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Betreft: Probleem met beleidswijziging voorzetting zorg transgender kinderen 

 

 

Geachte heer Spaan, 

 

U ontvangt deze brief omdat er een probleem is ontstaan bij één van de poliklinieken van Curium 

waar u bestuurder van bent. Daar wil ik graag uw aandacht voor vragen. 

 

Sinds 10 januari 2017 neemt de Curium-LUMC genderpoli geen kinderen meer aan als nieuwe 

patiënt. Toen u dat besluit nam, beloofde u: “De behandeling van kinderen en jongeren die reeds 

in behandeling zijn op de polikliniek, wordt voortgezet tot ze volwassen zijn. Voor bestaande 

patiënten verandert er dus niets”1. Wij zijn zeer teleurgesteld dat de huidige praktijk nu laat zien dat 

u die belofte niet nakomt. Wij krijgen sinds enige weken berichten van wanhopige ouders die ons 

om advies vragen omdat ze bij uw kliniek geen zorg meer krijgen voor hun transgender kind. 

 

Het heeft ons enige moeite gekost om hierover vragen te stellen aan het genderteam van Curium. 

Na lang aandringen bevestigde mevrouw Bakker (communicatieadviseur) ons onlangs dat 

Curium-LUMC alle patiënten die tijdens hun kindertijd zijn aangemeld en nu nog niet in de 

puberteit zijn, niet meer in behandeling neemt. Deze kinderen raadt u aan zich te (laten) 

aanmelden bij het VUmc. Van ouders die dit hebben geprobeerd horen wij veel klachten over de 

beschikbaarstelling en overdracht van dossiers en de bereikbaarheid van de polikliniek voor 

vragen. 

                                                
1 https://www.curium-lumc.nl/2017/01/genderpoli-geleidelijk-afgebouwd/ 
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Wij zijn hierover zeer ontstemd om twee redenen: 

- Deze kwetsbare groep verdient continuïteit van zorg en wordt nu geconfronteerd met 

extreem lange wachttijden bij de enige andere aanbieder van deze zorg in ons land. Deze 

kinderen moeten nu weer achteraan sluiten terwijl u hen beloofde van zorg te zijn 

verzekerd. Dit vinden wij onfatsoenlijk; mede vanwege de totale afwezigheid van een reëel 

alternatief. 

- Het (als gevolg van deze wachttijd) onthouden van zorg is extra schadelijk voor de groep 

kinderen bij wie de puberteit nabij is. Het zal namelijk minimaal 132 weken duren voordat er 

na aanmelding bij VUmc puberteitsremmers voorgeschreven kunnen worden. De puberteit 

zal in die periode intreden en hun lichaam ingrijpend veranderen. Dit vooruitzicht is 

traumatisch voor het transgender kind. Al die veranderingen moeten later met ingrijpende 

operaties en behandelingen weer ongedaan worden gemaakt en bij sommige 

veranderingen kan dat niet eens. Essentiële zorg komt door uw beslissing dus te laat. 

 

Daarom verzoeken wij u: 

- uw beleidswijziging te herzien en alle voor 10 januari 2017 bij uw kliniek aangemelde 

transgender kinderen te behandelen tot hun 18e jaar, 

- danwel minimaal alle kinderen bij wie de puberteit nog niet is ingetreden maar waarvan 

verwacht mag worden dat dat wel in de komende twee jaar zal gebeuren, behandeling met 

puberteitsremmers bij uw kliniek ruimhartig te garanderen tot het moment dat ze 

daadwerkelijk met behandeling kunnen beginnen bij VUmc,  

- zorg te dragen voor duidelijke en snelle procedures voor ouders om het opgebouwde 

patiëntdossier van hun kind in handen te krijgen met het oog op overname door VUmc, 

- ouders via heldere en bereikbare informatievoorziening de mogelijkheid te bieden contact 

hierover te onderhouden met de polikliniek van Curium. 

 

Ik hoop dat u in staat bent dit probleem op korte termijn op te lossen. Dat verdienen deze ouders 

en transgender kinderen die in het verleden hun vertrouwen aan uw kliniek hebben gegeven. Ik 

ben graag bereid mijn verzoek nader aan u toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisa van Ginneken 

Voorzitter 

 

 

 
Cc: cliëntenraad LUMC/Curium 


