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Geachte mevrouw van den Boom,
Uw brief van 23 november jl. is besproken binnen de vergadering van de raad van bestuur. In uw brief
lezen wij uw grote bezorgdheid over de afname van het aantal locaties waar uw leden nog terecht
kunnen voor een behandeling binnen Nederland.
Van onze kant geldt dat wij van mening zijn dat wij niet langer op een verantwoorde wijze uitvoering
kunnen geven aan de uitvoering van deze operaties. De deskundigheid en vaardigheid van dr. Kanhai
staat daarbij absoluut niet ter discussie. Ons besluit is met name ingegeven vanwege het gegeven dat
dr. Kanhai binnen ons ziekenhuis de enige medisch specialist is die voldoende kennis en vaardigheden
bezit om deze operaties goed uit te voeren. Dit vinden wij te kwetsbaar.
Op het moment dat dr. Kanhai afwezig is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, vakantie of
studiebijeenkomsten, is er onvoldoende deskundigheid en vaardigheid binnen ons ziekenhuis om de
zorg over te nemen. Dit probleem kan zich met name voordoen in de nazorg en bij complicaties. Omdat
wij verantwoordelijk zijn voor continuïteit van zorg vinden we een ‘back-up’ noodzakelijk.
Nu binnen ons eigen ziekenhuis geen ‘back-up’ bestaat is er ook gekeken naar een ‘back-up’ buiten ons
ziekenhuis. Daarbij is gekeken naar het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het
Universitair Medisch Centrum Groningen of met het VUmc. Dit heeft om verschillende redenen helaas
niet geleid tot een overeenkomst.
Wij blijven daarom bij ons standpunt dat wij de genderchirurgie afstoten. De patiënten die op 1
december 2016 op de wachtlijst stonden worden nog geopereerd. Ook de geplande correctie ingrepen
worden nog uitgevoerd. Nieuwe patiënten worden niet meer toegelaten.
Wij realiseren ons dat het aanbod van locaties voor genderchirurgie hiermee afneemt maar laten het
belang van continuïteit in de zorgverlening prevaleren. Ook dat is van groot belang voor de individuele
patiënt.
Met vriendelijke groet,
F. Haak
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