November 2021
Kinderen en adolescenten <18
Eerste consult
Verwijzingen van juli 2019 worden momenteel ingepland
voor over 2-3 maanden. Datum verwijzing staat op uw
verwijzing of kunt u bij de huisarts opvragen

Tenminste
720 dagen*

Tenminste
103 weken*

Volwassenen >18
Eerste consult
Verwijzingen van mei 2019 worden momenteel ingepland
voor over 3 maanden. Datum verwijzing staat op uw
verwijzing of kunt u bij de huisarts opvragen

Tenminste
720 dagen*

Tenminste
103 weken*

Start diagnostiek Kinderen en Adolescenten - psycholoog
Interne verwijzingen van maart 2021 worden momenteel
ingepland voor over 2-3 maanden.

Tenminste
186 dagen 1)

Tenminste
26 weken 1)

Start Diagnostiek Volwassenen – psycholoog
Interne verwijzingen van maart 2021 worden momenteel
ingepland voor over 2-3 maanden.

Tenminste
186 dagen 1)

Tenminste
26 weken 1)

Hormoonbehandeling

30 dagen 2)

4 weken 2 )

Chirurgie * 3) 4) 5)
Wachttijden gaan in vanaf het moment dat er aan alle gestelde voorwaarden is voldaan
Vanwege de corona maatregelen zijn de wachttijden voor de chirurgie moeilijk te voorspellen. Eerder
afgezegde operaties zullen als eerst weer ingepland worden wanneer dit weer mogelijk is.
Vaginaplastiek
Darm vagina plastiek
Borstvergroting
Secundaire correcties genitale chirurgie
Adamsappel correctie
Stem verhogende operaties
Aangezichtschirurgie
Borstverwijdering (mastectomie)
Borstverwijdering i.c.m. het verwijderen van
baarmoeder er eierstokken (combi operatie)
Verwijdering baarmoeder en eierstokken
Verwijderen van vagina (Colpectomie)
Verwijdering baarmoeder en verwijdering van vagina
(robot operatie)
Metaïdoioplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)
Phalloplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)

Tenminste 600 dagen
Tenminste 140 dagen
Individueel 11)
Tenminste 112 dagen 7)
Tenminste 112 dagen 7)
Tenminste 720 dagen 10)
Tenminste 154 dagen 8)
Tenminste 310 dagen 8)

80 weken
20 weken
Individueel 11)
16 weken 7)
16 weken 7)
104 weken 10)
22 weken 8)
44 weken 8)

Tenminste 200 dagen
Tenminste 200 dagen 9)
Tenminste 310 dagen 8) 9)

28 weken 8)
28 weken 9)
44 weken 8) 9)

Tenminste 230 dagen 8)
Tenminste 830 dagen 8)

42 weken 8)
118 weken 8)

*Door de grote toename van verwijzingen is een lange wachttijd ontstaan. Zowel voor de intake als
voor chirurgische ingrepen is de aangegeven wachttijd een indicatie en hieraan kunnen nadrukkelijk
geen rechten worden ontleend.

Voor opnames die op de MPU moeten staan voor alle ingrepen veel langere wachttijden . Dit komt
o.a door de beperkte bedden capaciteit ende weinige operatie sessies die we in het vumc hebben.

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.
 De gepresenteerde wachttijden gelden niet voor acute zorg.
 Er worden veel meer patiënten naar onze polikliniek verwezen dan wij kunnen zien. Het team
heeft de behandelcapaciteit de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid, maar ook daaraan zit een
grens. Daarnaast gaat het om een langdurig en gecompliceerd proces waarbij veel zorgverleners
betrokken zijn. Dus ook waar de endocrinoloog en de chirurg in beeld komen kunnen (extra)
wachttijden ontstaan. Personeelstekorten in de zorg in het algemeen, op de OK in het bijzonder,
benodigde opleidingstijd voor nieuwe medewerkers en financiële beperkingen remmen de groei
van behandelcapaciteit en het verkorten van de wachttijden. Ook de functie van het Amsterdam
UMC als academisch ziekenhuis heeft invloed op de wachttijd.
 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens over de wachttijden.
1) De

aangegeven wachttijd is de gemiddelde wachttijd tussen intake en start diagnostiek.

2) De

aangegeven wachttijd is een gemiddelde wachttijd en kan individueel verschillen.

3) De

aangegeven wachttijden gelden vanaf het moment dat patiënt op de wachtlijst is geplaatst en
dus aan alle voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden betreffen o.a. genitale epilatie voor MV
transgenders, epilatie van de donorsite van de phalloplastiek voor VM transgenders, goed ingestelde
bijkomende aandoeningen (b.v. diabetes ), een verantwoord gewicht en, indien van toepassing,
gestopt zijn met roken. Daarnaast wordt de wachttijd onder meer bepaalt door de functie van het
Amsterdam UMC als academisch ziekenhuis en beschikbaarheid van zorgverleners.
4) Normaliter
5) De

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

wachttijd voor een operatie is mede afhankelijk van beschikbaarheid chirurg.

6) 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 Amsterdam UMC worden uitgevoerd, maar deze vindt
dan plaats in de Jan van Goyen kliniek na consultatie in het Amsterdam UMC.
7) Er

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

8) De

afdeling Plastische Chirurgie van Amsterdam UMC 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 Amsterdam UMC 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 metaïdoioplastiek of phalloplastiek
waarbij ook een plasbuis wordt geconstrueerd.
10) De

ingreep bestaat uit tenminste twee stappen. Vaak zijn meer dan twee operaties nodig.

11)

Kan alleen op basis van de dan geldende vraag bepaald worden

NB. Contact opnemen met uw behandelteam kan via Mijn Dossier, hier kunt u uw medische
inhoudelijke en vragen rondom uw afsprakenplanning stellen.

