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Utrecht, 10 januari 2023 
 
 
Geachte minister Kuipers, 
 
Onlangs hebt u aangekondigd op korte termijn in gesprek te gaan met zorgverzekeraars 
over de problematiek die ontstaan is bij de fysiotherapie. Dit naar aanleiding van 
noodsignalen van fysiotherapeuten aan het adres van hun beroepsvereniging KNGF dat 
zorgverlening in de knel komt doordat praktijken gedwongen zijn hun deuren te sluiten. 
  
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) verzoekt u met klem de situatie te verbreden 
naar de gehele paramedische zorg. De door de KNGF geschetste problematiek is niet uniek 
voor de fysiotherapie. Deze doet zich ook voor bij andere paramedische beroepsgroepen, 
zoals de logopedie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en huidtherapie.  
 
Uw visie dat aanbieders en zorgverzekeraars in goed overleg tot een gebalanceerd overleg 
kunnen komen over passende tarieven is niet in overeenstemming met de praktijk zoals 
beroepsbeoefenaren die ervaren. Dat baart ons al langere tijd grote zorgen. Als gevolg 
daarvan komt namelijk grote druk te staan op de realisatie van de afspraken zoals die in het 
Integraal Zorgakkoord zijn gemaakt. Wij vragen uw inspanningen om te zoeken naar een 
oplossing.  
 
De vormgeving van een toekomstbestendig zorgbeleid vergt een forse inzet van paramedici. 
De wil daartoe is zeker aanwezig. Tegelijkertijd zien onze leden zich geconfronteerd met 
hoge energierekeningen, forse huurverhogingen en sterke kostenstijgingen voor onder meer 
software. Op geen enkele wijze komen de voor 2023 aangepaste tarieven van 
zorgverzekeraars hieraan tegemoet. Dat is geen goede basis om voortvarend aan de slag te 
gaan met het vernieuwingstraject. 
 
Enkele letterlijke citaten die wij van leden ontvingen, spreken boekdelen: 

 “Voor mijn praktijk huur ik binnen gezondheidscentra op twee verschillende locaties. 
Ik heb per 1 januari 2023 op een van mijn locaties een huurverhoging gekregen van 
14,2%.  Dit betekent nogal wat voor mijn bedrijfsvoering. Ik moet heel wat uren meer 
werken om deze hoge huurverhoging te compenseren omdat de tarieven van de 
zorgverzekeraars niet meestijgen.” 

 “Iedereen voert zijn prijsverhogingen door; de woningbouw waar wij van huren, 
energiekosten, kosten EPD’s, schoonmaakkosten, salariskantoor, boekhouder etc. 
Alleen wij kunnen nergens een prijsverhoging doorvoeren! De zorgverzekeraars 
verhogen amper hun tarieven, want wij (logopedisten) moeten begrip hebben voor 
stijgende zorgkosten en stijgende poliskosten. Het wordt toch wel een heel raar 
verhaal zo.” 

 “De afgelopen 3 weken heb ik een lijst aan emails binnen gekregen van allerlei 
partijen waarbuiten een kwaliteitsgeregistreerde logopedist niet kan. Stuk voor stuk 
hadden ze de boodschap dat door de prijsstijgingen ze genoodzaakt waren om hun 
prijzen te indexeren per 01-01-23. Die prijzen namen meestal tussen de 9% en 15% 
toe. Het betrof ICT bedrijven, software (EPD) leveranciers, accountants, verhuurders 
van gezondheidscentra, energie leveranciers, personeelsadministraties, 
schoonmaakbedrijven, leveranciers van gebruiksmiddelen, etc. Ik kan de lijst nog 
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veel langer maken. Ze kondigen het allemaal aan. De enige die niet geïndexeerd 
worden hierop, of zelf een hoger en aangepast reëel tarief mogen vragen om 
simpelweg alleen “te overleven”, zijn de logopedisten. Hoe gaan we hier mee om 
naar de zorgverzekeraars? Ons beroep en onze cliënten daarmee verdienen een 
waardige en respectvolle behandeling is mijn idee.” 

 “De software leveranciers sturen ons een fikse tariefsverhoging toe teneinde de te 
maken kosten te dekken. Wij moeten wel gebruikmaken van hun diensten gezien de 
linkjes met zorgverzekeraars, Vecozo, AVG enz. Onze extra kosten kunnen wij niet 
verhalen en onze inkomsten stijgen niet mee.”  

 
Onze leden hebben ‘de Koninklijke weg’ bewandeld door te proberen met zorgverzekeraars 
tot een reële oplossing te komen. Het bleek een doodlopende weg. De zorgverzekeraars 
wijzen eenzijdig en uitsluitend naar de wens de premiestijging voor verzekerden zo laag 
mogelijk te willen houden. Daardoor zitten onze leden klem tussen het betaalbaar houden 
van de premie voor verzekerden en hun eigen, onvermijdbare prijsstijgingen.  
 
Willen de paramedici in de toekomst kunnen bijdragen aan een sterke eerste lijn zoals ook 
beschreven in het IZA dan is het noodzakelijk dat er bereidheid is tot het maken van goede 
afspraken over zowel de kwaliteit van zorg én de daarbij horende tarieven.  
 
Wij doen een dringend beroep op u hieraan een bijdrage te leveren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Viola Zegers, voorzitter PPN 
 
 
 
 
 
 


