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Betreft: AO Pakketbeheer 16 juni en borstimplantaten voor transgender vrouwen

Amsterdam, 8 juni 2016,
Geachte leden van de vaste commissie VWS,
Op 16 juni a.s. spreekt u met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pakketopname
van enkele plastisch-chirurgische ingrepen, waaronder plaatsing van borstimplantaten bij biologische
en transgender vrouwen.
Patiëntenorganisatie Transvisie, COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland verzoeken
u de minister op te roepen om plaatsing van borstimplantaten voor alle transgender vrouwen te
vergoeden met ingang van 1 januari 2017. Zoals het voorstel1 aan u is voorgelegd heeft het niets
te bieden voor transgender vrouwen.
In het voorstel van de minister komen alleen transgender vrouwen in aanmerking die daarnaast aplasie
of agenesie hebben. Dat laatste is een aangeboren, genetische afwijking waardoor er geen of weinig
borstgroei is. Deze combinatie is zeldzaam, het Zorginstituut onderkent dit zelf ook (p. 15). In de
praktijk zal het aantal transgender vrouwen dat voor vergoeding in aanmerking komt nihil zijn.
Onlosmakelijk onderdeel van de transitie
De minister stelt uit hoofde van het gelijkheidsbeginsel de situatie van transgender vrouwen gelijk aan
die van biologische (geboren) vrouwen. Een onterechte conclusie, omdat de onderliggende
problematiek substantiëel anders is. Plaatsing van borstimplantaten is voor een transgender vrouw
een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van het oplossen van de onvrede met de aangeboren
geslachtskenmerken. Deze behandeling volgt na een klinische diagnose en is bedoeld om de kwaliteit
van leven te verhogen en de mensen weer midden in het leven te plaatsen. Wat telt is hun eigen
beleving van hoe geslaagd de transitie is. Iets wat bij een biologische vrouw geen rol speelt.
Totale uiterlijke aspect
Het totale uiterlijke aspect moet leidend zijn in de beoordeling, vind ook het Zorginstituut. Echter,
transgender vrouwen hebben een grotere torso, breder sleutelbeen etc. Dit zijn problemen die niet met
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Advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastischchirurgische aard en medisch
noodzakelijke circumcisie

hormoontherapie te verhelpen zijn. Daar komt bij dat hormonen op latere leeftijd vaak weinig e ect
hebben. Ook hier is de situatie dus niet vergelijkbaar met biologische vrouwen.
Goed af te bakenen groep
De groep transgender vrouwen die in aanmerking komt voor de regeling is eenvoudig af te bakenen.
Voormalig minister van VWS, dhr. Klink, onderkende dit al eerder toen hij de kamer schreef dat
"transgenders een in de regelgeving af te bakenen en te onderscheiden groep [zijn]" (zie Kamerstuk 27
017, 70).
Aangezien er sprake is van een substantiëel andere medische indicatie zal het voor andere groepen
onmogelijk zijn een beroep te doen op de regeling op grond van het gelijkheidsbeginsel.
Mensenrechten transgenders
Het College voor de Rechten van de Mens, destijds Commissie Gelijke Behandeling, riep de regering
al in 2009 op om de behandeling van alle geslachtskenmerken voor transgender personen volledig te
vergoeden. Dat zelfde geldt voor het VN-Vrouwenrechten Comité (CEDAW). Ook de Commissaris voor
de Rechten van de Mens van de Raad van Europa wees in dat jaar de lidstaten op hun plicht om
medisch noodzakelijke zorg rond geslachtsaanpassing mogelijk te maken en te vergoeden.
In ons omringende landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland
en Zweden wordt de plaatsing van borstimplantaten inmiddels wel vergoed.
Uiterst beperkte kosten
Tenslotte, de kosten voor deze regeling zijn bovendien uiterst beperkt: het gaat jaarlijks om niet meer
dan 125.000 tot 250.000 euro, zo beraamde de regering in 2010 (zie Kamerstuk 27 017, 70).
Wij doen een dringend beroep op u om er op 16 juni voor te pleiten dat de plaatsing van
borstimplantaten bij transgender vrouwen alsnog vergoed gaat worden.
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