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Brief PPN Minister VWS Zorgpraktijken en hoog
oplopende vaste kosten

Geachte mevrouw Zegers,

Bedankt voor uw brief met de boodschap om het gesprek over de problematiek
ten aanzien van geboden tarieven in de fysiotherapie te verbreden naar de
paramedische zorg. Ik herken uw signalen en ik ben het met u eens dat de
paramedische zorg een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelstellingen uit
het Integraal Zorgakkoord (IZA) en dan met name het versterken van de eerste
lijn, Om deze rol nu en in de toekomst goed te kunnen vervullen, vind ik het
belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen goede afspraken maken
over tarieven en de kwaliteit van de zorg. Hierbij moeten zorgverzekeraars en
zorgaanbieders een balans vinden tussen passende tarieven voor paramedici en
betaalbaarheid voor de cliënt.

Ik zie meerdere ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een beter gesprek over
kwaliteit van zorg en passende tarieven. Ik vind het mooi dat PPN actief
deelneemt aan de visievorming op de eerste lijn in 2030. Hiermee kan de rol van
paramedische zorgverleners duidelijker en sterker worden, wat op de langere
termijn extra onderbouwing kan geven voor passende tarieven. Tegelijkertijd is
met de partijen van het IZA afgesproken om het contracteerproces te verbeteren.
In het tweede kwartaal van 2023 zal ik daartoe een verkenning opleveren. De
verkenning gaat onder meer in op de mogelijkheden en de noodzaak voor kleine
zorgaanbieders, waaronder vaak ook paramedici, om gezamenlijk op te trekken in
het contracteerproces en hoe dit kan worden vereenvoudigd. De verkenning wordt
in samenspraak met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, Autoriteit Consument &
Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gerealiseerd.
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Voor bovenstaande trajecten (versterking eerstelijnszorg, tarieven, gezamenlijk
contracteren) behandel ik de paramedische zorg als een geheel. Daarnaast loopt
het traject'Naar een passende aanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapiel
In dat licht heb ik een apart gesprek gevoerd met KNGF en ZN.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Curatieve Zorg,

drs. Birgitta E. Westgren

Directoraat-Generaal
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