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Excellentie, 

 

De afgelopen week hebben veel patiënten met ernstige vormen van reuma zich tot 

het Reumafonds gewend met zorgen over zorgverzekeringspakketten voor 2014 van 

verschillende zorgverzekeraars en met name over de beperking van vergoedingen 

voor fysiotherapie in aanvullende verzekeringen. Dit heeft grote gevolgen voor een 

groep mensen met ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen door reuma die 

veelal 1 à 2 keer per week fysiotherapie nodig hebben vanwege ernstig vergroeide 

gewrichten. Zij dreigen in problemen te komen, omdat onvoldoende fysiotherapie 

voor hen functieverlies betekent. Wij richten ons daarom tot u omdat wij ons zorgen 

maken over de toegang tot fysiotherapie voor deze groep patiënten en de beperking 

van hun keuzemogelijkheden voor het afsluiten van aanvullende verzekeringen voor 

2014. 

 

Toegang tot fysiotherapie wordt verder beperkt 

Op dit moment zijn alle zorgverzekeraars bezig met het aanpassen van hun 

zorgpolissen voor 2014 en maken deze binnenkort bekend. Uit een eerste analyse 

van zorgpakketten door vergelijkingssites en berichten in de media lijkt het erop dat 

veel zorgverzekeraars zullen snijden in hun aanvullende verzekeringen en dat 

onbeperkte vergoeding van fysiotherapie wordt geschrapt. Zo heeft Menzis al bekend 

gemaakt dat zij vanaf 1 januari 2014 via hun aanvullende verzekeringen maximaal 

40 fysiotherapiebehandelingen per jaar zullen vergoeden en Agis (Achmea) maximaal 

32 behandelingen. Reumapatiënten die zich, vanwege de noodzaak van deze 

behandelingen voor functiebehoud, verzekerd hebben voor onbeperkte fysiotherapie 

komen nu in de knel.  

 

‘Lijst Borst’ 

De toegang tot fysiotherapeutische reumazorg is de laatste jaren al sterk beperkt. Bij 

de totstandkoming van het huidige zorgverzekeringsstelsel in 2006, stonden zes 

reumatische aandoeningen1 op de chronische lijst (de zogenaamde ‘lijst Borst’). 

Hierdoor betaalden mensen met deze reumatische aandoeningen alleen de eerste 

negen fysiotherapiebehandelingen zelf of via hun aanvullende verzekering. In 2011 

werden dit twaalf behandelingen. Per 1 januari 2012 werd reuma echter van deze 

‘lijst Borst’ gehaald, waardoor fysiotherapie voor deze groepen reumapatiënten niet 

                                           
1 Dit waren: wervelfractuur door osteoporose, reumatoïde artritis of chronische reuma, 

chronische artriden, spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew), reactieve artritis en 
juveniele (idiopatische) chronische artritis. 
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meer vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Met het toen voor handen zijnde 

aanbod aan aanvullende verzekeringen zou de toegang tot fysiotherapie 

gewaarborgd zijn, zo betoogde het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Als 

antwoord op Kamervragen heeft u in januari 2012 aangegeven dat er voldoende 

keuzemogelijkheden zijn voor degenen die een aanvullende verzekering willen 

afsluiten. 

Het Reumafonds betreurt deze beslissing nog steeds om diverse redenen. Uit de 

uitkomsten van het door ons ingestelde Meldpunt Fysiotherapie in 2012 bleek dat 

beperking van fysiotherapie grote gevolgen heeft voor mensen met reuma en voor 

de maatschappij als geheel. De beperkte toegang leidt namelijk niet alleen tot meer 

klachten en daardoor tot hogere zorgvraag elders. Verlies aan functie leidt ook tot 

een lagere arbeidsproductiviteit (meer ziekteverzuim en meer arbeidsongeschiktheid) 

en tot een grotere behoefte aan hulpmiddelen en woningaanpassingen. Ten slotte 

zijn de vaak al hoge zorgkosten nog verder gestegen voor mensen met reuma.  

 

Fysiotherapie wordt onverzekerbaar 

Ons Meldpunt Fysiotherapie toonde aan dat mensen met reuma gingen bezuinigen op 

hun zorgkosten en fysiotherapiebehandelingen na de veranderingen in 2012, met alle 

gevolgen van dien. Mensen met ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen die 

onbeperkte fysiotherapie nodig hadden én de financiële middelen hadden, waren 

bereid ervoor te betalen. Ofwel door een hoge premie te betalen voor een aanvullend 

pakket, ofwel door de fysiotherapiebehandelingen zelf te betalen. Van de 4506 

deelnemers aan het Meldpunt Fysiotherapie was 22 procent onbeperkt aanvullend 

verzekerd en kon daarmee zorg krijgen die nodig is. 

Nu blijkt dat zelfs in aanvullende verzekeringen de vergoedingen sterk beperkt 

worden, maakt het Reumafonds zich ernstig zorgen. Wie garandeert nog een 

adequate behandeling van reumazorg voor deze groep patiënten? 

Daar komt bij dat overstappen voor veel mensen met ernstige vormen van reuma 

moeilijk is door een medische acceptatie die een aantal zorgverzekeraars toepast op 

uitgebreide aanvullende verzekeringspakketten. De keuzemogelijkheden voor het 

afsluiten van een aanvullende verzekering worden hiermee verder voor hen beperkt. 

 

Fysiotherapie is noodzakelijke zorg 

Wij gaan ervan uit dat u er alles aan doet om mensen met reuma ook in de toekomst 

de zorg te bieden die zij nodig hebben. Na het schrappen van de zes reumatische 

aandoeningen van de ‘lijst Borst’, komt nu de toegang tot fysiotherapeutische 

reumazorg voor mensen met reuma in gevaar door het snijden in de aanvullende 

verzekeringen. Specifiek voor de groep reumapatiënten met ernstige 

gewrichtsschade en functiebeperkingen vragen wij u om, samen met de 

zorgverzekeraars, de toegang tot fysiotherapie in 2014 en in de toekomst te 

waarborgen. Om deze noodzakelijke zorg voor hen te garanderen, vragen wij u om 

uw beslissing om de zes reumatische aandoeningen te schrappen van de ‘lijst Borst’ 

te heroverwegen. Uiteraard zijn wij graag bereid om mee te denken over de 

toegankelijkheid van fysiotherapie voor deze groep reumapatiënten. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

Drs. H. J. Lodewijk Ridderbos 

Algemeen directeur 


