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Samenvatting 

De wachttijden voor genderzorg zijn fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de 
kwartiermaker transgenderzorg heeft verzameld, en de minister van VWS heeft 
gestuurd aan de Tweede Kamer.  
 
Er zijn veel momenten waarop de genderzorg cliënt in de wacht kan komen te 
staan: bij de aanmelding, op de wachtlijst voor psychologische zorg, de wachttijd 
tijdens de psychologische indicatiestelling, op de wachtlijst voor endocrinologische 
zorg en op de wachtlijst voor elke afzonderlijke chirurgische ingreep.  
 

 
De beschikbare cijfers laten zien dat de wachttijden voor zowel psychologische 
zorg (de cijfers kennen geen onderscheid tussen behandeling en indicatiestelling) 
als voor chirurgische ingrepen ruim boven de norm liggen die medisch verantwoord 
is, en bovendien nog stijgen. De wachttijd voor endocrinologische zorg 
(hormoonbehandeling) ligt nog wel binnen die norm. 
 
Onderstaande figuren illustreren dit. Voor psychologische zorg en 
endocrinologische zorg geeft de groene balk de gewogen gemiddelde wachttijden 
weer: de gemiddelde wachttijd gemeten bij alle aanbieders, gecorrigeerd voor het 
aantal wachtenden (psychologische zorg) en capaciteit (endocrinologische zorg). 
Hoe groter, hoe meer gewicht. Voor de chirurgische zorg zijn minder cijfers 
beschikbaar, maar geven de wachttijden bij het AUMC de beste benadering. De 
specialisten van het AUMC voeren verreweg de meeste chirurgische ingrepen uit. 
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Het aantal transgender personen dat wacht op 
zorg is alleen bekend voor de psychologische 
zorg. Hoewel hier dubbelingen in kunnen zitten 
doordat cliënten zich inschrijven bij meerdere 
aanbieders, is ook hier de stijgende trend 
duidelijk. Het faillissement van Stepwork 
betekent bovendien dat nog meer wachtenden 
elders ondergebracht moeten worden.  

 
De totale doorlooptijd van het traject somatische genderzorg ligt 
gemiddeld op 187 weken (3,5 jaar), een stijging van 27% ten 
opzichte van 2018. Voor cliënten die meerdere chirurgische 
ingrepen nodig hebben (wat vaak het geval is) kan de wachttijd 
oplopen tot 8 jaar.  
 
We constateren dat de minister van VWS in de kamerbrief van 24 
november jl. op belangrijke punten onjuiste conclusies trekt. Zo is 
de behandelcapaciteit van de psychologische zorg tussen 2018 en 
2021 niet met 125% maar met 75% toegenomen, is de suggestie 
dat normen voor chirurgische zorg binnen handbereik zijn onjuist 
en is het aantal wachtenden op psychologische zorg op basis van 
de cijfers in de voortgangsbrief niet met 154% maar met 211% 
gestegen.  
 
Belangrijker dan de discussie over de exacte aantallen is de trend. 
In 2018 waren de wachttijden al te lang. En sindsdien zijn ze 

toegenomen, ondanks de inspanningen van VWS, zorgverzekeraars, zorgaanbieders 
en patiëntenorganisaties. Het aanbod is weliswaar toegenomen, maar kan de 
sterke toename van de vraag niet bijbenen. De lange wachttijden voor 
psychologische zorg hebben het effect van een stuwdam op de overige somatische 
zorg: als de problemen bij de psychologische zorg snel opgelost worden, zou de 
problematiek met het volledige gewicht verplaatsen naar de somatische zorg.  
 
De nieuwe cijfers bevestigen het beeld dat de problemen in de transgenderzorg zo 
groot zijn en zo snel groeien dat niet meer kan worden verwacht dat zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars die zelf kunnen oplossen. Om de markt voor transgenderzorg in 
balans te krijgen is een interventie van de overheid nodig die verder gaat dan de 
huidige maatregelen. 
 
Tot slot constateren we dat de cijfers uit de voortgangsbrief van de kwartiermaker 
niet op alle onderdelen compleet zijn, en dat informatie ontbreekt waarmee de 
doorstroom goed gemonitord – en daarmee beter gemanaged – kan worden: 
- gemiddelde doorlooptijden van de verschillende behandelingen; 
- onderscheid naar de verschillende wachttijden zoals vermeld in de 

zorgstandaard; 
- uitsplitsing tussen psychologische behandeling en diagnosestelling; 
- aantal transpersonen in behandeling bij alle ggz-zorgaanbieders; 
- aantallen wachtenden voor endocrinologische zorg en chirurgische zorg;  
- capaciteit en aantal cliënten in behandeling bij de chirurgische zorg; 
- monitoring gezondheidsklachten door wachten; 
- snellere beschikbaarheid van wachtcijfers. 
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1.   Inleiding 

Aanleiding 
De wachttijden voor genderzorg zijn fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de 
kwartiermaker transgenderzorg heeft verzameld, en de minister heeft gestuurd aan 
de Tweede Kamer. Transvisie heeft ons gevraagd die cijfers te analyseren. In dit 
rapport geven we onze bevindingen weer.  
 

Doel van dit rapport 
Het doel van dit rapport is drieledig: 
1. Inzicht te geven in de beschikbare gegevens over wachttijden voor genderzorg; 
2. De conclusies te toetsen die de beleidsmakers van VWS trekken uit de 

wachttijdcijfers; 
3. Te analyseren welke cijfers bruikbaar zijn en welke ontbreken om tot goede 

stuurinformatie te komen, en op basis daarvan aanbevelingen te doen 
waarmee het informatiegehalte van de wachttijdcijfers vergroot zou kunnen 
worden. 

 

Onderzoeksvragen 
In dit rapport geven we een antwoord op de volgende vragen: 
- Welke normen gelden voor de wachttijden in de transgenderzorg? 
- Hoe ziet een traject in de transgenderzorg eruit? 
- Welke cijfers zijn nodig voor een goed inzicht in de wachttijden? 
- Welke cijfers zijn beschikbaar? 
- Welke cijfers ontbreken? 
- Hoe betrouwbaar zijn de cijfers? 
- Hoe bruikbaar zijn de cijfers? 
- Hoe hebben het aantal wachtenden, de wachttijden en de capaciteit zich sinds 

2018 ontwikkeld? 
- Hoe verhouden de wachttijden zich tot de Treeknormen? 
- Hoe verhouden de wachttijden zich tot de beleidsdoelstellingen van VWS?  
 
Voordat we de resultaten hiervan weergeven schetsen we eerst kort de momenten 
in de behandeling waarin de cliënt in de wacht staat. We sluiten af met 
aanbevelingen voor verbetering.  
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2. Normen aanvaardbare wachttijden 

In het Nederlandse zorgstelsel geldt behalve kwaliteit en betaalbaarheid ook de 
toegankelijkheid van zorg als publiek belang dat door het stelsel moet worden 
geborgd. De toegankelijkheid van zorg gaat onder andere over de vraag of de 
capaciteit van het zorgaanbod voldoende is om alle cliënten met een bepaalde 
zorgbehoefte te kunnen helpen. 
 
Partijen in de zorg gebruiken de zogeheten ‘Treeknormen’ als normering voor 
aanvaardbare wachttijden in gevallen dat de zorg niet direct geleverd kan worden 
bij cliënten voor wie een zorgaanbieder gevonden is. Op basis van de Treeknormen 
is specifiek voor de transgenderzorg nadere invulling gegeven aan de normen voor 
wachttijden in de kwaliteitsstandaarden psychische transgenderzorg en 
transgenderzorg somatisch. Deze normen zijn als volgt. 
 
Tabel 1. Normen wachttijden transgenderzorg1 

Onderdeel Norm wachttijd 

Psychologische zorg 6 weken 

Psychologische indicatiestelling 6 weken 

Endocrinologische zorg (hormoontherapie) 6 weken 

Chirurgische zorg: pre-operatief consult 6 weken 

Chirurgische zorg: ingreep na pre-operatief consult 8 weken 

 
De noodzaak voor normering van wachttijden specifiek voor tansgenderzorg komt 
voort uit wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat wachttijden voor 
transgender personen de zorg kunnen belemmeren en het psychisch functioneren 
nadelig kunnen beïnvloeden2. Problemen die kunnen ontstaan bij te lang wachten 
zijn psychische problemen, belemmeringen in sociale participatie (studie, werk, 
sociaal), alcohol- en drugsmisbruik en ander zelfdestructief gedrag, inclusief 
suïcidaal gedrag3.  
  

 
1 Bronnen: Kwaliteitsstandaard psychische transgenderzorg, 2017 en Kwaliteitsstandaard 
transgenderzorg somatisch, 2018 
2 Bron: Good Practice Guidelines For The Assessment And Treatment Of Adults With Gender 
Dysphoria, Royal College of Psychiatry, 2013 
3 Bron: Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Gooren L, et al. Endocrine Treatment of Gender- 
Dysphoric/Gender- Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin 
Endocrinol Metab. 2017; 102:3869-3903 
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3. Waar wachten we op? 

Voordat we kijken naar de cijfers is het goed om langs te lopen welke momenten 
cliënten in de wacht staan voor genderzorg vanaf het moment dat de cliënt zicht 
meldt, doorgaans op verwijzing van de huisarts. Aan dit moment is voor de 
transpersoon in kwestie al een flink proces voorafgegaan. Voor dit rapport richten 
we ons op het proces dat transgender personen doorlopen gedurende hun transitie, 
en dus ‘in zorg’ zijn. De linker kolom heeft betrekking op de psychologische 
behandeling, de rechter kolom heeft betrekking op het somatische zorgtraject. Met 
name ten aanzien van de somatische zorg leven bij transgender personen 
uiteenlopende behandelwensen. 
 
Figuur 1. Proces genderzorg 
 

 
In de figuur is te zien dat het proces start met een aanmelding bij een GGZ-instelling 
of een UMC. Dat kan een aanmelding zijn voor psychologische zorg en begeleiding 
of een aanmelding voor somatische zorg. Volgens de kwaliteitsstandaard 
somatische transgenderzorg is voor toelating tot deze zorg een psychologische 
indicatiestelling vereist. 
 
De capaciteit voor deze indicatiestelling is beperkt. Nadat de aanmelding 
geaccepteerd is komen cliënten dus eerst op een wachtlijst. De wachttijd voor de 
indicatiestelling bedraagt dit jaar gemiddeld 93 weken (waarbij geen onderscheid 
bestaat in de cijfers tussen zorg en indicatiestelling). Onbekend is hoe lang cliënten 
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moeten wachten nadat zij aangemeld zijn maar nog niet op de wachtlijst zijn komen 
te staan. 
 
Dan volgt het traject van psychologische indicatiestelling. Wat in algemeenheid 
geldt voor veel zorgtrajecten, geldt in het bijzonder voor de indicatiestelling 
genderzorg: cliënten zijn vooral aan het wachten op de volgende stap. De 
psychologische indicatiestelling ken een lange doorlooptijd met meerdere 
consulten. Behandeltijd wordt hierdoor als wachttijd ervaren. Cliënten die al zeker 
zijn van hun zaak beschouwen de doorlooptijd van de indicatiestelling dus ook als 
wachttijd. De indicatiestelling is maatwerk, en over de duur ervan ontbreken 
precieze cijfers. Naar verluidt worden gemiddeld 6 tot 9 gesprekken gevoerd met 
een psycholoog of psychiater. Die gesprekken vinden met tussenpozen plaats, wat 
betekent dat de doorlooptijd van de indicatiestelling gemiddeld 6 tot 9 maanden 
(25 tot 39 weken) kan bedragen. 
 
De feitelijke somatische zorg bestaat uit verschillende stappen. Elk van die stappen 
heeft een eigen wachttijd, die uiteenloopt van gemiddeld 6 weken voor 
endocrinologische zorg4 en 16 tot 119 weken voor complexe chirurgische ingrepen5. 
In de meeste gevallen zijn meer chirurgische ingrepen nodig. Veel voorkomend zijn 
bijvoorbeeld voor transvrouwen de combinatie van vaginaplastiek en 
aangezichtschirurgie, en voor transmannen de combinatie van borstverwijdering 
(masectomie), verwijdering baarmoeder en phalloplastiek. Voor elke afzonderlijke 
chirurgische ingreep vangt voor de cliënt dan weer een nieuwe wachttijd aan.  
 
De wachttijd kent ook een bureaucratische component. Bij veel van de 
deelbehandelingen verlengt het wachten op de uitkomst van de vergoedings- en 
machtigingsprocedure bij zorgverzekeraars de totale wachttijd of zijn afspraken met 
zorgverleners nodig om informatie aan te leveren voor deze procedures. Dit speelt 
bijvoorbeeld bij aangezichtschirurgie en ontharing.  
 
Uitgaande van het wachtproces zoals geschetst in het vorige hoofdstuk zijn de 
belangrijkste momenten waarop cliënten moeten wachten gedurende het gehele 
traject: 
A. de wachttijd tussen de aanmelding en de plaatsing op de wachtlijst; 
B. de wachttijd voor de start van de intake voor psychologische zorg (behandeling, 

diagnostiek en indicatiestelling voor somatische zorg); 
C. de wachttijd gedurende de diagnostiek en indicatiestelling; 
D. de wachttijd voor endocrinologische zorg (hormoonbehandelingen); 
E. de wachttijd voor chirurgische zorg (operatieve ingrepen aan primaire en 

secundaire geslachtsorganen en het gelaat), die bestaat uit: 
E1. de wachttijd tot het preoperatief consult; 
E2. de wachttijd tot de ingreep na het preoperatief consult. 

 
Hieronder zetten we de huidige wachttijden van het volledige somatische 
zorgtraject af tegen bijbehorende normen. In dit overzicht zijn niet opgenomen de 
hersteltijd tussen de endocrinologische behandeling en de chirurgische 
behandeling en de bureaucratische wachttijd die verstrijkt tussen de aanvraag het 
verkrijgen de machtiging en tijdens het oplossen van vergoedingsproblemen. 
  

 
4 Bron: Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg oktober 2021, tabel 4. 
5 Bron: Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg oktober 2021, tabel 5. De maximale 
wachttijd is 830 dagen (=119 weken) voor het pre-operatief consult voor phalloplastiek bij het 
Amsterdam UMC. 
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Tabel 2. Huidige wachttijden somatisch genderzorgtraject 
Onderdeel Wachttijd Norm 

A. Aanmelding onbekend geen 

B. Start psychologische 
indicatiestelling 

94 weken 6 weken 

C. Diagnostiek en indicatiestelling 
(tijdens het zorgtraject) 

25 – 39 weken Geen 

D. Endocrinologische zorg 6 weken 6 weken 

E1. Chirurgische zorg: pre-operatief 
consult 

16 – 118 weken 6 weken 

E2. Chirurgische zorg: ingreep Onbekend 8 weken 

Totaal 
140 – 257 weken  

(3-5 jaar) 
26 weken  
(half jaar) 

 
De totale tijd die een cliënt in de wacht zit voorafgaand en tijdens de transitie – 
vanaf het moment van aanmelding tot en met de chirurgische ingreep - bedraagt op 
dit moment gemiddeld 3 tot 5 jaar. Waarbij we uitgaan van slechts 1 chirurgische 
ingreep, en zonder informatie over de wachttijden voor aanmelding en chirurgische 
ingreep. Zoals hiervoor vermeld zijn in de praktijk vrijwel altijd meerdere ingrepen 
nodig. De totale wachttijd tijdens het traject kan dan oplopen tot 8 jaar. 
 

De bronnen van de cijfers in tabel 2 zijn: 
B. Start psychologische indicatiestelling: voortgangsbrieven kwartiermaker. 

Gewogen gemiddelde wachttijd voor alle aanbieders, alle leeftijden. Wij hebben 
dit cijfer herberekend inclusief (de rechtsopvolger van) Stepwork. Op basis van 
voortschrijdend inzicht bij de kwartiermaker hebben we het aantal wachtenden 
bij Stepwork neerwaarts bijgesteld tot 440. 

C. Diagnostiek en indicatiestelling: onderzoek van Zorgvuldig Advies en Transvisie 
uit november 2019 over ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg. 
Daar staat op blz. 36: “Het psychologisch diagnostisch traject duurt gemiddeld 
langer dan 9 maanden”. Wij hebben hierin enige spreiding aangehouden. 

D. Endocrinologische zorg: berekend op basis van de gemiddelde wachttijd bij 
UMC’s en bij ziekenhuizen in de voortgangsbrieven van de kwartiermaker. Van 
deze twee cijfers hebben we het gewogen gemiddelde hebben berekend door 
weging met de capaciteitscijfers per type ziekenhuis. 

E. 1. Chirurgische zorg: de cijfers zijn afkomstig uit de voortgangsbrief van de 
kwartiermaker. Als minimum hebben we genomen de wachttijd voor de 
chirurgische ingreep met de kortste wachttijd bij AUMC. Als maximum hebben 
we genomen de wachttijd voor de chirurgische ingreep met de langste wachttijd 
bij AUMC. De keuze voor AUMC is ingegeven door de omstandigheid dat hier 
verreweg de meeste chirurgische ingrepen plaatsvinden. 

 
De genoemde wachttijden zijn gemiddelde wachttijden. In individuele gevallen zijn 
veel kortere en veel langere wachttijden mogelijk. 
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4. Analyse wachttijdcijfers 

4.1 Benodigde cijfermatige informatie  

Voor een goed inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod van zorg en in het 
tijdsverloop van het hele proces voor cliënten is cijfermatige informatie nodig. 
Daarbij moet goed onderscheid worden gemaakt tussen stroomgrootheden en 
voorraadgrootheden. Een voorbeeld van een stroomgrootheid is het aantal 
aanmeldingen voor een bepaalde behandeling. Stroomgrootheden worden 
gemeten over een bepaalde periode. Het gaat dan om het aantal aanmeldingen per 
maand of per jaar. Een voorbeeld van een voorraadgrootheid is het aantal 
wachtenden voor een bepaalde behandeling. Het aantal wachtenden wordt 
gemeten op een bepaald moment. 
 
De vraag naar zorg is gelijk aan het aantal aanmeldingen per tijdseenheid (maand of 
jaar). Het aanbod van zorg is gelijk aan het aantal behandelingen dat per 
tijdseenheid van start gaat. Als het aanbod van zorg groter is dan de vraag, neemt 
het aantal mensen dat op de wachtlijst staat af, neemt de wachttijd af, en neemt de 
toegankelijkheid van de zorg toe. Andersom geldt: als de vraag naar zorg groter is 
dan het aanbod, neemt het aantal mensen dat op de wachtlijst staat toe, neemt de 
wachttijd toe, en neemt de toegankelijkheid van de zorg af. 
 
Belangrijke informatie voor een goed inzicht in vraag en aanbod, wachtenden en 
wachttijden in de zorg is per wachtlijst: 
- de instroom: het aantal aanmeldingen per tijdseenheid (maand of jaar); 
- de voorraad: het aantal mensen dat op een peildatum op de wachtlijst staat; 
- de uitstroom: het aantal afmeldingen van wachtenden per tijdseenheid (van 

cliënten die de behandeling zijn begonnen of die om andere redenen zijn 
uitgestroomd); 

- de wachttijd: de tijd die de mensen in de uitstroom gemiddeld op de wachtlijst 
hebben gestaan. 

 
Belangrijke informatie voor een goed inzicht in de doorstroom en de capaciteit is 
per behandeling: 
- de instroom: het aantal gestarte behandelingen per tijdseenheid; 
- de voorraad: het aantal mensen in behandeling op een peildatum; 
- de uitstroom: het aantal afgeronde behandelingen per tijdseenheid; 
- de doorlooptijd: de tijd die voor cliënten is verstreken tussen het moment van 

instroom en het moment van uitstroom. 
 

4.2 Beschikbare informatie 

De beschikbare informatie is verzameld en gepubliceerd door de kwartiermaker 
transgenderzorg in voortgangsbrieven6. De kwartiermaker heeft daarbij niet kunnen 
beschikken over gegevens op het niveau van de individuele patiënt die nodig zijn om 
alle benodigde cijfermatige informatie te kunnen construeren. Hij moet het doen 
met informatie die hem door zorgaanbieders wordt verstrekt. Deze informatie bevat 
per aanbieder de volgende gegevens. 
 

Het aantal wachtenden 
- Het aantal wachtenden op de intake voor psychologische zorg. 
 

 
6 Voor deze analyse hebben we gebruik gemaakt van de voortgangsbrieven van de kwartiermaker 
transgenderzorg van juni 2019, november 2019, januari 2020, november 2020, maart 2021 en 
oktober 2021 
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De wachttijd 
- de wachttijd in weken tot intake voor psychologische zorg en/of 

indicatiestelling; 
- de wachttijd in weken tot start endocrinologische behandeling; 
- de wachttijd in dagen voor verschillende chirurgische behandelingen bij UMCG, 

Amsterdam UMC, Radboud UMC, de Gender Clinic, MC Bloemendaal en MK 
Velsen. 

 

De capaciteit van de zorg 
De volgende informatie is beschikbaar: 
- de verwachte ontwikkeling van de capaciteit van de psychologische zorg per 

aanbieder. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen psychologische 
zorg en de psychologische evaluatie in verband met de indicatiestelling voor 
somatische zorg; 

- de verwachte ontwikkeling van de capaciteit van de endocrinologische zorg per 
zorgaanbieder. 

 
De capaciteit betreft niet de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Het is niet duidelijk of 
de capaciteit betrekking heeft op het aantal cliënten dat tegelijkertijd bij de 
zorgaanbieder in behandeling kan zijn of op het aantal behandelingen dat per 
tijdseenheid kan worden gestart. Ook is niet duidelijk om welke tijdseenheid het 
dan zou gaan. 
 

4.3 Ontbrekende informatie 

Voor een goed inzicht in de flessenhalzen in de zorgketen zitten is extra informatie 
nodig over de wachtlijsten en over de behandelingen. De gegevens die door de 
zorgaanbieders aan de kwartiermaker worden verstrekt zijn met name 
voorraadcijfers (aantal wachtenden, omvang behandelcapaciteit e.d.). Wat 
ontbreekt zijn de stroomcijfers. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 
- het aantal aanmeldingen per zorgsoort; 
- het aantal gestarte behandelingen per zorgsoort. 
 
Er ontbreekt informatie over de gemiddelde doorlooptijden van de verschillende 
behandelingen. Daardoor is het niet mogelijk om een beeld te krijgen van de 
doorlooptijden van het volledige zorgtraject, en van eventuele vertragingen in het 
zorgtraject zelf. 
 
Daarnaast ontbreekt een uitsplitsing van de psychologische zorg tussen 
psychologische behandeling enerzijds en de psychologische evaluatie ten behoeve 
van de indicatiestelling voor somatische zorg anderzijds. In enkele gevallen hebben 
zorgaanbieders geen gegevens aangeleverd.  
 
De kern van het probleem is dat de kwartiermaker zich baseert op geaggregeerde 
informatie van de zorgaanbieders. Microdata, gegevens op het niveau van de 
individuele cliënt, zouden een veel beter inzicht geven in de oorzaken en in de ernst 
en omvang van de problematiek, omdat daarmee behalve gemiddelde wachttijden 
ook de spreiding rond dat gemiddelde in kaart zou kunnen worden gebracht. 
 

4.4 Betrouwbaarheid van de informatie 

De gerapporteerde cijfers zijn aangeleverd door de zorgaanbieders, en verwerkt en 
gepresenteerd door de kwartiermaker transgenderzorg.  
 
De kwartiermaker geeft zelf een drietal voorbehouden bij de cijfers. In de eerste 
plaats is niet zichtbaar of en wanneer mensen zich op meerdere wachtlijsten 
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inschrijven. Hierdoor kan het gerapporteerde aantal wachtenden groter zijn dan het 
feitelijke aantal. De kwartiermaker geeft bovendien aan dat zij vanwege 
privacywetgeving niet in staat is mogelijk dergelijke dubbelingen te identificeren en 
eruit te filteren. In de tweede plaats kunnen cliënten zelf het gevoel hebben dat ze 
aan het wachten zijn – met name tijdens de indicatiestelling – terwijl ze dan officieel 
‘in zorg’ zijn en dus niet tot de wachtenden gerekend worden. In de derde plaats zijn 
de gemiddelden in de voortgangsbrief van oktober 2021 berekend zonder de cijfers 
van Stepwork, dat op 21 september 2021 failliet ging.  
 
Wij hebben de voortgangsbrieven doorgenomen. We hebben geen reden om te 
twijfelen aan de juistheid van de cijfers. Wel valt op dat de cijfers onvolledig zijn. De 
kwartiermaker kan daar weinig aan veranderen. Hij heeft geen doorzettingsmacht 
wanneer partijen niet aanleveren. Daarnaast hebben wij vraagtekens bij de 
consistentie. Het is niet duidelijk of de zorgaanbieders op dezelfde manier 
registreren. Ook ontbreken bepaalde gegevens die van belang zijn voor een goed 
overzicht van het zorgtraject en de wachttijden die daarbij optreden: de 
stroomcijfers. 
 
Bij de cijfers in de voortgangsbrief plaatsen we de volgende kanttekeningen.  
 

Capaciteit psychologische zorg overschat 
De kwartiermaker stelt dat bij bestaande aanbieders van psychologische zorg het 
aantal behandelplaatsen tussen 2021 en 2022 stijgt met 15% (+125% ten opzichte 
van de eerste meting in 2018). 
 
In de eerste plaats merken we op dat het hier om een verwachtingscijfer gaat, en 
niet om een vaststaande capaciteitsuitbreiding.  
 
In de tweede plaats rekent de kwartiermaker de capaciteit van Stepwork niet mee 
bij de bestaande aanbieders. Bij Stepwork heeft echter wel capaciteit bestaan. 
Deze capaciteit is inmiddels overgegaan naar Gender Healthcare. De 
kwartiermaker heeft ons mondeling meegedeeld dat het gaat om een verwachte 
capaciteit van 400 cliënten in 2022. 
 
Wanneer we voor de jaren 2018-2021 de capaciteit van Stepwork meetellen en voor 
2022 de capaciteit van Gender Healthcare, dan stijgt het aantal behandelplaatsen 
tussen 2021 en 2022 met 7% (+75% ten opzichte van de eerste meting in 2018).  
 
Figuur 2. Capaciteit psychologische transgenderzorg inclusief Stepwork 
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Aantal aanmeldingen vs. aantal wachtenden 
De kwartiermaker stelt dat het aantal aanmeldingen voor een intake 
psychologische zorg tussen januari en juli 2021 is gestegen met 2.228, dat wil 
zeggen met 63%. Ten opzichte van eind 2018 is zelfs sprake van een groei met 
154%. De cijfers waar de kwartiermaker naar verwijst hebben echter betrekking op 
het aantal wachtenden. Een toename van het aantal wachtenden kan wijzen op een 
toename van het aantal aanmeldingen, maar kan ook wijzen op een afname van het 
aantal gestarte behandelingen. 
 
Ook bij het aantal wachtenden kijkt de kwartiermaker naar het aantal wachtenden 
exclusief Stepwork. Inclusief Stepwork is de toename van het aantal wachtenden 
tussen januari 2021 en juni 2021 ongeveer 48% in plaats van de door de 
kwartiermaker gemelde 63%. 
 
Figuur 3. Aantal wachtenden psychologische zorg inclusief Stepwork 

 
 
Ten opzichte van eind 2018 meldt de kwartiermaker een toename van het aantal 
wachtenden met 154%. Daarbij vergelijkt hij kennelijk de stand in juni 2021 
exclusief Stepwork met de stand eind 2018 inclusief Stepwork.  
 
Wanneer de cijfers voor 2018 en 2021 beide exclusief Stepwork worden genomen 
komt de groei op 186%. Wanneer de cijfers voor 2018 en 2021 beide inclusief 
Stepwork worden genomen komt de groei op 211%, op grond van de cijfers in de 
voortgangsbrief. De kwartiermaker heeft ons mondeling meegedeeld dat de cijfers 
in de voortgangsbrief bijgesteld moeten worden voor wat betreft het aantal 
wachtenden bij Stepwork. Dit gaat niet om de 1.275 die in de voortgangsbrief staan 
opgenomen, maar om 440 wachtenden. Wanneer we dit cijfer meenemen komt de 
groei van het aantal wachtenden 2018 en 2021 op 174%.7 
 
Tot slot plaatsen we hier als kanttekening bij dat deze cijfers dubbelingen kunnen 
bevatten wanneer mensen bij meer dan één instelling hebben aangemeld. De 
kwartiermaker heeft hier geen informatie over. 
 
  

 
7 Het Ministerie neemt de cijfers van de kwartiermaker (64% en 154%) over. Het stelt dat de cijfers 
betrekking hebben op het aantal aanmeldingen, terwijl ze betrekking hebben op het aantal 
wachtenden. 
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4.5 Wachttijden in de zorgketen 

Hieronder geven we de ontwikkeling van de wachttijden weer in de verschillende 
schakels van de zorgketen, op basis van de cijfers uit de voortgangsbrieven. 
 

A. Wachttijd aanmelding 
Over de wachttijden die cliënten in de praktijk moeten wachten voordat zij 
toegelaten worden tot een wachtlijst bestaat geen informatie.  

 
B. Wachttijd intake psychologische zorg 
Een indicatie van een psycholoog, psychiater of orthopedagoog is een voorwaarde 
voor toegang tot somatische transgenderzorg. 
 
Figuur 4. Wachttijd psychologische zorg in weken 

 
 
De cijfers zijn gewogen gemiddelden. Het cijfer GGZ is inclusief Stepwork. 
 

C. Wachttijd diagnostiek en indicatiestelling 
Voor de meeste vormen van zorg geldt dat een groot van de tijd dat een patiënt ‘in 
zorg’ is, bestaat uit wachttijd. Wachten op het volgende consult, op de operatie, op 
de uitslag, etc. Dit geldt ook voor cliënten in de genderzorg, en in het bijzonder voor 
de indicatiestelling. De indicatiestelling in de huidige vorm is een traject waarin 
zorgaanbieders maatwerk leveren, en veel gesprekken worden gevoerd met de 
cliënt.  Over de duur van de indicatiestelling ontbreken precieze cijfers. Naar 
verluidt worden gemiddeld 6 tot 9 gesprekken gevoerd met een psycholoog of 
psychiater. Die gesprekken vinden met tussenpozen plaats, wat betekent dat de 
doorlooptijd van de indicatiestelling gemiddeld 6 tot 9 maanden (25 tot 39 weken) 
kan bedragen. Voor veel cliënten zou dit veel sneller kunnen, zo blijkt uit 
onderzoek8. Het aantal spijtoptanten is zeer beperkt.  
 

 
8 Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van 0,8% van de transpersonen die hormoontherapie 
gestart zijn spijt heeft en dat 0,15% de transitie terugdraait. Dit lage percentage spijtoptanten 
rechtvaardigt niet een lange bedenktijd in de doorlooptijd van de indicatiestelling voor de gehele 
populatie. Bron: M.B. Deutsch, Use of the Informed Consent Model in the Provision of Cross-Sex 
Hormone Therapy: A Survey of the Practices of Selected Clinics, International Journal of 
Transgenderism, 13:140–146, 2011 
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Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal cliënten dat zich bevindt in het 
traject indicatiestelling.  
 

D. Wachttijd endocrinologische zorg 
Uit de cijfers blijkt dat de capaciteit van endocrinologische zorg de afgelopen jaren 
fors gestegen is. Volgens de voortgangsbrieven van de kwartiermaker gaat het om 
een toename van 1245 patiënten in 2019 tot 3308 patiënten in 2022. Tegelijk is ook 
de vraag toegenomen. Wij constateren dat de (naar capaciteit van de zorg) gewogen 
gemiddelde wachttijd voor endocrinologische zorg vanaf het begin van de metingen 
door de kwartiermaker binnen de Treeknorm ligt.  
 
Tot dusver wordt de endocrinologische zorg hoofdzakelijk verleend door UMC’s en 
ziekenhuizen. Er zijn initiatieven om de huisarts een grotere rol te geven in de 
genderzorg, en onderdeel daarvan zou kunnen zijn de hormoonverstrekking. Overall 
zou dat tot meer efficiëntie kunnen leiden, maar te zien is dat de gemiddelde 
wachttijd nu al valt binnen de norm valt van 6 weken. De gewogen gemiddelde 
wachttijd valt sinds 2018 binnen de Treeknorm. 
 
Figuur 5. Wachttijd endocrinologische zorg in weken 

 
 

E. Wachttijd chirurgische zorg 
Chirurgische transgenderzorg bestaat uit een aantal verschillende ingrepen met 
verschillende wachttijden. Voor een aantal ingrepen zijn door de instellingen geen 
wachttijden bekendgemaakt omdat die wachttijden afhankelijk zijn van de 
individuele situatie. Voor ingrepen waarvoor wel wachttijden beschikbaar zijn 
sommige cijfers opmerkelijk stabiel, terwijl andere cijfers juist zeer grote fluctuaties 
vertonen. Dat maakt het moeilijk om een betrouwbaar beeld te vormen van de 
situatie. 
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Figuur 6. Wachttijd chirurgische zorg in weken 

  
 
De wachttijden voor chirurgische behandelingen zijn wachttijden tot het pre-
operatief consult. Na dit consult volgt nog een wachttijd tot de feitelijke operatie. 
Over deze wachttijd zijn geen cijfers bekend. 
 
De kwartiermaker geeft geen cijfers over de aantallen wachtenden voor 
chirurgische behandelingen, waardoor geen gewogen gemiddelde wachttijden 
kunnen worden berekend. Gegeven de dominante positie van het Amsterdam UMC 
mag worden aangenomen dat de gewogen gemiddelden niet ver onder de 
wachttijden bij het Amsterdam UMC zullen liggen.  
 
In de voortgangsbrieven opgenomen dat de gemiddelde wachttijd voor de 
chirurgische behandelingen in het Amsterdam UMC in 2019 op 25 weken lag, en in 
2021 bedroeg die 49 weken. Dat is een toename van 96%. Voor cliënten die 
meerdere chirurgische ingrepen nodig hebben (wat vaak het geval is) is de wachttijd 
dan een veelvoud van die 49 weken. Voor de verschillende soorten chirurgische 
zorg lopen de wachttijden sterk uiteen. 
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5. Toetsing beleid 

5.1 Is de doelstelling van VWS behaald om de wachttijden te 
verminderen? 

De problematiek met te lange wachttijden en daarmee de toegankelijkheid van de 
genderzorg speelt al lange tijd, en was mede reden voor het ministerie van VWS en 
de zorgverzekeraars om een kwartiermaker aan te stellen. Een van de 
doelstellingen die VWS daarbij benoemde was het verminderen van de knelpunten 
in de transgenderzorg9.  
 
We constateren dat het knelpunt van te lange wachttijden nog niet is opgelost. Het 
aanbod van psychologische zorg is toegenomen, maar de vraag ook. Als je vraag en 
aanbod goed wil vergelijken dan zijn cijfers nodig over het aantal unieke 
aanmeldingen en over het aantal startende behandelingen. Die cijfers zijn er niet. 
Gevolg is dat we niet precies weten wat we zien.  
 
De meest objectieve maatstaf die resteert is de wachttijd norm zoals die is 
opgenomen in de zorgstandaard. Voor de endocrinologische zorg geldt dat de 
wachtlijsten – uitgaand van het gewogen gemiddelde – zijn gestegen maar nog 
binnen de norm liggen. Voor de psychologische zorg geldt dat de norm verder uit 
zicht is geraakt. Voor de chirurgische zorg geldt dat er meer aanbieders bij gekomen 
zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat daardoor de normen gehaald zullen worden. 
Eerder zullen ze zorgen voor een bescheiden verkorting van een wachttijd die nog 
steeds ruim boven de norm ligt. 
 

5.2 Kloppen de conclusies die VWS trekt op basis van de 
voortgangscijfers? 

Hieronder lopen we de feitelijke conclusies na die het ministerie van VWS trekt in 
de kamerbrief van 24 november 2021 over de wachttijden voor genderzorg, op basis 
van de cijfers van de kwartiermaker van oktober 2021. 
 
VWS Stelling 1: voor de endocrinologische zorg is het aanbod meer dan verdubbeld 
tussen december 2018 en juli 2021 en zijn de wachttijden genormaliseerd. 
In de kamerbrief stelt VWS dat “het aanbod van endocrinologische transgenderzorg 
in ruim 2,5 jaar tijd meer dan verdubbeld is” en “Er zijn enkele aanbieders waarbij 
de wachttijd nog te lang is. De gemiddelde wachttijd voor deze zorg ligt echter (bij 
zowel ziekenhuizen als UMC’s), door de sterke toename in het zorgaanbod in de 
afgelopen jaren, inmiddels binnen de daarvoor geldende Treeknorm (6 weken)”. 
 
Uit de cijfers blijkt een grote toename van het aanbod. De beschikbare cijfers 
onderschrijven de conclusie van VWS dat de wachttijden voor endocrinologische 
binnen de norm liggen, maar niet dat ze genormaliseerd zijn. De wachttijden voor 
hormoonbehandeling vielen de afgelopen jaren bij de UMC’s ruim binnen de 
Treeknorm, maar kon bij ziekenhuizen oplopen tot gemiddeld 21 weken. Wanneer 
het lukt om de doorstroming in de psychologische indicatiestelling te verbeteren 
bestaat het risico dat ook de wachttijd voor endocrinologische zorg tot boven de 
norm zal stijgen, als de door de kwartiermaker voorspelde groei van het aanbod niet 
of onvoldoende van de grond komt. 
 

 
9 Brief van de Minister voor Medische Zorg dd 4 september 2018, 31016, nr. 109 
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VWS Stelling 2: voor de chirurgische zorg zijn de wachttijden nog niet bij alle 
zorgaanbieders binnen de Treeknorm 
In de kamerbrief stelt VWS: “Hoewel ook in deze sector nog wordt gezorgd voor een 
sterke uitbreiding van het zorgaanbod, liggen de wachttijden voor de chirurgische 
behandelingen nog niet bij alle zorgaanbieders binnen de Treeknorm.” En “ik 
verwacht dat de zorgaanbieders met lange wachttijden zich meer gaan inspannen 
om mensen die wachten op een operatie door te verwijzen naar zorgaanbieders met 
kortere wachttijden. Dit kan voor mensen die wachten op een operatie een groot 
verschil maken.” 
 
Uit de cijfers blijkt dat bij drie nieuwe aanbieders – de Gender Clinic, het Radboud 
UMC en MC Bloemendaal – de wachttijden onder de norm blijven. De wachttijden 
bij het Amsterdam UMC en UMC Groningen liggen ruim boven de Treeknormen (zie 
figuur 6). We merken op dat de nieuwe aanbieders kwantitatief nog weinig gewicht 
in de schaal leggen. Gegeven de dominante positie van het Amsterdam UMC mag 
worden aangenomen dat de gewogen gemiddelden voor chirurgische 
behandelingen niet ver onder de wachttijden bij het Amsterdam UMC zullen liggen, 
en daarmee ruim boven de norm.  
 
Gegeven het feit dat het AUMC in Nederland het leeuwendeel voor haar rekening 
neemt van de chirurgische genderzorg, zou VWS de werkelijkheid meer recht doen 
met de stelling dat de wachttijden nog ver boven de Treeknorm liggen. 
Doorverwijzing door het AMC naar de andere aanbieders zou op dit moment een 
druppel op een gloeiende plaat zijn. 
 
VWS Stelling 3: wachttijden psychologische zorg nog steeds lang, capaciteit meer dan 
verdubbeld 
In de kamerbrief stelt VWS: “Tussen december 2018 (het eerste meetmoment van 
de kwartiermaker) en juli 2021 is het aanbod van psychologische zorg (behandeling, 
diagnostiek en indicatiestelling voor somatische zorg) met 125% toegenomen, 
waarmee ook in deze sector sprake is van meer dan een verdubbeling van het 
zorgaanbod in 2,5 jaar tijd. Tussen 2021 en 2022 zal het aantal behandelplaatsen bij 
bestaande aanbieders nog eens met 15% toenemen én zullen er ook nieuwe 
zorgaanbieders bijkomen.” Maar ook dat “wachttijden voor psychologische zorg 
nog steeds lang zijn (en tussen januari en juli 2021 zelfs met gemiddeld 16 weken 
zijn toegenomen). Gemiddeld genomen over alle aanbieders was de wachttijd voor 
psychologische zorg in juli 2021 52 weken, maar het gewogen gemiddelde (waarin 
rekening is gehouden met het aantal wachtenden per aanbieder (alle leeftijden)) 
was 96 weken.” 
 
Terecht stelt VWS dat de wachttijden voor psychologische zorg te lang zijn. Deze 
liggen al jaren ruim boven de norm, ondanks de toename van de 
behandelcapaciteit. In de huidige situatie vormt de psychologische indicatiestelling 
de flessenhals van de transgenderzorgketen. Deze flessenhals zorgt er vooralsnog 
voor dat de druk op de somatische zorg zelf beperkt blijft. Daaruit kan niet – zoals 
VWS doet – de conclusie getrokken worden dat “de kern van de 
wachttijdenproblematiek in de transgenderzorg ligt momenteel derhalve bij de 
psychologische zorg”. Wanneer de opstopping in de psychische zorg opgelost zou 
worden en alle wachtenden voor psychologische zorg het komende jaar alsnog 
zouden starten met het traject voor indicatiestelling, dan zouden de wachttijden 
voor endocrinologische en chirurgische zorg fors toenemen. Als er een kern van de 
problematiek aan te wijzen is, dan lijkt dat eerder het capaciteitsvraagstuk te zijn: 
de personeelstekorten binnen de psychologische (en somatische) zorg.  
 
De constatering in de brief dat het aanbod van psychologische zorg tussen 
december 2018 en juli 2021 met 125% is toegenomen, heeft betrekking op het 
aanbod exclusief Stepwork. Houdt men rekening met het aanbod van Stepwork (dat 
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door het faillissement in 2021 is weggevallen), dan bedraagt de groei tussen 
december 2018 en juli 2021 75%. Een respectabele groei maar niet de “meer dan 
een verdubbeling” uit de brief van VWS. 
 
VWS Stelling 4: wachttijden voor psychologische zorg liggen fors lager bij ggz-
aanbieders dan bij UMC’s 
In de kamerbrief stelt VWS dat: “Wat de wachttijden voor psychologische 
transgenderzorg betreft valt ook nu weer op dat de wachttijden bij de ggz-
aanbieders gemiddeld fors lager liggen (38 weken voor volwassenen, 27 weken voor 
jongeren) dan bij de UMC’s (97 weken voor volwassenen, 102 weken voor 
jongeren.” en “Ik spreek dan ook de hoop uit dat meer transgender personen zich 
(bijvoorbeeld met hulp van de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar) 
voor psychologische zorg tot een ggz-aanbieder wenden, en dat de UMC’s dit ook 
willen stimuleren.” 
 
De constatering is juist dat wachttijden voor psychologische zorg lager zijn bij ggz-
aanbieders dan bij UMC’s. Dat betekent niet dat de problemen opgelost zijn 
wanneer meer cliënten zich wenden tot ggz-aanbieders, zoals gesuggereerd wordt 
in de brief. Ook de wachttijden voor psychologische zorg bij ggz aanbieders liggen 
fors boven de norm (zie figuur 4). 

  



Rapport wachttijden genderzorg 19 

6. Aanbevelingen 

6.1 Kunnen de cijfers verbeterd?  

Er ontbreekt informatie over de gemiddelde doorlooptijden van de verschillende 
behandelingen. Daardoor is het niet mogelijk om een beeld te krijgen van de 
doorlooptijden van het volledige zorgtraject. 
 
Het onderscheid naar de verschillende wachttijden zoals vermeld in de 
zorgstandaard ontbreekt. Daarnaast ontbreekt een uitsplitsing van de 
psychologische zorg tussen psychologische behandeling enerzijds en de 
psychologische evaluatie ten behoeve van de indicatiestelling voor somatische zorg 
anderzijds. 
 
De aantallen wachtenden ontbreken voor endocrinologische zorg en chirurgische 
zorg. Van de kwartiermaker begrepen we dat deze zullen worden toegevoegd in de 
volgende Voortgangsrapportage.  
 
Voor chirurgische zorg geldt dat nog weinig cijfers beschikbaar zijn, die betrekking 
hebben op weinig aanbieders en weinig behandelingen. Daardoor kennen de 
gegevens over wachttijden voor chirurgische behandelingen een grote 
onzekerheidsmarge. 
 
Er is geen inzicht in gezondheidsklachten die het gevolg zijn van het lange wachten 
op zorg. Dat inzicht zou nuttig zijn bij het nemen van preventieve maatregelen.  
 
De cijfers zouden sneller openbaar moeten worden en frequenter moeten worden 
verstrekt. De cijfers uit de Voorgangsbrief van november hebben betrekking op de 
maand juni. Het zou beter zijn wanneer deze cijfers sneller openbaar gemaakt 
zullen worden. Minister en kwartiermaker zouden afspraken moeten maken over 
een vaste termijn. 
 

6.2 Kunnen de uitkomsten verbeterd?  

Uit onze analyse komen nog twee zaken naar voren die met de juiste aanpak de 
wachttijden kunnen laten dalen: het zodanig inrichten van de informatievoorziening 
dat centraal wachtlijstbeheer mogelijk wordt, en invoering van een triagesysteem. 
 

Centraal wachtlijstbeheer 
Een belangrijke voorwaarde voor een goed wachtlijstbeheer is duidelijke informatie 
over wie waarop wacht en hoe lang. Het zou daarom goed zijn wanneer de 
aanbieders van psychologische zorg registreren en rapporteren welke cliënten 
wachten op transgenderzorg, en welke vorm van zorg: behandeling of evaluatie. 
Hetzelfde geldt voor de volgende ketens in het zorgproces. Dit verschaft de 
aanbieders zelf goede stuurinformatie, en draagt bij aan een goed wachtlijst beheer 
wanneer overgegaan wordt tot centraal wachtlijstbeheer. 
 

Triage en beknopte indicatiestelling 
De flessenhals die de psychologische zorg vormt wordt niet alleen veroorzaakt door 
een tekort aan zorgaanbieders, maar ook door de kwaliteitsstandaard somatische 
transgenderzorg. Met verwijzing naar deze zorgstandaard wordt een procedure 
gevolgd die leidt tot een lange doorlooptijd van de indicatiestelling. 
 
De lange doorlooptijd zorgt voor frustraties bij cliënten die worden geconfronteerd 
met een onnodig lange doorlooptijd, en het zorgt voor frustraties bij wachtenden, 
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juist in een periode die mentaal enorm belastend is. Zo ontstaat de paradoxale 
situatie dat een zorgstandaard, die bedoeld is om de kwaliteit van de zorg te 
garanderen, zorgaanbieders juist belemmert om effectieve zorg te bieden. 
 
VWS stelt in de kamerbrief dat de invoering van een triagesysteem ervoor zou 
kunnen zorgen dat voor een deel van de transgender personen het traject van 
indicatiestelling kan worden ingekort, en dat dit betekent dat de bestaande 
capaciteit efficiënter kan worden ingezet met een positief effect op de wachttijden 
tot gevolg. Met een goede triage kan onderscheid gemaakt worden tussen cliënten 
voor wie een beknopte indicatiestelling verantwoord is, en cliënten voor wie een 
uitgebreide indicatiestelling nodig is. In het eerste geval kan de doorlooptijd verkort 
worden door het aantal gesprekken met de cliënt (nu naar schatting gemiddeld 6 
tot 9 per cliënt) terug te brengen (naar bijvoorbeeld 3 gesprekken). De huidige 
gemiddelde doorlooptijd van naar schatting 6 tot 9 maanden kan dan teruggebracht 
worden naar gemiddeld 3 maanden. Hierdoor kunnen per jaar meer cliënten een 
indicatiestelling krijgen, en daalt de wachttijd dus ook voorafgaand aan de 
indicatiestelling. 
 
Met de mogelijkheid om een dergelijk triagesysteem op te nemen in de 
zorgstandaard wacht VWS echter totdat dit aan de orde is geweest in de evaluatie 
door veldpartijen van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg over twee jaar. 
 

Potentiële bijdrage invoering triagesysteem aan capaciteit psychologische zorg 

Als de helft van de cliënten versneld - in één derde van de doorlooptijd van het 
huidige traject – gediagnosticeerd zou kunnen worden, dan zouden bij een 
gelijkblijvende caseload per instelling 50% meer indicatiestellingen plaats 
kunnen vinden. 

 

Stuwdam werking wachttijden psychologische zorg 
Eerder merkten we al op dat doordat de wachttijd voorafgaand en tijdens de 
psychologische indicatiestelling erg lang zijn, dit het effect heeft van een stuwdam 
richting de hormoonbehandeling en chirurgische zorg. Dit maakt dat de druk op de 
somatische zorg relatief beperkt blijft. Wanneer de problemen bij de 
psychologische zorg snel opgelost worden, zullen de wachttijden voor 
hormoonbehandeling en chirurgische zorg onherroepelijk fors toenemen wanneer 
niet ook daar de problemen opgelost worden.  
 
Alle maatregelen die eraan bijdragen dat de wachttijden voor de psychologische 
zorg dalen, zullen de druk op de somatische zorg dus automatisch vergroten.  
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7.   Conclusie 

7.1 Inzicht in de cijfers 

De wachttijden voor de transgenderzorg liggen al vele jaren ruim boven de 
Treeknorm. Een van de doelstellingen die in 2018 door VWS benoemd werd was het 
verminderen van de knelpunten in de transgenderzorg.  
 
Uit de cijfers blijkt het volgende: 
- de wachttijd voor psychologische zorg blijft stijgen, en ligt dus nog steeds zeer 

ruim boven de norm van 6 weken. De gewogen gemiddelde wachttijd voor 
psychologische zorg is tussen eind 2018 en half 2021 toegenomen van 78 tot 
94 weken. Dat is een toename met 19%; 

- de wachttijd voor endocrinologische zorg ligt binnen (op) de norm. De gewogen 
gemiddelde wachttijd voor een hormoonbehandeling is 6 weken;  

- de wachttijd voor chirurgische zorg ligt ruim boven de norm. De ongewogen 
gemiddelde wachttijd is van 2019 tot 2021 toegenomen van 25 tot 49 weken. 
Dat is een toename met 96% uitgaande van één chirurgische ingreep. Voor 
cliënten die meerdere chirurgische ingrepen nodig hebben (wat vaak het geval 
is) is de wachttijd dan een veelvoud van die 49 weken. 

 
Figuur 7. Wachttijden somatisch genderzorgtraject in weken, 2018* en 2021 

  
*) In afwezigheid van cijfers over 2018 is voor dat jaar de wachttijd chirurgie de gemiddelde 
wachttijd opgenomen van het AUMC in 2019. 
 
In de figuur is geen rekening gehouden met de aanmeldtijd. Dat is de tijd die 
verstrijkt tussen de aanmelding en de plaatsing op de wachtlijst. Daarover zijn geen 
cijfers bekend. Hetzelfde geldt voor de wachttijd voor chirurgische ingreep tussen 
het pre-operatief consult en de ingreep zelf. 
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7.2 Consequenties voor het beleid 

Over de brief van VWS aan de Tweede Kamer over dezelfde cijfers concluderen we 
dat het ministerie hierin op belangrijke punten onjuiste conclusies trekt. Zo is de 
behandelcapaciteit van de psychische zorg tussen 2018 en 2021 niet met 125% 
maar met 75% toegenomen, zal de druk op de endocrinologische zorg fors 
toenemen wanneer de wachttijden voor de psychische zorg eindelijk worden 
teruggedrongen, is het behalen van de normen voor chirurgische zorg nog niet in 
zicht en is het op basis van de cijfers in de voortgangsbrief het aantal wachtenden 
gestegen met 211% in plaats van 154%.  
 
Belangrijker dan de discussie over de exacte aantallen is de trend die we 
waarnemen. In 2018 waren de wachttijden al te lang. En sindsdien zijn ze 
toegenomen, ondanks de inspanningen van VWS, zorgverzekeraars, zorgaanbieders 
en patiëntenorganisaties. Het aanbod is weliswaar toegenomen, maar kan de 
sterke toename van de vraag niet bijbenen. De lange wachttijden voor 
psychologische zorg hebben het effect van een stuwdam op de overige somatische 
zorg: als de problemen bij de psychologische zorg snel opgelost worden, zou de 
problematiek met het volledige gewicht verplaatsen naar de somatische zorg. VWS 
gaat de doelstelling van 50% reductie van de wachttijden in 2022 dan ook niet 
halen. 
 
De nieuwe cijfers bevestigen het beeld dat de problemen in de transgenderzorg zo 
groot zijn en zo snel groeien dat niet meer kan worden verwacht dat zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars die zelf kunnen oplossen. Om de markt voor transgenderzorg in 
balans te krijgen is een interventie van de overheid nodig die verder gaat dan de 
huidige maatregelen. 
 

7.3 Benodigde informatie 

We concluderen dat de cijfers uit de voortgangsbrief van de kwartiermaker niet op 
alle onderdelen compleet zijn, en dat informatie ontbreekt waarmee de doorstroom 
goed gemonitord – en daarmee beter gemanaged – kan worden: 
- gemiddelde doorlooptijden van de verschillende behandelingen; 
- onderscheid naar de verschillende wachttijden zoals vermeld in de 

zorgstandaard; 
- uitsplitsing tussen psychologische behandeling en diagnosestelling; 
- aantal transpersonen in behandeling bij alle ggz-zorgaanbieders; 
- aantallen wachtenden voor endocrinologische zorg en chirurgische zorg;  
- capaciteit en aantal cliënten in behandeling bij de chirurgische zorg; 
- monitoring gezondheidsklachten door wachten; 
- snellere beschikbaarheid van wachtcijfers. 


