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Geachte heer Van den Berg, beste Dirk-Jan, 
  
Met deze brief doe ik namens alle fysiotherapeuten in Nederland een dringend beroep op de 
zorgverzekeraars om met een effectief noodplan voor fysiotherapiepraktijken te komen.  
 
Voordat ik nader op de nijpende problemen in de sector van de fysiotherapie in ga, wil ik wel 
duidelijk stellen dat wij er uiteraard begrip voor hebben dat de eerste aandacht in deze crisis uitgaat 
naar de cruciale zorgberoepen. De ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg staan in de frontlinie in de 
strijd tegen dit hardnekkige virus. Ons applaus gaat uit naar hen.   
 
De druk op de fysiotherapiepraktijken is momenteel enorm groot. Aan de ene kant willen zij de 
noodzakelijke zorg aan hun patiënten blijven leveren, waarmee ze ook de ziekenhuizen en 
huisartsen waar mogelijk ontlasten. Wij zijn blij met de extra ruimte voor digitale zorg (video- en 
telefonisch consult), die wij samen met de andere beroepsgroepen in de paramedische zorg en 
Zorgverzekeraars Nederland hebben vastgesteld. Tegelijkertijd is het moeilijk werken op basis van 
de richtlijnen van de overheid en dan vooral de afstand van 1,5 meter afstand tot de cliënt. Indien 
noodzakelijke zorg wel moet worden geleverd, is beschermingsmateriaal niet aanwezig. Maar dat is 
slechts een deel van de oplossing voor het grote vraagstuk waar wij gezamenlijk voor staan.   
 
Uit een eerste inventarisatie onder onze beroepsgroep maken wij op dat de terugloop van patiënten 
naar de 80% loopt. Meer dan 10% van de praktijken heeft zijn deuren gesloten. De sector is 
financieel uiterst kwetsbaar – praktijkhouders hebben de vereiste reserve niet kunnen opbouwen – 
terwijl de vaste kosten doorlopen. De onrust is groot en er dreigt een golf van faillissementen. Dat 
heeft grote consequenties voor de beweegzorg voor de korte en lange termijn.  
 
Wij wijzen er met nadruk op dat, als de strijd tegen het coronavirus achter de rug zal zijn, er binnen 
de samenleving grote behoefte zal zijn aan fysiotherapeutische zorg, zowel onder patiënten die nu 
noodgedwongen hun behandeling uitstellen als onder mensen die van corona herstellen. Hier ligt 
voor de verzekeraars een verantwoordelijkheid. 
 
Het Kabinet baseert zich ook op die verantwoordelijkheid. In zijn brief van 17 maart jongstleden is 
een omvangrijk pakket aan maatregelen aangekondigd, dat de nood voor veel ondernemers, 
werkgevers en werknemers in Nederland verlicht. Ook de banken zijn solidair door uitstel van 
betalingsverplichtingen en een speciaal overbruggingskrediet. In bovengenoemde brief geeft de 
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minister aan dat werkgevers van zorgondernemingen zich in geval van liquiditeitsproblemen tot de 
zorgverzekeraars moeten wenden (pagina 12, zie bijlage). 
 
Die liquiditeitsproblemen zijn er. Graag vernemen wij per omgaande hoe de zorgverzekeraars in de 
vereiste gezamenlijkheid uitvoering willen geven aan de bedoelde verantwoordelijkheid. Omdat er 
weinig tijd meer is, dringen wij met klem aan op een noodplan op zeer korte termijn van alle 
zorgverzekeraars gezamenlijk. Wij denken aan een financiële bijdrage voor de maanden maart, april 
en mei, gebaseerd op 80% van de gemiddelde omzet van januari en februari van dit jaar.  
 
Uitstel is helaas niet mogelijk, gelet op de grote consequenties voor de fysiotherapie. We rekenen 
op u!  
 
Ik zie uw voorstel gezien de actualiteit graag per omgaande tegemoet, zodat we deze gezamenlijk 
kunnen bespreken en praktijkhouders nog deze week een oplossing kunnen voorleggen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Guido van Woerkom  
Voorzitter KNGF  
  
 
Bijlage: Kamerbrief d.d. 17 maart 2020 Noodpakket banen en Economie 
 
C.c:  Minister van VWS – Dhr. H. de Jonge 
     Minister van EZK – Dhr. E. Wiebes 
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 Bestuursvoorzitter NZa – Mw. M. Kaljouw 


