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Geachte heer Kuipers, 
 
De afgelopen maanden heb ik met individuele zorgverzekeraars gesproken over de situatie waarin de 
fysiotherapie momenteel verkeert. In deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de ontstane situatie in relatie 
tot de ambities met passende zorg en de doelstellingen in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).  
 
Wat is er gaande? 
De tarieven die nu door zorgverzekeraars zijn bekend gemaakt, leiden bij menig fysiotherapeut tot grote 
zorgen. De tariefsverhogingen staan in geen verhouding tot de stijgende kosten. Praktijken stoppen ermee of 
dreigen geen nieuwe contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Veel investeringen in kwaliteit en innovatie 
dreigen verloren te gaan. De gesprekken met zorgverzekeraars leveren onvoldoende houvast voor de 
toekomst. Ik maak mij zorgen over de continuïteit van de zorg voor patiënten, voor wie fysiotherapie essentieel 
is om te kunnen blijven functioneren. 
 
Waar zijn we mee bezig?  
Wij hebben ambities met de aanspraak in de basisverzekering, met een robuust kwaliteitskader voor 
fysiotherapie en met passende zorg voor onze patiënten. Die passende zorg is ook het fundament van het IZA 
dat momenteel door zorgpartijen wordt uitgevoerd. Het KNGF werkt actief mee aan het IZA-programma voor 
een toekomstbestendige eerstelijnszorg, het opschalen van goede voorbeelden van substitutie en prehabilitatie 
en het digitaal uitwisselen van gegevens in de toekomst. Onze ambities sluiten goed aan bij de richting van het 
Integraal Zorg Akkoord. Daarnaast willen we al jarenlang een cao voor fysiotherapiepraktijken in de eerstelijn, 
maar die is onbetaalbaar. 
 
Waar zijn we naar op zoek?  
We zijn op zoek naar meer partnerschap: meer samenwerking en minder marktwerking. Bij ons overheerst het 
gevoel dat de inzet van onze beroepsgroep maar weinig weerklank vindt. Nu is de situatie zo, dat wij aan de 
beleidstafels met onder andere Zorgverzekeraars Nederland spreken over bovengenoemde strategische 
dossiers, maar dat we voor de financiering afhankelijk zijn van de concurrentie tussen individuele 
zorgverzekeraars op de markt van aanvullende verzekeringen. Ook van onderhandeling tussen praktijken en 
verzekeraars is geen sprake. Een gesprek over tarieven is onmogelijk. Het zorgstelsel functioneert in dat 
opzicht onvoldoende.  
 
Hoe komen we verder? 
Wij willen graag werken aan passende zorg, een robuust kwaliteitsbeleid, samenwerking in de regio, digitale 
gegevensuitwisseling, et cetera. Maar voor die investeringen is financiering nodig. Dat geldt voor de tarieven 
van zorgverzekeraars, maar ook voor bijvoorbeeld de O&I-gelden voor de organisatiegraad en de 
kwaliteitsgelden in het IZA. Wij willen graag een gezamenlijke agenda voor de fysiotherapie, die leidt tot 
concrete afspraken over de toekomstbestendigheid van het vak. Afspraken over wat we van elkaar kunnen 
verwachten.  
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Ik wil graag snel met u in gesprek over de ontstane situatie en de rol die u kunt vervullen om de fysiotherapie 
perspectief te bieden. Als er nu niets gebeurt, dan dreigt een situatie waarin wij onze positieve bijdrage aan 
passende zorg en een sterke eerstelijn niet langer kunnen waarmaken.  
 
Ik zie uit naar uw reactie.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 
Guido van Woerkom  
Voorzitter KNGF 


