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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 20 december 2017 aan Zorginstituut Nederland advies gevraagd als
bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoekster en verweerder
hebben een geschil over de vergoeding van epilatie van de schaamstreek in
verband met de transitie van man naar vrouw.
Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Zorginstituut Nederland brengt
daarom een voorlopig advies uit, dat nog aangepast kan worden als uit het
verslag van de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen.
In artikel 20 van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is
de aanspraak op behandelingen van plastische chirurgie omschreven. Dit
komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet
is bepaald.
Vooraf merkt Zorginstituut Nederland nog op dat zijn adviestaak beperkt is tot
de vraag of verzoekster aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding
op grond van de basisverzekering. Het advies van Zorginstituut Nederland kan
dus geen betrekking hebben op een beslissing van verweerder op basis van de
aanvullende verzekering of coulance.
Medisch advies
Na kennisneming van het geschil heeft Zorginstituut Nederland dit dossier voor
een medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd. Op basis van het dossier deelt de medisch adviseur het
volgende mee.
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Geschil
Verzoekster staat op een wachtlijst voor een geslacht-corrigerende operatie in
België in verband met de transitie van man naar vrouw. Voor de epilatie van het
gelaat en de hals heeft verzoekster een vergoeding van verweerder ontvangen.
De aanvraag tot vergoeding van epilatie van de schaamstreek heeft verweerder in
eerste instantie afgewezen.
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Verzoekster heeft aangevoerd dat deze behandeling noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de vaginaplastiek. Zij volgt een zorgtraject, de transitie van man
naar vrouw, dat volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Hiertoe behoort
volgens verzoekster ook permanente epilatie van de schaamstreek.
Verweerder heeft contact gezocht met verzoekster en aangegeven de kosten
alsnog te zullen vergoeden. Verzoekster wil echter zekerheid over de aanspraak
op vergoeding.
Beoordeling
In 20081 heeft het toenmalige CVZ, de voorloper van Zorginstituut Nederland,
geconcludeerd dat er bij transseksualiteit in de regel gesproken kan worden van
verminking als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, sub b, onder 2, van het Besluit
zorgverzekering. Of er sprake is van te verzekeren zorg verschilt per te epileren
gebied. Epilatie van het perineo-scrotaal/vaginaal gebied maakt- indien medisch
noodzakelijk- onlosmakelijk onderdeel uit van de vaginoplastiek en
penisconstructie. Deze ingrepen (inclusief epilatie) behoren tot de te verzekeren
prestaties. Valt een ingreep onder deze noemer, dan behoeft niet ook nog eens te
zijn voldaan aan het criterium verminking respectievelijk lichamelijke
functiestoornis.
In geschil is de vraag of in casu de aangevraagde epilatie van de schaamstreek
deel uitmaakt van een vaginoplastiek. Uit het schrijven van de behandelend
psycholoog-seksuoloog in België d.d. 13 juli 2017 blijkt dat de epilatie van de
genitaliën ter voorbereiding van de chirurgische interventies is. Dit kan worden
gezien als onlosmakelijk onderdeel van een vaginoplastiek.
Conclusie
Uit de ontvangen stukken in het dossier blijkt dat de aangevraagde epilatie van de
schaamstreek een onlosmakelijk onderdeel is van de (geplande) vaginoplastiek.
De medisch adviseur is van oordeel dat verweerder de aanvraag (alsnog) terecht
heeft toegewezen.

1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2008/09/22/epilatie-bij-transseksuelen-vanperineo-scrotaal-vaginaal-gebied-en-gezicht-en-hals-is-een-te-verzekeren-prestatie-romp-en-ledematen-inde-regel-niet
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Advies Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld
of verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Op basis van de tussen
partijen overeengekomen zorgverzekering en het advies van de medisch adviseur,
adviseert Zorginstituut Nederland tot toewijzing van het verzoek.
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Hoogachtend,
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