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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

998
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over
het weigeren van een lesbisch stel voor KID door het Franciscus Gasthuis in
Rotterdam (ingezonden 20 november 2019).
Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 10 december
2019).
Vraag 1
Klopt het dat het Franciscus Gasthuis in Rotterdam lesbische en alleengaande
vrouwen weigert voor kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID)?
Antwoord 1
Van het Franciscus Gasthuis heb ik begrepen dat de KID behandeling in hun
ziekenhuis niet wordt aangeboden. Om die reden worden alle vrouwen (zowel
vrouwen zonder mannelijke partner, als vrouwen met een mannelijke partner)
die een KID behandeling willen, door het Franciscus Gasthuis doorverwezen
naar een ander ziekenhuis.
Vraag 2 en 3
Kunt u bevestigen dat de toegang weigeren voor lesbische en alleengaande
vrouwen tot de behandeling KID in strijd is met de Algemene wet gelijke
behandeling?
Staat u nog steeds voor het standpunt zoals dat is geformuleerd bijna 20 jaar
geleden, naar aanleiding van het oordeel van de Commissie gelijke behandeling in 2000, dat voor toegang tot KI-behandelingen geen onderscheid mag
worden gemaakt naar leefvorm?
Antwoord 2 en 3
Het onderscheid maken in de toegang tot zorg alleen op basis van seksuele
geaardheid of leefvorm, is niet toegestaan. In dit geval is er geen sprake van
het maken van een dergelijk onderscheid, aangezien dit ziekenhuis alle
vrouwen die een KID behandeling nodig hebben, doorstuurt naar een ander
ziekenhuis.
Vraag 4, 5 en 6
Wat kunnen patiënten doen om zich hier tegen te wapenen? Waar kunnen zij
zich melden op het moment dat zij hier tegenaan lopen?
Wat kunt u doen om dit tegen te gaan? Wat doet u als er een signaal
binnenkomt over ongelijke behandeling op basis van gekozen leefvorm?
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Bent u bereid om in gesprek te gaan met het Franciscus Gasthuis over het
weigeren van lesbische en alleengaande vrouwen?
Antwoord 4, 5 en 6
Ten algemene kunnen patiënten met een klacht over een ziekenhuis of arts
terecht bij de klachtenfunctionaris die het ziekenhuis op grond van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet hebben. Daarnaast kunnen
personen die geconfronteerd worden met ongelijke behandeling, een klacht
indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.
Omdat er in deze casus geen sprake is van ongelijke behandeling, zie ik geen
aanleiding om met het Franciscus Gasthuis in overleg te gaan.
Vraag 7
Zijn er bij u signalen bekend dat op meer plekken lesbische of alleengaande
vrouwen de toegang tot KID wordt geweigerd?
Antwoord 7
Nee.
Vraag 8
Kunt u nogmaals bevestigen dat totdat de subsidieregeling KID in werking
treedt, zorgverzekeraars bereid zijn behandelingen te blijven vergoeden voor
vrouwen die nu al in een traject zitten en vrouwen die zich nog melden voor
een traject?
Antwoord 8
Zoals ik u eerder heb gemeld, vergoeden de zorgverzekeraars gedurende
2019 de KID behandelingen voor alle vrouwen.
Op verzoek van de klinieken heb ik met zorgverzekeraars besproken om dit
ook de eerste 3 maanden in 2020 te doen, zodat de klinieken de tijd te
hebben om de uitvoering van de subsidieregeling in orde te maken. Daarmee
is er voor vrouwen zonder mannelijke partner doorlopend vergoeding
beschikbaar.
Vraag 9
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Zwangerschap
en Geboorte van 18 december 2019?
Antwoord 9
Ja.
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