Beleid Belangenbehartiging
Transvisie streeft er in het kader van de belangenbehartiging naar de kwantiteit en de kwaliteit van
de zorg die door de zorgverleners wordt verleend te vergroten c.q. te verbeteren.
Transvisie onderscheid collectieve en individuele belangenbehartiging.
Collectieve belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging is het behartigen van de belangen van de doelgroep als geheel of
een groot deel van de doelgroep bij de betrokken zorgverleners (academische ziekenhuizen,
zelfstandig gevestigde psychologen en zorgverleners, verzekeraars, gezondheidsinstellingen, etc.),
overheidsinstellingen, beleidsmakers en politiek (ministeries (VWS, OCW), de Nederlandse
Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland, gemeenten) en de zorgverzekeraars
Het bestuur van Transvisie voert regelmatig en structureel overleg met tal van externe instanties als
zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Bij deze gesprekken hanteert ze de volgende
uitgangspunten:
• De transgender staat centraal.
• De transgender dient op een respectvolle wijze te worden bejegend en te worden
aangesproken in het wensgeslacht.
• De transgender moet zelf een coach kunnen aanwijzen die hem het gehele zorgtraject
begeleidt.
• Het bevorderen van het informed consent.
• Meer decentralisatie: decentrale behandeling waar mogelijk, centrale behandeling alleen
waar nodig.
• Transvisie is i.v.m. de risico’s tegen zelfmedicatie. Daar waar onverhoopt toch sprake is van
zelfmedicatie moet het behandelend ziekenhuis ondersteunend optreden.
• Maatwerk bij de transitie.
• Wachttijden zijn zo kort mogelijk.
• Waar nodig verder verbeteren van de vergoeding van de verschillende behandelingen en
medicijnen (hormonen) of hulpmiddelen (pruiken, laser- behandelingen).
• Verbeteren van beperkend beleid voor operaties (zoals BMI-beleid).
• Verbeteren van de klantvriendelijkheid en bejegening.
• Stimuleren van de ontwikkeling van een Nederlandse psychosociale en somatische
zorgstandaard.
Individuele belangenbehartiging
Onder individuele belangenbehartiging wordt verstaan de behartiging van de belangen van een
individu, indien deze bv. een verschil van mening heeft met een externe organisatie. Dat kan een
hulpverlener zijn in het medische traject of in de psychosociale zorg, maar het kan ook gaan om een
werkgever, een uitkeringsinstantie, een zorgverzekeraar, enz.
Vragen komen over het algemeen (telefonisch) binnen bij het secretariaat. Indien nodig zet het
secretariaat de vraag door naar de betreffende portefeuillehouder/medewerker om de vraag te
beantwoorden. Indien Transvisie een vraag niet zelf kan beantwoorden, verwijst Transvisie de
vraagsteller door naar een organisatie die daar meer voor is toegerust.
Momenteel beschikt Transvisie niet over een medewerker individuele belangenbehartiging. Op de
website staan veel informatie en voorbeeldbrieven opgenomen die een vraagsteller verder moet
kunnen helpen.
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