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Geachte Kamerleden,
Graag vragen wij uw aandacht voor het amendement op de begroting van VWS voor 2022 van de leden Simons en Gündogan
onder nummer 35925-XVI-36, welke op 7 december 2021 in stemming wordt gebracht.

Graag ondersteunen wij dit amendement inzake het ter beschikking stellen van 2,5 miljoen euro voor het uitvoeren van een
proeftuin triage in de genderzorg. Wij vragen uw fractie om voor het amendement te stemmen.

We zijn zeer gemotiveerd om de proeftuin gezamenlijk in 2022 te gaan starten. Hiertoe zijn wij in 2021 gezamenlijk de Alliantie
GGZ Genderzorg gestart, waarin alle GGZ-aanbieders van genderzorg samen met de patiëntenorganisaties zich inzetten voor
deze en andere opgaven in de psychologische indicatiestelling en zorgverlening in de genderzorg. Dit is niet de enige uitdaging,
maar heeft onze prioriteit. Ook het investeren in de uitbreiding van duurzame en kwalitatieve genderzorg, opleiding van in de
genderzorg gespecialiseerde psychologische zorgverleners en goede wachtlijstregistratie is op korte termijn geboden.

Als zorgverleners en vertegenwoordigers van de cliënten in de genderzorg benadrukken wij het urgente belang van het
verstevigen van triage in de genderzorg in combinatie met het versterken en uitbreiden van de reeds bestaande regionale
netwerken. Een proeftuinsetting waarin op verantwoorde wijze ervaring kan worden opgedaan is daarvoor het aangewezen
instrument. Beoogd wordt dat cliënten direct na aanmelding vanuit hun behandelwens en een gedegen klachteninventarisatie,
vanuit gestelde zorgzwaarte kunnen worden toegeleid naar diverse zorgpaden binnen zowel academische dan wel nietacademische zorg en binnen diverse GGZ-indicaties van basis tot specialistische zorg. Binnen regionale netwerken kan
gedurende het gehele zorgtraject voortdurende afschaling of opschaling van zorgzwaarte mogelijk zijn door intensieve
samenwerking. Zo krijgt de decentralisatie en netwerkvorming van de genderzorg verder gestalte.

We verwachten dat dit leidt tot de juiste zorg, voor de juiste cliënt op de juiste plek en zal bijdragen aan doelmatige en
kwalitatieve zorg. En tot een betere en efficiëntere benutting van de schaarse capaciteit aan zorgverleners. Dit zal een zeer
noodzakelijke impuls geven aan het terugdringen van de al jaren onacceptabel lange en sterk toenemende wachttijden voor
psychologische indicatiestelling. Deze zijn de eerste helft van 2021 verder toegenomen van gemiddeld 73 naar 96 weken1
(+32%) voor een sterk groeiende groep wachtenden: 3456 naar 5684 (+63%)2. Graag verwijzen we naar de brief van de Minister
van VWS van 24 november jl. inzake Voortgangsrapportage Kwartiermaker Transgenderzorg (CZ-1018092TK). Dergelijke lange
wachttijden gaan gepaard met ernstige gezondheidsrisico’s en extra kosten.

Wij willen gezamenlijk als beroepsgroep met de patiëntenorganisaties een triage protocol opstellen en een aanpak om de
proeftuin uit te voeren. We hebben hierover advies ingewonnen van de Inspectie Jeugd en Zorg (IGJ) en zijn de Inspectie
erkentelijk voor het meedenken. De kwartiermaker ondersteunt in zijn voortgangsrapportage aan uw Kamer van 24 november
2021 de ontwikkeling van triage en ziet ook geen belemmeringen in de huidige zorgstandaard om de zorg op deze manier in te
richten3. Dit maakt dat de in de proeftuin geleverde zorg onderdeel uit kan maken van de vergoede zorg. We zullen
zorgverzekeraars gedurende de proeftuin informeren over de voortgang.

1 Voortgangsrapportage Kwartiermaker Genderzorg, 22 november 2021, pag. 10: “Als er gekeken wordt naar het gewogen

gemiddelde, waarin rekening is gehouden met het aantal wachtenden per aanbieder (alle leeftijden), zien we dat deze is gestegen met
23 weken (van gemiddeld 73 weken naar gemiddeld 96 weken).”
2 Voortgangsrapportage Kwartiermaker Transgenderzorg, 24 november 2021, pag. 8: “Op dit moment zijn er 5.684 mensen die

wachten op een intake. Dat zijn er 2.228 (+63%) meer dan in januari 2021 (doordat er sprake is van dubbele inschrijvingen weten we
niet hoeveel unieke patiënten dit daadwerkelijk betreft).”
3 Voortgangsrapportage Kwartiermaker Transgenderzorg, 24 november 2021, pag. 13: “Tijdens het voorjaarsoverleg van 2021 is het

gesprek met het veld gestart over doelmatige zorg voor transgenderpersonen. Hierin kwam naar voren dat zowel Transvisie als één
van de zorgaanbieders het een wenselijke ontwikkelrichting voor de toekomst vindt als er snellere triage gaat plaatsvinden om
complexe en niet-complexe zorg van elkaar te onderscheiden om deze mensen onder te brengen in een passend zorgpad. V

sommige mensen is het passend de zorg in de academie te ontvangen, terwijl het waarschijnlijk voor een groter deel het passender is
om de zorg in decentrale netwerken te ontvangen. Wij ondersteunen deze denkwijze en zien geen belemmeringen in de huidige
zorgstandaard om de zorg op deze manier in te richten.”

De nood is zo hoog dat niet gewacht kan worden tot de implementatie van de nieuwe zorgstandaard op zijn vroegst in 2024 om
met triage binnen de setting van alle regionale netwerken praktijkervaring op te doen. Daarnaast zal de proeftuin triage de voor
de herziening van de zorgstandaard noodzakelijke inzichten en praktijkervaring opleveren. Het geld is nodig om dit
triagevoorstel op een verantwoorde manier landelijk te ontwikkelen binnen de regionale netwerken en de uitvoering nauwgezet
te monitoren en waar nodig bij te stellen op basis van ervaringen. Onderdeel van de proeftuin zal zijn een wetenschappelijke
evaluatie van de uitkomsten van de triage.

We zijn de Minister erkentelijk voor het genomen initiatief om de evaluatie en herziening van de zorgstandaard somatische zorg
te financieren. Helaas hebben we moeten vaststellen dat de Minister het amendement, dat om financiering voor deze proeftuin
triage genderzorg vraagt, heeft ontraden. We waarderen dat de Minister uitspreekt niet te willen treden in de
verantwoordelijkheid van het zorgveld. Deze verantwoordelijkheid nemen we graag, maar vragen van de Minister alleen om dit
financieel te faciliteren, net als bij de financiering van de evaluatie van de zorgstandaard.
We begrijpen dat het amendement op een zodanig tijdstip is ingediend dat weinig tijd resteerde voor de Minister om alle
informatie mee te kunnen wegen. Momenteel zijn we in constructief overleg met het Ministerie en vertrouwen erop om de
Minister van voldoende informatie te voorzien om het amendement te ondersteunen of aan de Kamer te laten. Mocht dat
onverhoopt niet lukken, dan hopen we dat u in de stemming het gezondheidsbelang van patiënten, een optimale benutting van
schaarse zorgcapaciteit en het nu echt op korte termijn terugdringen van de urgente wachtlijstproblematiek de doorslag wilt
geven.
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AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOGAN
Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).
II
In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).
Toelichting
De wachttijden in de genderzorg zijn, in tegenstelling tot de doelstelling van het kabinet, niet gehalveerd maar juist toegenomen.
Het is van groot belang voor de kwaliteit van de genderzorg en het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in
Nederland om die wachtlijsten te verkorten. Dit amendement beoogt een eerste stap te zetten in het vergroten van de
toegankelijkheid van de genderzorg en het verkorten van de wachtlijsten.
Voor het stellen van de indicatie genderincongruentie is een psychologische evaluatie in de zorgstandaard somatische zorg
opgenomen. Gemiddeld duurt het proces van diagnosestelling ongeveer negen maanden, na een gemiddelde wachttijd van
vierentwintig maanden. Pas na de indicatiestelling kan een patiënt starten met de somatische genderzorg:
hormoonbehandeling en chirurgie.
Een langere doorlooptijd van de psychische evaluatie is voor cliënten met een grote zorgbehoefte erg belangrijk. Bij cliënten die
in alle opzichten klaar zijn voor somatische zorg leidt de lange doorlooptijd echter tot frustratie, wantrouwen en hogere
zorgkosten. Het betekent namelijk dat de schaarse zorgcapaciteit wordt ingezet voor mensen die de zorg minder nodig hebben,
terwijl mensen met een grotere zorgvraag langer op de wachtlijst blijven staan.
In het oorspronkelijke begrotingsvoorstel is een bedrag opgenomen van € 2,5 miljoen onder subsidies (regelingen), onderdeel
van de ‘Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’. Met dit amendement wordt dit bedrag verdubbeld. Het is de
bedoeling van indieners om de inzet van de extra beschikbaar gemaakte middelen breder aan te wenden dan de in het originele
wetsvoorstel genoemde doelstelling door te investeren in de Proeftuin Triage Genderzorg. Hierbij stelt een taskforce van
genderzorgverleners en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties een triageprotocol op en voert het uit. De Proeftuin
Triage Genderzorg kan helpen de wachtlijsten te verkorten door degenen zonder contra-indicaties een lichter en korter
psychologisch traject te bieden voor indicatiestelling, terwijl degenen met contra-indicaties een toegesneden intensiever traject
kunnen aangaan.
Triage is bij elke vorm van zorg ingevoerd, en daar zou de genderzorg geen uitzondering op moeten zijn. Met de Proeftuin Triage
Genderzorg wordt vanaf het moment van aanmelding onderscheid gemaakt tussen complexe en niet-complexe indicatiestelling.
De uitvoering van de triage geschiedt door een speciaal team van psychologen, die daarvoor worden getraind en/of reeds
werkzaam zijn in de genderzorg. Zoals gebruikelijk vindt dit plaats op basis van ‘contra-indicaties’. De taskforce stelt de contraindicaties vast, besluit hoe deze worden toegepast, en ze houdt toezicht op de uitvoering. Op basis van ervaring kan het
triageprotocol worden geoptimaliseerd.
Zo krijgt ieder een passende indicatiestelling met zorg op de juiste plek, neemt de druk op het beperkt aantal genderzorg
psychologen af, kan de gemiddelde doorlooptijd omlaag en worden de wachttijden verkort. Mocht na triage blijken dat er toch
contra-indicaties naar voren komen en een intensiever traject nodig is, dan kan het aantal gesprekken worden uitgebreid.
Andersom geldt hetzelfde.
Het is van belang dat de Proeftuin Triage Genderzorg van start gaat in 2022, zodat de resultaten, inzichten en ervaringen van de
Proeftuin - na beoordeling van onafhankelijke medische experts en ervaringsdeskundigen - hun weg kunnen vinden naar de
nieuwe zorgstandaard die in 2024 wordt geïmplementeerd.
De dekking van dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2 Curatieve zorg.
Simons
Gündogan
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