
 

 

 

Extra middelen voor zorgsalarissen en paramedische tarieven 2022 

Op 23 september heeft het kabinet besloten € 675 miljoen extra beschikbaar te stellen voor 

zorgsalarissen in 2022. Dit komt neer op een verhoging van de Overheidsbijdrage in de 

Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2022 met 1,13% daar waar de tarieven door de NZa worden 

gereguleerd. 

In de paramedische sector wordt niet met een OVA gewerkt en daarmee is het aan de individuele 

zorgverzekeraars om te besluiten of hiervoor een extra indexering komt op de tarieven voor 2022. 

Zorg en Zekerheid heeft besloten dit voor de paramedische tarieven niet te doen. Hieronder lichten 

we dit besluit toe.  

Overigens zijn wij van mening dat het bericht op de website van ZN de verwachting wekt dat elke 

verzekeraar voor elke zorgsoort een extra indexatie van de tarieven gaat toepassen. Ook daar waar 

er geen sprake is van een OVA, zoals bij de paramedische zorg. Dit is nadrukkelijk niet het geval. 

Paramedische tarieven 
Er heeft in 2019 een landelijk kostenonderzoek plaatsgevonden. Onderzoeksbureau Gupta heeft in 
maart 2020 het definitieve rapport gepubliceerd. Zorgverzekeraars hebben aangegeven ‘de 
uitkomsten van het kostenonderzoek ter harte te zullen nemen’. Zorg en Zekerheid heeft de 
resultaten van het kostenonderzoek verwerkt in de totstandkoming van de tarieven voor 2021.  
 
Voor veruit de meeste paramedische beroepsgroepen, behalve fysiotherapie, heeft dit geleid tot 
aanzienlijke verhogingen van de tarieven (>10%) in 2021. Voor fysiotherapie hebben wij de tarieven 
in 2021 en 2022 respectievelijk met 2,8% en 3,0% verhoogd. Met deze indexaties en de bijbehorende 
tarieven zijn wij over de hele paramedische linie marktconform ten opzichte van de andere 
zorgverzekeraars. In diverse gevallen liggen onze tarieven hoger dan marktconform. Dit blijft het 
geval, ook zonder een extra indexatie. De lonen in de zorg hebben ons inziens ook geprofiteerd van 
deze acties. 
 
Door middel van onze hierboven beschreven acties zijn wij van mening dat de paramedische 
tarieven, zonder een extra indexatie, marktconform zijn. We trekken hierbij één lijn voor de gehele 
paramedische zorg en zullen de tarieven niet extra indexeren ten opzichte van hetgeen reeds heeft 
plaatsgevonden. 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6940459008
https://www.zorgenzekerheid.nl/contentbeheer/download/toelichting-paramedische-tarieven-zorg-en-zekerheid.htm

