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Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Voortman (GL)
over de monopoliepositie van het Vu medisch centrum (VUmc) in de
transgenderzorg (2017Z00566).
Hoogachtend,
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Voortman (GL) over de
monopoliepositie van het Vu medisch centrum (VUmc) in de transgenderzorg.
(2017Z00566)
2017Z00566
1
Universitair Medisch Centrum (LUMC) stoppen met het leveren van
transgenderzorg? 1)
Antwoord 1
Het LUMC/Curium biedt niet het volledige traject maar GGZ-behandeling aan
kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Ik heb begrepen dat het LUMC/Curium geen
nieuwe patiënten meer aanneemt, maar dat de behandeling van kinderen en
jongeren, die reeds in behandeling zijn, op de polikliniek van Curium wordt
voortgezet totdat zij volwassen zijn. Voor patiënten die al onder behandeling zijn
verandert er dus niets. Nieuwe patiënten worden doorverwezen naar het VUmc.
Zie ook mijn antwoord op vraag 2 en 3.
2
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat hiermee een monopoliepositie
ontstaat waardoor de positie van transgenderpatiënten mogelijk in het geding
komt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2
Het VUmc biedt al jaren als enige kliniek in ons land het volledige traject aan alle
doelgroepen, beschikt over specifieke expertise en hoogspecialistische kennis en
doet op basis daarvan een groot deel van de transgenderzorg. Naar aanleiding van
de groeiende wachtlijsten is het gesprek gestart over het ook elders verlenen van
de zorg. Zo wordt de afhankelijkheid van het VUmc verminderd. Dat beleid geldt
overigens onverminderd. Desgevraagd geeft het LUMC aan dat het team van de
gender polikliniek te klein is om naast de patiëntenzorg ook de werkzaamheden te
vervullen die horen bij de taak en opdracht van een expertisecentrum. De NZa is
op de hoogte en volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Zie ook mijn antwoord op
vraag 1 en 3.
3
Wat vindt u van deze ontwikkelingen in het licht van de in 2014 aangenomen
moties waarin de Kamer de regering onder andere verzocht om te zoeken naar
alternatieve locaties voor transgenderzorg? 2)
Antwoord 3
VWS organiseert twee keer per jaar een overleg met alle betrokken partijen, zoals
patiënten- en belangenorganisaties, aanbieders, verzekeraars en de NZa. Het doel
van dit brede overleg is om knelpunten en actuele ontwikkelingen te bespreken en
afspraken te maken. Toegankelijkheid en spreiding van zorg en de ontwikkeling
van zorgstandaarden voor transgenderzorg staan daar onder andere op de
agenda. Het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) is vorig jaar in opdracht
van VWS gestart met een zorgstandaard voor curatieve transgenderzorg in nauw
overleg met partijen. Wachttijden en spreiding van zorg zijn modules van deze
zorgstandaard.
Alle betrokkenen, inclusief het VUmc, vinden het wenselijk dat de zorg voor
transgenders beter gespreid wordt binnen Nederland. Het VUmc is hiervoor met
andere betrokkenen in gesprek en heeft ook afspraken met Nederlandse
ziekenhuizen die onderdelen van het behandeltraject uitvoeren. Er zijn naar
aanleiding van het recente bericht van het LUMC/Curium nog geen (nieuwe)
afspraken gemaakt tussen de UMC’s en andere ziekenhuizen over de zorg voor
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transgenders, aldus het VUmc. In afwachting hiervan zal het VUmc nieuwe
patiënten zo goed mogelijk helpen.
4
Bent u bereid om, in het licht van deze moties, in gesprek te treden met de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra om alternatieve locaties
voor de behandeling van genderdysforie te onderzoeken en de Kamer hierover te
informeren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
Ik ben voornemens om tijdens het komende periodieke overleg met alle
betrokken partijen dat voor aankomend voorjaar weer in de planning staat, het
onderwerp spreiding van zorg opnieuw te agenderen.

1) http://www.transvisie.nl/transvisie.nl/images/BriefRvB-MCA-2016-11-23.pdf en
http://www.transvisie.nl/transvisie.nl/images/behandeling%20transgenders%20Noordwest%20Ziekenhu
isgroep.pdf
https://www.curium-lumc.nl/2017/01/genderpoli-geleidelijk-afgebouwd/
2)Kamerstuk 31 016, nrs. 70 en 73
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