
Gemaakt door: Joëlle Groot Roessink 

Vragen?     

Heb je nog vragen over aseksualiteit 
of wat je in deze flyer hebt gelezen. 

 
Stuur me hier een bericht: 

Insta: Theacemind_ 
Twitter: Theacemind_ 

Site/blog: http://joloxmusic.wixsite.com/theacemind 
Ik beantwoord je vragen graag      

 

Aseksualiteit 

Wat Is Dat Nou Echt? 

1 in 100 

= 

aseksueel 

http://joloxmusic.wixsite.com/theacemind


De Definitie van aseksualiteit 

De belangrijkste informatie om mee te beginnen:  Wat is aseksualiteit per definitie? 
Een aseksueel persoon voelt zich  niet seksueel aangetrokken tot anderen. 
Dit is dus geen bewuste eigen keuze (het is niet een celibaat). 

Mythe bustes                                                                        

Aseksuelen willen geen seks…. 

Fout, aseksuelen voelen zich niet seksueel aangetrokken 
tot anderen. Dat betekent niet dat ze geen seks willen. 
Sommige aseksuelen  willen inderdaad ook geen seks 
(vinden het bijvoorbeeld vies)  
Maar er zijn zeker ook aseksuelen die vinden seks niet 
erg (heeft misschien wel seks voor zijn/haar partner)  
Maar een aseksueel  kan dus wel seks willen. 
 
Aseksuelen worden niet verliefd….. 
Fout, aseksuelen voelen misschien seksueel niets voor 
iemand maar misschien wel romantisch . 
Dit wordt op de volgende bladzijde  uitgelegd. 

 
De A in LGBTQIA+ staat voor Allies…. 
Fout, de a staat voor aseksualiteit . Dit is namelijk een oriëntatie, net zoals de andere 
letters van  LGBTQIA+ . 
Alies zijn mensen die supporters zijn voor LHBT mensen. Dit is dus geen oriëntatie. 
 
Aseksuelen worden niet gepest, ze hebben het niet slechter dan hetero’s…. 
Fout, we leven in een hele seksuele wereld: kijk maar naar reclames en advertenties. 
Velen gebruiken seksualiteit om ‘iets’ te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan shirtless 
mannen, dat trekt mensen aan om het product misschien te kopen. 
Mensen gebruiken het wordt ‘aseksueel’ vaak op een spottende manier. 
Aseksuelen horen vaak dat ze de juiste niet hebben gevonden of dat die gene ze wel 
kan fixen. Waarmee ze dus niet serieus worden genomen. 

Benaming die je misschien niet kent: 
Demisexueel: een vorm van seksualiteit die  
voorkomt bij personen, die doorgaans enkel een seksuele 
drift ervaren wanneer zij een sterke  
emotionele band met de partner hebben.  
De term wordt vaak gerelateerd aan aseksualiteit. 
 

Diepte in liefde??!! 

Seksualiteit…..liefde, er zit meer diepte in dan je denkt! 
De seksualiteit wordt tegenwoordig vaak benoemd,  
Hier zijn al veel namen voor bedacht. 
Echter is liefde zoveel dieper dan alleen een seksualiteit. 
 
Hoe kan het namelijk dat een aseksueel bijvoorbeeld  ook bi is? 
 
Romantisch… 
Aseksuelen benoemen dit vaak, hun romantische voorkeur is namelijk erg belangrijk 
voor ze.  
Voorbeelden zijn: een aseksueel kan aseksueel en …... 
• biromantisch  
• aromantisch 
• heteroromantisch 
• homoromantisch 
• demiromantisch 
• panromantisch 
• etc. zijn 
Maar een seksueel kan dat ook: misschien heeft een hetero wel eens iemand van het 
zelfde geslacht leuk gevonden op een niet seksuele manier, diegene kan dan hetero-
seksueel biromantisch zijn. Zo kan elk boven benoemde romantische benaming ook 
voor een seksueel persoon van toepassing zijn. 

Aseksuelen symbolen: 
• Zwarte ring om rechter middelvinger. 
• Taart = beter dan sex 
• de Schoppenaas of Hartenaas, waarbij 

Aas (Engels: Ace) dan als afkorting gezien 
wordt van aseksualiteit (asexuality) 

20 tot 26 oktober  2019 

(Elk jaar in oktober) 

 
AVEN 

Asexual Visibility & Education Network 
Een site waar je informatie kan vinden 
over aseksualiteit, maar waar ook een hele 
community op zit. Zo leer je misschien  
andere  Aseksuelen kennen. 


