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Geachte voorzitter, 

 

Met het oog op de totstandkoming van de zorgovereenkomsten fysiotherapie voor 2023 vraag ik hierbij met 

klem uw aandacht voor de situatie waarin de fysiotherapie zich momenteel bevindt.  

 

Passende aanspraak en kwaliteitskader Fysiotherapie 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is sinds dit voorjaar in gesprek met het 

Zorginstituut Nederland (ZINl), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie Nederland (PF) over 

een passende aanspraak voor fysiotherapie in de basisverzekering. Aan de hand van de principes voor 

passende zorg kijken wij hoe we fysiotherapie beter toegankelijk kunnen maken voor patiënten. Daarnaast 

werken we met de beroepsgroep en bovengenoemde partijen aan een kwaliteitskader Fysiotherapie. Daarin 

beschrijven we vanuit welke wettelijke kaders de fysiotherapeut handelt, wat het fysiotherapeutisch handelen 

inhoudt volgens onze beroepsstandaarden, hoe de kwaliteit van dat handelen wordt geborgd en hoe dat 

transparant wordt gemaakt. Ik ervaar deze gesprekken over de toekomst van ons vak als constructief.  

Hiermee zetten we belangrijke verdere stappen in de toegankelijkheid van fysiotherapie en in het borgen en 

transparant maken van de kwaliteit van fysiotherapie, voor nu en in de toekomst.  

 

Aantrekkelijkheid van het vak, inflatiecijfers en de werkagenda fysiotherapie 

Aantrekkelijkheid van het vak 

Tegelijkertijd merk ik dat de aantrekkelijkheid van ons beroep onder grote druk staat. Uit cijfers van het 

verplichte pensioenfonds voor de fysiotherapie blijkt dat een fysiotherapeut gemiddeld na 11 jaar de 

eerstelijnspraktijk verlaat. Veel jonge fysiotherapeuten nemen in drie tot vijf jaar na afronding van hun opleiding 

afscheid van het vak. Een cao voor eerstelijnspraktijken is al jarenlang buiten bereik, ondanks intensieve 

onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersvereniging. Het huidige financiële kader voor de 

fysiotherapie biedt onvoldoende ruimte om tot afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden te komen. Het 

aantal vacatures in de eerstelijnspraktijken loopt op, waardoor de werkdruk gigantisch is.  

 

Inflatiecijfers 

Daarnaast maak ik mij grote zorgen over de torenhoge inflatie die ook fysiotherapeuten treft. Het uitblijven van 

een significante tariefsverhoging is niet langer verantwoord. Uit het kostenonderzoek dat adviesbureau Gupta in 

opdracht van ZN en het KNGF heeft uitgevoerd, bleek in 2018 al dat de normatieve kostprijs voor een reguliere 



 

 

Datum 13 juli 2022 

Pagina 2 van 2 

zitting fysiotherapie (€34,72) fors hoger lag dan de werkelijke kostprijs voor een reguliere zitting (€31). Sterker 

nog, de daadwerkelijke tarieven van diverse verzekeraars lagen toen - en nu nog - onder die €31.  

Kijkend naar de loonontwikkeling sinds de publicatie van het kostenonderzoek in het voorjaar van 2019, mogen 

wij inmiddels uitgaan van een normatieve kostprijs van ruim veertig euro (€40,11). Daarin is de enorme inflatie 

waarmee ook fysiotherapeuten geconfronteerd worden nog niet (geheel) meegenomen. In de berekeningen ga 

ik voor 2023 gemakshalve uit van de voorlopige indexatiepercentages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

van maart 2022 (definitief 2022 en voorcalculatie 2023). Dat komt voor de fysiotherapie neer op een indexatie 

van 4,82%. Gelet op de zeer hoge inflatie van dit moment verwacht ik dat dit percentage nog zal stijgen. Op 

basis van het kostenonderzoek dat de NZa dit voorjaar over de gecombineerde leefstijlinterventie publiceerde, 

is zelfs een tarief voor een reguliere zitting fysiotherapie van 43 euro gerechtvaardigd.  

 

Werkagenda fysiotherapie 

Vorig jaar hanteerden de zorgverzekeraars collectief het argument dat de tarieven in de fysiotherapie (vrijwel) 

niet konden stijgen door een gebrek aan voortgang van de zogenaamde werkagenda Fysiotherapie. In deze 

werkagenda hebben wij met ZN werkafspraken gemaakt over doelmatigheid. Tijdens het laatste bestuurlijk 

overleg over de Bestuurlijke afspraken paramedische Zorg 2019-2022 hebben wij met elkaar geconstateerd dat 

het KNGF afgelopen jaar hard gewerkt heeft om hierop voortgang en resultaten te boeken. Tegelijkertijd zagen 

we dat zorgverzekeraars de afspraken niet nakomen. Op basis van de voortgang van de werkagenda kan een 

tariefsverhoging niet langer uitblijven.  

 

Investeer in fysiotherapie 

Met de uitdagingen waarvoor de gehele zorgsector zich momenteel gesteld ziet, kunnen we het ons niet 

veroorloven om een hele beroepsgroep zo onder druk te blijven zetten. De rek is er al lang uit. We hebben 

iedereen nodig om nu en straks de passende zorg te kunnen geven die mensen nodig hebben. 

Fysiotherapeuten willen met trots en ambitie investeren in hun mooie vak. Dat doen zij al decennia lang. In de 

gesprekken over een passende aanspraak, het kwaliteitskader Fysiotherapie en het Integraal Zorgakkoord 

bemerk ik erkenning voor de bijdrage die de fysiotherapie al levert, en nog kan leveren aan het realiseren van 

passende zorg voor patiënten.  

Daarom vraag ik met klem aandacht voor de situatie waarin de fysiotherapie zich momenteel bevindt. En roep 

ik u op om met ons te investeren in fysiotherapie en de belangrijke bijdrage die zij levert aan de gezondheid van 

Nederland. Nú is het moment.  

 

Ik ga graag op zeer korte termijn met u in gesprek over het bovenstaande.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Guido van Woerkom 

Voorzitter KNGF 
 


