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Betreft: Wachttijden plastische chirurgie MC Slotervaart
 
Geachte heer Berkenbosch,
 
 
Vanuit onze achterban bereiken ons de laatste tijd signalen over oplopende wachtlijsten bij de 
afdeling Plastische Chirurgie van het Slotervaartziekenhuis.

Uw collega, plastisch chirurg Dr. Van Loenen, verricht jaarlijks een groot aantal mastectomieën 
(borstverwijderende operaties) bij transgender mannen. Deze operaties zijn belangrijk voor 
transmannen om zich conform hun genderidentiteit te kunnen presenteren. Bij een inventarisatie 
die we vorig jaar hielden1 gaf 95% van de mannen aan interesse te hebben in een mastectomie of 
die al gedaan te hebben.

Ook zagen wij dat de transmannen die in uw ziekenhuis de mastectomie ondergingen 'Zeer 
tevreden' te zijn over de ingreep. Dit was de hoogst mogelijke score. Dr. Van Loenen scoort 
daarmee tevens hoger dan de andere instellingen die de ingreep aanbieden, waaronder de grote 
academische centra. Het verbaast ons dan ook niet dat veel transmannen kiezen voor het 
Slotervaartziekenhuis.

Deze toeloop heeft echter wel geleid tot wachttijden. Plastische chirurgie gaf aan dat de huidige 
wachtlijst ca. 42 patiënten bevat. Dat betekent met de huidige capaciteit ongeveer een wachttijd 
van 6 maanden. 

De afdeling geeft aan niet voldoende OK-ruimte beschikbaar te hebben om aan de vraag te 
voldoen.

Als patiëntenorganisatie vinden wij dit erg spijtig. Graag zouden wij een beroep op u willen doen 
om meer OK-ruimte beschikbaar te stellen om aan de huidige vraag tegemoet te komen.

1. http://www.transvisie.nl/images/OnderzoekTransgenderzorgNederland.pdf
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Verder zouden we graag met u in gesprek gaan over de capaciteit op de langere termijn. Wij 
begrepen dat transgenderzorg een van de speerpunten van uw ziekenhuis is. Graag zouden we 
onze visie over de toekomst van de transgenderzorg met u willen delen. Bij de diverse 
gendercentra zien we een stijgend aantal aanmeldingen. Deze groep zal na het doorlopen van het 
voortraject ook een beroep gaan doen op chirurgie, onder meer in uw ziekenhuis. Een verdere 
stijging van de vraag valt dus te verwachten. 

Wij denken graag met u mee over hoe dit in goede banen geleid kan worden.

Wij vernemen graag uw reactie,

Hoogachtend,
Het bestuur van Patiëntenorganisatie Transvisie, 
Namens deze,

Drs. Eveline van den Boom
Voorzitter
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