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 Utrecht, 12 oktober 2017, 

 

Betreft: Urgentie voor decentralisatie van de zorg 

 

Beste gesprekspartners,  

 

Deze week hoorde ik met ontzetting het nieuws dat bij het Kenniscentrum voor Genderdysforie van 

het VUmc de wachttijd voor de intake inmiddels is opgelopen tot 52 weken. Dit is geen enorme 

verslechtering ten opzichte van de situatie van daarvoor, want die was al schrijnend. Maar er is nu 

wel een symbolische grens bereikt. Ik merk dat aan de onrust en verontwaardiging die over dit 

nieuws is ontstaan in de transgendergemeenschap.  

 

Laat ik voorop stellen dat ik zie dat het VUmc en UMCG hun best doen om de wachtlijsten terug te 

dringen. Ze hebben begin dit jaar goede resultaten behaald in het uitbreiden van de capaciteit. 

Want zo mag ik een uitbreiding van tientallen procenten toch wel noemen. Het is echter 

gewoonweg niet voldoende. De laatste wachtlijstcijfers tonen wederom aan dat de zorgvraag 

structureel groter is dan het systeem aankan. Volgens ons is het toevoegen van capaciteit geen 

oplossing. Die moet gevonden worden in het wezenlijk anders organiseren van de 

transgenderzorg. Decentraler en flexibeler ten aanzien van diagnostiek, indicatiestelling en 

behandeling. 

 

Deze brief is niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen. Ik weet dat u allemaal net als wij een 

oplossing wilt voor dit probleem. Dat weet ik omdat ik de afgelopen maanden al met enkele van u 
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een-op-een sprak over onze ideeën over decentralisatie van de zorg. Met anderen stonden al 

gesprekken gepland voor de komende weken. Die gesprekken gaan wat mij betreft gewoon door.  

 

Toch schrijf ik nu deze brief. Het bereiken van deze sombere mijlpaal van 52 weken wachttijd 

dwingt ons tot versnellen. Daarom doe ik u een voorstel. Graag nodig ik u uit om met ons en met 

elkaar in gesprek te gaan over een brede Pilot Decentrale Transgenderzorg (PDT). In de PDT 

kunnen we met elkaar praktijkervaring opdoen met verregaande decentralisatie van de zorg en 

ervaren op welke manier we een goede balans kunnen vinden tussen patiëntgerichtheid, 

schaalbaarheid en zorgvuldigheid. Gedurende de looptijd van de pilot kunnen we met elkaar 

stapsgewijs werken aan het verbeteren van de systematiek van werken zodat die na afloop van de 

PDT naadloos over kan gaan in het reguliere zorgaanbod. Mijn gesprekken van de afgelopen 

maanden hebben me geleerd dat daarvoor nog belemmeringen in processen, structuren en 

systemen overwonnen moeten worden. Maar ik heb ook het vertrouwen gekregen dat er 

mogelijkheden zijn om die op te lossen. Dat sterkt mij in het geloof dat de inrichting van de 

transgenderzorg niet alleen anders moet maar ook anders kan. 

 

Patiëntenorganisatie Transvisie nodigt u in de komende weken uit om deel te nemen aan een nog 

te plannen startbijeenkomst waarin we met elkaar deze PDT gaan definiëren. Wat mij betreft wordt 

dat een werksessie waarbij we zo concreet mogelijk resultaat bereiken. Transvisie zal deze 

startbijeenkomst van harte voorbereiden en faciliteren en ik hoop op jullie aanwezigheid. 

 

Om de transgendergemeenschap een hart onder de riem te steken, zal ik deze brief ook met hen 

delen en ook met enkele andere betrokkenen. Daarbij wil ik transgender personen geen valse 

hoop geven, want de wachtlijstproblematiek is niet op korte termijn opgelost. Maar ik hoop wel dat 

we op korte termijn met elkaar kunnen beginnen aan het zetten van grote stappen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisa van Ginneken 

Voorzitter 

 

 

 

cc:  

Ministerie van VWS, directie Curatieve Zorg 

Cliëntenraden VUmc en UMCG 


