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Amsterdam, 9 juni 2016,

Betreft: Nieuwe wachtlijst na "groen licht" voor behandeling

Geachte heer Den Heijer,
Met teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw overzicht met wachtlijsten per mei 2016,
zoals deze gepubliceerd is op uw website en ter volledigheid is bijgesloten bij deze brief. Tot onze
verbazing blijkt er een nieuwe wachtlijst ontstaan te zijn na het stellen van de diagnose, het
"groene licht". Deze staat onder de noemer 'Cross-sex hormoonbehandeling'.
Vroeger was het zo dat patiënten de dag na de vergadering van het genderteam direct al konden
starten met de hormoonbehandeling. De laatste maanden zagen we een nieuwe wachtlijst
opkomen ná vaststelling van de diagnose, die langzaam aangroeide tot 8 weken. In mei echter
geeft u zelfs aan dat de wachtlijst '< 12 weken' bedraagt. Dit sluit aan bij meldingen die bij de
patiënten- organisatie zijn binnengekomen. Wij hebben zelfs gehoord van transgender personen
die in februari al groen licht kregen en pas in juli terecht konden voor hun eerste afspraak bij de
endocrinoloog.
Wij verzoeken u vriendelijk om ons nader te informeren in deze kwestie;
In de eerste plaats horen we graag wat de exacte wachtlijst is. Een term 'minder dan 12 weken' is
niet voor een enkele uitleg vatbaar. Daarmee wordt in onze ogen niet meer voldaan aan de
verplichting die u heeft de wachtlijsten te publiceren. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet hierop
toe.
Ten tweede verzoeken we u om ons te informeren en te blijven informeren over de kennelijke
problemen die zijn ontstaan waardoor de wachttijd opgelopen is.
Ten derde vragen wij u wat de stand van zaken is omtrent decentralisatie van de
endocrinologische begeleiding. U heeft in ons laatste overleg aangegeven dat er een kleine poule
van endocrinologen in het land reeds beschikbaar is en dat uitbreiding gezocht wordt. In dat licht
bevreemd het ons dat transgender personen met gestelde diagnose niet op een kortere termijn
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geholpen kunnen worden op andere locaties.
Uiteraard horen we natuurlijk ook graag uw oplossingen voor deze nieuwe wachtlijst.
Tenslotte stellen we ook in mei vast dat de 'reguliere' wachttijd van aanmelding tot aan de
diagnostiek is opgelopen tot maar liefst 38 weken (18 + 20). Graag horen we van u welke
concrete inspanningen er genomen worden om dit niet verder te laten escaleren.
De patiëntenorganisatie is uiteraard op de hoogte van en betrokken bij de ontwikkeling van de
somatische zorgstandaard die dit moet gaan reguleren. Echter, onlangs is ons door het
Kennisinstituut van Medisch Specialisten medegedeeld dat de ontwikkeling hiervan zeker zo'n 2 à
3 jaar gaat duren. Dit biedt dus geen oplossingen voor de patiënten op uw wachtlijst of
anderszins op de korte termijn. Partijen zijn het erover eens dat de huidige situatie onwenselijk is.
Dit geldt dus zeker voor een verdere verslechtering. Wij kaarten de kwestie daarom nogmaals aan
bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Wij vernemen graag uw reactie,

Hoogachtend,
Het bestuur van Patiëntenorganisatie Transvisie,
Namens deze,

Mw. drs. E.M. van den Boom
Voorzitter

Cc:
-

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
Cliëntenraad VUmc

Wachttijden Transgendertraject
Stand mei 2016

Wachttijd

Kinderen en adolescenten
Intake (Na de intake zijn er geen wachttijden voor eventuele < 12 weken
puberteitsremming en cross-sex hormonen)

Volwassenen
Screening volwassenen

18 weken1)

Start diagnostiek

20 weken2)

Cross-sex hormoonbehandeling

< 12 weken

Chirurgie 3) 4) 5)
Wachttijden gaan in vanaf het moment dat er aan alle gestelde
voorwaarden is voldaan (zie punt 3)
MV

VM

Vaginaplastiek

< 12 weken

Darm vagina plastiek

20 weken

Borstvergroting

Geen6)

Secundaire correcties genitale chirurgie

Individueel

Adamsappel correctie

31 weken7)

Stemverhogende operaties

15 weken7)

Aangezichtschirurgie

Individueel 8)

Borstverwijdering (Mastectomie)

< 12 weken 9)

Borstverwijdering (Mastectomie) i.c.m. met verwijderen
baarmoeder en eierstokken.

16 weken

Verwijdering baarmoeder en eierstokken

19 weken

Verwijdering baarmoeder en eierstokken en vagina
(colpectomie) middels robotchirurgie

39 weken

Verwijderen van vagina (Colpectomie)

31 weken10)

Metaidoioplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)

20 weken

Phalloplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)

36 weken11)

Overige Informatie:
1. De plaatsing op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van de aanmelding bij het
genderteam
2. De aangegeven wachttijd is de wachttijd tussen screeningsgesprek en start diagnostiek.
3. De aangegeven wachttijden gelden voor patiënten die oproepbaar zijn en dus aan alle
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen o.a. genitale epilatie voor MV
transseksuelen, epilatie van de donorsite van de phalloplastiek voor VM transseksuelen,
goed ingestelde bijkomende aandoeningen (b.v. diabetes ), een verantwoord gewicht en,
indien van toepassing, gestopt zijn met roken.
4. Normaliter wordt een periode van ca. 3 maanden tussen 2 operatieve ingrepen
aangehouden.
5. De wachttijd voor een operatie is mede afhankelijk van beschikbaarheid operateur.
6. Mamma augmentatie (borstvergroting) wordt in Nederland niet vanuit het basispakket
vergoed. In VUmc wordt er geen combinatie operatie met een vaginaplastiek uitgevoerd.
Een borstvergroting kan wel door de plastisch chirurgen van het VUMC worden uitgevoerd,
maar deze vindt dan plaats in de Jan van Goyen kliniek na consultatie in het VUMC.
7. Er worden ook KNO operaties in centra uitgevoerd die niet verbonden zijn aan
genderteams.
8. Conform afspraken met het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) wordt
aangezichtschirurgie uitsluitend vergoed na een individueel indicatiebeleid. Veelal worden
deze operaties lang na het primaire transitietraject uitgevoerd. Het KZcG heeft geen cijfers
beschikbaar over het aantal patiënten met deze wens.
9. De afdeling Plastische Chirurgie van VUmc opereert regelmatig in de Jan van Goyen Kliniek
te Amsterdam. Ook opereren zij, evenals de afdeling Gynaecologie, in het Amstelland
Ziekenhuis zodat meer OK capaciteit binnen VUmc beschikbaar blijft voor grote complexe
chirurgie. Mastectomieën worden meestal in de Jan van Goyen Kliniek uitgevoerd. In
sommige gevallen acht het genderteam een operatie buitenshuis niet verstandig.
10. Een colpectomie moet uitgevoerd worden voorafgaand aan een metaidoioplastiek of
phalloplastiek waarbij ook een plasbuis wordt geconstrueerd.
11. De ingreep bestaat uit tenminste 2 stappen. Vaak zijn meer dan 2 operaties nodig.
Het genderteam is te bereiken middels het verzenden van een mail naar:
genderteam-poli@vumc.nl of telefonisch 020 4440542 op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur.

