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Geachte heer Van den Berg, beste Dirk-Jan,  
 
Naar verwachting stelt u op korte termijn de continuïteitsbijdrage vast. Namens het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), regionale samenwerkingsverbanden van 
fysiotherapeuten en een aantal grote werkgevers binnen de fysiotherapie in Nederland laat ik u 
weten dat wij verheugd zijn over de steunmaatregelen waarmee Zorgverzekeraars Nederland 
gehoor geeft aan de oproep vanuit zorgaanbieders. Wij hebben grote waardering voor de 
inspanningen die de afgelopen weken door Zorgverzekeraars Nederland en andere partijen zijn 
gedaan om tot deze aangekondigde regeling te komen. De sector fysiotherapie ziet met spanning uit 
naar de verdere uitwerking. Omdat het ons onmogelijk is om in stilte toe te zien in een uiterst 
zorgwekkende situatie, vragen we uw aandacht voor het volgende.  
 
De fysiotherapie is bepaald niet de enige sector, die in bedrijfseconomische zin kwetsbaar is in deze 
crisis. Wij hopen dat er voor elke sector een passende oplossing zal komen in deze door niemand 
voorziene situatie en zijn bereid om actief bij te dragen aan de oplossing voor onze specifieke 
sector. Met deze brief vragen wij derhalve uw aandacht voor de continuïteit van de 
fysiotherapeutische zorg in Nederland. 
 
Het toeval wil dat Gupta Strategists op 12 maart jl., en dus gelijktijdig met het uitbreken van de 
crisis, de eindrapportage Kostenonderzoek paramedische zorg heeft uitgebracht, over de kostprijzen 
en betaalbaarheid van fysiotherapie en andere therapieën. Op 23 maart jl. heeft Gupta In de 
slipstream van Corona gepubliceerd. 
Mede op basis van beide onafhankelijke rapportages moet voor de bedrijfseconomische 
kwetsbaarheid van de sector fysiotherapie het volgende geconcludeerd worden: 
 
Over de kostenkant van de fysiotherapeutische zorg kunnen we kort zijn: 
 

• De vaste kostenposten zijn huur, huisvesting, fysio-apparatuur, ICT, lidmaatschappen en 
onvermijdelijke overhead. 

• De variabele kostenposten zijn loon, bijscholing en lidmaatschap van kwaliteitsregisters en 
netwerken. 
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Deze kostenposten laten geen reducties toe voor de periode dat de corona-maatregelen 
duren. 
 

• De omzet van fysiotherapiepraktijken wordt vrijwel volledig benut voor loon- en 
praktijkkosten. De hoge productiviteit staat geen verhoging van omzetten toe. In het rapport 
In de slipstream van Corona is sprake van marges van 1 à 3 procent. Dat houdt in dat 
praktijkhouders in de voorbije jaren geen reserves hebben kunnen opbouwen. Elke praktijk 
komt meteen in ernstige financiële problemen, als gevolg van het wegvallen van omzet in 
deze crisismaanden (zie ook hierna). 
 

• De fysiotherapie bevindt zich in een transitiefase, waarin de rol en de bekostiging 
geherdefinieerd moeten worden in de eerste- en tweedelijns zorgketen. De fysiotherapie 
staat open voor noodzakelijke veranderingen, maar duidelijk is dat een transitie en de 
voorafgaande uitkristallisatie van het toekomstperspectief een kwestie van langere adem 
zullen zijn. Pro-actieve investeringen in een nieuw zorgaanbod, zoals op basis van E-health, 
of productcontractering van volume-indicaties moeten juist nu beschermd worden. 

 
Samengevat, staat de sector fysiotherapie momenteel op omvallen, omdat het verlies met een 1-3 
procent aan marge op geen enkele wijze opgevangen kan worden. Dat baart ons grote zorgen en 
wij willen ons tot het uiterste inzetten om dat te voorkomen, op basis van maximale onderlinge 
solidariteit, maar zijn daarbij volstrekt afhankelijk van de uitwerking die u zult geven aan de Corona-
continuïteitsbijdrage. 
We realiseren ons dat de voorliggende opgave niet eenvoudig is. Om die reden bieden wij hierbij 
graag onze hulp en informatie aan. Het belang daarvan kunnen we overtuigend beargumenteren op 
basis van inhoudelijke inzichten die niet in de Gupta-rapportages zijn geadresseerd, zoals actueel 
inzicht in de situatie van de sector: 
 

- Te voorzien is dat de bijdrage van de fysiotherapie in de komende maanden en jaren 
onontbeerlijk zal zijn voor mensen met houdings- en bewegingsklachten. Ter illustratie van 
het actuele belang daarvan: bij een aantal praktijken al gewerkt aan een specifiek protocol 
voor de intensieve begeleiding en revalidatie van corona-patiënten. 
 

- Wij signaleren daarnaast dat het bereik van de continuïteitsbijdrage, zoals de contouren nu 

laten zien, beperkt is. De grondslag voor veel kleine praktijken wordt door de drempel van 

250 euro aanzienlijk verlaagd en er zijn een hoop praktijken die tussen wal en schip dreigen 

te vallen. Doordat ze net gestart zijn, recent veel hebben geïnvesteerd of veel kosten maken 

vanuit gelieerde bedrijfsactiviteiten zoals medisch fitness of het leveren van zorg aan 

patiënten die niet verzekerd zijn. 

- Voorts vragen wij bescherming in het kader van de Corona-continuïteitsbijdrage voor 
praktijken die veel kosten maken vanuit gelieerde bedrijfsactiviteiten, zoals medische fitness 
of het leveren van zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn. Eerder hebben wij - ook bij de 
rijksoverheid - gevraagd om meer duidelijkheid over de combinatie tussen de 
continuïteitsbijdrage met andere voorzieningen zoals de NOW, TOGS en TOZO. 
 

- Het op 23 maart jl. door Gupta genoemde percentage van 60% productie-uitval is helaas 
door de actualiteit in korte tijd achterhaald. In een recente peiling van het KNGF onder 
praktijkhouders signaleerde een terugloop van ruim 90%. De actuele terugval en trend is 
van groot belang voor de steunmaatregelen.  

 
- Het kabinet roept op om in deze tijden samen naar oplossingen te kijken. De fysiotherapie 

kent een grote verscheidenheid aan specialisaties en praktijkvormen. Wij bieden graag onze 
ondersteuning aan, vanuit het KNGF maar ook direct vanuit het werkveld via grote 
werkgevers en samenwerkingsverbanden van praktijken om voorgestelde regelingen voor 



                        

 

 

 

Datum 14 april 2020 

Onze referentie   

Pagina 3 van 4 

de publicatie met u te toetsen op toegevoegde waarde, werkbaarheid en effectiviteit. Daarbij 
kunnen wij dan specifieke situaties en actueel inzicht inbrengen. 

 
Wij zijn natuurlijk bereid om bovenstaande, ons inziens essentiële input op korte termijn toe te 
lichten c.q. te bespreken in een persoonlijk (video)gesprek met zowel Zorgverzekeraars Nederland 
als de onderzoekers van adviesbureau Gupta. Ook verzoeken wij u om inzage vooraf in een 
eventuele concept-uitwerking van de regeling voor de fysiotherapiesector.  
 
We vernemen graag of u dan wel de onderzoekers van Gupta bereid bent op ons verzoek  in te 
gaan. Wij willen samen met u een succesvolle regeling opstellen.  
 
Met vriendelijke groet,  

 

Het bestuur van het KNGF, mede namens de directies van 

 

- TiM Fysiotherapie 
- FysioStofberg 
- De Fysioclub 
- Top Health Groep 
- Fysius 
- TriasTotaal 
- De Fysioo 
- FysioMed 
- CurePlus 
- Dijkstra Fysiotherapie 
- Fys’Optima 
- Het Gezonde Net 
- FysioHolland 

 
De voorzitters van de samenwerkingsverbanden in de fysiotherapie  
 

- Fysiovisie 
- FysioCompany 
- CFN 
- Fyne 
- FysunieQ 
- SFML 
- FOZL 
- Fy’net 
- Fysio Ketenzorg Noord 
- Fysio Groep Drenthe 
- Beweegzorg Noord West 
- Fysio Zorg Amstelland 
- FysiQ Kennemerland 
- Alliantie Fysiotherapie Zaanstreeek-Waterland 
- Fysiotherapie Collectief Amsterdam 
- Fysiotherapie Coöperatie West-Friesland i.o. 
- Coöperatie Fysiotherapie Dordrecht 
- FyGo – Goeree-Overflakkee 
- Fysio Omni 
- Fysiocollectief Almelo 
- VFKL 
- Platform Fysiotherapie Zwolle 
- Kernpraktijken Apeldoorn e.o 
- Kamper Overleg Fysiotherapeuten 
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- Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Hoofddorp                   
- Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer   
- Zorggroep Almere                                                                   
- Stichting Gezondheidscentra Eindhoven                                                                                  
- Stichting Gezondheidscentra Kersenboogerd, Hoorn            

 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Guido van Woerkom  
Voorzitter KNGF  
  
 


