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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Op 21 februari praat u over Mondzorg en Eerstelijnszorg. Al eerder1 vroeg Patiëntenfederatie 

Nederland uw aandacht voor belangrijke verbeterpunten in de eerstelijnszorg en mondzorg. 

Aanvullend vragen we in deze brief uw aandacht voor drie verbeterpunten bij Fysiotherapie. 

 

 

1. Maak concrete afspraken over patiënten-participatie.  

Het systeemadvies2 fysio- en oefentherapie van het Zorginstituut gaat uit van een “open 

aanspraak” en stelt dat het nodig is dat partijen gezamenlijk werken aan kwaliteitsstandaarden. 

Patientenfederatie Nederland is blij dat het Zorginstituut én de minister benoemen dat daarbij 

betrokkenheid van patiënten(organisaties) nodig is. Daarmee kunnen patiëntgerichte richtlijnen 

en kwaliteitsbeleid gerealiseerd worden. Wij spelen daarbij graag een rol. Het ontwikkelen van 

kwaliteitsstandaarden vergt investeringen. Dat geldt ook voor het serieus vormgeven van 

patiënten-participatie bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.  

 

>Wij verzoeken u de minister te vragen om middelen voor patiëntenorganisaties ter 

beschikking te stellen zodat zij een volwaardige rol kunnen spelen in het tripartite 

ontwikkelen van de benodigde kwaliteitsstandaarden. 

 

 

2. Passende zorg: meer fysiotherapie in de basisverzekering 

Bij de uitwerking van het systeemadvies is een goede onderbouwing belangrijk. De ontwikkeling 

van patiëntgerichte richtlijnen en transparant kwaliteitsbeleid kost veel tijd. Ondertussen blijven  

chronische patiënten verstoken  van vergoeding van behandeling  en ondersteuning bij hun 

functioneren. We pleiten daarom voor een aanpassing op het geschetste groeiscenario. Neem al 

tijdens het voorgestelde proces om te komen tot  voorwaarden voor een open aanspraak de 

eerste 20 behandelingen voor chronische patiënten op in het basispakket.  

 

>We verzoeken u de minister te vragen om per 1-1-2018 de eerste 20 behandelingen 

fysiotherapie, voor aandoeningen die nu al op de chronische lijst staan,  in de 

basisverzekering op te nemen. 

                                                
1 https://www.patientenfederatie.nl/images/Actueel/20170126_Brief_AO_Mondzorg_Eerstelijnszorg.pdf  
2https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-

sport/documenten/rapporten/2016/12/20/systeemadvies-fysio-en-oefentherapie 
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3. Passende zorg: neem het functioneren van patiënten als uitgangspunt  

Zorg moet bovendien passend zijn en blijven voor patiënten. Daarom is het belangrijk dat bij 

het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor fysiotherapeutische behandeltrajecten het 

functioneren van mensen het uitgangspunt is. Het gaat erom wat een behandeltraject toevoegt 

voor mensen. Waar levert de behandeling op voor patiënten? Of het nou vooruitgang oplevert of 

het tegengaan van (versnelling van) achteruitgang. Kwaliteitsstandaarden moeten uitgaan van 

de meerwaarde voor patiënten. Bovendien is het nodig dat er duidelijke start- en stopcriteria 

komen voor behandelingen. Dan weten patiënten wat zij mogen verwachten en wordt onder- of 

overbehandeling voorkomen.   

 

>We verzoeken u de minister te vragen om:  

-uitwerking van het systeemadvies op basis van een meer op het functioneren 

gerichte benadering te stimuleren;  

-ontwikkeling van duidelijke start- en stopcriteria te stimuleren. 

 

 

Wij vragen u deze verbeterpunten op 21 februari in het AO naar voren te brengen. Nadere 

uitwerking van deze punten treft u aan in onze reactie op de consultatie van het Zorginstituut 

van het systeemadvies fysiotherapie.3 Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief 

dan zijn we uiteraard graag beschikbaar. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

   

 

 

Dianda Veldman 

Patiëntenfederatie Nederland     

                                                
3 https://www.patientenfederatie.nl/images/Actueel/reactie_systeemadvies_fysiotherapie_ZiNL_def.pdf  
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