kinderen krijgen. 

Ik kijk met deze vrouwen naar hun levens-

loop. Vaak hebben ze het best goed gehad 

met hun man en zijn ze erg gelukkig ge-

weest met de komst van kinderen. Er zijn 

altijd wel momenten aan te wijzen waarop 

ze hebben besloten bij hun man te blijven. 

Ze hebben gedacht ‘zo slecht hebben we 

het niet’ of ‘ik wil mijn schoonouders niet 

teleurstellen’. Door die momenten in kaart 

te brengen, ontstaat er opluchting. Ze 

gaan hun eigen keuzes beter begrijpen en 

dat neemt een deel van hun schuldgevoel 

weg.

Soms wil een vrouw bij haar man blijven 

om hem niet ongelukkig te maken of om 

de kinderen geen scheiding aan te doen. 

Maar draait jouw leven om zijn geluk of 

om jouw geluk? Als opvoeder leer je je 

kinderen de juiste keuzes te maken. Wat 

zullen zij later zeggen als je vertelt dat je 

bij je man bent gebleven ook al voelde het 

niet goed? Je kunt je kinderen juist laten 

zien: hoe moeilijk en pijnlijk het ook is, ik 

kies voor mezelf en cijfer mezelf niet weg.” 
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Even kennismaken...
Psycholoog en coach Yvette de Beer (54)  

uit Bussum is vanaf nu het gezicht van de  

Praktijk voor Lesbische Hulpverlening.

Yvette: “Op de website Roze Hulpverlening zag ik 

Ingrid’s oproep, dat ze zou stoppen en een opvolger 

zocht. Dit komt niet voor niets op mijn pad, dacht 

ik en ik heb meteen gereageerd. Het was eigenlijk 

meteen duidelijk dat ik dit ging doen. Ik heb al 25 

jaar mijn eigen praktijk met zowel hetero-, homo- als 

lesbische cliënten. Met de Praktijk voor Lesbische 

Hulpverlening vind ik het belangrijk dat er voor 

vrouwen die hier behoefte aan hebben een plek is 

waar ze weten dat ze veilig zijn. Waar ze niets hoeven 

uit te leggen, waar we dezelfde taal spreken en waar 

het gewoon is dat je op vrouwen valt. Ik zal een enkele 

cliënt van Ingrid overnemen en verder verwijst Ingrid 

vanaf nu door naar mij. Ik ben zelf een zogenaamde 

‘laatbloeier’. Ik heb ooit met een man samengewoond 

en ben op mijn 31ste uit de kast gekomen als lesbisch. 

Ik heb een vrouw en we hebben samen een zoon van 

20 en een van 17 van een bekende donor. Dat ik de 

Praktijk voor Lesbische Hulpverlening overneem voelt 

kloppend, het voelt passend.”

www.lesbischehulpverlening.nl

Je bent zo  
mooi anders 

Je bent zo mooi  
anders dan ik,

natuurlijk niet meer  
of minder maar

zo mooi anders,

ik zou je nooit  
anders dan anders willen

   VERLIEFD OP EEN ANDER
“Vrouwen kiezen meestal voor seriële 

monogamie. Dus vreemdgaan toont bijna 

altijd dat er iets mis is in de relatie of dat 

er iets mist. Ik zie zelden dat een vrouw 

er een vaste minnares op na houdt. Als 

de verliefdheid of het vreemdgaan wordt 

verteld, staat alles op z’n kop. In mijn prak-

tijk gaan we dan kijken: wanneer zijn we 

elkaar kwijtgeraakt en kunnen we elkaar 

nog terugvinden? Of is het beter om uit 

elkaar te gaan?

De meerderheid van de stellen gaat uit 

elkaar. Maar het hoeft niet dat de ver-

liefde partner ook echt verdergaat met 

die nieuwe vrouw. Het kan ook alleen een 

wake up call zijn geweest. Onlangs was in 

het nieuws dat lesbische vrouwen vaker 

scheiden dan hetero- of homostellen. Ik 

heb in de media gezegd dat dit een positief 

teken is. Vrouwen kijken positief kritischer 

naar hun relatie en kiezen eerder voor hun 

eigen geluk. Lesbische vrouwen stellen 

hoge eisen aan hun relatie. Ze blijven niet 

tegen de klippen op bij elkaar als het niet 

meer goed zit. Bij mannen kan seks los-

staan van liefde, maar bij vrouwen over het 

algemeen niet. Zij voelen zich dus terecht 

sneller bedreigd als de ander vreemdgaat. 

Vreemdgaan leidt daardoor bij lesbische 

vrouwen vaker tot een breuk dan in man-

nenrelaties. Het hogere aantal scheidin-

gen kun je zien als een mislukking, maar 

ik vind het, uitzonderingen daargelaten, 

een goede ontwikkeling. Scheiden wordt 

vaak geproblematiseerd, maar dat doe ik 

nadrukkelijk niet. We leven gelukkig niet 

meer in een wereld waarin het huwelijk tot 

het einde van je leven moet duren.”  

   VERSCHILLEN
“Er zijn relaties waarin partners bijna vervloeien met elkaar: de eigen identiteit wordt opgegeven voor een gezamenlijke identiteit. Ze doen 

alles samen, hebben dezelfde kapsels, dragen dezelfde kleren en vinden dezelfde dingen leuk. Aan de andere kant kunnen er, juist om 

deze versmelting te vermijden, relaties ontstaan waarin de verbondenheid ver te zoeken is en beide partners zich extreem autonoom op-

stellen De vraag die hieronder ligt is: hoe gaan we om met de verschillen tussen ons. Want dat er verschillen zijn is zeker, ook als je allebei 

vrouw bent. Verschillen in behoeften, in ervaringen, in alleen of samen willen zijn, in introvert of extravert zijn, enzovoort. Door veel met 

elkaar te praten en goed te luisteren, ga je elkaar beter begrijpen. Dan kun je je echt verbonden gaan voelen met elkaar terwijl je allebei 

gewoon jezelf blijft, met je eigen voorkeuren, je eigen leven en je eigen sociale contacten. Zonder dat de ander zich daardoor bedreigd 

voelt. Dan is het ook extra leuk als je weer samen bent.”

   GEWELD
“Fysiek geweld tussen partners is niet iets dat ik vaak heb meegemaakt. De enkele keer 

dat er sprake van was, was de schaamte groot. ‘Ik heb geslagen en ik heb me laten 

slaan.’ Bij beiden wordt een grens gepasseerd. Door gelijk hulp te zoeken, kan erger 

worden voorkomen. Vaker heb ik mentaal geweld gezien, al vind ik de term ‘geweld’ 

daarvoor wel heel heftig. Het gaat om de ander onderdrukken, dreigen, isoleren, je 

partner geen ruimte geven. Je accepteert niet dat je partner ook dingen alleen wil 

ondernemen en niet altijd mee wil naar jouw ouders of jou mee wil hebben naar haar 

eigen ouders. De partner wordt volgzaam en wordt diep ongelukkig, of zij gaat weg. Het 

komt ook voor dat een partner totaal niet wil bewegen, heel star blijft, wat de ander ook 

voorstelt. Soms ligt hier psychische problematiek aan ten grondslag.”

   AANPASSEN
“Veel vrouwen hebben de angst dat als ze 

echt zeggen wat ze willen en echt voor zich-

zelf gaan staan, de ander hen misschien 

niet meer wil. Zo gaan sommige vrouwen 

samenwonen terwijl ze dat eigenlijk niet 

willen. Of een partner trekt bij jou in terwijl 

jij je huis daar eigenlijk te klein voor vindt. 

Of je gaat mee in de kinderwens van de an-

der, terwijl je zelf eigenlijk helemaal geen 

kinderen wilt. Dat is soms erg moeilijk om 

te zeggen. Dan ligt je aanpassen op de loer. 

Voor jezelf opkomen, je grenzen aangeven 

en jezelf uitspreken zijn vaak onderwerp 

van gesprek geweest. Evenals leren ruzie te 

maken en te herstellen.

Het onderwerp kinderen is de laatste tien 

jaar toegenomen in mijn praktijk. Door alle 

mogelijkheden zoals IVF is het steeds ge-

woner geworden dat vrouwen binnen hun 

relatie met een vrouw kinderen krijgen. Ik 

heb prachtige nieuwe vormen van ouder-

schap zien ontstaan.”

   BEDDENDOOD
“Beddendood verklaar ik hier-

bij tot verboden woord! Wat een 

verschrikkelijk woord. Deze term 

is een eigen leven gaan leiden en 

vrouwen zijn er zelf in gaan geloven 

dat het normaal is dat vrouwenstel-

len na een tijdje als zussen leven. Ik 

heb vrouwen in mijn praktijk gehad 

die zeiden: ‘We hebben geen seks 

meer en dat is logisch want de les-

bische beddendood hoort erbij’. 

Maar die beddendood is onzin! In 

iedere relatie verandert de seks, 

of je nou man of vrouw bent en 

hetero of homo. In het begin weet 

je niet van ophouden, op een ge-

geven moment wordt het minder 

en later merk je ‘Hee we heb-

ben het al een tijdje niet gedaan’.  

Zeker als er kinderen komen. Dan 

mag je blij zijn dat je een paar uur 

nachtrust hebt. Natuurlijk zijn je 

omstandigheden van invloed op je 

seksleven. Maar beddendood, nee 

dat bestaat niet.”

Met haar Praktijk voor Lesbische 

Hulpverlening (de enige in  

Nederland) heeft Ingrid Verbeek 

honderden vrouwen kunnen helpen.  

Ze blikt terug op haar carrière. 

“Het mooiste aan mijn werk vond ik de 

momenten waarop ik zag dat er een 

bevrijding in iemand plaatsvond, dat 

iets op z’n plek viel. Soms was ik de 

eerste aan wie een vrouw haar diepste 

pijn of geheim toevertrouwde. Dan 

had ze het gevoel van: jij begrijpt me, 

je stuurt me niet weg, ik ben niet raar, 

het is okay dat ik dit voel. Die zucht van 

opluchting. Daar doe ik het voor.  

De helft van mijn werk bestond uit 

coming out- en acceptatieproblemen, 

de andere helft uit hulpvragen als 

relatieproblemen, traumaverwerk-

ing, (sub-)assertiviteit, verdriet- en 

rouwverwerking, schuld- en schaamte-

gevoelens et cetera.  Ik was 24 jaar 

toen ik zelf op ontdekkingstocht ging 

in de lesbische liefde. Ik ben groot 

geworden in de tijd dat Joop den 

Uyl premier was. Hij sprak zich uit 

en kwam voor mensen op. Dat heeft 

invloed op mij gehad, ik kan ook slecht 

tegen onrechtvaardigheid.

Ik heb twintig jaar in Leiden gewoond 

en ben toen voor de liefde naar Gronin-

gen verhuisd. In Leiden was ik al actief 

in de vrouwenhulpverlening en was ik 

bezig met feminisme en gender- 

studies. In Groningen, in 1995, ben ik 

mijn Praktijk voor Lesbische Hulpver-

lening gestart. Het was en is de enige 

in Nederland. Ik vond het belangrijk om 

deze op te zetten want het gebeurde 

te vaak dat lesbische vrouwen zich niet 

gezien voelde in de reguliere hulpver-

lening. Dat een therapeut de vrouwen-

liefde te veel bagatelliseerde (‘Oh het 

maakt toch niks uit dat je verliefd bent 

op een vrouw’) als een vrouw blozend 

en stotterend haar geheim vertelde, of 

juist teveel problematiseerde (‘Daar zal 

je het wel héél moeilijk mee hebben’). 

Het is een doelgroep die te weinig 

gezien wordt. Ik wilde dat er echt  

aandacht was voor dat wat anders 

is, zodat het onderdeel kan gaan 

uitmaken van al het andere. Door te 

erkennen wat er anders is aan lesbisch 

of biseksueel zijn, normaliseer je 

het. En daar ging het mij om. Ik heb 

hopelijk met mijn zichtbaarheid en 

de zichtbaarheid van de praktijk een 

steentje bijgedragen zodat vrouwen 

zichzelf ook zichtbaarder hebben  

kunnen maken. Mijn mooiste herin- 

nering is Roze Zaterdag in Groningen 

2011. Ik had een stand op de infor-

matiemarkt en had op papier een 

lijn met leeftijden getekend waarop 

voorbijgangers konden zetten op welk 

moment zij hun coming out hadden. 

Ik heb honderden bezoekers gehad. 

Het was fantastisch om bevestiging 

te krijgen van zowel ex-cliënten als 

onbekenden hoe belangrijk het is dat 

ik een zo zichtbare praktijk heb. Het 

werd enorm gewaardeerd. Dat gaf een 

enorme energieboost, ik heb weken 

lopen dansen in mezelf! Ik vind het 

geweldig dat de enige Praktijk voor 

Lesbische Hulpverlening blijft bestaan. 

De naam, de website en het mailadres 

blijven hetzelfde. Alleen de therapeut 

en de plaats wijzigen. Yvette de Beer 

neemt het over, in Bussum. Wat ik nu 

ga doen? Uitrusten. En de tijd nemen 

om te kijken wat er op mijn pad komt. 

Er is hier in Groningen genoeg te doen, 

want als gevolg van de gaswinning is 

ook hier sprake van onrechtvaardig-

heid. Hoewel ik artikelen voor onder 

andere Zij aan Zij heb geschreven, heb 

ik niet de behoefte een boek over mijn 

werk te publiceren. Ik heb genoten, het 

is geweldig ge-weest. Wat ik lezeressen 

wil meegeven is de boodschap ‘wees 

jezelf en omarm dat je anders bent’ en 

daarbij het mooie gedicht van Hans 

Andreus. Je bent uniek. Daar gaat het 

om. Het is de maatschappij die ons 

anders maakt. Maar in de kern zijn wij 

natuurlijk net als alle andere mensen zo 

normaal als maar wat. Die boodschap 

wil ik meegeven.” 

‘Weken lopen dansen’

Ingrid Verbeek

Yvette de Beer

Hans Andreus
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