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Betreft Advies over operationaliseren van de principes van passende zorg 

voor de aanspraak op fysio- en oefentherapie  

Geachte heer Kuipers, 

Met deze brief bied ik u het advies aan, getiteld Samen in beweging naar 
besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en 
oefentherapeutische zorg uit het basispakket. Wij brengen dit advies uit naar 
aanleiding van uw verzoek om te operationaliseren wat het begrip ‘passende zorg’ 
betekent voor de aanspraak op fysio- en oefentherapeutische zorg in de 
basisverzekering. Bijgesloten advies is het eindproduct van stap 1 (van in totaal 9 
stappen) uit het plan van aanpak Naar een passende aanspraak voor eerstelijns 
fysio- en oefentherapie, dat door partijen van het Bestuurlijk Overleg Fysio- en 
Oefentherapie is geaccordeerd.  

In dit advies zijn de principes van passende zorg in samenhang toegepast. In 
dialoog met beroepsgroepen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben we gespecificeerd wat er nog moet 
gebeuren voordat het Zorginstituut u een eindadvies kan geven over geschikte 
vormgeving van de aanspraak op fysio- en oefentherapeutische zorg in de 
basisverzekering. Die toekomstige aanspraak moet optimaal bijdragen aan de 
beweging naar passende zorg doordat:   
 effectieve fysio- en oefentherapeutische zorg in de toekomst voor alle

verzekerden toegankelijk is;
 de potentiële bijdrage van fysio- en oefentherapeuten aan de

toekomstbestendigheid van de zorg in brede zin wordt benut;
 zorg dicht bij en samen met de patiënt wordt georganiseerd;
 voorkomen van onnodig zware en duurdere behandelingen in de tweede lijn;
 meer focus ligt op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven, minder op

ziekte.

Conclusies en aanbevelingen 
Het Zorginstituut beschrijft de programmalijn die het mogelijk maakt om langs de 
principes van passende zorg een toekomstige open aanspraak op eerstelijns  
fysio- en oefentherapeutische zorg in de basisverzekering vorm te geven.  
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Voorafgaand aan een eindadvies daarover moeten partijen eerst drie 
randvoorwaarden invullen:    
1. De ontwikkeling van een Kwaliteitskader fysio- en oefentherapeutische zorg, 

waarin partijen (zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars) 
gezamenlijk kwaliteitseisen voor goede zorg vastleggen en dat aansluit op 
het Kader Passende zorg. 

2. Fysio- en oefentherapeutische zorg moet waardegedreven zijn. Hiervoor is 
inzicht nodig in de effectiviteit van behandelingen en de gezondheidswinst 
voor patiënten (wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’).   

3. De NZa stelt een advies op over passende bekostiging van eerstelijns fysio- 
en oefentherapeutische zorg. 

 
Randvoorwaarde 1 – het ontwikkelen van een kwaliteitskader vanuit de principes 
van passende zorg – heeft een prominente plaats in de programmalijn. Het 
kwaliteitskader en afspraken die betrokken partijen daarin vastleggen vormen  
namelijk de basis voor invulling van de andere twee randvoorwaarden. Het 
kwaliteitskader staat op de Meerjarenagenda. Dit houdt in dat tripartite partijen 
onder hun verantwoordelijkheid tijdig en in gezamenlijkheid een kwaliteitskader 
opleveren en dat het Zorginstituut de voortgang bewaakt.  
 
Eindadvies en politiek besluit 
Nadat de drie randvoorwaarden zijn ingevuld, zal het Zorginstituut een eindadvies 
opstellen (stap 8 in het eerdergenoemde overkoepelende plan van aanpak). 
Daarin maken wij ook een inschatting van de financiële consequenties. Bij de 
totstandkoming van het eindadvies consulteren wij onze commissies, de 
Kwaliteitsraad, de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.  
 
Zoals beschreven in het plan van aanpak moet daarna politieke besluitvorming 
plaatsvinden (stap 9) over een andere inrichting van de aanspraak op fysio- en 
oefentherapeutische zorg uit het basispakket in de toekomst.    
 
Samenspel tussen partijen vereist  
We staan aan het begin van een beweging naar passende fysio- en oefentherapie 
die winst kan opleveren voor de patiënt, de maatschappij en het hele 
zorglandschap. Het wijzigen van de vergoedingssystematiek voor fysio- en 
oefentherapie is een omvangrijk en complex traject. Het vergt een ommezwaai in 
ons denken. Een nauw samenspel tussen partijen en overheidsinstanties is vereist 
om de programmalijn uit te voeren. Dat vraagt om veel inzet van alle betrokken 
partijen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Partijen hebben de 
voorgestelde programmalijn onderschreven tijdens de Bestuurlijk Overleggen op 
10 maart 2022 en 29 november 2022.  
 
Het Zorginstituut is graag bereid de inhoud van het advies nader toe te lichten. 
We zien uit naar uw reactie.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Sjaak Wijma  
Voorzitter Raad van Bestuur 


