Beste leden,
Deze gezamenlijke verklaring is het resultaat van een aantal bestuurlijke overleggen die het KNGF
samen met het Paramedisch Platform Nederland (PPN) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
afgelopen najaar heeft gehad met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in aanwezigheid van het
ministerie van VWS. Zoals dat gaat bij veel onderhandelingen is ook deze verklaring op zo’n manier
geschreven, dat alle partijen zich er in kunnen vinden. Maar, hoe moet je wat er staat nu
interpreteren?
Laat ik om te beginnen zeggen dat we natuurlijk liever nu al onze wensen vervuld hadden gezien. Dat
dat niet direct zou gebeuren konden wij – net als velen van jullie - voorspellen. Onderhandelingen
zijn nooit makkelijk. En ja, een cynische lezer zou uit deze verklaring kunnen concluderen dat we niet
verder zijn gekomen of dat het weer meer van hetzelfde is.
Toch is dat niet zo.
We hebben allereerst afgesproken dat we met elke zorgverzekeraar individueel gaan overleggen
over twee zaken die direct met elkaar in verband staan. Dat is aan één kant de ruimte die de
verzekeraar ziet voor tariefstijging. We zien dat sommige verzekeraars hun tarieven al een beetje
hebben verhoogd, maar wat ons betreft nog onvoldoende. Tegelijk kijken we samen naar de
mogelijkheden om fysiotherapie zo doelmatig mogelijk in te zetten met behoud van kwaliteit.
Daarvoor hebben we een zogenaamde werkagenda opgesteld. En nee, denk bij het woord doelmatig
nu niet gelijk aan het verder uitknijpen van de beroepsgroep, maar bijvoorbeeld aan het meer
toepassen van EHealth. Denk aan innovatie, denk aan kwaliteit. En dan bedoel ik niet meer
(beroepsinhoudelijke) kwaliteit. Neen, het gaat dan om kwaliteit die bijdraagt aan het leveren van de
juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek. Iedere zorgverzekeraar heeft immers een
eigen preferente regio waar we specifieke afspraken kunnen maken over doelmatigheid aan de ene
kant en tarieven aan de andere kant. We willen dus boter bij de vis.
In gesprek gaan met individuele zorgverzekeraars is niet nieuw, maar wél dat we dat gaan doen met
het gezamenlijke doel om gelijktijdig te werken aan tariefstijging en de onderdelen van de
werkagenda. En, bedenk daarbij dat zorgverzekeraars letterlijk toezeggen zich maximaal in te zullen
zetten voor toekomstbestendige tarieven. Zorgverzekeraars en KNGF hebben elkaar dus gezamenlijk
en bewust een opdracht gegeven. De opdracht om er uit te komen.
Verder gaat het KNGF samen met verzekeraarskoepel ZN op zoek naar mogelijkheden om
fysiotherapie beter in te zetten. Dat wordt nog lastig vanwege de huidige financiële ruimte en de
positie van fysiotherapie in het stelsel. Die positie moet zodanig veranderen, dat fysiotherapie voor
elke patiënt toegankelijk is en substitutie beter tot stand komt.
Iedereen ziet dat daar veel mogelijkheden liggen, maar slechts een fractie daarvan wordt benut. Als
we daar wezenlijke stappen kunnen zetten, dan kan er ook meer financiële ruimte ontstaan voor de
inzet van fysiotherapie. We gaan samen met zorgverzekeraars hiermee aan de slag, met als
belangrijkste doel om te komen tot concrete regionale afspraken tussen de zorgverzekeraar, de 1e en
de 2e lijn waarbij geld de patiënt kan gaan volgen. .
Kortom. We hebben weer een stap gezet.
Natuurlijk blijven we in gesprekken met zorgverzekeraars bij ons duidelijke standpunt dat de tarieven
flink omhoog moeten, zoals het kostenonderzoek van Gupta ook duidelijk aantoont, én bij onze
stelling dat de beroepsgroep zélf bepaalt wat haar kwaliteit is. Dat we die kwaliteit met tientallen
miljoenen aan investering in de afgelopen jaren nu hebben staan als een huis, ziet iedereen in de
zorg. Echter, het is de taak van professionele zorgverleners om te blijven streven naar nog betere
manieren om de zorg op de juiste plek te leveren, net zoals het de taak van verzekeraars is om de
fysiotherapie passend en toekomstbestendig te financieren, zodanig dat het geld de patiënt volgt.

Daar zijn we het nu over eens. Dat is de basis voor verder overleg. En dat stemt me enigszins
optimistisch; een optimisme dat we niet moeten laten omslaan in cynisme.
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