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Geachte heer Paap, beste Davy, 
 

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzoekt het Consilium om 

advies uit te brengen over het ondertekenen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 (zie 

bijlage), onder voorbehoud van instemming door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni 

a.s.  

 

De afgelopen periode is intensief gewerkt aan de totstandkoming van de Bestuurlijke Afspraken. Op 14 mei jl. is 

overeenstemming bereikt over de tekst en de verdeling van de financiële middelen. Het ministerie van VWS is 

voornemens de Bestuurlijke Afspraken op donderdag 16 mei a.s. aan de Tweede Kamer aan te bieden en geeft 

de betrokken partijen tot 13 juni a.s. 20.00 uur om hun achterban te raadplegen. Begin juli zal de officiële 

ondertekening plaatsvinden.   

 

Met deze Bestuurlijke Afspraken kunnen wij de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeuten in 

Nederland verder verstevigen en verbeteren. De middelen die hiervoor in de periode van 2019 tot en met 2022 

beschikbaar worden gesteld, stellen ons in staat om te investeren in ons vak en aan te tonen dat fysiotherapie 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ook zijn de eerste resultaten bereikt 

op het gebied van administratieve lastenverlichting, zoals de implementatie van een landelijke behandelindex, 

een uniforme DSCPH en afspraken over het presenteren van de PREM op ZorgkaartNederland. 

 

De tekst van het onderhandelaarsakkoord ontvangt u hierbij onder embargo tot 16 mei a.s. om 10.00 uur. Wij 

zien uw advies graag zeer spoedig tegemoet. We realiseren ons dat de tijd die u beschikbaar heeft om een 

advies uit te brengen, beperkt is. Ik ben graag bereid een toelichting te geven tijdens ons overleg van 

aanstaande donderdag. 

 

Ik zie uw advies graag tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Guido van Woerkom 
Voorzitter KNGF 
 
Bijlagen:  - Concept persbericht 
                 - Onderhandelaarsakkoord 14 mei 2019 Bestuurlijke Afspraken PZ 2019-2022 


