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2. Abstract
Gender minority adolescents, such as transgender, gender nonconforming, gender diverse and nonbinary youth, may face unique challenges with regard to online sexual communication. They may be
especially vulnerable for sexting-related risks. The aim of this study is to explore the sexting
experiences of gender minority youth among a school-based sample. This brief exploratory study
reports on a survey that was conducted among 1293 respondents with an average age of 14.79 years
old (SD = 1.97) in the Dutch-speaking area of Belgium, and compares engagement in sexting
experiences between cisgender and gender minority youth. The results of our exploratory study show
that gender minority adolescents were more likely to have ever been pressured to send a sexting
image. There were no significant differences with regard to receiving sexts, or receiving forwarded
sexts. None of the gender minority youth reported that they had forwarded a sexting image from
someone else, as opposed to 9.3% of cisgender youth who had forwarded a sext. Despite the
explorative nature of our study, the results suggest that gender minority youth may be at an increased
risk to experience sexting-related pressure. Additional research is needed to investigate the sexting
experiences of gender minority adolescents. Gender minority youth may benefit from education about
safer sexting, and specifically ways to cope with sexting-related pressure.
Jongeren die behoren tot een genderminderheid, zoals transgenders, gender non-conformiteit,
genderdivers en non-binaire jongeren, kunnen met unieke uitdagingen worden geconfronteerd met
betrekking tot online seksuele communicatie. Ze kunnen bijzonder kwetsbaar zijn voor sextinggerelateerde risico's. Het doel van deze studie is om de sexting-ervaringen van jongeren die behoren
tot een genderminderheid onder een schoolgaande steekproef te onderzoeken. Deze verkennende
studie rapporteert over een enquête die werd afgenomen bij 1293 respondenten met een gemiddelde
leeftijd van 14,79 jaar (SD = 1,97) in Vlaanderen en vergelijkt de betrokkenheid bij sexting-ervaringen
tussen cisgender- en jongeren die behoren tot een genderminderheid. De resultaten van deze
verkennende studie laten zien dat adolescenten die behoren tot een genderminderheid vaker onder
druk werden gezet om een sexting-afbeelding te sturen. Er waren geen significante verschillen met
betrekking tot het ontvangen van sexts of het ontvangen van doorgestuurde sexts. Geen van de
jongeren die behoren tot een genderminderheid meldde dat ze een sexting-afbeelding van iemand
anders hadden doorgestuurd, in tegenstelling tot 9,3% van de cisgenderjongeren die wel een sext had
doorgestuurd. Ondanks het verkennende karakter van deze studie, suggereren de resultaten dat
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jongeren die behoren tot een genderminderheid een verhoogd risico lopen om sexting-gerelateerde
druk te ervaren. Aanvullend onderzoek is nodig om de sexting-ervaringen van adolescenten die
behoren tot een genderminderheid te onderzoeken. Jongeren uit een genderminderheid kunnen baat
hebben bij voorlichting over veiliger sexting, en in het bijzonder over manieren om met sextinggerelateerde druk om te gaan.
3. Trefwoorden
Thema(’s)
Gender en diversiteit / Media
Trefwoord(en) Sexting, adolescents, transgender youth, non-binary youth, e-safety
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