
Waarom conversietherapie niet legaal zou mogen zijn in Nederland? 
 
In Nederland denken wij dat homoseksuelen gelijk behandeld worden. Helaas is dat 
niet zo, op vele vlakken zijn mensen van LHBTI+ nog niet gelijk aan de 
heteroseksuelen. Conversietherapie, ook wel homotherapie of reparatietherapie 
genoemd, is hier helaas een voorbeeld van. 

Maar wat is conversietherapie eigenlijk precies? Bij conversietherapie wordt er 
geprobeerd iemand zijn seksualiteit te veranderen naar heteroseksueel. Sinds kort 
is het in Duitsland illegaal om als minderjarige naar conversietherapie te gaan. Dit 
is een zeer belangrijke verandering, want nu kun je als ouder je kind hier niet meer 
in conversietherapie laten gaan. In Nederland mag dit helaas nog wel. Wanneer een 
ouder het niet oké vindt dat zijn of haar kind homoseksueel is, kan hij of zij het 
kind naar conversietherapie sturen. 

Waarom zou conversietherapie verboden moeten worden?  
Het doel van conversietherapie is dat je seksualiteit verandert. Sommige mensen 
zien het zelfs als een soort genezing van een ziekte. De methoden die in sommige 
landen worden toegepast zijn traumatiserend en persoonlijk kan ik me niet 
voorstellen dat het zou werken. Hoe de methoden zijn in Nederland zijn niet 
duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het voornamelijk gebaseerd is op het geloof. De 
therapie wordt voornamelijk aangeboden door baptisten. Strenggelovigen die deels 
bekend staan om hun haat tegenover homoseksuelen. Het is dus niet gek dat zij de 
conversietherapie aanbieden.  

Ook wordt er in verschillende artikelen die ik heb gelezen en interviews die ik heb 
gezien gesproken over de methoden die er worden toegepast. Er wordt verteld over 
elektrische schokken die worden toegediend en ziekmakende middelen. Een man 
vertelt in een interview hoe hij werd geslagen met een bijbel zodat de zogenaamde 
demon die zijn homoseksualiteit veroorzaakte zou verdwijnen. Dit zijn allemaal 
verhalen over conversietherapie in het algemeen, maar als de therapie ook zo zou 
zijn in Nederland lijkt het mij duidelijk dat dit verboden moet worden. Er wordt 
namelijk gezegd hoe dit traumatiserend werkt en het niet helpt bij het veranderen 
van je seksualiteit. Ik denk dat je juist in therapie moet om over het trauma heen te 
komen van de conversietherapie. Het werkt dus alleen maar negatief en ik zie geen 
goede redenen om de conversietherapie niet te verbieden. 

Maar helaas denkt niet iedereen er zo over, homoseksualiteit wordt nog steeds 
gezien als een ziekte door sommige mensen. Ik hoop dat ik degene die dit blog leest 
overtuigd heb dat conversietherapie echt schadelijk is. En dat het verboden zou 
moeten worden. We zijn allemaal mens en op welk geslacht we vallen zou dat niet 
mogen veranderen. 
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