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Datum 28 september 2022   

Onderwerp Bezwaren inkoopbeleid fysiotherapie   

    

 

Geachte heer Bos, 

 

Gelet op de onrust die is ontstaan in de beroepsgroep fysiotherapie, wend ik mij namens het bestuur van het 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) tot u.  

 

Medio maart 2021 ontvingen wij van Menzis het meerjarig concept-inkoopbeleid voor fysiotherapie. Menzis 

vroeg ons destijds in allerijl een reactie op dat beleid. In onze reactie gaven wij onder andere aan dat wij grote 

bezwaren hadden (en hebben) tegen twee verstrekkende elementen in uw beleid. Deze willen wij nogmaals bij 

u en uw collega’s onder de aandacht brengen, aangezien zich binnen de beroepsgroep fysiotherapie al enige 

tijd een ware opstand tegen uw concern manifesteert. Wij vrezen daarbij voor ernstige reputatieschade voor 

Menzis.  

 

Allereerst beschrijft u in uw inkoopbeleid dat u vanaf 2024 via samenwerkingsverbanden van 

fysiotherapiepraktijken regionaal zorg wilt inkopen. Wij zien op geen enkele manier hoe u dit op deze korte 

termijn gaat realiseren. Ook na herhaaldelijke navraag bij uw inkopers van fysiotherapeutische zorg, is ons 

volstrekt onduidelijk langs welke route dit op deze korte termijn gerealiseerd zou moeten worden. Wij willen u 

erop wijzen dat een dergelijke drastische aanpassing van de wijze van inkopen - niet via de praktijk maar via 

een samenwerkingsverband van praktijken – enorme consequenties heeft voor de beroepsgroep. Wij achten dit 

onhaalbaar.  

 

Daarnaast hebben wij anderhalf jaar geleden en in de talrijke gesprekken met uw medewerkers daarna, 

aangegeven dat wij het oneens zijn met het feit dat u de eisen waaraan fysiotherapieraktijken moeten voldoen 

om in aanmerking te komen voor een basiscontract opschroeft. Vanaf 2023 jaar verlangt u van praktijken die in 

aanmerking willen komen voor een basiscontract dat zij continu data verzamelen en twee keer per jaar aan 

intervisie doen. Dat is in tegenspraak met het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep fysiotherapie. Daarin ligt 

vast dat fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het individueel kwaliteitsregister - en daarmee voldoen aan 

de kwaliteitseisen van de beroepsgroep - bevoegd en bekwaam zijn. Praktijken wier fysiotherapeuten staan 

ingeschreven in dat individuele register, moeten in aanmerking kunnen komen voor een basiscontract tegen 

een kostendekkend basistarief.  
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U bent de enige zorgverzekeraar die in dit opzicht de kwaliteitseisen van de beroepsgroep niet volgt en 

zwaardere eisen stelt om in aanmerking te komen voor een basiscontract. Dat is voor onze beroepsgroep niet 

acceptabel. 

 

Wij roepen u met klem op om zo spoedig mogelijk een heroverweging van uw inkoopbeleid op deze onderdelen 

te maken.  

Graag ga ik op korte termijn met u in gesprek om uw reactie te vernemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Guido van Woerkom 

Voorzitter KNGF 

 
 

 


