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Geachte heer Van Houten,
Met ontstentenis heb ik vanochtend kennis genomen van de tarieven die Zorg & Zekerheid biedt voor
fysiotherapeutische zorg in 2023. Voor een reguliere zitting fysiotherapie is het tarief in 2023 niet meer dan
€30,68. Een stijging van rond de 3% ten opzichte van vorig jaar in tijden dat de inflatie maar liefst 12%
[RGF]
bedraagt, is volstrekt onaanvaardbaar.
Medio juli stuurde ik u een brandbrief om duidelijk te maken dat de rek eruit is in de fysiotherapie. Het jarenlang
structureel achterblijven van de tarieven heeft ervoor gezorgd dat de beroepsgroep de huidige kostenstijgingen
niet kan opvangen als er niet significant iets gebeurt aan de inkomstenkant. Helaas heeft mijn brief er niet toe
geleid dat ik mijn noodkreet heb kunnen toelichten in een persoonlijk gesprek. Ik moet nu tot mijn verbazing en
teleurstelling constateren dat het signaal dat ik namens de beroepsgroep gaf volstrekt genegeerd is.
In 2019 heeft Zorgverzekeraars Nederland aangegeven dat het de resultaten van het kostenonderzoek van
adviesbureau Gupta serieus en ter harte neemt. Uit dat onderzoek bleek in 2018 al dat de normatieve kostprijs
voor een reguliere zitting fysiotherapie (€34,72) fors hoger lag dan de werkelijke kostprijs voor een reguliere
zitting (€31). Kijkend naar de loonontwikkeling sinds de publicatie van het kostenonderzoek, mogen wij
inmiddels uitgaan van een tarief van ruim veertig euro (€40,11). Het uitblijven van een significante
tariefsverhoging is niet langer verantwoord.
Ik wil u met klem wijzen op de gevolgen die dit kan hebben voor de continuïteit van zorg voor patiënten. Als er
nu niet geïnvesteerd wordt in fysiotherapie, dan gaat het mis en dreigen patiënten de voor hen noodzakelijke
zorg kwijt te raken. Het CBS heeft becijferd dat in de eerste helft van het jaar 2300 bedrijven in de
paramedische sector hun bedrijf hebben beëindigd. Daarmee staan we als vijfde sector in het lijstje. Als dat
doorzet, komt de levering van fysiotherapeutische zorg onder druk.
De fysiotherapie is voor haar tariefstelling volledig afhankelijk van de zorgverzekeraars. Tarieven worden
eenzijdig opgelegd. Van enige onderhandeling is geen sprake. Ik realiseer mij terdege dat de aanvullende
verzekering onder grote druk staat, mede als gevolg van de inflatiecijfers. Maar het kan niet zo zijn dat een hele
beroepsgroep daarvan de dupe is. Ik wijs u in dat verband op het statement van de Nederlandse Zorg Autoriteit
(NZa) bij de bekendmaking van de meest recente prijsindexcijfers op 21 september jongstleden: “Er zijn
vormen van zorg waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt. Denk aan bijvoorbeeld fysiotherapie en het vrije
segment in de medisch-specialistische zorg. De NZa vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder de
hogere prijsindex op een passende manier vertalen in hun afspraken.”
Op basis van de prijsindexcijfers van de NZa en de parameters in de fysiotherapie mogen wij uitgaan van een
stijging van het tarief van bijna 7%. Ik roep u met klem op om hier alsnog gevolg aan te geven.
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Ik kan niet anders dan bovenstaande noodkreet nogmaals onder de aandacht te brengen van het ministerie van
VWS en de NZa. Ook ben ik genoodzaakt deze brandbrief publiek te maken richting mijn achterban.
Ik verneem graag uw reactie op mijn herhaalde verzoek om een persoonlijk gesprek over de huidige situatie.
Met vriendelijke groet,

Guido van Woerkom
Voorzitter

