Je hebt al een polis

Vragen of klachten?

Ben je van plan om een geslachtsbevestigende

Geeft je verzekeraar je geen duidelijke antwoorden?

behandeling te volgen?

Worden de kosten van een geslachtsbevestigende

uitsluitingen.
2. Vraag je verzekeraar of de medische kosten
voor de specifieke ingrepen terugbetaald
zullen worden.
3. Bewijs de medische noodzaak van de geslachts

behandeling niet terugbetaald? Of wil je meer advies?
Je denkt het slachtoffer te zijn van discriminatie?
Contacteer het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen via:
// het meldingsformulier op
http://igvm-iefh.belgium.be

bevestigende behandelingen.

// gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Vraag daarvoor een attest met de diagnose

// het gratis nummer 0800/12 800

‘genderdysforie’ aan je arts en therapeut.
Bezorg het aan je verzekeraar als die de
ingrepen of behandelingen niet nodig vindt.
4. Contacteer het Instituut als je verzekeraar je
geen duidelijk antwoord geeft, de kosten voor
een geslachtsbevestigende behandeling niet

HOSPITALISATIEVERZEKERING
AFSLUITEN

(kies nummer 1 in het menu)
// een brief naar:
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
Dossiers worden gratis, in alle vertrouwelijkheid en
steeds met het akkoord van de melder behandeld.

terugbetaalt of als je meer advies wil.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen is een onafhankelijke overheidsinstelling
die de gelijkheid van vrouwen en mannen
waarborgt en bevordert, en elke vorm van
discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht,
geslachtsverandering, genderexpressie en gender
identiteit bestrijdt.
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1. Lees je hospitalisatiepolis goed na en let op de

EEN

TIPS VOOR
TRANSGENDER PERSONEN

Je wil een nieuwe polis afsluiten

Let op uitsluitingen

verbiedt

Een hospitalisatiepolis beschrijft welke medische

De hospitalisatiepolis bepaalt ook in welke gevallen

uitdrukkelijk elke vorm van discriminatie op grond van

behandelingen de verzekeraar zal terugbetalen, en

de verzekeraar niet tussenkomt. Ga de volgende 3

geslachtsverandering, genderidentiteit en gender

in welke gevallen dat gebeurt.

uitsluitingen zeker na:

expressie. Toch ontvangt het Instituut meldingen

1. Lees de polis daarom steeds goed na.

van

2. Vraag de verzekeraar om verduidelijking:

Transgenders en verzekeringen
De

Belgische

antidiscriminatiewetgeving

transgender

personen

over

(hospitalisatie-)

verzekeringen. Het gaat voornamelijk over problemen
bij het afsluiten van een nieuwe verzekering of over de
terugbetaling van kosten voor een geslachtsbevestigende
behandeling.
In deze folder geeft het Instituut enkele belangrijke
tips. Zo weet je waar je op moet letten als je een
hospitalisatiepolis hebt of wil afsluiten. *

• Komt de verzekeraar tussen in de kosten ver
bonden aan ‘genderdysforie’?
• Is elke formulering duidelijk voor jou?
Om later verwarring te vermijden kan je de verkla
ringen van de verzekeraar als bijlage aan de polis
laten toevoegen.
3. Antwoord eerlijk als de verzekeraar je bij het
afsluiten van de polis een medische vragenlijst
voorlegt.
Geef aan welke medicatie je neemt, welke
diagnoses werden vastgesteld en welke ingrepen
je reeds ondergaan hebt. Doe je dat niet, dan kan
de verzekeraar de terugbetaling van je medische
kosten weigeren.
4. Contacteer het Instituut als de verzekeraar
je geen duidelijk antwoord geeft, de kosten
verbonden aan ‘genderdysforie’ niet terugbetaalt
of als je meer advies wil.

* Veel van deze tips zijn ook van toepassing voor verzekeringen
tegen inkomensverlies.

1. Uitsluiting van ‘genderdysforie’
Sluit de verzekeraar ‘transseksualiteit’, ‘gender
dysforie’,

‘genderidentiteit’,

‘identiteitsstoornis’,

‘seksuele stoornis’ of ‘gender’ uit? Wijs erop dat dit
tegen de antidiscriminatiewetgeving indruist.
2. Uitsluiting

van

psychische,

psychiatrische,

psychotherapeutische en subjectieve stoornissen
Vraag om verduidelijking. Als ‘genderdysforie’ niet
onder deze uitsluiting valt, kan je de verklaringen van
de verzekeraar als bijlage aan de polis toevoegen.
3. Uitsluiting van plastische of esthetische ingrepen
Wijs erop dat een geslachtsbevestigende behande
ling geen esthetische ingreep is. Bewijs de medische
noodzaak van de ingrepen aan de hand van een
attest van je arts en therapeut.

