
IN DE MEDIA 

Wat was jullie drijfveer  
tegen deze beleidsregel in het 
geweer te komen?
‘Wat ons boos maakte, was dat 
het tot dan toe goed geregeld 
was’, vertelt gynaecoloog Bart 
Hellebrekers, bestuurslid van  
de NVOG. ‘Deze zorg wordt al 
decennialang vergoed, maar een 
zorgverzekeraar vond dat een medi-
sche noodzaak ontbrak en kreeg 
dit bevestigd bij het Zorginstituut 
Nederland (ZiN). De andere zorg-
verzekeraars gingen daarin mee.’  
Gynaecoloog Annemiek Nap,  

Strijden voor gelijke 
behandeling
Geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering voor alleengaande of lesbische  
vrouwen die via kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) zwanger willen worden.  
Die beleidsregel was tegen het zere been van gynaecologen Annemiek Nap en Bart 
Hellebrekers. Samen met COC-Nederland en Meer dan Gewenst begon de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een gezamenlijk lobbytraject.  
Een uitgekiende strategie leidde tot succes.  
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voor  zitter van de pijler voort-
plantings  geneeskunde van de 
NVOG: ‘Het voelde als een stap 
terug in de tijd. Ik werd overspoeld 
met mails en telefoontjes van 
geschokte collega’s.’

Welke stappen hebben jullie 
gezet?
‘Gesprekken met de zorgverzeke-
raar, ZiN en VWS liepen op niets 
uit. Vanaf dat moment zijn we gaan 
opschalen’, vertelt Hellebrekers.  
‘We kozen ervoor om als alliantie  
op te treden met belangenorgani-

satie COC en de stichting Meer Dan 
Gewenst, die zich inzet voor mensen 
met een kinderwens’, vertelt Nap. 
‘Samen zijn we een petitie gestart. 
Dat liep als een trein: in een paar 
dagen was hij bijna 100.000 keer 
ondertekend! Via de Federatie 
wonnen we juridisch advies in. 
Daaruit bleek dat heteroseksuele 
vrouwen, van wie de man geen  
zaad of zaad van slechte kwaliteit 
heeft, en alleengaande en lesbische 
vrouwen, zijn aan te merken als 
gelijke gevallen. En die verdienen 
gelijke behandeling.’
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Hoe zijn jullie daarop 
ingesprongen?
‘Naar aanleiding van de petitie 
vroeg de Tweede Kamer een debat 
aan’, vertelt Nap. ‘Ondertussen 
waren we op de Women’s 
Rights March op Internationale 
Vrouwendag op 8 maart in contact 
gekomen met een aantal Tweede 
Kamerleden. Hellebrekers: ‘De 
Federatie hielp ons met het 
bepalen van de strategie, de juiste 
boodschap, de politieke lobby 
en de woordvoering richting de 
Kamerleden.’ 

Wat bedoel je met de ‘juiste 
boodschap’?
Hellebrekers: Waar het COC en 
Meer dan Gewenst het aspect 
van discriminatie belichtten, 
brachten wij de toegankelijkheid 

en medische veiligheid van zorg 
naar voren. Want wanneer KID niet 
meer vergoed wordt, bestaat de 
mogelijkheid dat een deel van de 
vrouwen haar toevlucht neemt tot 
donoren die niet gescreend zijn 
op geslachtsziekten, van wie de 
spermakwaliteit onbekend is en bij 
wie het registreren en handhaven 
van het aantal nakomelingen 
onmogelijk is.’ Nap: ‘Aan die 
strategische keuze hebben we 
veel gehad. Door het onderwerp 
vanuit de medische invalshoek te 
belichten, brachten we een nieuw 
argument in. En dat sloeg aan.’

Wat heeft het opgeleverd?
‘Daarna ging het snel: de minister 
kondigde – door toenemende 
politieke en publieke druk – aan om 
KID dit jaar te blijven vergoeden’, 

vertelt Nap. ‘Om dat vanuit het 
basispakket te blijven doen, is 
een wetswijziging nodig. De 
minister houdt echter vast aan 
het gegeven dat er geen sprake 
is van medische noodzaak, en 
dat binnen de huidige wetgeving 
vergoeding via het basispakket 
niet mogelijk is. Daarom heeft 
hij besloten dat er vanaf 2020 
voorlopig een subsidieregeling 
komt. Die geldt vijf jaar en wordt 
daarna geëvalueerd; we blijven 
dus waakzaam. Over de opzet 
van de regeling denken wij nu 
mee. Zo mag de patiënt geen 
last hebben van extra kosten 
of drempels bij de aanvraag. 
Na 2020 kijken we weer verder: 
ons uiteindelijke doel blijft 
toch de vergoeding vanuit het 
basispakket.’ NvE

Juridische vragen? 
Bel 088 - 134 41 12

‘Hoe weet ik wat een 
reële goodwill is?’

Deze vraag kregen we van radioloog Eric, die 
graag wil toetreden tot een Medisch Specialis-
tisch Bedrijf. We leggen uit hoe hij zelf de 
goodwill kan berekenen volgens de methode 
die we hebben ontwikkeld. Indien Eric dat 
wenst, kunnen we hem in contact brengen met 
gespecialiseerde adviseurs die voor hem de 
goodwill kunnen berekenen en de onderhan-
delingen kunnen voeren. Mochten partijen er 
onderling niet uitkomen, dan kunnen zij ons 
altijd vragen de hoogte van de goodwill 
bindend vast te stellen.

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Wij geven juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. 
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