
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Transgender Netwerk nederland 

b. Henegouwen, voorzitter

Atlantisplein 1

1093 NE Amsterdam

Nederland

Datum 

Betreft 
1 8 AUG. 2020 

Brief bevolkingsonderzoek BMHK en transgender 

personen 

Geachte heer/mevrouw, 

Via de Tweede Kamer ontving ik een kopie van uw aan de staatssecretaris van 

VWS gerichte brief over de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens 

van 9 april j.l. over de deelname van transgender personen aan het 

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

Met uw brief brengt u de uitspraak van het College onder de aandacht en vraagt u 

het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker beter toegankelijk te maken voor 

transmannen met een baarmoeder. Ik kan mij goed verplaatsen in uw verzoek. 

Hoewel het bevolkingsonderzoek ook nu al bedoeld is voor transmannen met een 

baarmoeder is het voor hen op dit moment helaas nog niet zo goed toegankelijk 

en dit brengt gezondheidsrisico's met zich mee. 

De overheid biedt aan bepaalde groepen mensen in Nederland 

bevolkingsonderzoeken aan omdat dit gezondheidswinst op populatieniveau 

oplevert. Inzet daarbij is om drempels voor deelname zo laag mogelijk te maken 

zodat mensen die deel willen nemen daarbij zo min mogelijk belemmeringen 

ervaren. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in principe ook 

bedoeld voor transmannen met een baarmoeder maar er bestaan, zoals het 

College terecht constateert, op dit moment wel degelijk drempels die deelname 

kunnen belemmeren. Transmannen met een baarmoeder kunnen nu al wel 

deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wanneer zij 

zichzelf aanmelden. De kosten voor deelname worden vervolgens door de 

screeningsorganisatie vergoed. 

Om ook transmannen uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek ben ik in 

overleg met onder meer het ministerie van BZK en de Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens om uit te zoeken of er andere mogelijkheden zijn om 

transmannen bij wie de geslachtswijziging zichtbaar is in de BRP te kunnen 

uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek. Aandachtspunt hierbij is de privacy van 

de betrokken transmannen. Daarnaast ben ik in kaart aan het brengen of hiervoor 

eventueel aanvullende wetgeving noodzakelijk is. Ook wordt gewerkt aan de 
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uitvoering van motie 35 300 XVI, nr 84 van het lid van Kooten-Arissen over het 

actief attenderen van mensen bij een geslachtverandering over de gevolgen voor 

het ontvangen van uitnodigingen voor de bevolkingsonderzoeken 

baarmoederhalskanker en borstkanker. Als derde heeft de staatssecretaris van 

VWS toegezegd om in gesprek te gaan met betrokken klinieken over deze 

bevolkingsonderzoeken voor mensen met een transgenderachtergrond. 

Zodra meer zicht is op mogelijke oplossingen ga ik graag met u in gesprek om 

hierover van gedachten te wisselen. Ik waardeer uw aanbod en maak graag 

gebruik van de expertise van TNN om tot een passende oplossing te komen. Ik 

verwacht hier na de zomer op terug te kunnen komen. 

Hoogachtend, 
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