
<VERZEKERAAR> 

t.a.v. <afdeling medische beoordeling of afdeling juridische zaken> 

Postbus <postbusnummer> 

<postcode>  <plaats> 

 

<plaats>, <datum>, 

 

Betreft: bezwaar afwijzing vergoeding borstvergroting bij afwezigheid borstvorming 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op <datum> met briefnummer <nummer> ontving ik van u een afwijzing voor vergoeding van de kosten 

van een borstvergrotende operatie, zoals door mijn behandelend arts <naam arts en naam kliniek> 

aangevraagd. Via deze brief maak ik bezwaar tegen uw beslissing. Ik zal toelichten waarom. 

 

U stelt dat vergoeding alleen plaats kan vinden als er sprake is van een verminking en u meent dat daar 

in mijn geval geen sprake van is.  

 

Volgens het Zorginstituut Nederland (ZiN) is een borstvergrotende operatie een te verzekeren prestatie 

wanneer sprake is van het ontbreken van borstvorming unilateraal of bilateraal bij transvrouwen (bron: 

ZiN, Advies uitbreiding basispakket van 31 maart 2016). ZiN concludeert dat, wanneer borstvorming bij 

een vrouw volledig ontbreekt en de borst daardoor uitgesproken mannelijk oogt, er sprake is van een 

verminking in de zin van het Besluit zorgverzekering. Transvrouwen worden in dit advies gelijk gesteld 

met CIS-vrouwen. Het hebben van borsten is typerend voor een vrouw. De afwezigheid van borsten kan 

aanleiding geven tot passabiliteitsproblemen. Om voor een borstvergrotende operatie in aanmerking te 

komen, gelden de volgende voorwaarden: Afwezigheid van een inframammairplooi en klierweefsel van 

minder dan 1 cm, aangetoond d.m.v. een echo. Beide voorwaarden zijn in mijn geval aan de orde. 

 

Dr. <naam arts> heeft de noodzaak, aan de hand van beide voorwaarden, bij mij vastgesteld én 

mogelijkheden gezien om mijn passabiliteit te verbeteren door een borstvergrotende operatie uit te 

voeren. 

 

Ik verzoek u vanwege bovenstaande dan ook tot vergoeding van de door mijn arts voorgestelde 

borstvergrotende operatie over te gaan. Ik ben gaarne bereid mijn verzoek persoonlijk aan u toe te 

lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

<naam> 

<adres > 

<polisnummer> 

 

[Bovenstaande tekst is te selecteren in PDF en dan te kopiëren en plakken in een Word document. Tekst 

verder aanpassen aan de eigen situatie. Brief aangetekend verzenden naar postadres verzekeraar]. 


