
Wachttijden Transgendertraject  

 
Stand 15 juli 2016 Wachttijd 
  

Kinderen en adolescenten 
 
Intake (Na de intake zijn er geen wachttijden voor eventuele 
puberteitsremming en cross-sex hormonen) 

 
 
12 weken 

  

Volwassenen 
 
Intake  

 
 
12 weken 

 
Start diagnostiek 

 
20 weken1) 

 
Cross-sex hormoonbehandeling 

 
8 weken 

 
Chirurgie 2) 3) 4) 

Wachttijden gaan in vanaf het moment dat er aan alle gestelde 
voorwaarden is voldaan (zie punt 3) 

 

 
MV 

 
Vaginaplastiek 

 
10 weken 

 
 
Darm vagina plastiek 

 

20 weken 

 
 
Borstvergroting 

 
Geen5) 

 
 
Secundaire correcties genitale chirurgie 

 
Individueel 

 
 
Adamsappel correctie 

 
31 weken6) 

 
 
Stemverhogende operaties 

 
15 weken6) 

 
 
Aangezichtschirurgie 

 
Individueel 7) 

 
VM 

  
Borstverwijdering (Mastectomie) 

 
4 weken 8) 

 
 
Borstverwijdering (Mastectomie) i.c.m. met verwijderen 
baarmoeder en eierstokken.  

 
14 weken 

  
Verwijdering baarmoeder en eierstokken 4 weken 

 
 
Verwijdering baarmoeder en eierstokken en vagina 
(colpectomie) middels robotchirurgie 

 

41 weken 

 
 
Verwijderen van vagina (Colpectomie) 41 weken9) 

 
 
Metaidoioplastiek (met/zonder plasbuisverlenging) 

 
10 weken 

 
 
Phalloplastiek (met/zonder plasbuisverlenging) 

 
43 weken10) 

 



Overige Informatie: 

1. De aangegeven wachttijd is de wachttijd tussen screeningsgesprek en start diagnostiek. 

2. De aangegeven wachttijden gelden vanaf het moment dat patiënt op de wachtlijst is 
geplaatst en dus aan alle voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen o.a. genitale 
epilatie voor MV transseksuelen, epilatie van de donorsite van de phalloplastiek voor VM 
transseksuelen, goed ingestelde bijkomende aandoeningen (b.v. diabetes ), een 
verantwoord gewicht en, indien van toepassing, gestopt zijn met roken.  

3. Normaliter wordt een periode van ca. 3 maanden tussen 2 operatieve ingrepen 
aangehouden.  

4. De wachttijd voor een operatie is mede afhankelijk van beschikbaarheid operateur. 

5. Mamma augmentatie (borstvergroting) wordt in Nederland niet vanuit het basispakket 
vergoed. In VUmc wordt er geen combinatie operatie met een vaginaplastiek uitgevoerd.  
Een borstvergroting kan wel door de plastisch chirurgen van het VUMC worden 
uitgevoerd, maar deze vindt dan plaats in de Jan van Goyen kliniek na consultatie in het 
VUMC. 

6. Er worden ook KNO operaties in centra uitgevoerd die niet verbonden zijn aan 
genderteams.  

7. Conform afspraken met het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) wordt 
aangezichtschirurgie uitsluitend vergoed na een individueel indicatiebeleid. Veelal  
worden deze operaties lang na het primaire transitietraject uitgevoerd.  

8. De afdeling Plastische Chirurgie van VUmc opereert regelmatig in de Jan van Goyen 
Kliniek te Amsterdam. Ook opereren zij, evenals de afdeling Gynaecologie, in het 
Amstelland Ziekenhuis zodat meer OK capaciteit binnen VUmc beschikbaar blijft voor 
grote complexe chirurgie. Mastectomieën worden meestal in de Jan van Goyen Kliniek 
uitgevoerd. In sommige gevallen acht het genderteam een operatie buitenshuis niet 
verstandig. 

9. Een colpectomie moet uitgevoerd worden voorafgaand aan een metaidoioplastiek of 
phalloplastiek waarbij ook een plasbuis wordt geconstrueerd.  

10. De ingreep bestaat uit tenminste 2 stappen. Vaak zijn meer dan 2 operaties nodig.  

Het genderteam is te bereiken middels het verzenden van een mail naar: 
genderteam-poli@vumc.nl of telefonisch 020 4440542 op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur. 
 

Disclaimer wachttijden/wachtlijsten 
• De daadwerkelijke wachttijd kan voor een individuele patiënt anders zijn dan hier staat gepubliceerd. De gepubliceerde 

wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld genomen moet wachten.  
• De wachttijden betreft het gemiddelde van een specialisme of behandeling. Indien u voorkeur heeft voor een bepaalde 

specialist kan dat betekenen dat de wachttijd langer is.  
• Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.  
• De gepresenteerde wachttijden gelden niet voor acute zorg.  

• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens over de wachttijden. 
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