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Geachte relatie, 
 
De samenleving staat voor een grote uitdaging. De zorgvraag neemt toe en de kosten van de gezondheidszorg 
lopen op. Tegelijkertijd is personeel steeds moeilijker te vinden. Toch willen we ook in de toekomst goede zorg 
blijven bieden. Dat betekent dat we de zorg anders moeten inrichten. Om daaraan bij te dragen heeft het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) haar inzet voor de toekomst van de zorg in een 
notitie beschreven. Daar maken wij u graag deelgenoot van. 
 
Het is duidelijk: er is geen ruimte meer voor vrijblijvendheid. Willen we onze zorg toekomstbestendig houden, 
dan zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is een gezamenlijke opgave de zorg anders in te 
richten: meer gericht op voorzorg en gezondheid. Passende zorg is de norm. Wij zijn ervan overtuigd dat 
fysiotherapie daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren en zijn zeer gemotiveerd dat te doen.  
 
Het functioneren van de patiënt en de context van de patiënt staat centraal in het handelen van de 
fysiotherapeut. Wanneer we een aantal randvoorwaarden goed invullen, kan fysiotherapie bijdragen aan de 
gewenste transitie naar passende zorg. De inzet van fysiotherapie op het juiste moment voorkomt zorg, 
bespaart daarmee geld en zorgt voor een (meer) efficiënte inzet van zorgpersoneel. 
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dringt in haar rapport ‘Kiezen voor houdbare 
zorg’ aan op weloverwogen maar scherpe keuzes in het belang van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige 
zorg, en van brede gezondheidswinst. Het kabinet zit inmiddels 100 dagen en kiest onomwonden voor zorg 
gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Zorg die op de juiste plek geleverd wordt. Dat zien 
we terug in de eerste gesprekken over het Integraal Zorg Akkoord. 
 
Wij hopen met deze notitie een bijdrage te leveren aan het gesprek over de toekomst van de zorg. Ik hoop dat 
deze notitie u inspiratie biedt om met ons verder te spreken en te denken over de toekomst van de zorg. Wij 
treffen elkaar de komende periode ongetwijfeld bij verschillende gesprekken over de toekomst van de zorg. 
Daar zie ik zeer naar uit. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Guido van Woerkom 
Voorzitter  
 
Bijlage: notitie 

 


