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Geachte meneer Paap, beste Davy, 
 

Op 16 oktober jl. heeft het Consilium, n.a.v. het NIVEL-rapport met de capaciteitsraming voor de fysiotherapie, 

het bestuur schriftelijk een aantal adviezen gegeven. Het Consilium geeft aan dat een aantal aspecten uit dit 

rapport hen zorgen baart en aanleiding is om ongevraagd advies uit te brengen. Uw adviezen zijn in de 

bestuursvergadering van 24 januari jl. besproken en ik wil u middels deze brief graag terugkoppelen wat daar is 

besproken. 

 

De aanleiding voor het KNGF om het NIVEL-rapport uit te voeren, was de zorgen over de verhouding vraag en 

aanbod fysiotherapie. We zullen daar in de toekomst aandacht aan blijven besteden. We monitoren momenteel 

periodiek de instroom en overwegen op termijn een vervolg op het NIVEL-rapport, waarin de meest actuele 

gegevens ook worden opgenomen. Het is onze intentie om hier in de toekomst meer aandacht aan te 

besteden, wat niet wil zeggen dat we het afgelopen jaar niet al geïnvesteerd hebben in het opbouwen van 

relaties met de door u genoemde partijen. Hier kom ik later in deze brief op terug. 

 

Afgelopen periode is de opleidingscapaciteit twee keer onderwerp van gesprek geweest met het 

StudieRichtingOverlegFysiotherapie (SROF), waarvan een keer in aanwezigheid van Kitty Bouten. Sinds 2017 

vindt er maandelijks overleg plaats van het KNGF met het SROF. De opleidingen zijn ook betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van het NIVEL-rapport en het Visiedocument. Dit voorjaar wordt op initiatief van het KNGF 

een bijeenkomst gepland met de directeuren van de opleidingen Fysiotherapie om het gezamenlijke belang van 

een goede regulering van de capaciteit aan fysiotherapie te bespreken. 

 

In 2018 heeft verschillende keren ambtelijk overleg plaatsgevonden met het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OC&W) om het onderwerp te bespreken. Daarin kwam naar voren dat de minister 

voornemens is om de toegankelijkheid van de opleidingen te vergroten, door de numerus fixus als 

instroominstrument te minimaliseren. Verdere regulering door OC&W vindt alleen plaats als de kwaliteit van het 

onderwijs in het gedrang komt. Het bewaken van de kwaliteit is primair de verantwoordelijkheid van het 

ministerie. Een verzoek voor oriëntatie op aansluiting bij het Capaciteitsorgaan is recent door het orgaan 

afgewezen. Zij dient hiertoe een opdracht te krijgen van het ministerie van VWS, maar zien voor fysiotherapie 

ook geen aanleiding.  
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Hun aandacht gaat uit naar opleidingen voor beroepen met arbeidsmarktproblemen en kostbare opleidingen. 

We oriënteren ons verder op mogelijkheden voor aansluiting omdat het mogelijk toch zinvol is door de grote 

omvang van de beroepsgroep fysiotherapie. Aandachtspunt is dat een numerus fixus alleen van invloed is op 

opleidingen die door OC&W worden bekostigd en dus niet van invloed is op de drie onbekostigde fysiotherapie-

opleidingen die toegang geven tot het BIG-register Fysiotherapeut. We gaan bij de NVAO extra aandacht 

vragen voor de consequenties van een grote instroom op de kwaliteit van de opleidingen. 

 

We bedanken het Consilium voor het advies m.b.t. opleidingscapaciteit. Komend jaar gaan we verder met de 

activiteiten zoals hierboven beschreven. We nemen de suggesties van het Consilium mee.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 
 
 
 
 
Guido van Woerkom, 
Voorzitter  

 


