Transgenderonderzoek?
10 vragen voor
onderzoeksoproepen
Het Transgender Infopunt (TIP) krijgt veel vragen om oproepen te delen van studenten en
onderzoekers voor papers, werkstukken, bachelor/masterproeven of doctoraatsprojecten. Om
tegemoet te komen aan deze vragen, stelt het TIP nu “10 vragen voor onderzoeksoproepen” voor.*
We hopen hiermee meer transparantie te scheppen voor transgender personen zodat zij een
geïnformeerde beslissing kunnen nemen over al dan niet deelnemen of reageren op deze oproepen.
Het Transgender Infopunt geeft zelf geen namen of contactgegevens door van trans personen, maar
er kan wel een oproep geplaatst worden op onze facebookpagina. We nodigen studenten en
wetenschappers dan ook van harte uit om onderzoeksoproepen tot deelname / respondenten aan te
kondigen via het TIP, maar we vragen dat deze aankondiging gepaard gaat met antwoorden op de
volgende vragen:
1. Wat is de specifieke doelstelling van het onderzoek? Wat wil je bereiken en waarom is dit
onderzoek nodig? Denk even na of je dit onderzoek ook zou doen bij cisgender personen?
2. Wie is / zijn de hoofdonderzoeker(s)? Aan welke opleiding of instelling ben je verbonden?
3. Wie financiert het onderzoek? Beschrijf eventuele belangenconflicten.
4. Is er goedkeuring van een ethisch comité? Ethische goedkeuring van een universiteit of een
ander wettelijk bestuur is noodzakelijk, maar niet voldoende, omdat het niet
noodzakelijkerwijs rekening houdt met culturele gevoeligheden. Deze ethische goedkeuring
moet in overeenstemming zijn met de gegevensbeschermingsregels zoals vastgelegd in EUwetgeving (EU-richtlijn 2002/58 / EG) en in de EU-algemene verordening
gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ("GDPR").
5. Hoe worden trans personen bij dit onderzoek betrokken?
6. Wat is de exacte doelgroep van de onderzoekspopulatie? Beschrijf geografische reikwijdte,
talen, leeftijd, etniciteit, … Kortom: welke inclusiecriteria hanteer je?
7. Zijn er kosten of reisvereisten, en is er compensatie voor deelnemers voorzien?
8. Hoe zullen de resultaten van dit onderzoek toegankelijk worden gemaakt voor trans
personen? Worden ze gepubliceerd in open access tijdschriften of via andere kanalen?
9. Wat is de beoogde (toekomstige) impact ervan op het leven van trans personen?
10. In welke mate houd je rekening met correct taalgebruik?
We geloven er in dat meer transparantie in transgenderonderzoek, samen met het betrekken van
trans personen in de opzet en begeleiding van het onderzoek, het vertrouwen (en dus deelname) van
de trans gemeenschap vergroot en de geldigheid van jouw onderzoek verhoogt. Neem deze lijst met
vragen en jouw antwoorden dus op in de communicatie met het TIP. Berichten die deze informatie
niet bevatten worden niet gedeeld, noch beantwoord.
* Deze nota is geïnspireerd door de TRICON paper van de International Transgender Health
facebookgroep, en het taal- en onderzoeksbeleid van de European Professional Association for
Transgender Health.

