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Geachte heer Beniers, 
 
Hartelijk dank voor het toezenden van de 1.0 versie van het Integraal Zorg Akkoord, zoals u dat met partijen uit 
de zogenaamde binnenring heeft opgesteld. Hoewel het KNGF helaas niet tot de binnenring behoorde, en wij 
het akkoord dus niet hoeven te ondertekenen, voelen wij ons wel geroepen om te reageren op de inhoud ervan.   

 
Allereerst constateren wij dat de passage over de vrije zorgkeuze is aangepast, zodanig dat het 
hinderpaalcriterium onderdeel is van de afspraken. Dat juichen wij toe. Tegelijkertijd staat in het IZA  
beschreven dat zorgverzekeraars voldoende countervailing power moeten kunnen uitoefenen met behulp van 
de contractering. Daarin herkennen wij ons geenszins. In de fysiotherapie zien wij al langer een situatie waarin 
juist de zorgverlener extra countervailing power nodig heeft, gelet op de knellende contractbepalingen en te 
lage vergoedingen die zorgverzekeraars eenzijdig opleggen. Wij vragen daar met klem aandacht voor. In dat 
opzicht herkennen wij ons in de reacties vanuit de ouderenzorg en de huisartsen ten aanzien van 
achterblijvende tarieven en vergoedingen.  

 
Daarnaast zien wij ook positieve punten in het akkoord, waarin wij op diverse plekken aandacht vinden voor de 
fysiotherapie, hoewel soms verscholen onder de noemer ‘paramedische zorg’. Daarbij merken wij ten algemene 
wel op dat nog wel aan de randvoorwaarde van voldoende beschikbare middelen moet worden voldaan. 
Hieronder ga ik op deze punten in.  

 
- Als beroepsverenging van fysiotherapeuten kunnen wij ons als geen ander vinden in de principes van 

de juiste zorg op de juiste plek en passende zorg. Fysiotherapeuten worden opgeleid om zich te 
richten op de patiënt en diens context en vertalen de hulpvraag in wat de patiënt zelf kan/moet doen 
en wat de zorgprofessional kan bijdragen om de gezamenlijk gestelde doelen te behalen. In de 
fysiotherapie staan de sleutelwoorden functioneren en gezondheid centraal, hetgeen naadloos 
aansluit bij de gevraagde manier van kijken en handelen zoals beschreven in het Kader Passende 
Zorg.  

- Om fysiotherapie maximaal tot zijn recht te laten komen, is een betere toegankelijkheid van deze zorg 
van groot belang. Een andere positie van fysiotherapie in het zorgstelsel is daarvoor noodzakelijk. 
Terecht benoemt u in het IZA het traject naar een passende aanspraak voor fysio- en 
oefentherapeutische zorg in de basisverzekering. Daarmee kunnen we het enorme potentieel van één 
van de grootse beroepsgroepen in de zorg maximaal benutten. Fysiotherapie kan immers bij uitstek 
ingezet worden bij het voorkomen van duurdere, invasieve zorg, en het verplaatsen van zorg zowel 
naar de nulde lijn als naar de eerste lijn vanuit een intramurale setting (transferzorg, transmurale zorg). 
Daarnaast blijkt meer dan 30% van de consulten bij de huisarts klachten op het gebied van fysiek 
functioneren te betreffen. Met de juiste plek in het stelsel kan fysiotherapie de enorme druk op de 
huisartsen helpen verlichten.  
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- Wij delen de ambitie in het akkoord om de organisatie van de eerstelijnszorg te versterken. U geeft 
terecht aan dat het noodzakelijk is dat de beschikbare gelden voor multidisciplinaire zorg in de gehele 
eerstelijn – waaronder de fysiotherapie – terecht moeten komen. De fysiotherapie kent reeds 70 
samenwerkingsverbanden die in toenemende mate multidisciplinair werken. Om tot passende zorg te 
komen, is daarnaast nodig dat fysiotherapie in zijn geheel wordt opgenomen in de regiobeelden– dus 
ook het deel dat momenteel via de aanvullende verzekering verzekerd is. Tenslotte merken wij op dat 
de gekozen regio-indeling op zorgkantoorniveau niet altijd goed aansluit bij de huidige praktijk. In de 
uitvoering vragen wij daar aandacht voor.  

- In het akkoord benoemt dat er een concreet landelijk programma ligt voor digitale 
gegevensuitwisseling in de paramedische zorg, waaronder de fysiotherapie, dat uitgevoerd wordt. 
Redenerend vanuit de gedachte van integrale, passende zorg is het noodzakelijk dat ook 
fysiotherapeuten digitaal gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners en patiënten. Wij 
gaan er vanuit de benodigde middelen hiervoor beschikbaar gesteld worden. Aan het programma is in 
de afgelopen tijd immers hard gewekt, onder aanvoering van het ministerie van VWS. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat we de getroffen voorbereidingen voor niets hebben gedaan.  

- Ten aanzien van bestaande programma’s voor kwaliteitsgelden gaan wij er vanuit dat deze voortgezet 
worden, ook waar het gaat om de realisatie van kwaliteitsproducten binnen de fysiotherapie. 
Daarnaast staat in het IZA genoemd dat de inzet van uitkomstgerichte zorg verbreed wordt, te 
beginnen met de paramedische zorg per 1 januari 2023. Wij gaan er vanuit dat ook daarvoor 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Wij benadrukken dat de beroepsgroep fysiotherapie 
de afgelopen tien jaar fors heeft geïnvesteerd in kwaliteitsontwikkeling en dataverzameling in de 
landelijke database fysiotherapie (als basis voor de ontwikkeling van uitkomstindicatoren), inclusief 
een feedback-loop om het continu leren en verbeteren in de eerstelijnspraktijk te implementeren. Ook 
zijn we gestart met pilots met dit kwaliteitssysteem binnen een toenemend aantal regionale 
samenwerkingsverbanden van fysiotherapiepraktijken. Deze ontwikkelingen krijgen een plek in het 
kwaliteitskader Fysio- en oefentherapie waaraan wij momenteel werken. Dit is het eerste 
Kwaliteitskader binnen de zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van het Kader Passende Zorg.  

-  
Wij worden graag betrokken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het akkoord, nadat u hierover definitief 
met partijen overeenstemming heeft bereikt. Wij onderschrijven de beweging naar passende zorg en werken 
daaraan graag mee. Voor nu wens ik u veel succes met het vervolg.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 
Guido van Woerkom  
Voorzitter KNGF 


