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ONDERZOEK FYSIOTHERAPIE 
De effecten van beslissingen van de overheid en zorgverzekeraars op de 

toegankelijkheid van fysiotherapie voor reumapatiënten 
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Achtergrond en doelstelling 

 Sinds 2012 zijn 6 vormen van reuma geschrapt van de ‘Lijst Borst’ en daarmee komt geen enkele 

vorm van reuma meer voor op deze lijst¹. Deze wijziging betekende dat voor mensen met reuma 

fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering. 

 

 Eind 2013, toen de zorgverzekeraars met de nieuwe polissen voor 2014 kwamen, werd duidelijk dat 

veel verzekeraars het maximaal aantal te vergoeden behandelingen in de aanvullende verzekeringen 

in het nieuwe jaar zouden gaan verminderen tot 32-40 behandelingen. Het lijkt er dus op dat de 

eerdere toegankelijkheid van fysiotherapie nu nog verder beperkt wordt door het beleid van 

zorgverzekeraars. 

 

 Het Reumafonds wil weten wat de invloed van deze wijzigingen is voor mensen met reuma. De 

doelstelling van dit onderzoek is dan ook als volgt te definiëren:  

 

Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de getroffen beleidskeuzes van de overheid en 

zorgverzekeraars van invloed is op de toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met reuma 

en wat hier de gevolgen van zijn. Het onderzoek dient (zoveel mogelijk) representatief te zijn voor 

alle mensen met reuma.  

¹ Met uitzondering van het syndroom van Sjögren, maar dit is anders gecategoriseerd. 
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Leeswijzer 

 De resultaten van het onderzoek zijn weergeven van de totale groep reumapatiënten (of een deel 

daarvan wanneer er sprake is van een selectie op een vraag) en daarnaast 3 vormen van reuma (die 

geboost zijn in het onderzoek, d.w.z. een hogere respons behaald om meer betrouwbare uitspraken 

te doen). Deze 3 vormen zijn: Ziekte van Bechterew, Osteoporose en Reumatoïde Artritis (RA). Deze 

vormen stonden vóór 2012 op de ‘Lijst Borst’.  

 

 Wanneer er gerapporteerd wordt op ‘alle’ reumapatiënten is de extra respons van de 3 vormen niet 

meegenomen, dus exclusief de boost. Wanneer er apart op de 3 boost-groepen wordt gerapporteerd, 

dan worden de resultaten gebruikt van de totale respons van deze groepen, dus inclusief de boost. 

 

 Belangrijke significante verschillen tussen de totale doelgroep reumapatiënten en de verschillende 

subgroepen (zoals verschillende vormen van reuma, verzekeringswijze, impact van reuma op het 

leven) zijn in de tekst onder de grafieken omschreven. 

 

 Bij stellingen/antwoorden op een 5-puntschaal zijn significante verschillen gebaseerd op het 

percentage van de top 2 box. Dit zijn de 2 meest positieve antwoorden.  

 

 Bepaalde vormen van reuma komen niet veel voor en hebben daarom in de steekproef een lage 

onderliggende N. Wanneer een steekproefaantal onder de 50 is, beschouwen we de resultaten als 

indicatief. Op de volgende sheet staat een overzicht van de vormen waarbij de steekproef 50 is of 

hoger en waarbij de steekproef onder die grens ligt. 
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Leeswijzer 

Betrouwbare steekproefgrootte 

N≥50 

Indicatief 

N<50 

Artrose (n=1244) 

Artritis psoriatica (n=96) 

Bechterew, ziekte van (n=136) 

Fibromyalgie (n=386) 

JIA (Juveniele Idiopathische Artritis) (n=13) 

Jicht (n=177) 

Lupus erythematodes (SLE) (n=24) 

Lyme, ziekte van (n=37) 

Osteoporose (n=234) 

Polymyalgia rheumatica (n=25) 

Reumatoïde artritis (RA) 

(n=535) 

Sclerodermie (n=21) 

Sjögren, syndroom van (n=31) 

Tietze, syndroom van (n=82) 

Andere vorm (n=99) 
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Management Summary 
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Behoefte versus gebruik 

• Bij 38% heeft reuma een 
behoorlijke/sterke impact op het leven 

• 32% heeft op dit moment fysiotherapie 
nodig. De helft hiervan (bijna) het hele 
jaar. 

Behoefte 

• 30% heeft in 2013 fysiotherapie gehad. 
43% hiervan heeft (bijna) het hele jaar 
door fysiotherapie gehad. 60% heeft 
maximaal 32 behandelingen gehad. 

Gebruik 
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Invloed van ernst aandoening op de behoefte aan 

fysiotherapie 

Ik heb er (nog) 

geen last van  

Het heeft een 

lichte negatieve 

invloed op mijn 

leven 

Het heeft een 

behoorlijke 

negatieve 

invloed op mijn 

leven 

Het beïnvloedt 

mijn leven sterk 

negatief 

Ik heb geen fysiotherapie 

nodig 
89% (8%) 68% (36%) 35% (11%) 22% (2%) 

Ik heb slechts 1 periode 

fysiotherapie nodig en verder 

niet 

4% (0%) 4% (2%) 3% (1%) 3% (0%) 

Ik heb meerdere periodes 

achtereen fysiotherapie nodig 

en dan weer een periode niet 

3% (0%) 7% (3%) 17% (5%) 17% (1%) 

Ik heb (bijna) het hele jaar 

door fysiotherapie nodig, 

max. 1 keer per week 

- 6% (3%) 16% (5%) 22% (2%) 

Ik heb (bijna) het hele jaar 

door fysiotherapie nodig,  

>1 keer per week 

- 3% (1%) 12% (4%) 26% (2%) 

Onbekend 5% (0%) 12% (6%) 16% (5%) 9% (1%) 

 Hoe meer impact reuma heeft op het leven van patiënten hoe meer fysiotherapie men nodig heeft.  

 Tussen haakjes staat het percentage van alle reumapatiënten vermeld. 
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Invloed van ernst aandoening op gebruik 

fysiotherapie 

Ik heb er (nog) 

geen last van  

Het heeft een 

lichte negatieve 

invloed op mijn 

leven 

Het heeft een 

behoorlijke 

negatieve 

invloed op mijn 

leven 

Het beïnvloedt 

mijn leven sterk 

negatief 

0 behandelingen gehad in 

2013 
91% (8%) 77% (40%) 57% (18%) 49% (3%) 

32 behandelingen of minder 

gehad in 2013 
5% (0%) 17% (9%) 24% (8%) 16% (1%) 

33-40 behandelingen gehad 

in 2013 
1% (0%) 2% (1%) 5% (2%) 6% (0%) 

41-52 behandelingen gehad 

in 2013 (tot maximaal 

gemiddeld 1 keer per week) 

1% (0%) 2% (1%) 6% (2%) 11% (1%) 

53-104 behandelingen gehad 

in 2013 (tot maximaal 

gemiddeld 2 keer per week) 

1% (0%) 2% (1%) 6% (2%) 13% (1%) 

Meer dan 104 behandelingen 

gehad in 2013 

- 

 
0% (0%) 1% (0%) 5% (0%) 

Onbekend 1% (0%) 0% (0%) 0% (0%) 1% (0%) 

 Hoe meer impact reuma heeft op het leven van patiënten hoe meer behandelingen men in 2013 heeft gehad. 

 Tussen haakjes staat het percentage van alle reumapatiënten vermeld. 
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Gebruik fysiotherapie 2013 – alle reumapatiënten 

versus boostgroepen 

Alle 

reumapatiënten 

Bechterew 

patiënten 

Osteoporose 

patiënten 

RA patiënten 

0 behandelingen gehad in 

2013 
70% 59% 66% 66% 

32 behandelingen of minder 

gehad in 2013 
18% 21% 17% 16% 

33-40 behandelingen gehad 

in 2013 
3% 6% 4% 5% 

41-52 behandelingen gehad 

in 2013 (tot maximaal 

gemiddeld 1 keer per week) 

4% 8% 4% 7% 

53-104 behandelingen gehad 

in 2013 (tot maximaal 

gemiddeld 2 keer per week) 

4% 5% 6% 5% 

Meer dan 104 behandelingen 

gehad in 2013 
1% 1% 3% 1% 

Onbekend 0% - - 1% 

 Patiënten met Bechterew, Osteoporose en RA hebben in 2013 meer fysiotherapiebehandelingen gehad dan 

gemiddeld. 

 88% van alle patienten heeft 32 behandelingen of minder (incl. 0) gehad; 7% 33 t/m 52 behandelingen (tot 

maximaal 1 keer per week); 5% meer dan 52 behandelingen (1 keer per week of meer) 
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Gevolgen wetswijziging 

6% van alle 

reumapatiënten had in 

2013 fysiotherapie 

nodig, maar heeft 

geen/minder 

fysiotherapie gehad 

vanwege de 

wetswijziging 

Bechterew: 14% 

Osteoporose: 7% 

RA: 13% 

 96% heeft meer 

lichamelijke klachten 

 76% heeft meer of 

andere zorg nodig 

 18% heeft meer 

psychische klachten 

 92% heeft andere 

gevolgen op het 

dagelijks leven 

ondervonden 

5% van alle 
reumapatiënten 

heeft in 2013 minder 
fysiotherapie gehad 

dan vóór 2012 

Bechterew: 10% 
Osteoporose: 5% 

RA: 9% 

23% van alle 
reumapatiënten 

heeft in 2013 geen 
fysiotherapie gehad 

en vóór 2012 wel 

Bechterew: 41% 
Osteoporose: 24% 

RA: 28% 

Minder/geen 

fysiotherapie in 2013 

Reden 
Gevolgen 
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Verzekering en vergoeding fysiotherapie 

Verzekering in 2013 – 

Basis: patiënten die in 2013 

fysio hebben gehad 

Verzekering in 2014 – 

Basis: patiënten die op dit 

moment fysio nodig hebben 

Geen aanvullende 

verzekering 
4% 9% 

Beperkt aantal 

fysiobehandelingen 

vergoed 

51% 51% 

Onbeperkt aantal 

fysiobehandelingen 

vergoed 

42% 35% 

Gemiddeld aantal 

behandelingen 

vergoed 

22 23 

 Reumapatiënten die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, hebben minder vaak een aanvullende 

verzekering dan patiënten die in 2013 fysiotherapie hebben gehad (9% versus 4%). 

 Patiënten die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, hebben minder vaak een aanvullende verzekering 

waarbij een onbeperkt aantal behandelingen wordt vergoed dan patiënten die in 2013 fysiotherapie hebben 

gehad (35% versus 42%).  
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Hoe gaan reumapatiënten om met het zelf betalen 

van fysiotherapiebehandelingen 

• Gemiddeld 3 behandelingen zelf betaald (65% heeft geen 
enkele behandeling zelf betaald) 

• 15% heeft op eigen kosten net zoveel behandelingen 
gevolgd als nodig was 

• 15% heeft op eigen kosten alleen behandelingen gevolgd 
als er sprake was van zeer ernstige klachten 

• 10% had het geld er niet voor over om zelf behandelingen 
te betalen 

• 27% had niet het geld om behandelingen zelf te betalen 

Indien in 2013 geen / een 
beperkte aanvullende 

verzekering voor fysio en in 
2013 fysio gehad 

• 28% verwacht geen of weinig fysiotherapie nodig te 
hebben 

• 32% vindt de extra premie te duur 

• 26% kan geen aanvullende verzekering betalen.  
Bij mensen die op dit moment fysiotherapie nodig hebben 
is dit percentage nog hoger, 34%. 

 

Indien in 2014 geen / een 
beperkte aanvullende 
verzekering voor fysio 
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Sport- en beweeggedrag van reumapatiënten 

• Wandelen en fietsen zijn favoriet 

• Driekwart sport/beweegt zelfstandig 

81% van de reumapatiënten 
die op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben 
doet aan sport en/of 

beweging 

• Slechts 14% is het eens met de stelling ‘Ik heb geen 
fysiotherapie nodig als ik voldoende sport/beweeg 

• Ongeveer 7 op de 10 geeft aan fysiotherapie nodig te 
hebben, ondanks dat men zelfstandig oefeningen doet en 
daarnaast heeft men juist fysiotherapie nodig om goed te 
kunnen sporten/bewegen 

 

Sporten/bewegen is geen 
vervanging van 

fysiotherapie, men blijft 
fysiotherapie nodig hebben 
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Verschillen tussen de vormen van reuma 

 

Onderwerp Meer dan gemiddeld 

Impact van reuma op het leven Bechterew, RA, Fibromyalgie, SLE*, Sjögren* 

Fysiotherapie nodig Bechterew, RA, Fibromyalgie, Lyme*, Sjögren* 

Frequentie fysiotherapie nodig: (bijna) het hele 

jaar door 
Bechterew, RA, Osteoporose 

Fysiotherapie gehad in het verleden Bechterew, RA, Fibromyalgie, Sjögren* 

Frequentie fysiotherapie gehad in 2013: 33 of 

meer behandelingen 
RA, Osteoporose, Fibromyalgie 

Frequentie fysiotherapie gehad in 2013: 53 of 

meer behandelingen 
Osteoporose 

Reden geen/minder fysiotherapie: ‘Fysiotherapie 

werd niet meer vergoed vanuit de 

basisverzekering’ 

Bechterew, RA, Osteoporose, Jicht 

Aantal behandelingen zelf betaald Bechterew, RA, Osteoporose 

Geen geld om zelf behandelingen te betalen RA, Fibromyalgie, Tietze 

Geen geld om aanvullende verzekering te 

betalen 
Fibromyalgie, Tietze, Jicht 

 Vooral mensen met Bechterew, 

RA, Osteoporose en 

Fibromyalgie hebben last van 

reuma en fysiotherapie nodig.  

 

* Indicatief vanwege lage 

onderliggende steekproef 

(n< 50) 
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Onderzoeksresultaten 
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Behoefte fysiotherapie 
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Bij 38% van de patiënten heeft reuma een 

behoorlijke/sterke negatieve invloed op het leven 

 Mensen met Bechterew (53%), RA (47%), Fibromyalgie (66%), SLE (58%) en Syndroom van Sjögren (58%) 

ervaren de invloed van reuma op hun leven als meer ernstig dan gemiddeld (% behoorlijke/sterke invloed). 

 Mensen met Jicht (15%), Osteoporose (14%) en Syndroom van Tietze (17%) geven vaker aan (nog) geen 

last te hebben. 

 Hoe langer men reuma heeft, hoe meer invloed reuma heeft op het leven van reumapatiënten. 

In welke mate heeft uw 

reumatische aandoening invloed 

op uw dagelijks leven? 

 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 

9

3

14

4

53

44

44

48

31

39

32

39

7

14

9

9

0

0

0

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle reumapatiënten

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik heb er (nog) geen last van Het heeft een lichte negatieve invloed op mijn leven

Het heeft een behoorlijke negatieve invloed op mijn leven Het beïnvloedt mijn leven sterk negatief

Zeg ik liever niet

% behoorlijke/sterke 

negatieve invloed  

38 

53 

41 

47 



19 

Een derde (32%) van alle reumapatiënten heeft op dit 

moment fysiotherapie nodig 

 Mensen met Bechterew, RA, Fibromyalgie, Ziekte van Lyme en Syndroom van Sjögren geven vaker aan 

fysiotherapie nodig te hebben (respectievelijk 52%, 43%, 55%, 49%, 58%). 

 Mensen met Jicht geven juist minder vaak aan op dit moment fysiotherapie nodig te hebben (22%). 

 Hoe meer last patiënten ervaren van hun reumatische aandoening, hoe vaker men aangeeft fysiotherapie 

nodig te hebben. 

Heeft u naar uw mening, op dit 

moment, fysiotherapie nodig voor 

uw reumatische aandoening? 

 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 

32

52

36

43

56

35

50

47

11

13

13

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle reumapatiënten

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ja (ook) voor mijn reumatische aandoening Nee Weet ik niet
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De helft (52%) van de reumapatiënten die 

fysiotherapie nodig hebben, heeft (bijna) het hele jaar 

fysiotherapie nodig  

 Van mensen met de ziekte van Bechterew, Osteoporose en RA geeft een aanzienlijk groter deel aan (bijna) 

het hele jaar fysiotherapie nodig te hebben (respectievelijk 73%, 60%, 66%). 

 Hoe meer impact reuma heeft op het leven van patiënten, hoe meer fysiotherapie men nodig heeft. 

22

27

35

28

31

46

25

38

32

20

27

24

12

6

7

9

4

1

6

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reumapatiënten *

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik heb (bijna) het hele jaar door fysiotherapie nodig en dan vaker dan 1 keer per week

Ik heb (bijna) het hele jaar door fysiotherapie nodig met een maximum van 1 keer per week

Ik heb meerdere periodes (aantal weken of maanden) achtereen fysiotherapie nodig en dan weer een periode niet

Ik heb slechts 1 periode (van een aantal weken of maanden) fysiotherapie nodig en verder niet

Weet ik niet/geen mening

Hoe vaak heeft u naar uw mening 

fysiotherapie nodig? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die 

fysiotherapie nodig hebben 

Totaal N=644 

Bechterew N=71 

Osteoporose N=85 

RA N=232 

 

* Reumapatiënten die fysiotherapie nodig 

hebben 

% (bijna) het hele jaar 

door fysio nodig 

52 

73 

60 

66 
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Indien men niet eerder gebruik heeft gemaakt van 

fysio, maar wel fysiotherapie nodig heeft, dan heeft 

dit voornamelijk met geld te maken 

 Let op: bovenstaande resultaten zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef (n=35). 

37

23

17

14

11

26

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ik had nooit de financiële middelen om fysiotherapie te betalen

Ik had het geld er niet voor over om fysiotherapie te betalen

Ik had voorheen geen fysiotherapie nodig, maar nu wel

Er is pas recentelijk vastgesteld dat ik reuma heb

Ik zag voorheen niet het nut van fysiotherapie in, maar nu wel

Andere reden

Weet ik niet

Wat is/zijn de reden(en) dat u nooit 

eerder gebruik heeft gemaakt van 

fysiotherapie voor uw reumatische 

aandoening? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die 

fysiotherapie nodig hebben en er nog 

nooit gebruik van gemaakt hebben 

N=35 

% 
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41

13

37

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Alle reumapatiënten Ziekte van Bechterew Osteoporose Reumatoïde artritis (RA)

2 op de 5 reumapatiënten (41%) heeft nog nooit 

gebruik gemaakt van fysiotherapie en heeft dit ook 

niet nodig 

 13% van de patiënten met Bechterew geven aan nog nooit fysiotherapie te hebben gehad en dit ook niet 

nodig te hebben. Bij patiënten met Osteoporose is dit 37% en bij patiënten met RA is dit 33%. 

Combinatie van vraag ‘Heeft u in het verleden 

gebruik gemaakt van fysiotherapie voor uw 

reumatische aandoening?‘ en ‘Heeft u naar uw 

mening, op dit moment, fysiotherapie nodig 

voor uw reumatische aandoening?’ 

 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 

 

%
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Gebruik fysiotherapie in 2013 
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30% van de reumapatiënten heeft in 2013 

fysiotherapie gehad en 43% heeft (ook) vóór 2012 
fysiotherapie gehad 

Bechterew Osteoporose RA 

41 34 34 

34 29 32 

72 47 53 

15 38 36 

8 9 7 

39 22 24 

26 22 24 

Heeft u in het verleden gebruik 

gemaakt van fysiotherapie voor 

uw reumatische aandoening? 

 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 

30

26

43

42

8

21

17

0 10 20 30 40 50

Ja, in 2013

Ja, (ook) in 2012

Ja, (ook) vóór 2012

Nooit

Alleen in 2013

Alleen vóór 2012

In 2013 en 2012 en vóór 2012

 58% van alle patiënten heeft ooit fysiotherapie gehad (42% nooit) 

 Mensen met Bechterew, RA, Fibromyalgie en Syndroom van Sjögren geven vaker aan in het verleden 

fysiotherapie te hebben gehad (respectievelijk 85%, 64%, 80% en 77% ooit fysiotherapie gehad). 

 Mensen met Jicht hebben juist minder vaak fysiotherapie gehad in het verleden (60% nooit fysiotherapie 
gehad).  

% 
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60

50

49

48

11

14

13

14

13

20

13

19

12

13

16

15

3

4

10

2

2

0

0

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reumapatiënten *

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

32 behandelingen of minder gehad

33-40 behandelingen gehad

41-52 behandelingen gehad (tot maximaal gemiddeld 1 keer per week)

53-104 behandelingen gehad (tot maximaal gemiddeld 2 keer per week)

Meer dan 104 behandelingen gehad

Weet ik niet

Meerderheid (60%) heeft in 2013 maximaal 32 

behandelingen gehad 

 Mensen met Osteoporose hebben significant meer behandelingen gehad in 2013 dan gemiddeld: ze hebben vaker 33 of 

meer behandelingen gehad (51%) en vaker 53 of meer behandelingen (26%). RA patiënten en Fibromyalgie patiënten 

hebben vaker dan gemiddeld 33 of meer behandelingen gehad (respectievelijk 50% en 47%). Hetzelfde geldt voor 

patiënten met Bechterew maar dit is niet significant. 

 Mensen met geen of een beperkte aanvullende verzekering hebben vaker 32 behandelingen of minder gehad 

(respectievelijk 83% en 78%). Wanneer men een aanvullende verzekering had met een onbeperkt aantal 

behandelingen, dan heeft men meer behandelingen gehad (51% meer dan 40 behandelingen). 

 Hoe meer impact reuma heeft op het leven van patiënten hoe meer behandelingen men in 2013 heeft gehad. 

Hoe vaak heeft u in 2013 

gemiddeld fysiotherapie gehad? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 

2013 gebruik gemaakt hebben 

van fysiotherapie 

Totaal N=600 

Bechterew N=56 

Osteoporose N=80 

RA N=182 

 

* Reumapatiënten die in 2013 gebruik 

hebben gemaakt van fysiotherapie 

% 53 of meer 

behandelingen gehad 

15 

16 

26 

17 

% 33 of meer 

behandelingen gehad 

39 

50 

51 

50 
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2 op de 5 patiënten (43%) die in 2013 fysiotherapie 

hebben gehad, heeft (bijna) het hele jaar fysiotherapie 

gehad 

 Mensen met  Bechterew, RA en Sclerodermie hebben vaker (bijna) het hele jaar fysiotherapie gehad 

(respectievelijk 63%, 54% en 86%). 

 Ook reumapatiënten waarbij de aandoening het leven sterk negatief beïnvloedt, hebben vaker (bijna) het 

hele jaar therapie gehad (68%). Ditzelfde geldt voor reumapatiënten die een onbeperkt aantal fysiotherapie 

behandelingen vergoed kreeg in 2013 (63%). 

 

43

63

49

54

32

18

31

30

26

18

20

16

0

2

0

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reumapatiënten *

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik heb (bijna) het hele jaar door fysiotherapie gehad

Ik heb bepaalde periodes (aantal weken of maanden) achtereen fysiotherapie gehad en dan weer een periode niet

Ik heb slechts 1 periode (van een aantal weken of maanden) fysiotherapie gehad en verder niet

Weet ik niet/geen mening

Hoe zou u uw gebruik van fysiotherapie 

door het jaar heen (2013) omschrijven? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie 

Totaal N=600 

Bechterew N=56 

Osteoporose N=80 

RA N=182 

* Reumapatiënten die in 2013 gebruik 

hebben gemaakt van fysiotherapie 
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Verschil tussen gebruik en behoefte fysiotherapie = 

15% 

Crossing: gebruik fysiotherapie in 

2013 x fysiotherapie behoefte 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 

2013 gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie en fysiotherapie nodig 

hebben 

N=483 

Oranje cellen = 

personen die in 

2013 minder 

fysiotherapie 

hebben gehad dan 

ze nodig hebben 

Hoe vaak heeft u naar uw mening fysiotherapie nodig? 

Hoe zou u 

uw gebruik 

van 

fysiotherapie 

door het jaar 

heen (2013) 

omschrijven? 

Hele jaar 

door, > 1 

keer per 

week 

 

Hele jaar 

door, max 1 

keer per 

week 

 

Meerdere 

periodes 

achtereen, 

dan weer een 

periode niet 

Slechts 1 

periode, 

verder niet 

 

(Bijna) het 

hele jaar door 
83% 81% 14% 16% 

Bepaalde 

periodes, dan 

weer een 

periode niet 

11% 15% 66% 19% 

Slechts 1 

periode, 

verder niet 

6% 4% 20% 65% 

N=18 N=28 N=28 

74 reumapatiënten hebben minder 

fysiotherapie gehad dan ze nodig hebben 

= 15% van alle reumapatiënten die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van fysiotherapie 

en fysiotherapie nodig hebben 
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Individuele fysiotherapie wordt verreweg het meest 

gebruikt door reumapatiënten 

 Patiënten met Bechterew en RA hebben minder vaak dan gemiddeld individuele fysiotherapie gehad 

(respectievelijk 86% en 88%).  

 Patiënten met Bechterew hebben juist vaker dan gemiddeld groepshydrotherapie/beweeggroepen in het 

water gehad (16%). Ditzelfde geldt voor mensen met Fibromyalgie (13%). 

 Ook reumapatiënten waarbij de reuma het leven sterk negatief beïnvloedt, hebben vaker dan gemiddeld 

groepshydrotherapie/beweeggroepen in het water gehad (17%).  

Welke vorm(en) van fysiotherapie heeft u 

in 2013 gehad? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie 

Totaal N=600 

Bechterew N=56 

Osteoporose N=80 

RA N=182 

Bechterew Osteoporose RA 

86 91 88 

20 16 18 

5 5 3 

16 4 7 

11 8 9 

- - - 

93

14

2

8

6

1

0 20 40 60 80 100

Individuele fysiotherapie

Groepsoefentherapie/
beweeggroepen niet in het water

Individuele hydrotherapie

Groepshydrotherapie/
beweeggroepen in het water

Andere vorm

Weet ik niet

% 
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Gevolgen wetswijziging vergoeding  

fysiotherapie 2012 
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Reumapatiënten *

Ziekte van Bechterew

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

In 2013 minder fysiotherapie dan vóór 2012 In 2013 evenveel fysiotherapie als vóór 2012

In 2013 meer fysiotherapie dan vóór 2012 Weet ik niet

5% van alle reumapatiënten heeft in 2013 minder 

fysiotherapie gehad dan vóór 2012 

 Er zijn geen opvallende significante verschillen te zien tussen de vormen reuma. 

 Mensen met geen of een beperkte aanvullende verzekering geven vaker dan gemiddeld aan minder 

fysiotherapie te hebben gehad in 2013 dan vóór 2012 (geen: 71%; beperkt: 36%). 

 Let op: de resultaten van Bechterew zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef (n=42). 

 

Heeft u in 2013 gemiddeld minder, 

evenveel of meer fysiotherapie gehad dan 

vóór 2012? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 en 

vóór 2012 gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie 

Totaal N=389 

Bechterew N=42 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=54 

RA N=134 

 

* Reumapatiënten die in 2013 en vóór 

2012 gebruik hebben gemaakt van 

fysiotherapie 

N=108, dus 5% van alle reumapatiënten  

N=13, dus 10% van alle 

Bechterew patiënten  

N=12, dus 5% van alle 

Osteoporose patiënten  

N=46, dus 9% van alle RA 

patiënten  
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51

33

16
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0 10 20 30 40 50 60

Fysiotherapie werd niet meer
vergoed vanuit de basisverzekering

Ik had in 2013 minder fysiotherapie
nodig vergeleken met daarvoor

Andere reden

Weet ik niet

3% van alle reumapatiënten heeft minder 

fysiotherapie omdat fysiotherapie niet meer werd 

vergoed vanuit de basisverzekering 

 De reden dat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering wordt vaker genoemd door 

mensen met Bechterew, Osteoporose en RA. De N bij Bechterew en Osteoporose is echter erg laag (n=13 

en n=12) dus deze resultaten zijn indicatief. 

 Mensen met geen of een beperkte aanvullende verzekering geven ook vaker de reden dat fysiotherapie niet 

meer werd vergoed in de basisverzekering. 

 Let op: de resultaten van Bechterew, Osteoporose en RA zijn indicatief door de lage onderliggende 

steekproef (n=13, n=12 en n=46). 

 

Wat is/zijn de reden(en) dat u in 2013 minder 

fysiotherapie heeft gehad dan vóór 2012? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 

minder fysiotherapie hebben gehad dan voor 

2012 

Totaal N=108 

Bechterew N=13 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=12 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=46 (resultaten zijn indicatief) 

 

Bechterew Osteoporose RA 

69 75 70 

23 17 17 

23 17 20 

- - - 

N=55, dus 3% van alle reumapatiënten  

% 

Quote ‘Ik had in 2013 minder 
fysiotherapie nodig’: 

“Ik ondervind niet zoveel baat van 
fysiotherapie“ 

Quotes ‘Andere reden’: 

“Max 27 x vergoeding.” 

“Ik sport 2-3x per week en heb dan oefeningen van de 
fysiotherapeut verwerkt in mijn sport programma.” 

 

N=9, dus 7% van alle Bechterew patiënten  

N=9, dus 4% van alle Osteoporose patiënten  

N=32, dus 6% van alle RA patiënten  
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Alle reumapatiënten Ziekte van Bechterew Osteoporose Reumatoïde artritis (RA)

23% van alle reumapatiënten heeft in 2013 geen 

fysiotherapie gehad maar vóór 2012 wel 

 41% van de Bechterew patiënten heeft in 2013 geen fysiotherapie gehad maar vóór 2012 wel. Bij de 

Osteoporose patiënten is dit percentage 24% en bij de RA patiënten is dit 28%. 

Heeft u in het verleden gebruik 

gemaakt van fysiotherapie voor uw 

reumatische aandoening? 

 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 
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13

59

26
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0 20 40 60 80

Fysiotherapie werd niet meer
vergoed vanuit de basisverzekering

Ik had in 2013 minder fysiotherapie
nodig vergeleken met daarvoor

Andere reden

Weet ik niet

Nog eens 3% van alle reumapatiënten heeft in 2013 

geen fysiotherapie gehad omdat fysiotherapie niet 

meer werd vergoed vanuit de basisverzekering 

 De reden dat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering wordt vaker genoemd door 

mensen met RA (24%) en Jicht (26%). 

 Mensen zonder aanvullende verzekering voor fysiotherapie geven ook vaker de reden dat fysiotherapie niet 

meer werd vergoed in de basisverzekering (41%). 

 Hetzelfde geldt voor patiënten waarbij reuma een behoorlijke/sterke negatieve invloed heeft op het leven 

(20% en 24%). 

 

Wat is/zijn de reden(en) dat u in 2013 

geen fysiotherapie heeft gehad, maar 

vóór 2012 wel? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 

geen gebruik hebben gemaakt van 

fysiotherapie maar voor 2012 wel 

Totaal N=464 

Bechterew N=56 

Osteoporose N=55 

RA N=150 

 

N=61, dus 3% van alle reumapatiënten  

Bechterew Osteoporose RA 

18 15 24 

50 60 48 

34 22 29 

2 4 4 

Quotes ‘Ik had in 2013 minder 
fysiotherapie nodig’: 

“Fysio hielp niet echt (meer).“ 

“Was niet meer nodig.” 

Quotes ‘Andere reden’: 

“Ik doe zelf de oefeningen.” 

“Te moe om er naar toe te gaan.” 

“Fysio werkte averechts bij mij.” 

 

% 

N=10, dus 7% van alle Bechterew patiënten  

N=8, dus 3% van alle Osteoporose patiënten  

N=36, dus 7% van alle RA patiënten  
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16
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0 5 10 15 20

Fysiotherapie werd niet meer
vergoed vanuit de basisverzekering

Ik had in 2013 minder fysiotherapie
nodig vergeleken met daarvoor

Andere reden

Weet ik niet

6% van alle reumapatiënten heeft in 2013 geen of 

minder fysiotherapie gehad omdat fysiotherapie niet 

meer werd vergoed vanuit de basisverzekering 

Basis: Alle reumapatiënten 

Totaal N=1983 

Bechterew N=136 

Osteoporose N=234 

RA N=535 

 

Bechterew Osteoporose RA 

14 7 13 

23 15 15 

16 6 10 

1 1 1 

% 

Combinatie van vraag ‘Wat is/zijn de 

reden(en) dat u in 2013 geen 

fysiotherapie heeft gehad, maar vóór 

2012 wel?’ en ‘Wat is/zijn de reden(en) 

dat u in 2013 minder fysiotherapie heeft 

gehad dan vóór 2012?’ 

 14% van de Bechterew patiënten heeft in 2013 geen of minder fysiotherapie gehad omdat fysiotherapie 

niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de Osteoporose patiënten is dit percentage 7% en 

bij de RA patiënten is dit 13%. 
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75
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59

59

46

46

39

0

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nee

Meer last van pijn

Meer last van stijfheid

Minder goed bewegen

Lichamelijke vermoeidheid

Verlies van kracht

Conditie gaat achteruit

Minder goed lopen

Anders

Weet ik niet

96% heeft meer lichamelijke klachten door het minder 

of niet volgen van fysiotherapie 

 Pijn en stijfheid zijn de meest genoemde lichamelijke klachten als gevolg van geen/minder fysiotherapie. 

 Let op: de resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef 

(n=19 en n=17). 

 

Heeft het minder of niet volgen van fysiotherapie 

in 2013 ervoor gezorgd dat u meer lichamelijke 

klachten of beperkingen heeft gekregen in uw 

functioneren? 

 

Basis: Alle reumapatiënten waarbij fysiotherapie 

niet meer werd vergoed vanuit de 

basisverzekering.  

Totaal N=116 

Bechterew N=19 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=17 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=68 

 

Bechterew Osteoporose RA 

11 6 7 

68 82 65 

58 76 68 

47 82 60 

53 65 50 

26 65 49 

26 59 40 

21 47 40 

- - 1 

- - - 

% 
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Nee

Ja

Weet ik niet

18% heeft meer psychische klachten door het minder 

of niet volgen van fysiotherapie 

 Somberheid en depressiviteit zijn de meest genoemde psychische klachten als gevolg van geen/minder 

fysiotherapie. 

 Personen zonder een inkomen / met een beneden modaal inkomen hebben meer psychische klachten dan 

gemiddeld (36%). 

 Let op: de resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef 

(n=19 en n=17). 

 

Heeft het minder of niet volgen van 

fysiotherapie het afgelopen jaar ervoor 

gezorgd dat u meer psychische klachten 

heeft gekregen in uw functioneren? 

 

Basis: Alle reumapatiënten waarbij 

fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit 

de basisverzekering. 

Totaal N=116 

Bechterew N=19 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=17 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=68 

 

% 

“Niet meer 

kunnen 

genieten.“ 

“Depressief ,want mijn leven 
nutteloos  geworden omdat ik 
geen kracht heb om in de 
samenleving mee te doen.” 

“Angst, stress.” 
“Somberder en 

meer 
piekeren.” 

Bechterew Osteoporose RA 

79 65 72 

16 35 19 

5 - 9 
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Nee

(Meer) medicatie

Vaker naar de huisarts

Zwaardere medicatie

(Meer) mantelzorg of zorg van kennissen/familie/partner

Vaker naar een specialist

(Meer) medische onderzoeken, foto`s, echo`s etc.

(Meer) gebruik van hulpmiddelen, zoals een stok of rollator

Vaker naar een therapeut

(Meer) thuiszorg

(Meer) gebruik van een rolstoel

(Meer) revalidatiezorg door verschillende soorten hulpverleners

(Meer) ziekenhuisopnames

(Meer) operaties

Anders

Weet ik niet

76% heeft meer of andere zorg nodig door het minder 

of niet volgen van fysiotherapie 

 Meer medicatie is de meest genoemde extra zorg die men nodig heeft als gevolg van geen/minder 

fysiotherapie. 

 Let op: de resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef 

(n=19 en n=17). 

 Patiënten waarbij reuma een lichte negatieve invloed heeft op het leven geven minder vaak aan dat ze 

meer/andere zorg nodig hebben (41% Nee). 

% 

Bechterew Osteoporose RA 

32 6 22 

32 53 38 

16 53 25 

37 65 32 

26 29 25 

26 24 26 

16 53 21 

11 24 19 

5 6 6 

5 6 10 

16 24 12 

- - 1 

- - - 

- - - 

- - 4 

- - 1 

Heeft het minder of niet volgen van 

fysiotherapie het afgelopen jaar ervoor 

gezorgd dat u in 2013 (meer) of andere zorg 

nodig heeft gehad?  

 

Basis: Alle reumapatiënten waarbij 

fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit 

de basisverzekering. 

Totaal N=116 

Bechterew N=19 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=17 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=68 
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Nee

Meer moeite/problemen met mijn huishoudelijke werk

Minder actief met hobby`s

Minder sociale contacten

Thuissituatie is verslechterd

Minder actief met vrijwilligerswerk

Meer moeite/problemen met mijn betaalde baan

Geheel gestopt met betaald werk

Vaker ziek gemeld bij mijn betaalde baan

Minder uren betaald gaan werken

Anders

Weet ik niet

92% heeft andere gevolgen op het dagelijks leven 

ondervonden door het minder of niet volgen van 

fysiotherapie 

 Meer moeite/problemen met het huishoudelijke werk is het meest genoemde antwoord op de vraag of het 

minder of niet volgen van fysiotherapie op een andere manier gevolgen heeft gehad op het dagelijks leven. 

 Let op: de resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef 

(n=19 en n=17). 

 

% 

Heeft het minder of niet volgen van 

fysiotherapie het afgelopen jaar op een 

andere manier gevolgen gehad op uw 

dagelijks leven?  

 

Basis: Alle reumapatiënten waarbij 

fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit 

de basisverzekering. 

Totaal N=116 

Bechterew N=19 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=17 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=68 

 

Bechterew Osteoporose RA 

21 - 12 

63 71 65 

47 82 41 

32 65 28 

21 29 22 

11 12 10 

5 6 7 

5 6 9 

- - 3 

16 - 1 

5 - 3 

- - - 
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Opmerkingen aan de politiek en zorgverzekeraars 

over reuma en de toegankelijkheid en betaalbaarheid 

van fysiotherapie 

“Fysiotherapie zou 

zonder meer 

opgenomen moeten 

zijn in de 

basisverzekering.” 

“Mensen die echt 
fysiotherapie nodig 
hebben, deze 
vergoeden, mensen 
die (deels) zelf kunnen 
sporten, minder 
therapie vergoeden.” 

“Blijven vergoeden, anders 
komen er andere klachten met 
als gevolg 
arbeidsongeschiktheid, ontslag 
e.d. wat meer kosten met zich 
meebrengt.” 

“Fysiotherapie moet 

voor iedereen 
betaalbaar zijn.“ 

“Fysiotherapie voorkomt uitval 
op de arbeidsmarkt.“ 

“Meer fysio in 
basisverzekering.” 

“Het is belangrijk dat fysiotherapie vergoed 

blijft. Ik zie in mijn omgeving mensen 

achteruit gaan, omdat ze zelf geen fysio 

kunnen betalen. Dit gaat op termijn veel 

meer kosten omdat die mensen met 

therapie voor zichzelf kunnen blijven 

zorgen en kunnen blijven werken, terwijl ze 

zonder de juiste therapie achteruit gaan en 

extra zorg en medicijnen nodig hebben en 

in een uitkering belanden. Bespaar niet op 

de verkeerde dingen.” 

“Houdt fysiotherapie 

beschikbaar naar 

behoefte om mensen 

mobiel te houden en 

daarmee in het 

arbeidsproces. Wees wel 

kritisch naar de noodzaak 

(bv via verwijzing 

specialist).” 

“Als men reuma heeft kan het 
leven vaak prettiger en 
gezonder verlopen mét 
fysiotherapie. Maar zelf moet 
en kun je ook zoveel mogelijk 
bewegen.“ 
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Verzekering reumapatiënt en vergoeding 

fysiotherapie 
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CZ (direct) is de meest voorkomende 

zorgverzekering bij reumapatiënten* 

Bij welke maatschappij had u in 2013 uw zorgverzekering? 

* Alle reumapatiënten die in 2013 gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie 

Totaal N=600 

Bechterew N=56 

Osteoporose N=80 

RA N=182 

 

%
 

 

Verzekeraar (top 5) Bechterew Osteoporose RA 

CZ / CZ Direct 9 18 16 

Zilveren Kruis 

Achmea 
9 19 13 

Menzis 7 10 14 

VGZ  7 11 11 

Agis 

Zorgverzekeringen 
11 6 8 
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Verzekering in 2013 -
Basis: reumapatiënten die in 2013

fysio hebben gehad

Verzekering in 2014 -
Basis: reumapatiënten die op dit

moment fysio nodig hebben

Geen aanvullende verzekering Beperkt aantal fysio behandelingen Onbeperkt aantal fysio behandelingen Onbekend

Patiënten die op dit moment fysiotherapie nodig 

hebben, hebben minder vaak een aanvullende 

verzekering waarbij een onbeperkt aantal 

behandelingen vergoed wordt in vergelijking met 

vorig jaar 

Heeft u vorig jaar / dit jaar een aanvullende 

verzekering waarin fysiotherapie werd 

vergoed? Indien ja, hoe was u verzekerd voor 

fysiotherapie? 

 

Basis: Patiënten die in 2013 fysio hebben 

gehad. N=600 

Basis: Patiënten die op dit moment fysio 

nodig hebben. N=644 

 Reumapatiënten die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, hebben minder vaak een aanvullende verzekering dan 

patiënten die in 2013 fysiotherapie hebben gehad (9% versus 4%). 

 Patiënten die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, hebben minder vaak een aanvullende verzekering waarbij een 

onbeperkt aantal behandelingen wordt vergoed dan patiënten die in 2013 fysiotherapie hebben gehad (35% versus 42%).  

 Bechterew patiënten die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, hebben in 2014 vaker een verzekering waarbij een 

beperkt aantal behandelingen wordt vergoed (61%) en minder vaak een onbeperkt aantal (25%).  

 Hoe meer behandelingen men in 2013 heeft gehad hoe vaker men een aanvullende verzekering had waarbij een onbeperkt 

aantal behandelingen vergoed werd. Personen die het hele jaar door fysiotherapie nodig hebben en dan vaker dan 1 keer 

per week, hebben in 2014 vaker een aanvullende verzekering waarbij een onbeperkt aantal behandelingen wordt vergoed  

 Een groot deel van de patiënten die een verzekering hebben waarbij een onbeperkt aantal fysiotherapiebehandelingen 

vergoed wordt, zijn verzekerd bij Menzis. Dit kan te maken hebben met de collectieve verzekering bij FNV. 



43 

12% is in 2014 beperkter verzekerd vergeleken met 

2013 

Crossing: verzekeringswijze 2014 x 

verzekeringswijze 2013 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 

2013 gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie en op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben 

N=438 

Oranje cellen = 

personen die 

beperkter zijn 

verzekerd 

2013 

2014 Geen 

aanvullende 

verzekering in 

2013 

Beperkt aantal 

fysio 

behandelingen 

in 2013 

Onbeperkt 

aantal fysio 

behandelingen 

in 2013 

Geen 

aanvullende 

verzekering in 

2014 

50% 3% 2% 

Beperkt aantal 

fysio 

behandelingen 

in 2014 

38% 87% 20% 

Onbeperkt 

aantal fysio 

behandelingen 

in 2014 

6% 7% 75% 

N=6 N=45 

51 reumapatiënten zijn in 2014 beperkter 

verzekerd vergeleken met 2013 

= 12% van de reumapatiënten die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van fysiotherapie en 

op dit moment fysiotherapie nodig hebben 
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Reumapatiënten* geven niet aan dat het aantal 

behandelingen dat wordt vergoed minder is 

geworden in 2014 

Gemiddeld aantal behandelingen 

Reuma-

patiënten* Bechterew Osteoporose RA 

 

 

 

22 26 24 24 

 

 

 

 

 

23 26 22 24 

Wat is het maximale aantal 

fysiotherapiebehandelingen dat u 

vergoed had kunnen / kunt krijgen vanuit 

uw aanvullende verzekering? 

* 2013: Reumapatiënten die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van fysiotherapie 

en een aanvullende verzekering hadden 

met een beperkt aantal 

fysiotherapiebehandelingen.  

Totaal N=305 

Bechterew N=23 

Osteoporose N=87 

RA N=87 

 

11

11

15

13

19

18

21

23

15

18

19

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2014

10 behandelingen of minder 11-15 behandelingen
16-20 behandelingen 21-32 behandelingen
Meer dan 32 behandelingen Weet ik niet/kan het niet terugvinden

* 2014: Reumapatiënten die op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben en een aanvullende 

verzekering hebben met een beperkt aantal 

fysiotherapiebehandelingen. 

Totaal N=326 

Bechterew N=43 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=43 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=111 
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27% van de reumapatiënten* heeft zelf 1 of meer 

fysiobehandelingen betaald 
Gemiddeld aantal zelf betaalde behandelingen 

 

Reuma-

patiënten* 

Ziekte van 

Bechterew Osteoporose RA 

 

 

 

3 4 5 4 

Hoeveel fysiotherapiebehandelingen heeft u 

in 2013 zelf betaald? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 geen 

of een beperkte aanvullende verzekering 

hadden en fysio hebben gehad in 2013 

Totaal N=329 

Bechterew N=27 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=46 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=95 

65 10 9 8 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal

0 behandelingen 1-5 behandelingen

6-10 behandelingen Meer dan 10 behandelingen

Weet niet/kan het niet terugvinden

 Mensen met de ziekte van Bechterew, Osteoporose en RA hebben gemiddeld meer fysiobehandelingen zelf 

betaald.  

Let op: de resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende steekproef 

(n=27 en n=46). 

 Mensen die het hele jaar door meer dan 1 keer per week fysio nodig hebben, hebben vaker meer dan 10 

behandelingen zelf betaald (17%). 

* Reumapatiënten die in 2013 geen / een 

beperkte aanvullende verzekering hadden 

en fysio hebben gehad in 2013 
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Toestemming van de verzekeraar is vaak niet nodig 

bij fysiotherapiebehandelingen 

 Mensen met Bechterew, Osteoporose en RA geven vaker aan dat ze toestemming moe(s)ten vragen dan 

gemiddeld. De verschillen met het gemiddelde zijn echter niet significant, behalve de 21% bij Osteoporose. 

Moe(s)t u vanaf een bepaald aantal 

fysiotherapiebehandelingen toestemming 

vragen aan uw verzekeraar? 

 

2013: Totaal N=554 

          Bechterew N=48 

          Osteoporose N=76 

          RA N=171 

2014: Totaal N=550 

          Bechterew N=61 

          Osteoporose N=71 

          RA N=200 

 

% Ja 

Bechterew Osteoporose RA 

17 16 12 

16 21 14 

9

13

87

78

4

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013 *

2014 *

Ja, ik moe(s)t daarvoor vooraf toestemming vragen aan mijn verzekeraar

Nee, ik hoef(de) daarvoor vooraf geen toestemming te vragen

Weet ik niet/ik kan het niet terugvinden

* 2013: Alle reumapatiënten die in 2013 een 

beperkt/onbeperkt aantal fysiobehandelingen vergoed 

kregen en fysio hebben gehad in 2013 

* 2014: Alle reumapatiënten die in 2014 een 

beperkt/onbeperkt aantal fysiobehandelingen vergoed 

kregen en op dit moment fysiotherapie nodig hebben 
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Menzis
CZ/CZ Direct

VGZ
OHRA
Univé

Agis Zorgverzekeringen
Zilveren Kruis Achmea

Ditzo
FBTO

De Friesland Zorgverzekeraar
ZEKUR

Delta Lloyd
Interpolis ZorgActief

AnderZorg
Avéro Achmea

Bewuzt (van VGZ)
DSW

Promovendum
Zorg en Zekerheid

IZA
ONVZ

IZZ
National Academic

ProLife
TakeCareNow!

Andere zorgverzekeraar
Weet ik niet

Georiënteerd Overgestapt

Ondanks dat een kwart oriënteerde, is slechts 10% 

overgestapt naar een andere zorgverzekeraar 

 Patiënten met Bechterew en RA hebben vaker dan gemiddeld georiënteerd maar zijn niet overgestapt 

(respectievelijk 41% en 34%). 

Heeft u zich einde 2013 georiënteerd op 

een andere zorgverzekeraar of bent u in 

2014 daadwerkelijk overgestapt naar een 

andere zorgverzekeraar? 

 

Basis: Alle reumapatiënten  die in 2013 

gebruik gemaakt hebben van fysiotherapie 

en op dit moment fysiotherapie nodig 

hebben 

N=438 

N georiënteerd = 157 

N overgestapt = 43 

% 

26

10
64

Ja, georiënteerd maar niet overgestapt

Ja, overgestapt naar een andere zorgverzekeraar

Nee, niet georiënteerd en niet overgestapt
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1 op de 5 reumapatiënten die niet zijn overgestapt 

zegt dat het aantal fysiotherapiebehandelingen dat 

wordt vergoed, is verkleind 

 43% van de patiënten die zijn overgestapt en daarnaast fysiotherapie nodig hebben, geeft aan dat de 

overstap te maken had met dekkingen, vergoedingen en/of voorwaarden die betrekking hebben op 

fysiotherapie voor de reumatisch aandoening. Vanwege de lage onderliggende steekproef (n=54) kunnen we 

niet ingaan op uitsplitsingen. 

 

 21% van de reumapatiënten die in 2013 gebruik gemaakt hebben van fysiotherapie en op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben en niet zijn overgestapt, zegt dat het aantal fysiotherapiebehandelingen dat wordt 

vergoed, is verkleind. Twee derde geeft aan dat er niets is veranderd. 

Basis: Alle reumapatiënten die in 

2014 zijn overgestapt naar andere 

zorgverzekeraar en fysiotherapie 

nodig hebben. N=54 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 

2013 gebruik gemaakt hebben van 

fysiotherapie en op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben en niet 

zijn overgestapt. N=395 

43 54 4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nee Weet ik niet/geen mening

U heeft aangegeven te zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Had dit te maken met 

dekkingen, vergoedingen en/of voorwaarden die betrekking hebben op fysiotherapie voor uw 

reumatische aandoening?  

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2014 een verandering aangebracht in het aantal te vergoeden 

fysiotherapiebehandelingen? 

21 4 67 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, aantal is verkleind Ja, aantal is vergroot Nee er is niets veranderd Weet ik niet/ik kan het niet terugvinden
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7% van de reumapatiënten die zich georiënteerd 

hebben, is geweigerd voor een aanvullende 

verzekering 

 Reumapatiënten die fysiotherapie nodig hebben zijn vaker geweigerd (11%). 

 Ook (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte reumapatiënten geven vaker aan geweigerd te zijn (14%). 

 

16

7

77

Weet ik niet/geen mening Ja Nee

Bent u, bij het zoeken naar een 

nieuwe zorgverzekeraar, geweigerd 

voor een aanvullende verzekering? 

Basis: Alle reumapatiënten die zich 

georiënteerd hebben op een andere 

zorgverzekeraar. N=408 

 

Indien ja,  door welke maatschappij? 

N=29 
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Indien geen / beperkte aanvullende verzekering gaat 

2 op de 5 pas naar de fysiotherapie bij zeer ernstige 

klachten 

 Mensen met Bechterew gingen in 2013 vaker naar de fysiotherapie wanneer het nodig was (74%), ondanks 

dat ze geen of beperkte aanvullende verzekering voor fysiotherapiebehandelingen hadden.  

 Let op: de bovenstaande resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage 

onderliggende steekproef (n=27 en n=46). 

U had in 2013 geen of een beperkte 

aanvullende verzekering. Welke van 

onderstaande stellingen is op u van 

toepassing?  

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 geen of 

een beperkte aanvullende verzekering hadden 

en fysiotherapie hebben gehad in 2013 

Totaal N=329 

Bechterew N=27 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=46 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=95 

54

74

50

54

43

26

46

40

2

4

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reumapatiënten *

Bechterew, ziekte van

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik ging naar de fysiotherapeut als het nodig was

Ik ging naar de fysiotherapeut alleen als ik zeer ernstige klachten had

Weet ik niet/geen mening * Reumapatiënten die in 2013 geen / een 

beperkte aanvullende verzekering hadden 

en fysio hebben gehad in 2013 
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Ruim een kwart van de reumapatiënten* had niet het 

geld om zelf fysiobehandelingen te betalen 

 Patiënten met RA geven vaker dan gemiddeld aan dat ze niet het geld hebben om behandelingen zelf te betalen (44%). 

Hetzelfde geldt voor mensen met Fibromyalgie (40%) en Tietze (60%). 

Let op: de bovenstaande resultaten van Bechterew en Osteoporose zijn indicatief door de lage onderliggende 

steekproef (n=27 en n=46). 

 43% van de mensen waarbij reuma het leven sterk negatief beïnvloedt, geeft aan geen geld te hebben om 

behandelingen zelf te betalen. Dit is ook vaker dan gemiddeld. 

 Twee andere groepen die ook vaker dan gemiddeld aangeven geen geld te hebben om behandelingen zelf te betalen, 

zijn mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn (41%) en mensen zonder inkomen of met een beneden modaal 

inkomen (51%). 

Hoe ging u om met het zelf betalen van 

fysiotherapiebehandelingen? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2013 geen 

of een beperkte aanvullende verzekering 

hadden en fysio hebben gehad in 2013 

Totaal N=329 

Bechterew N=27 (resultaten zijn indicatief) 

Osteoporose N=46 (resultaten zijn indicatief) 

RA N=95 

 

“Ik bleef onder het 

vergoede aantal.“ 

“Ik krijg per jaar 9 
behandelingen vergoed 
en dat is voor mij 
voldoende.“ 

“Ik heb niets zelf 
hoeven te 
betalen.” 

15

22

20

13

15

19

13

14

10

4

7

8

27

30

30

44

29

22

26

17

5

4

4

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reumatiënten *

Bechterew, ziekte van

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik heb op eigen kosten net zoveel behandelingen gevolgd als nodig was

Ik heb op eigen kosten alleen behandelingen gevolgd als ik zeer ernstige klachten had

Ik had het geld er niet voor over om behandelingen zelf te betalen

Ik had niet het geld om behandelingen zelf te betalen

Anders

Weet ik niet/geen mening
* Reumapatiënten die in 2013 geen / een 

beperkte aanvullende verzekering hadden 

en fysio hebben gehad in 2013 
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25

20

27

24

0 20 40 60 80 100 120 140

Reumapatiënten *

Bechterew, ziekte van

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Ik verwacht geen of weinig fysiotherapie nodig te hebben

Ik vind de extra premie te duur

Ik kan geen aanvullende verzekering betalen

Ik heb een aanvullende verzekering voor fysiotherapie aangevraagd, maar ik ben hiervoor geweigerd

Ik heb wel overwogen om een aanvullende verzekering af te sluiten, maar ik heb dit niet doorgezet vanwege medische
selectie

Geld is voor de meerderheid de reden om geen / een 

beperkte aanvullende verzekering te kiezen 

 Onder mensen die op dit moment fysiotherapie nodig hebben, kan 34% geen aanvullende verzekering betalen. Dit 

percentage is hoger dan gemiddeld. 

 Patiënten met RA en Fibromyalgie geven minder vaak aan dat ze verwachten geen of weinig fysiotherapie nodig te 

hebben (respectievelijk 20% en 16%). Mensen met Fibromyalgie geven daarnaast vaker aan dat ze geen aanvullende 

verzekering kunnen betalen (36%). Dit antwoord wordt ook vaker gegeven door mensen met Jicht (40%) en Tietze (48%). 

 Ook reumapatiënten bij wie de aandoening een behoorlijk tot sterke negatieve invloed heeft op het leven, geven vaker 

aan dat ze de aanvullende verzekering niet kunnen betalen (respectievelijk 34% en 43%). 

 Ten slotte zien we opnieuw hetzelfde bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten 34%) en mensen zonder inkomen of met een 

beneden modaal inkomen (48%). 

 

Welke van onderstaande stellingen 

is/zijn op u van toepassing? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die in 2014 

geen of een beperkte aanvullende 

verzekering voor fysiotherapie hebben 

Totaal N=772 

Bechterew N=83 

Osteoporose N=93 

RA N=211 

 

* Reumapatiënten die in 2014 geen / een 

beperkte aanvullende verzekering voor 

fysiotherapie hebben 
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Sport-/beweeggedrag 
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19

41

33

20

16

4

24

0

0 10 20 30 40 50

Nee

Wandelen

Fietsen

Zwemmen

Gymnastiekoefeningen

Yoga

Anders

Weet ik niet

4 op de 5 reumapatiënten die op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben, doet aan sport en/of 

beweging, wandelen is favoriet 

 Mensen met de ziekte van Bechterew doen vaker gymnastiekoefeningen (27%) en yoga (8%). Mensen met 

Fibromyalgie doen minder vaak gymnastiekoefeningen (11%). 

 Patiënten waarbij reuma het leven sterk beïnvloedt, geven vaker aan niet te sporten/bewegen (31%). 

 Reumapatiënten die slechts 1 periode per jaar fysiotherapie nodig hebben, sporten/bewegen vaker (slechts 

8% antwoord Nee). 

 Reumapatiënten die geen aanvullende verzekering hebben, doen vaker niet aan sport en/of beweging (geen 

aanvullende verzekering in 2013 40% en in 2014 34%). 

 

 

Doet u op dit moment aan sport en/of 

bewegen? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die op dit 

moment fysiotherapie nodig hebben 

Totaal N=644 

Bechterew N=71 

Osteoporose N=85 

RA N=232 

% 

Bechterew Osteoporose RA 

18 24 22 

42 34 44 

34 32 33 

15 15 16 

27 14 16 

8 1 1 

32 29 25 

- - - 
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Reumapatiënten *

Bechterew, ziekte van

Osteoporose

Reumatoïde artritis (RA)

Zelfstandig

Bij een sportschool

Onder medische begeleiding bij een fysiotherapeut

Via georganiseerde beweegactiviteiten bijvoorbeeld van de reumapatiëntenvereniging

Anders

Weet ik niet

Driekwart van de patiënten die op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben, sport/beweegt zelfstandig 

 Mensen met Osteoporose sporten minder vaak zelfstandig (60%) en juist meer onder medische begeleiding 

bij een fysiotherapeut (42%). Mensen met RA sporten/bewegen vaker via georganiseerde beweegactiviteiten 

(11%). 

 Patiënten die het hele jaar door fysiotherapie nodig hebben, vaker dan 1 keer per week, sporten/bewegen 

vaker onder medische begeleiding (49%). 

Op welke manier sport en/of beweegt u? 

 

Basis: Alle patiënten die op dit moment 

fysiotherapie nodig hebben en die 

sporten en/of bewegen 

Totaal N=519 

Bechterew N=58 

Osteoporose N=65 

RA N=181 

 

* Reumapatiënten die op dit 

moment fysiotherapie nodig hebben 

en die sporten en/of bewegen 
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37

11
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18

33

3

40

23

9

8

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik sport regelmatig, maar ik heb soms begeleiding
nodig bij het sporten als ik ernstige klachten heb

Al volg ik oefeningen die therapeut
voorschrijft,blijf fysio nodig hebben om

oefeningen juist uit te oefenen

Ik heb geen fysiotherapie nodig
als ik voldoende sport/beweeg

Om goed te kunnen sporten/bewegen,
blijf ik fysiotherapie nodig hebben

Helemaal niet mee eens Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet/geen mening/niet van toepassing

Sporten/bewegen is geen vervanging van 

fysiotherapie, men blijft fysiotherapie nodig hebben 
% (helemaal) mee eens 

Reuma-

patiënten* 

 

Bechterew 

 

 

Osteoporose 

 

RA 

 

48 46 48 51 

70 77 74 78 

14 14 8 16 

72 77 69 75 

In hoeverre bent u het eens of oneens 

met de volgende stellingen? 

 

Basis: Alle reumapatiënten die op dit 

moment fysiotherapie nodig hebben 

Totaal N=644 

Bechterew N=71 

Osteoporose N=85 

RA N=232 

 Slechts 14% is het er (helemaal) mee eens dat men geen fysiotherapie nodig heeft als men voldoende 

sport/beweegt. Ongeveer 7 op de 10 geeft aan fysiotherapie nodig te hebben, ondanks dat men zelfstandig 

oefeningen doet en daarnaast heeft men juist fysiotherapie nodig om goed te kunnen sporten/bewegen. 

 Mensen met RA en Bechterew geven vaker aan fysiotherapie/begeleiding nodig te (blijven) hebben. 

 

* Reumapatiënten die op dit 

moment fysiotherapie nodig hebben 
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Bijlagen 
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Achtergrondkenmerken 
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Achtergrondkenmerken - werkzaamheid 

Alle 

reumapatiënten 

Ziekte van 

Bechterew 

Osteoporose Reumatoïde 

artritis 

Ik heb een betaalde baan van 

meer dan 34 uur per week 
10% 19% 3% 8% 

Ik heb een betaalde baan van 

34 uur per week of minder 
21% 26% 14% 18% 

Ik doe vrijwilligerswerk 17% 11% 15% 20% 

Ik ben (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt 
25% 25% 33% 31% 

Ik ben werkloos 7% 7% 4% 5% 

Ik ben gepensioneerd 30% 18% 43% 31% 

Ik ben studerend / schoolgaand 1% 3% 1% 1% 

Andere situatie 10% 11% 9% 8% 

Weet ik niet 0% - - - 

Zeg ik liever niet 0% - - 1% 

Rood = significant lager dan gemiddelde 

Groen = significant hoger dan gemiddelde 
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Achtergrondkenmerken – netto maandinkomen 

huishouden 

Alle 

reumapatiënten 

Ziekte van 

Bechterew 

Osteoporose Reumatoïde 

artritis 

Beneden 

modaal 
29% 21% 30% 31% 

Modaal 29% 26% 30% 28% 

Eén tot 2 keer 

modaal 
20% 28% 23% 17% 

Meer dan 2 

keer modaal 
6% 11% 5% 7% 

Weet ik niet 2% 1% 1% 1% 

Zeg ik liever 

niet 
14% 13% 11% 16% 

Rood = significant lager dan gemiddelde 

Groen = significant hoger dan gemiddelde 
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Achtergrondkenmerken – wanneer diagnose reuma 

gesteld 

Alle 

reumapatiënten 

Ziekte van 

Bechterew 

Osteoporose Reumatoïde 

artritis 

Korter dan 6 

maanden 

geleden 
3% 1% 4% 1% 

Een half tot 

een jaar 

geleden 
7% 4% 4% 3% 

1 tot 5 jaar 

geleden 
33% 16% 33% 23% 

5 tot 10 jaar 

geleden 
24% 13% 26% 26% 

Langer dan 10 

jaar geleden 
31% 65% 29% 47% 

Weet ik niet 2% - 4% - 

Zeg liever niet 0% - - - 

Rood = significant lager dan gemiddelde 

Groen = significant hoger dan gemiddelde 
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Onderzoeksverantwoording 



63 

Onderzoeksmethode: Dataverzameling via internet (CAWI) 

 

 Doelgroep:  (Zoveel mogelijk) representatieve steekproef van reumapatiënten 

 

 Steekproef:  Bruto steekproef: 3869 

   Netto steekproef:  

    - Screenouts*: 349 

    - Korte vragenlijst**: 1082 

    - Lange vragenlijst: 1679 

   Responspercentage: 80% 

 

 Herkomst adressen: 2 Internetpanels van GfK 

 

 Veldwerkperiode:   31 januari t/m 9 februari 2014 

 

Onderzoeksachtergrond (1) 

• Respondenten die bleken geen reuma te hebben of het niet wilde zeggen 

**   Respondenten die geen fysiotherapie nodig hebben en er nog nooit gebruik van hebben gemaakt 
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Weging/representativiteit: Geen weging. In plaats daarvan hebben we een (zoveel mogelijk)  

   representatieve steekproef getrokken uit de respons die behaald is. Deze 

   steekproef is gebruikt in de huidige rapportage (totale n = 1983).  

   De targets van deze (zoveel mogelijk) representatieve steekproef zijn  

   gebaseerd op de verdeling van reumapatiënten in het Internetpanel van 

   GfK. Deze cijfers lagen tevens in lijn met de cijfers van TNO. Op de  

   volgende slide is de verdeling van de steekproef weergegeven. 

 

 Rapportage:   Databestand in Excel 

   Excel tabellen 

   PowerPoint rapport 

Onderzoeksachtergrond (2) 
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Verdeling steekproef 

Vorm van reuma N % Totale N incl. boost 

Artrose 1244 62.7% 

Artritis psoriatica 96 4.8% 

Bechterew, ziekte van 62 3.1% 136 

Fibromyalgie 386 19.5% 

JIA (Juveniele Idiopathische 

Artritis) 
13 0.7% 

Jicht 177 8.9% 

Lupus erythematodes (SLE) 24 1.2% 

Lyme, ziekte van 37 1.9% 

Osteoporose 174 8.8% 234 

Polymyalgia rheumatica 25 1.3% 

Reumatoïde artritis (RA) 238 12.0% 535 

Sclerodermie 21 1.1% 

Sjögren, syndroom van 31 1.6% 

Tietze, syndroom van 82 4.1% 

Andere vorm 99 5.0% 

Totaal 1983 100% 
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Contact 
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035 6 258 469 

Directeur Custom Research 

Peter Mulder 

Peter.mulder@gfk.com 

0162 384 357 

Projectmanager 

Dionne Thijssen 

Dionne.thijssen@gfk.com 
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