Onderwerp:

Soort uitspraak:

Zorg in ve rba nd met transseksualiteit - die niet in een
gespecialiseerd centrum w ordt verricht - moet voldoen aan de
internationale richtlijn en onder regie staan van ee n deskundige
psychiater/psycholoog
De v erschillende deelbehandelingen in verband met een
gendertransitie, waarbij de z org die niet in een gespecialiseerd
centrum is verricht, v oldoen op z ich aan de stand van de
wetenschap en praktijk. Bij de behandeling en indicatiestelling moet
er sprake z ijn van de centrale regie van een deskundige
psy chiater/psycholoog. Dit is conform de internationale richtlijn, de
Standard of Care (SOC) van de World Professional Association of
Transgender Health (www.w path.org ), v oorheen HBIGDA.
AaZ = adv iesaanvraag Zvw

Datum:

25 maart 2008

Uitgebracht aan:

SKGZ

Samenvatting:

Onderstaand de v olledige uitspraak.
Inleiding
U hebt op 28 januari 2008 aan het College voor z orgverzekeringen adv ies gev raagd als
bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgv erzekeringsw et. Verz oeker en verweerder hebben
een geschil ov er de vergoeding van diverse z org in v erband met transseksualiteit.
Vooraf merkt het College het volgende op. Voor z over verzoeker z ich beroept op de
door hem afgesloten aanvullende ver zekeri ng, is de adv iesprocedure als bedoeld in
artikel 114 v an de Zorgverz ekeringsw et niet van toepassing. Verz oeker z ou z ich
daarover eventueel kunnen w enden tot de Ombudsman Zorgv erzekeringen.
Toepasselijke bepalingen zorgverzeke ring
In dit geschil z ijn de v olgende bepalingen van de z orgverzekering van belang.
Deel A Algemene Bepalingen
Artikel 2 Grondslag van de (aanvullende) (zorg)verzekering
lid 6 De aanspraak op vergoeding v an kosten van z org als in de z orgpolis omschreven,
w ordt naar inhoud en omv ang mede bepaald door de wetenschap en praktijk, dan w el,
bij het ontbreken v an een z odanige maatstaf, door hetgeen binnen het betrokken
vakgebied geldt als verantw oorde en adequate z org en diensten.
lid 7 De v erzekerde heeft uitsluitend recht op v ergoeding van kosten van z org v oor
z over hij op de betreffende z org naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.
Deel B Omvang dekking
Artikel 1 Re stitutiebasis
lid 1 De z orgv erzekering omvat aanspraak op v ergoeding van kosten en vrijheid van
keuz e van z orgverlener van de z org en overige diensten die naar inhoud en omvang in
dit deel z ijn omschrev en. Betreffende z org in het buitenland is van toepassing artikel 20.
lid 2 De aanspraak op vergoeding v an kosten v indt plaats tot maximaal:
1. het op het moment v an behandeling op basis v an de Wet tarieven gez ondheidsz org
geldende tarief;
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2. indien geen op basis v an de Wet tarieven gez ondheidsz org v astgesteld tarief bestaat,
vindt vergoeding v an de kosten plaats tot maximaal het in Nederland geldende
marktconforme bedrag;
3. bij een contract tussen z orgverlener en z orgverzekeraar echter conform hetgeen is
ov ereengekomen.
Artikel 5 M edisch-specialistische zorg
lid 1 Voor de v ergoeding van kosten v oor deze v ormen van z org is een verw ijzing
noodz akelijk door een huisarts of bedrijfsarts, behoudens v oor onv oorz iene
behandelingen. In het geval dat het medisch-specialistische z org betreft wegens
zwangerschap en/of bevalling kan de v erwijz ing ook door een v erloskundige
plaatsvinden. De omvang van dez e z org w ordt begrensd door hetgeen medischspecialisten als z org plegen te bieden.
lid 2 a. Ziekenhuisopname
Aanspraak bestaat op de vergoeding v an kosten v oor opname op basis van de laagste
klasse in een z iekenhuis gedurende ten hoogste 365 dagen. Een onderbreking van ten
hoogste dertig dagen w ordt niet als onderbreking beschouw d, maar dez e dagen tellen
niet mee v oor de berekening van de 365 dagen. In afw ijking daarvan tellen onderbrekingen wegens w eekend- en vakantieverlof mee v oor de berekening v an de 365
dagen.
De aanspraak omvat de vergoeding van kosten v oor medisch-specialistische behandeling
en het verblijf, al dan niet gepaard gaande met verpleging en verz orging. Tevens vallen
hieronder de bij de behandeling behorende paramedische z org, geneesmiddelen,
hulpmiddelen en v erbandmiddelen gedurende de periode van opname.
b. Niet-klinische medisch-specialistische z org
Aanspraak bestaat op de vergoeding v an kosten v oor medisch-specialistische behandeling in een of door een als z iekenhuis toegelaten instelling. De aanspraak omvat de
vergoeding van kosten v oor met de behandeling gepaard gaande verpleging, alsmede de
bij de behandeling behorende geneesmiddelen, hulpmiddelen en v erbandmiddelen.
Verder bestaat aanspraak op de vergoeding v an kosten v oor medisch-specialistische
behandeling in een zelfstandig behandelcentrum. De aanspraak omvat de vergoeding
van kosten v oor met de behandeling gepaard gaande verpleging, alsmede de bij
behandeling behorende geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.
Voorts bestaat aanspraak op de v ergoeding van kosten v oor medisch-specialistische
behandeling in de huispraktijk v an de medisch-specialist of elders. De aanspraak omvat
de v ergoeding van kosten v oor met de behandeling gepaard gaande verpleging, alsmede
de bij de behandeling behorende geneesmiddelen, hulpmiddelen en v erbandmiddelen.
c. Behandelingen van plastisch-chirurgische aard
Op v ergoeding v an kosten van behandeling van plastisch-chirurgische aard bestaat
aanspraak indien een en ander strekt ter correctie van:
2. verminkingen die het gev olg z ijn van een z iekte, ongeval of geneeskundige
verrichting;
5. uiterlijke geslachtskenmerken bij v astgestelde transseksualiteit.
lid 3 Geen aanspraak bestaat op de vergoeding v an kosten voor:
4. het operatief plaatsen van borstprothese anders dan status bij een gehele of
gedeeltelijke borstamputatie;
Dit komt overeen met hetgeen daarover bij of krachtens de Zorgv erzekeringsw et is
bepaald.

Regelgeving AWBZ
Volgens artikel 1, eerste lid onder d AWBZ is een instelling
1˚een instelling in de z in van de Wet toelating z orginstellingen;
2˚een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die in het desbetreffende land z org
verleent in het kader van het in dat land geldende socialez ekerheidsstelsel, dan w el zich
richt op het verlenen van z org aan specifieke groepen van publieke functionarissen;
Artikel 8, eerste lid van het Besluit z orgaanspraken AWBZ (BZA) bepaalt dat ‘behandeling’ behandeling omv at van medisch-specialistische, gedragsw etenschappelijke of
specialistisch-paramedische aard gericht op herstel of v oorkoming v an verergering van
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een somatische, psy chogeriatrische of psy chiatrische aandoening, een verstandelijke,
lichamelijke of z intuigelijke handicap, te verlenen door een instelling, door een
psy chiater of zenuw arts of door een psy chotherapeut
Het geschil
Het betreft een nu bijna 51-jarige patiënt, bij de huisarts sinds 1997 bekend met
genderproblematiek. In september 2006 start v erz oekster begeleidende gesprekken en
testen in verband met genderproblematiek bij een psy chologen praktijk. In oktober 2006
verwijst de huisarts verz ekerde op adv ies van de behandelend psy choloog naar een
internist (endocrinoloog) v oor endocrinologische therapie. In februari 2007 v erw ijst de
internist verz ekerde naar een plastisch chirurg v oor plastisch chirurgische behandeling.
Verz ekerde geeft aan dat een operatie in Thailand (in een eerder schrijven in Duitsland)
is gepland.
Verz ekeraar heeft om een verklaring v an een genderteam gev raagd.
Ontvangen zijn v erklaringen van een psy chologenpraktijk die gespecialiseerd is in
genderproblematiek en van een aan een algemeen ziekenhuis v erbonden internist w aarin
staat dat naast hormonale therapie in verband met een gender identiteitscrisis het van
belang is ook langs een andere w eg de lichaamsbeharing te kunnen behandelen.
Verz oekster heeft bij verw eerder rekeningen ingediend v oor psy chologische hulp,
ontharen, haartransplantatie en toestemming gev raagd v oor een geslachtsaanpassende
operatie. Verz oekster betrekt z org bij individuele z orgaanbieders. In het dossier z itten
facturen v oor haartransplantatie bij een haartransplantatiekliniek, ontharing van lichaam
en gelaat, ontharen lichaam, ontharen gelaat en buik en borst bij een schoonheidsinstituut, psy chologische behandeling van een gespecialiseerde psy chologenpraktijk en
een behandeling door Herbs-and-touch (acupunctuur?).
Verz oekster stelt dat z ij w ordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen v an de Harry
Benjamin International Gender Dy sphoria Association (HBIGDA). 1
Verweerder w ijst vergoeding af omdat de in Nederland gebruikelijke manier van z org
voor genderproblematiek z org is door een multidisciplinair genderteam. Losse
gefragmenteerde hulp door een psy choloog, een internist en een huisarts is niet
verantw oord.
Kosten (ook die v an een operatie) komen niet v oor vergoeding ten laste van de z orgverzekering in aanmerking. Ook kosten v oor ontharen en haartransplantatie komen niet
voor vergoeding in aanmerking.
Medische beoordeling
Voor een medische beoordeling van het geschil heeft de medisch adv iseur v an het
College kennisgenomen van de stukken.
Samenvatting
De medisch adv iseur komt op grond v an de hierna vermelde overw egingen tot het
oordeel dat de div erse deelbehandelingen v oldoen aan de stand van de w etenschap en
praktijk. Voor de beoordeling of v erz oekster redelijkerwijs naar inhoud en omvang op de
deelbehandelingen is aangew ezen is v olgens hem v ooral van belang of de door de
verschillende behandelaars gev olgde werkw ijze om tot een indicatiestelling te komen
voldoet aan de Standard of Care (SOC) van de HBIGDA. Dez e w ereldw ijd geldende
richtlijn gaat uit van een duidelijke regie van het hele traject door een team van
psy chologen. Volgens de overgelegde stukken v oldoet de w erkwijz e van de behandelaars hieraan. Hij is dan ook van mening dat v oldoende is aangetoond dat verzekerde
redelijkerwijs op de geslachtsv eranderende operatie is aangew ezen.
Hierna v olgt een bespreking v an de geraadpleegde literatuur en de ov erwegingen die tot
z ijn medisch inhoudelijk oordeel hebben geleid.
Literatuur
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De v raag is of de eis van multidisciplinaire samenw erking in een centrum w ordt
ondersteund in de literatuur. Op het MESH trefw oord ‘transsexualism’ z ijn uit Medline
artikelen geselecteerd (2000 en later) die zich (deels) richten op kw aliteit van diagnose
en behandeling v an gender identity disorders. Verder is “ google scholar” gescreend op
eventuele aanvullende informatie.
Martin (2007) 2 geeft aan dat de beslissingen die bij de behandeling v an Gender Identity
Disorder (GI D) genomen moeten w orden ontmoedigend z ijn v oor een indiv iduele
clinicus. Verw ijzen naar een gender kliniek kan overw ogen w orden. De betrokken
behandelaars moeten goed op de hoogte z ijn v an relevante gegevens.
Tugnet et al (2007 3) noemen GID een z eer complexe klinische entiteit. In het Verenigd
Koninkrijk is de huisarts gew oonlijk het eerste aanspreekpunt. Deze moet z onodig
verwijz en naar een specialistische gender identiteit service. Zo’n ‘serv ice’ bevat
psy chiater, psy choloog, plastisch chirurg, endocrinoloog, spraak therapeut,
specialistische verpleegkundige.
Sohn et al (2007) 4 stellen dat de beste resultaten van een geslachtveranderende operatie
te verw achten z ijn in een ‘large volume’ centrum met een multidisciplinair team van
plastisch chirurgen, urologen, gy naecologen en expert op het gebied v an seksuele
gez ondheidsz org.
Wy lie (2004) 5 geeft aan dat, w aar mogelijk, behandeling en begeleiding in de context van
een multidisciplinair team moet plaatsvinden.
Michel et al (2001) 6 stellen dat de diagnose van het gender dy sforie sy ndroom moeilijk is
en een multidisciplinaire benadering vereist.
Buitenland
De Franse Haute Autorité de la Santé (HAS 2007) 7 acht transseksualisme pathologie die
behandeling rechtvaardigt v olgens een psy cho-endocrino-chirugisch protocol.
In Frankrijk z ijn 4 referentiecentra erkend.
Canadese richtlijnen (2006) 8 wijz en op het belang van samenwerken met behandelaars
bekend met de behandeling v an gender problematiek. De chirurg moet deel uitmaken
van een team v an clinici en z orgen v oor een w erkrelatie met de andere betrokken
behandelaars.
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Het Britse Parliamentary Forum on Transsexualism (2005) 9 heeft richtlijnen gemaakt v oor
de behandeling v an gender dy sforie en transseksualisme. Hierin staat aangegeven dat de
betrokken behandelaars idealiter afspraken hebben gemaakt die het hen mogelijk maakt
multidisciplinair samen te w erken. De behandelaar z ou deel moeten uitmaken van een
erkende Gender identiteit kliniek.
De Amerikaanse z orgverzekeraar Aetna10 acht een geslachtsaanpassende operatie (SRS =
sex reassignment surgery ) onder v oorw aarden noodz akelijk. Eén van de vereiste criteria
is het doorlopen van een erkend programma in een in gender identiteit gespecialiseerd
centrum. Vanwege de verstrekkende en irreversibele gevolgen van hormonale en/of
chirurgische transformerende ingrepen is een z orgv uldige diagnose en differentiaal
diagnose absoluut essentieel in het belang van de patiënt.
Zorgverz ekeraar Cigna11 geeft aan dat een z orgv uldige en accurate diagnose essentieel is
voor behandeling en dat dez e alleen gesteld kan w orden in een lange termijn diagnostisch proces met een multidisciplinaire specialistische benadering (gy naecologisch,
endocrinologisch, urologisch, psy chiatrisch/psy chologisch). Voor een geslachtveranderende operatie is onder meer een verw ijz ing van twee gekwalificeerde geestelijke
gez ondheidsz org professionals vereist maar Cigna stelt geen specifieke eisen aan de
instelling w aar de behandeling w ordt uitgevoerd.
Bespreking
In het Pakketadvies 2007 12 besteedde het CVZ aandacht aan de z org v oor transseksuelen. Hieruit is op te maken dat het CVZ vindt dat diagnostiek en behandeling
moet w orden uitgevoerd conform de internationale richtlijnen v oor de behandeling en
begeleiding v an transseksuelen van de HBIGDA / WPATH (2001) 13 en door een
multidisciplinair samengesteld genderteam in een centrum dat gespecialiseerd is op het
gebied v an geprotocolleerde behandeling van transseksuelen
Bestaande genderteams (VUmc en UMCG) v inden een in hoge mate van geprotocolleerde
behandeling v an belang. Het betreft complexe, multidisciplinaire behandeling met een
irreversibel karakter (de veranderingen v an het lichaam door hormoontherapie z ijn
blijv end en ook een eventuele chirurgische ingreep is definitief). Beslissingen ov er de
behandeling w orden niet door indiv iduele psychologen of artsen genomen. In de
genderteams z ijn meerdere specialismen en disciplines vertegenw oordigd: psy chologie,
psy chiatrie, endocrinologie, dermatologie, foniatrie, logopedie, plastische chirurgie,
kaakchirurgie, KNO-heelkunde, urologie, gy naecologie en maatschappelijk w erk.
Enkele jaren geleden gaven Cohen-Kettenis et al (2004) 14 van het VUmc genderteam hun
bez orgdheid aan rond de z org v oor transseksuelen. Een toenemend aantal patiënten
probeert behandeling te krijgen met vermijding v an geprotocolleerde diagnostiek.
Soms is al hormoonbehandeling ingezet of in het buitenland een geslachtsaanpassende
operatie ondergaan. Van een verantw oord, geprotocolleerd, klinisch- diagnostisch proces
kan dan geen sprake meer z ijn. Om verkeerd genomen beslissingen tot een minimum te
beperken moeten behandelaars patiënten w ijzen op het belang van het v olgen v an de
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bestaande z orgprotocollen. Naast de problemen van adequate diagnostiek speelt het
risico van schade aan de gez ondheid.
De separate behandelingen z ijn in het algemeen interventies v olgens de stand v an de
wetenschap en praktijk. Zie ook paragraaf 1.z . over de z org aan transseksuelen in de
bijlagen v an het Pakketadv ies 2007.
 Intakegesprekken met medisch-specialist, gesprekken met en testen door psy choloog/psy chiater, lichamelijk onderz oek en laboratorium onderz oek, hormoonbehandeling, en psy chologische ondersteuning v oldoen aan de stand van de
wetenschap en praktijk. Omdat de psy chische ondersteuning bij genderidentiteitsproblematiek een integraal onderdeel uitmaakt van het multidisciplinaire
behandeltraject valt ook die z org onder de Zorgverz ekeringsw et.
 Plastische chirurgie v an de primaire of secundaire geslachtskenmerken v oldoet aan
de stand v an de wetenschap en praktijk.
 De plastisch chirurgische operatie van de primaire uiterlijke geslachtskenmerken bij
vastgestelde transseksualiteit is een te verzekeren prestatie.
 Bij plastische chirurgie v an de secundaire geslachtskenmerken moet sprake z ijn van
aantoonbare lichamelijke afw ijkingen of van een verminking.
 Haartransplantatie is in het algemeen niet aangew ezen vanuit het oogpunt v an
doelmatige z orgverlening omdat (gedeeltelijke) kaalheid door middel v an een pruik
of haarstukje kan w orden gecorrigeerd.
 Epilatie (ontharen) is z org z oals medisch-specialisten plegen te bieden die ook door
huidtherapeuten of schoonheidsspecialisten mag w orden v erleend. Wel moet sprake
z ijn van een verminking. Wat betreft de beharing van romp en de ledematen kan
doorgaans niet gesproken w orden van ernstige misv orming. Ook v oor baard- en
snorbeharing geldt dat in beginsel niet gesproken kan w orden van een v erminking.
Andere maatregelen hebben doorgaans een afdoende resultaat. In extreme gevallen
kan w el van een verminking sprake zijn.
Er z ijn geen ‘evidence based’ richtlijnen gevonden die multidisciplinaire samenw erking
in een centrum adv iseren.
Ook de Standard of Care (SOC) van de HBIGDA is een richtlijn gebaseerd op consensus,
er is geen sprake van ‘evidence based’ onderbouw ing.
Een beslissing ov er de stand v an de wetenschap en praktijk van een interventie kan op
grond v an een lagere level of evidence dan het hoogste genomen w orden. Voor de v raag
of een multidisciplinaire behandeling in een centrum betere resultaten geeft dan
behandeling door indiv iduele z orgverleners is het uitv oeren van een RCT niet haalbaar.
Wel z ou het verschil in patiënt tevredenheid na het doorlopen van de behandeling
prospectief of retrospectief gemeten kunnen w orden. De gev onden richtlijnen en
aanbevelingen bevelen veelal w el een goede multidisciplinaire samenw erking aan,
eventueel in een centrum, maar z onder enige onderbouw ing met onderz oek. Noch over
de ene benadering noch over de andere kan dus een ev idence based oordeel gegeven
w orden.
In de gelez en literatuur staat overigens de effectiviteit van de behandeling niet ter
discussie, of dez e nu in een centrum w ordt v erricht of door separate behandelaars.
Gezien de literatuur en de praktijk in het buitenland, is het de v raag of behandeling en
begeleiding v an transseksuelen door onafhankelijk van elkaar opererende z orgv erleners
verantw oord is. Naar het oordeel van de medisch adv iseur is het essentieel dat er een
duidelijke regie is gedurende het gehele behandeltraject. Conform de richtlijnen kan de
regie het beste bij een deskundige psy chiater/psycholoog liggen. Voor een goede regie
is niet per definitie samenw erking in één centrum noodzakelijk.
Het team van de psy chologenpraktijk voldoet op basis van de in het dossier aanw ezige
informatie w el aan het ‘mental health professional’ deel van de Harry Benjamins SOC
Verder geeft de SOC aan dat de psychiater/psy choloog gezamenlijk met de medicus die
de hormonale therapie geeft en de chirurg die de chirurgische behandeling uitv oert de
verantw oordelijkheid voor de behandeling draagt. De psy chologenpraktijk w erkt w el
samen met een Nederlandse endocrinoloog v oor hormoontherapie maar v erwijst v oor
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operaties naar het buitenland. Er z ijn geen aanw ijzingen van gez amenlijk in overleg
genomen beslissingen ov er de voortgang van de behandeling, maar w el van gegevensuitwisseling. Ook blijft de psy choloog beschikbaar. In zekere z in is er w el sprake van een
multidisciplinaire behandeling, maar dez e vindt niet in een centrum plaats. Gesteld kan
w orden dat de psy chologenpraktijk in casu duidelijk de regie v oert en dat deze
gedurende het traject de SOC volgt.
Er is geen reden om te tw ijfelen aan de behandeling en de indicatiestelling door de
psy chologenpraktijk. Mijns inziens is bij v erzekerde redelijkerw ijs sprake van een
vastgestelde transseksualiteit en daarmee van een indicatie v oor een plastisch
chirurgische operatie v an de primaire uiterlijke geslachtskenmerken.
Uit het dossier blijkt niet dat sprake is gew eest van enige toetsing aan de criteria v oor
ingrepen v an plastisch chirurgische aard. Wel heeft de internist op z ich aangegeven dat
ontharing nodig is, maar z onder onderbouw ing. De ontharingsbehandelingen z ijn
verricht door een schoonheidsinstituut. Een schoonheidsinstituut is in de polisv oorwaarden niet als behandelaar aangew ezen. Het is daarom niet meer relevant of
verz oekster een indicatie had v oor de ontharingsbehandelingen.
Juridische beoordeling
De v raag die beantw oord moet w orden is of v erz oekster in dit geval recht heeft op
vergoeding van de kosten v oor diverse vormen van z org in verband met transseksualiteit.
Gelet op het advies van de medisch adv iseur z ijn de deelbehandelingen, die in het kader
van het transgender traject z ijn verricht, conform de stand van de wetenschap en
praktijk. Er z ijn geen ‘evidence based’ richtlijnen die het standpunt v an de z orgverzekeraar, dat dit anders is, onderbouw en.
Hieronder v olgt dan ook de toetsing v an de verschillende z orgonderdelen aan de
polisv oorwaarden.
Algemeen:
De polis van v erzoekster is een restitutiepolis. In de polisv oorw aarden is geen
toestemmingsv oorw aarde opgenomen v oor medisch-specialistische z org, noch v oor de
plastisch-chirurgische z org als in casu aan de orde, noch v oor z org in het buitenland.
Er z ijn ten aanz ien van transseksualiteit geen aparte polisvoorw aarden in de polis
aanw ezig, afgezien van de bepalingen over de uiterlijke geslachtskenmerken bij
vastgestelde transseksualiteit. Zoals v oor alle prestaties geldt dat de verzekerde
uitsluitend recht heeft op vergoeding v an kosten van z org voor z over hij op de
betreffende z org naar inhoud en omv ang redelijkerw ijs is aangewez en.
Psy chologische behandeli ng
De psy chologische behandeling is v erricht door een groep van gespecialiseerde
psy chologen. Het College is van oordeel dat dez e psy chologische behandeling in 2007
niet onder de wettelijke aanspraak van de AWBZ v iel. De z org is immers v erleend door
psy chologen en niet door een instelling of v rijgevestigde psy chiater/psy chotherapeut
z oals w el was vereist op grond van artikel 8, eerste lid v an het Besluit z orgaanspraken
AWBZ (BZA ).
Het Pakketadv ies gaf aan dat de psy chische ondersteuning bij genderidentiteitsproblematiek onder de Zorgverz ekeringsw et valt, omdat dez e z org een integraal
onderdeel uitmaakt van het multidisciplinaire behandeltraject. Dit behoeft in het kader
van dit geschil een nadere toelichting.
In het Pakketadvies is uitgegaan van behandeling door een genderteam in een
gespecialiseerd centrum. Wanneer de psy chologische ondersteuning hier een integraal
onderdeel van is, dan is bedoeld dat dez e z org valt onder de prestatie geneeskundige
z org z oals medisch-specialisten plegen te bieden in een gespecialiseerd centrum dat
onderdeel uitmaakt van een universitair z iekenhuis. Niet is aangegeven onder w elke
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verzekering deze z org z ou vallen als er geen sprake is van een multidisciplinair
behandeltraject.
Zijn in de polisv oorw aarden z iekenhuiz en aangew ezen als de plaats w aar geneeskundige
z org dient plaats te vinden, dan v loeit daaruit voort dat in ieder geval recht op v ergoeding bestaat van de psy chologische ondersteuning als onderdeel v an de vergoeding
van het multidisciplinaire behandeltraject in het z iekenhuis w aarv oor de medisch
specialist de verantwoordelijkheid draagt. Het multidisciplinaire behandeltraject valt
onder z org z oals medisch-specialisten plegen te bieden.
Wanneer de psy chologische ondersteuning is v erricht door v rijgevestigde eerstelijnspsy chologen, moet nagegaan w orden of dez e in de polis zijn aangewez en als z orgverleners v oor de z org z oals medisch-specialisten die plegen te bieden. Dat is niet het
gev al en er z ijn overigens ook geen basisverz ekeringen bekend w aarin dat wel z o w as
vóór 1 januari 2008.
De conclusie v oor dit z orgonderdeel is dan ook dat v erz oekster geen recht heeft op
vergoeding van de nota v oor de psy chologische behandeling op grond v an haar
basisv erzekering, en ook niet op grond van de AWBZ.
Psy chologische hulp door v rijgevestigde psy chologen kon in 2007 onder de aanv ullende
verzekeringen vallen. Zoals hierboven aangegeven is het College niet bev oegd hierov er
in het kader van een art. 114 ZVW procedure te adv iseren.
Ov erigens is deze z org met ingang v an 1 januari 2008 als te verz ekeren prestatie (GGZ)
in de Zorgv erzekeringswet opgenomen. Bov endien is de z org, v erleend door een
instelling of psy chiater/psy chotherapeut, ov ergeheveld van artikel 8, eerste lid van het
BZA naar artikel 2.4 v an het Besluit z orgverzekeringen (BZV).
Hormoont herapie
Verz oekster heeft geen rekeningen ingediend v oor de hormoontherapie op v oorschrift
van de endocrinoloog. Waarschijnlijk is hierv oor gew oon een DBC gedeclareerd, c.q. z ijn
de apotheeknota’s door v erweerder betaald.
Haart ransplant at ie
Nog afgez ien van de v raag of sprake is van verminking, is haartransplantatie in het
algemeen niet aangewezen vanuit het oogpunt van doelmatige z orgverlening omdat
(gedeeltelijke) kaalheid door middel van een pruik of haarstukje kan w orden
gecorrigeerd.
Epilat ie
Verz oekster heeft geen recht op vergoeding v an de declaraties v oor de ontharing, nu een
schoonheidsinstituut in de polisv oorwaarden niet als behandelaar is aangew ezen v oor
deze plastisch-chirurgische behandeling.
Not a H erbs and Touch
Verweerder dient alsnog te toetsen of het ging om z org conform de polisv oorw aarden.
Gelet op de gegevens w as hier waarschijnlijk sprake van een alternatieve behandeling.
SRS-operat ie in Thailand
Verz oekster heeft voor dez e operatie (onverplicht) v an tevoren een aanv raag ingediend
die door v erweerder is afgewezen. Gelet op het medisch adv ies is echter redelijkerw ijs
voldaan aan de v oorwaarde van een vastgestelde transseksualiteit. Het is de vraag of ook
voldaan is aan de polisv oorw aarde van een v erwijz ing door de huisarts of bedrijfsarts.
De behandelend psy chologe geeft aan dat z ij z ou z orgen v oor een verw ijz ing v oor de
operatie (“ brief”). Uit het dossier blijkt in ieder geval dat de huisarts achter het traject
van verz oekster staat.
Verweerder heeft nog geen beslissing genomen over een nota betreffende dez e operatie.
Het College beperkt de adv isering ov er dit onderdeel daarom tot het bov enstaande.
Advie s van het College
Op grond v an het vorenstaande is het College oordeel dat de v olgende z orgonderdelen
niet v oor vergoeding in aanmerking komen:
- de psy chologische behandeling
- de haartransplantatie
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-

de ontharingsbehandelingen

Voor een z orgv uldige toetsing aan de polisv oorw aarden is/z ijn v olgens het College
nader onderz oek c.q. nadere gegevens nodig bij de v olgende z orgonderdelen:
- de behandeling door ‘Herbs and Touch’
- de SRS-operatie in Thailand.
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