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Geachte leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport,

[RGF]

Naar aanleiding van het bekend worden van de zorgpolissen van verzekeraars heeft het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) grote zorgen over de toegang tot fysiotherapie voor patiënten die als
gevolg van hun (chronische) aandoeningen een ruim aantal behandelingen fysiotherapie nodig hebben. Wij
hebben hierover contact gehad met de Patientenfederatie en ReumaNederland. Ook zij zeggen geschrokken te
zijn van de forse premiestijging en maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de fysiotherapie.
Op 12 november jl. hebben de zorgverzekeraars hun zorgpolissen bekend gemaakt. Daaruit valt op te maken
dat het aantal aanvullende verzekeringen met voldoende vergoeding voor fysiotherapie steeds kleiner wordt.
Maar niet alleen dat, deze pakketten worden ook steeds duurder. Bovendien is de toegang niet vrij omdat
verzekeraars in veel gevallen medische selectie toepassen.
We zien deze ontwikkeling al een aantal jaren. Uit onderzoek van Zorgweb en Vektis in 2019 (Kamerstuk
2019D00948) bleek dat het aantal aanvullende polissen dat een (zeer) beperkt aantal behandelingen dekt,
toeneemt en het aantal polissen met een uitgebreide dekking juist afneemt. In datzelfde onderzoek werd
gesignaleerd dat de premie van polissen met een uitgebreide dekking gemiddeld met 4,9 procent per jaar stijgt.
Aangezien fysiotherapie slechts voor een beperkt aantal aandoeningen vanuit de basisverzekering wordt
vergoed, zijn veel mensen met een chronische aandoening aangewezen op de aanvullende verzekering. Denkt
u daarbij aan mensen met chronische hartproblemen, kanker en reuma. Deze mensen hebben dikwijls meer
behandelingen fysiotherapie nodig dan waarvoor zij zich, gegeven het beperkte (en dure) aanbod, aanvullend
kunnen verzekeren. Voor uitgebreide dekking, als zij zich die al kunnen veroorloven, komen ze niet in
aanmerking omdat zij niet door de medische selectie komen. Dat leidt ertoe dat deze patiënten zorg gaan
mijden en noodgedwongen moeten uitwijken naar duurdere vormen van zorg die wel in de basisverzekering
worden vergoed. Soms gaat daardoor hun kwaliteit van leven aanzienlijk achteruit.
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Deze ontwikkeling roept de vraag op of fysiotherapie nog wel individueel verzekerbaar is voor patiënten die als
gevolg van hun (chronische) aandoening aangewezen zijn op een ruim aantal behandelingen fysiotherapie. De
vraag moet worden gesteld hoe we de toegang tot fysiotherapie kunnen verbeteren. De manier waarop het nu
is geregeld, leidt tot onnodig hoge kosten en belemmert het realiseren van Juiste Zorg op de Juiste Plek. De
wens tot zorgverplaatsing en substitutie leeft breed, maar kan alleen plaatsvinden wanneer patiënten toegang
hebben tot de fysiotherapeut wanneer dat nodig is, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de manier waarop zij al
dan niet aanvullend verzekerd zijn. De hulpvraag van de patiënt moet leidend zijn en niet belemmerd worden
door de wijze waarop hij of zij (al dan niet) aanvullend verzekerd is.
Het is onze collectieve verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot goede en
doelmatige zorg. Wij zijn van mening dat het gesprek moet worden gevoerd hoe de toegang tot de fysiotherapie
voor iedereen die dat nodig heeft nu en in de toekomst kan worden gewaarborgd.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u voor een toelichting altijd contact opnemen
met onze Public Affairs adviseur Eelco Eikenaar: 06 5258 4367 of e.eikenaar@kngf.nl

Met vriendelijke groet,

Guido van Woerkom
Voorzitter KNGF

