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I. Voorgeschiedenis 

In 2011 besluit het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te adviseren om fysiotherapie voor 6 

reumatische aandoeningen niet meer vanuit het basispakket te vergoeden. Het gaat 

hierbij om de volgende aandoeningen die dan nog op de ‘Lijst Borst’ staan: 

wervelfractuur door osteoporose, reumatoïde artritis of chronische reuma, chronische 

artriden, spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew), reactieve artritis en juveniele 

(idiopatische) chronische artritis. 

Dit advies van het College is gebaseerd op de conclusie dat er onvoldoende evidence is 

voor langdurige fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoeningen. Voor een aantal 

diagnoses is geconstateerd dat er wèl evidence is voor kortdurende fysiotherapeutische 

behandeling, maar dat deze kortdurende behandelingen niet tot de noodzakelijk te 

verzekeren zorg behoren, omdat mensen die zorg voor eigen rekening aanvullend 

kunnen verzekeren. Omdat aanvullende verzekeringen voldoende beschikbaar waren, 

zou de toegankelijkheid van de fysiotherapie met deze beslissing gewaarborgd zijn.  

II. Verzoek tot heroverweging fysiotherapie bij reuma 

a. Toegankelijkheid fysiotherapie 

Helaas is de bovengenoemde verwachting uit 2011 -dat de toegankelijkheid van 

fysiotherapie gewaarborgd zou blijven- onjuist gebleken. Na het schrappen van de zes  

reumatische aandoeningen van de ‘lijst Borst’ in 2012, is de toegang tot 

fysiotherapeutische zorg voor mensen met reumatische aandoeningen, wel degelijk in 

gevaar gekomen. Hiervoor zijn twee redenen; de eerste reden is dat fysiotherapie steeds 

beperkter wordt vergoed in de aanvullende verzekeringen. Waren er in 2013 nog 33 

aanvullende pakketten die onbeperkte fysiotherapie (meer dan 36-40 behandelingen per 

jaar) aanboden zonder medische selectie, in 2014 zijn dat er nog maar 11. De tweede 

reden is dat steeds meer zorgverzekeraars risicoselectie toepassen voor deze 

aanvullende pakketten, waardoor aanvullende pakketten onvoldoende toegankelijk 

worden voor mensen met reumatische ziekten en de vergoedingen voor fysiotherapie 

steeds verder in het geding komen. Voor 2015 wordt een verdere beperking verwacht 

van de vergoedingen voor fysiotherapie, net als een strengere risicoselectie, met een 

verdere verhoging van zorgkosten voor chronisch zieken als gevolg. Fysiotherapie dreigt 

hierdoor onbereikbaar en onbetaalbaar te worden voor mensen met reumatische ziekten. 

b. Substitutie en onnodige zorgkosten 

De afgelopen twee jaar hebben fysiotherapeuten, reumatologen, reumaverpleegkundigen 

en patiënten ervaringen opgedaan in de praktijk met de huidige toegankelijkheid van 

fysiotherapie bij reumatische aandoeningen, en hebben zij onwenselijke 

(gezondheids)effecten zien optreden. Het werkveld maakt zich zorgen over de 

toegankelijkheid van fysiotherapie in de aanvullende verzekeringen voor patiënten met 

reumatische ziekten. In het bijzonder bestaan er grote zorgen over een specifieke groep 

patiënten met ernstige gewrichtsschade, die nu niet de noodzakelijke fysiotherapeutische 

zorg krijgt die ze nodig heeft. De gezondheidstoestand van deze specifieke groep 

patiënten gaat achteruit. Vanwege onvoldoende financiële middelen bij deze patiënten 

wordt in veel gevallen in plaats van een fysiotherapeutische behandeling uitgeweken 

naar duurdere en daardoor ongewenste vormen van zorg (veelal medisch specialistische 

zorg en medicatie) die onder de basisverzekering vallen. Deze ontwikkeling gaat tegen 
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onze, maar ook uw, ‘stepped care benadering’ in. Eerstelijns interventies hebben de 

voorkeur boven duurdere of specialistische (ziekenhuis)zorg. Deze negatieve substitutie 

kan volgens ons veelal worden voorkomen door de juiste fysiotherapie in de eerstelijn 

aan te bieden aan patiënten met ernstige gewrichtsschade en/of beperkingen door 

reumatische aandoeningen als reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica.  

c. Verantwoorde en adequate zorg  

De laatste jaren is voor alle mensen met reumatische aandoeningen de toegang tot 

fysiotherapie moeilijker geworden. Met name voor de groep patiënten met ernstige 

gewrichtsschade en functiebeperkingen door reuma is de moeilijke toegang tot 

fysiotherapie een groot probleem, omdat zij zonder fysiotherapie niet goed of zelfs 

helemaal niet zelfstandig kunnen functioneren.  

 

Naast de nadelige gevolgen, zoals substitutie zijn vraagtekens te zetten bij de juistheid 

om voor deze groep patiënten met ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen door 

reumatische aandoeningen de toegang tot fysiotherapie te beperken. Waarom geldt voor 

hen niet de solidariteitsgedachte waarop de Nederlandse gezondheidszorg is gebaseerd? 

Destijds werd er geconcludeerd dat de toegang tot (onbeperkte) fysiotherapie voor 

patiënten met reumatische aandoeningen misschien wel te ruim was. Maar het huidige 

beleid is veel te stringent. Voor deze groep patiënten met ernstige gewrichtsschade en 

functiebeperkingen zou een vorm van ‘hardship’ moeten worden toegepast, waarmee de 

scherpe kanten van het beleid worden verzacht. 

 

Wij vragen het Zorginstituut Nederland om voor deze specifieke groep van patiënten met 

ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen door reumatoïde artritis en spondylitis 

ankylopoetica, de fysiotherapeutische zorg weer op te nemen in de basisverzekering.  

III. Wetenschappelijk onderzoek naar effecten langdurige 

fysiotherapie bij reumatoïde artritis en spondylitis 

ankylopoetica 

In 2011 werd er door het College getwijfeld aan de evidence voor de effectiviteit van 

langdurige fysiotherapie bij reumatische aandoeningen. Uit wetenschappelijk onderzoek 

bij verschillende inflammatoire reumatische aandoeningen is echter gebleken dat 

oefentherapie effectief is ten aanzien van spierkracht, conditie en dagelijks functioneren, 

en geen nadelige gevolgen heeft voor ziekteactiviteit en gewrichtsschade. Hieronder gaan 

we in op de beschikbare literatuur over en onderzoeken naar de effecten van 

fysiotherapie bij reumatoïde artritis (RA) en spondylitis ankylopoetica (SA). 

a. Reumatoïde artritis 

In de “Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk Fysio- en 

oefentherapie bij chronische artritis” van het CVZ1,2 wordt in 2011 geconcludeerd dat bij 

patiënten met RA kortdurende oefentherapie de aerobe capaciteit verbetert en dat 

langdurige fysio- en oefentherapie niet voldoet aan het wettelijk criterium van de stand  

van wetenschap en praktijk. 

In het rapport wordt vermeld dat de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), 

het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Vereniging van 

Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) bezwaar hebben gemaakt tegen de 
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conceptversie van het rapport. Zij gaven allen aan dat er relevante literatuur over 

langdurige oefentherapie bij reumatoïde artritis is gemist, in het bijzonder de 

publicaties van de Jong et al, die de zogenaamde RAPIT studie betreffen3-5. De verklaring 

voor het niet meenemen van deze studie is dat daarin een vergelijking wordt gemaakt 

tussen langdurige, intensieve oefentherapie en usual care, terwijl het CVZ een 

vergelijking van oefentherapie met geen behandeling had willen zien. Ook wordt vermeld 

dat er geen informatie is over de follow-up.  

Het bezwaar tegen het niet meenemen van de studie van de Jong et al is nog steeds 

geldig. Het is een studie die in alle systematische reviews de hoogste methodologische 

kwaliteitsbeoordelingen krijgt, en door beroepsbeoefenaren en onderzoekers wordt 

gezien als dé studie waarin het bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van langdurige, 

intensieve oefentherapie is geleverd. Deze studie kende in tegenstelling tot de conclusie 

in het rapport van CVZ wel een follow-up fase6, waarin ook op lange termijn gunstige 

effecten worden gezien.  

Het vergelijken van langdurige intensieve oefentherapie met geen enkele interventie 

zoals wordt voorgesteld door CVZ kent een aantal bezwaren: Indien vergeleken wordt 

met geen interventie en de interventie is effectiever, zal het argument onmiddellijk zijn 

dat daarmee nog niet is uitgesloten dat de gangbare zorg (kortere en minder intensieve 

oefentherapie, verwijzingen op initiatief van behandelaar) eenzelfde effect zou geven als 

langdurige intensieve oefentherapie. Hiervoor zou een nieuwe studie nodig zijn, met een 

design dat nu al is toegepast door de Jong et al. Daarnaast zou een dergelijke studie 

praktisch moeilijk haalbaar zijn geweest en geleid hebben tot deelname van een sterk 

geselecteerde patiëntengroep omdat patiënten dan van te voren ten principale bereid 

moesten zijn om 2 jaar geen oefentherapie te gebruiken. Hiermee zou vermoedelijk een 

groot deel van de 25%-50% van de RA patiënten die over een periode van twee jaar 

gebruik maakt van fysiotherapie niet met de studie hebben meegedaan. Ten slotte dient 

te worden vermeld dat de studie en de daarbij behorende onderzoeksmethode werden 

uitgevoerd binnen het programma Ontwikkelingsgeneeskunde, dat onder auspiciën van 

CVZ is uitgezet.  

Wat is het bewijs voor de effectiviteit van langdurige oefentherapie? In de Cochrane 

review uit 20097 is de studie van de Jong et al wel meegenomen. In deze review werden 

in totaal 8 RCTs geïncludeerd, waarvan 2 RCTs over langdurige oefentherapie bij RA. 

Beide RCTs betreffen oefenprogramma’s met een duur van 2 jaar. De conclusie op basis 

van beide studies is dat langdurige, land-based oefentherapie een gunstig effect heeft op 

conditie en spierkracht. De conclusie op basis van de studie met de hoogste 

methodologische kwaliteit (de Jong et al) is dat langdurige (2 jaar lang) land-based 

oefentherapie bij patiënten met RA een gunstig effect heeft op conditie en 

spierkracht en dagelijks functioneren.  

In het onderzoek van de Jong et al werden patiënten betrokken die 20–70 jaar oud 

waren, in staat waren op een hometrainer te fietsen en 2 jaar lang 2 keer per week naar 

een oefenlocatie te komen, geen gewrichtsprothese hadden en geen comorbiditeit 

hadden die intensief oefenen belemmerde of tot een verkorte levensverwachting leidde. 

Dergelijke selectiecriteria worden in de meeste studies naar de effectiviteit van 

oefentherapie gehanteerd, zodat een enigszins homogene populatie kan worden 

gevormd, de interventie gestandaardiseerd kan worden geleverd, er relatief weinig kans 

op uitval is, en de veiligheid kan worden gegarandeerd. Gerandomiseerde studies waarin 

oudere patiënten en/of patiënten met veel comorbiditeit worden geïncludeerd, vergen 
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veel meer inspanningen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeksdesign, 

groepsgrootte, rekrutering, en geïndividualiseerde interventieprotocollen en zijn daarom 

tot op heden niet uitgevoerd.  

b. Spondylitis ankylopoetica (SA; Ziekte van Bechterew) 

In de “Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk Fysio- en 

oefentherapie bij chronische artritis” van het CVZ1,2 wordt geconcludeerd dat bij 

patiënten met SA kortdurende oefentherapie in combinatie met educatie een positief 

effect heeft op het lichamelijk functioneren.  

Er zijn verschillende systematische reviews naar de effectiviteit van oefentherapie bij SA, 

waaronder ook een aantal zeer recente8-10. Deze concluderen op grond van > 10 studies 

dat oefentherapie bij SA effectiever is dan geen oefentherapie en dat gesuperviseerde 

oefentherapie effectiever is dan niet gesuperviseerde thuisoefeningen.  

Alle reviews concluderen dat het niet mogelijk is om een uitspraak te doen over de 

optimale inhoud, duur en frequentie van oefenprogramma’s. Het is daarom niet juist 

om te concluderen dat er meer bewijs zou zijn voor kortdurende oefentherapie 

dan voor langdurige oefentherapie, omdat een subgroepanalyse van langdurige 

programma’s in de systematische reviews niet heeft plaatsgevonden en een directe 

vergelijking van twee verschillende behandelduren in 1 studie ook niet is gebeurd.  

Evenals bij RA geldt dat in de studies naar oefentherapie bij SA oudere patiënten en 

patiënten met comorbiditeit werden uitgesloten. 
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IV. (Internationale) richtlijnen 

Om bij patiënten met chronische, inflammatoire, reumatische aandoeningen 

gezondheidseffecten te verkrijgen is in het algemeen langdurig en regelmatig oefenen, 

gericht op verbeteren en behouden van conditie, spierkracht, beweeglijkheid, stabiliteit, 

en dagelijkse activiteiten noodzakelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek bij verschillende 

inflammatoire reumatische aandoeningen is gebleken dat oefentherapie effectief is ten 

aanzien van spierkracht, conditie en dagelijks functioneren, en geen nadelige gevolgen 

heeft voor ziekteactiviteit en gewrichtsschade. Oefentherapie wordt dan ook aanbevolen 

in alle professionele richtlijnen voor de behandeling van diverse inflammatoire 

reumatische aandoeningen. Ook in andere landen maakt fysiotherapie onderdeel uit van 

het behandelplan van ontstekingsreuma, zoals RA en SA. Hieronder worden daarom de 

richtlijnen die in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bestaan voor de behandeling van 

reuma belicht. 

a. Fysiotherapie bij RA  

In de NVR-richtlijn Diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis van januari 2009 

wordt oefentherapie aanbevolen bij RA. Hiermee wordt ‘het behoud of het bereiken van 

een voor de individuele patiënt optimaal niveau van de uitvoering van dagelijkse 

activiteiten en maatschappelijke participatie nagestreefd’ (p.89). ‘Bij mensen met 

gewrichtsprothesen of ernstige radiologische schade aan de gewrichten zal het 

oefenprogramma moeten worden aangepast. Afhankelijk van de mate waarin patiënten 

zelfstandig oefeningen kunnen uitvoeren en een adequaat niveau van lichamelijke 

activiteit kunnen handhaven, kunnen patiënten na afronding van het oefenprogramma 

doorstromen naar reguliere bewegings- of sportactiviteiten, gesuperviseerde 

groepsoefenprogramma’s ofwel individuele oefentherapie (p.92).’1 Daarnaast bestaat de 

KNGF-Praktijkrichtlijn Fysiotherapie bij RA2. 

b. Fysiotherapie bij SA  

Op 31 januari 2014 is de Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van Axiale 

Spondyloartritis geaccordeerd door de NVR3
. Daarmee is de Richtlijn voor Ankyloserende 

Spondylitis uit 2009 herzien. In de recente richtlijn wordt ook oefentherapie genoemd, 

als ‘hoeksteen van niet-medicamenteuze behandeling van axiale SpA patiënten’ (p40). 

Ook wordt cardiorespiratoire training als standaard onderdeel binnen interventies met 

oefentherapie genoemd om het verhoogde risico bij SA-patiënten op hart- en vaatziekten 

te verlagen. ‘Samenvattend wordt aanbevolen na het stellen van de diagnose axiale SpA 

                                                           
1 NVR. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis, 2009. 

http://www.nvr.nl/uploads/237/148/6934_ebro_rl_reumatoide_artr_13_DEF.pdf  
2 KNGF. Praktijkrichtlijn Reumatoïde artritis, 2008. http://www.fysionet-

evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/reumatoide-artritis/inleiding 
3 NVR. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van Axiale Spondylartritis, 2014. 

http://www.nvr.nl/uploads/lF/c0/lFc0oDLyo7H0Nnn70mdQ9w/NVR-Reumatische-ziekten-richtlijn-
axiale-SpA-2014.pdf  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dagfinrud%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Halvorsen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=V%C3%B8llestad%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niedermann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kvien%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hagen%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21452270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21452270
http://www.nvr.nl/uploads/237/148/6934_ebro_rl_reumatoide_artr_13_DEF.pdf
http://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/reumatoide-artritis/inleiding
http://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen/richtlijnen/reumatoide-artritis/inleiding
http://www.nvr.nl/uploads/lF/c0/lFc0oDLyo7H0Nnn70mdQ9w/NVR-Reumatische-ziekten-richtlijn-axiale-SpA-2014.pdf
http://www.nvr.nl/uploads/lF/c0/lFc0oDLyo7H0Nnn70mdQ9w/NVR-Reumatische-ziekten-richtlijn-axiale-SpA-2014.pdf
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de patiënt te verwijzen voor individuele oefentherapie bij een gespecialiseerde therapeut 

en daarna voor langdurige groepsoefentherapie’ (p.41). Ook wordt er in de richtlijn 

genoemd dat ‘patiënten opnieuw voor individuele oefentherapie worden verwezen bij 

bijvoorbeeld persisterende klachten en (dreigende) functionele beperkingen’ (idem).  

c. Verenigd Koninkrijk 

Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) heeft in zijn clinical 

guidelines vastgelegd dat “patients with RA should have access to specialist 

physiotherapy, with periodic review” voor spierkracht, lichamelijke functiebeperkingen en 

het leren van oefeningen.4 In Engeland geldt dat patiënten verwezen kunnen worden 

voor fysiotherapie door hun huisarts, hun specialist of door zelf contact op te nemen met 

een fysiotherapeut. 

d. Duitsland  

In Duitsland heeft de Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) samen met 

medisch-wetenschappelijke vakgroepen en organisaties een richtlijn opgesteld voor SA5. 

Hieraan staan 8 sleutelaanbevelingen, waaronder manuele therapie [8-7], 

revalidatiebehandelingen [8-27] en niet-farmacologische interventies [9-2]. Manuele 

therapie voor de verbetering van wervelkolom en houding krijgt de hoogste aanbeveling 

‘A’, omdat hiertoe directe studies aanleiding geven. Voor patiënten met 

functiebeperkingen worden revalidatiebehandelingen aanbevolen (‘B’), omdat hiervoor 

geen RCTs beschikbaar zijn maar wel goede klinische studies. Hierbij worden de positieve 

effecten op pijn, beweeglijkheid en lichamelijke beperkingen genoemd. Er bestaat 

‘klinische Konsensus’ dat de ICF6 voor het beoordelen van de ziektelast en functioneren 

van patiënten met SA zinvol is. Elke twee jaar moet de revalidatiebehoefte geëvalueerd 

worden. Tenslotte wordt geconcludeerd dat maatschappelijke participatie en functioneren 

door patiënten met SA bewezen positief beïnvloed worden door voldoende 

farmacologische en niet-farmacologische interventies. Als niet-farmacologische 

interventie wordt ‘multimodale’ revalidatie met intensieve oefentherapie aanbevolen.  

Vervolgens zijn in de zogenaamde Heilmittelrichtlinien van de Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA)7 vastgelegd welke vorm van zorg (waaronder fysiotherapie) 

vergoed wordt door de zorgverzekeringen. Daarvoor worden in de Heilmittelkatalog per 

diagnosegroep (indicatie en ziektelast) mogelijke behandelingen genoemd, 

behandeldoelen gesteld met uitkomstindicatoren, en zijn maximale vergoedingen per 

verwijzing vastgesteld8. Het uitgangspunt voor G-BA is het door de wetgever gestelde 

                                                           
4 Zie par. 1.3.1.3 en 1.3.1.4 van NICE  clinical guideline 79: The management of rheumatoid 
arthritis in adults; http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12131/43327/43327.pdf 
5 Evidenzbasierte Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) und der 
beteiligten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften und weiterer Organisationen (2013) 

‘S3 – Leitlinie Axiale Spondyloarthritis inklusive Morbus Bechterew und Frühformen’ 
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/060-
003l_S3_Axiale_Spondyloarthritis_Morbus_Bechterew_2013-11.pdf  
6 De 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF) is een 

referentieclassificatie van de WHO Familie van Internationale Classificaties. 
http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm  
7 In de Gemeinsame Bundesausschuss zijn artsen, tandartsen, psychotherapeuten, ziekenhuizen en 
zorgverzekeringen vertegenwoordigd. Het staat onder toezicht van het Duitse ministerie van 
Gezondheid. https://www.g-ba.de/  
8 http://www.g-ba.de/downloads/17-98-3064/HeilM-RL_2011-05-19_Heilmittelkatalog.pdf  

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12131/43327/43327.pdf
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/060-003l_S3_Axiale_Spondyloarthritis_Morbus_Bechterew_2013-11.pdf
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/060-003l_S3_Axiale_Spondyloarthritis_Morbus_Bechterew_2013-11.pdf
http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm
https://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/downloads/17-98-3064/HeilM-RL_2011-05-19_Heilmittelkatalog.pdf
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‘ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung’ voor de toetsing 

van behandelingen voor vergoedingen9.  

V. Fysiotherapie voor patiënten met ernstige gewrichtsschade en 

beperkingen door RA en SA 

In Nederland leven 420.000 mensen met een ontstekingsreuma (TNO, 2010). Echter, 

niet al deze mensen gebruiken fysiotherapie, of gebruiken het tijdelijk, bijvoorbeeld om 

oefeningen te leren of te laten controleren of tijdens een opvlamming van ontstekingen. 

Voor hen is toegang tot fysiotherapie van belang, maar meestal niet wekelijks en ook 

niet langdurig. Het grootste deel van de Nederlandse patiënten met RA of SA kan gezond 

beweeggedrag verkrijgen en behouden door middel van kortdurende, gespecialiseerde 

fysio/oefentherapeutische behandeling (beknopt beweeg-adviestraject) of het reguliere 

sport- en beweegaanbod en/of het aangepaste sport- en beweegaanbod.  

a. Definitie patiënten met RA en SA met ernstige gewrichtsschade en/of 

functiebeperkingen 

Voor een specifieke groep patiënten geldt dat zij wel langdurige oefentherapie nodig 

heeft. Wetenschappelijke experts uit de fysiotherapie en reumatologie hebben in een 

expertsessie de volgende definitie van deze groep opgesteld.  

Langdurige oefentherapie (1 à 2 keer per week in de eerste lijn) is nodig voor:  

• Mensen met reumatoïde artritis (RA) en spondylitis ankylopoetica (SA), die niet in 

staat zijn om zelfstandig of met behulp van mantelzorgers, kortdurende, 

gespecialiseerde fysio/oefentherapeutische behandeling (beknopt beweeg-

adviestraject), het reguliere sport- en beweegaanbod, het aangepaste sport- en 

beweegaanbod, of met behulp van zorgverleners anders dan de 

fysio/oefentherapeut een adequaat niveau van zelfstandig functioneren om basale 

dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren, te verkrijgen of te behouden.  

• Mensen bij wie beperkingen in basale dagelijkse activiteiten samenhangen met 

pijn, stijfheid, spierfunctieverlies, beperkt uithoudingsvermogen (hart/longfunctie) 

en/of gebrek aan motorische controle (valgevaar), veroorzaakt door: 

o hoge ziekteactiviteit die niet of niet meer met medicatie is in te stellen 

en/of 

o ernstige gewrichtsschade en/of –deformaties en/of 

o ernstige comorbiditeit (zoals pulmonale en/of cardiovasculaire 

aandoeningen, depressie, morbide obesitas) 

                                                           
9 Opgave G-BA http://www.g-ba.de/institution/aufgabe/aufgabe/  

http://www.g-ba.de/institution/aufgabe/aufgabe/
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Voorbeelden van patiënten in deze doelgroep uit de praktijk 

75-jarige vrouw met RA sinds 20 jaar, met zowel gewrichtsschade als actieve 

gewrichtsontstekingen, niet meer reagerend op medicatie. Meerdere prothesen van de 

grote gewrichten en ernstig hartfalen. Valproblematiek. Door pijn, stijfheid, beperkt 

uithoudingsvermogen en gebrek aan motorische controle moeite met zelfstandig 

toiletbezoek, zelfverzorging en verplaatsing binnenshuis. Oefentherapie is gericht op 

behoud en verbetering van gewrichtsmobiliteit, spierkracht, conditie en balans om deze 

basale activiteiten zelfstandig uit te kunnen blijven voeren. 

49-jarige alleenstaande man met spondylitis ankylopoetica (Ziekte van 

Bechterew) sinds zijn 25e jaar. Matige ontstekingsactiviteit ondanks gebruik 

biologicals. Ernstige kyfose en bewegingsbeperking van de thoracale wervelkolom met 

beperking van de ademexcursie. Enkel- en voetklachten. Ernstige COPD. Benauwdheid 

bij licht inspannende activiteiten, zoals eenvoudige huishoudelijke taken en bij het zich 

verplaatsen binnen- en buitenshuis. Doel van de oefentherapie is het behoud van 

beweeglijkheid van gewrichten, met name de rug/borstkas en het behoud/verbeteren 

van de ademfunctie en het uithoudingsvermogen. 

 

Oefentherapie voor deze groep patiënten is gericht op het onderhouden en/of verbeteren 

van gewrichtsmobiliteit, spierfunctie, conditie en balans ten behoeve van het zelfstandig 

kunnen blijven functioneren (bijv. zelfstandig toiletbezoek en lopen binnenshuis). 

Indien deze oefentherapie niet in de eerste lijn kan worden geboden, is het alternatief 

gespecialiseerde revalidatiebehandeling, ziekenhuisopname of verpleeghuisopname. 

 

b. Aantal patiënten: Peiling onder fysiotherapeuten en reumatologen  

Onder 15 fysiotherapeuten en reumatologen is een peiling gehouden om tot een 

inschatting te komen van het aantal patiënten dat onder deze definitie zou vallen. 

Hiervoor is aan hen gevraagd hoeveel patiënten in hun praktijken tot deze specifieke 

groep in de definitie zou horen. Uit deze peiling bleek dat in de praktijken van deze 

reumatologen en fysiotherapeuten gemiddeld 5% van de patiënten met RA of SA onder 

deze definitie valt.  

In Nederland heeft één procent van de inwoners RA, wat neerkomt op 170.000 mensen, 

waarvan 5% (8.500 mensen) tot deze ernstige groep zou kunnen horen. Daarnaast leeft 

0,5% van de Nederlanders met SA, wat neerkomt op 85.000 mensen, waarvan 5% 

(4.250 mensen) tot deze specifieke groep zou kunnen horen. Dit zou in totaal neerkomen 

op 12.750 mensen in Nederland die tot deze doelgroep van patiënten met ernstige 

gewrichtsschade en functiebeperkingen door RA en SA behoren en hiervoor 1 tot 2 keer 

per week fysiotherapie nodig hebben. 

VI. Kosten & baten fysiotherapie bij RA en SA in de 

basisverzekering 

De kosten en baten van het onderbrengen van fysiotherapie in de basisverzekering voor 

deze specifieke groep patiënten met ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen 

door RA en SA is lastig in kaart te brengen. Niet alleen doordat deze definitie nieuw is 

opgesteld, maar ook doordat de kosten ten laste en baten ten goede komen van 

verschillende budgetten. Zo worden bijvoorbeeld TNF-alfa remmers bekostigd uit 
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ziekenhuisbudgetten, fysiotherapie uit de aanvullende verzekeringen van 

zorgverzekeraars, huisarts- en specialistische zorg uit de basisverzekering, verlies of 

winst aan arbeidsproductiviteit aan werkgevers, en dan zijn er ook nog de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en andere sociale tegemoetkomingen vanuit de 

nationale en gemeentelijke overheid. Tenslotte niet in de laatste plaats de kosten en 

baten voor patiënten zelf, in hun inkomen, hun zorgkosten, ziekteactiviteit, dagelijks 

functioneren en maatschappelijke participatie.  

a. Eerste verkenning naar kosten en baten van fysiotherapie in 2012 

In 2012 is door BMC, in opdracht van de KNGF, een eerste verkenning uitgevoerd naar 

de kosten en baten van fysiotherapie bij chronische aandoeningen, waaronder RA, die 

niet meer of beperkt vergoed worden vanuit de basisverzekering. Die verkenning wees 

uit dat fysiotherapie tot besparingen op zorgkosten, een toename in de 

arbeidsproductiviteit en een verbetering in kwaliteit van leven bij patiënten kan leiden. 

Een eerste analyse wees uit dat opname van de aandoeningen in het basispakket 

mogelijk zouden leiden tot extra besparingen en productiviteitswinst. Bij RA werd 

uitgegaan van €32,7 miljoen kosten, €79,2 miljoen baten en daarmee kwam een winst in 

de orde van €46,5 miljoen uit. De besparingen in de zorgkosten bestaan concreet onder 

meer uit minder consulten bij specialisten, minder pijnstillers, minder poliklinische 

dagbehandelingen en minder woonaanpassingen. De winst in de arbeidsproductiviteit zit 

in minder arbeidsondergeschikten en verzuim, hogere productiviteit en minder inzet van 

woonaanpassingen etc.10  

b. Zorgstelsel en risicoverevening 

In maart 2014 is er door de Erasmus universiteit een onderzoek gedaan naar het 

zorgstelsel en de risicoverevening11. De onderzoekers concludeerden hierin dat er een 

knelpunt is ontstaan in het zorgstelsel als het gaat om chronisch zieken en de hoge 

kosten voor de zorgverzekeraars tegenover de overcompensatie van gezonde klanten. 

‘Voor bepaalde groepen van hoog-risicoverzekerden worden verzekeraars aanzienlijk 

ondergecompenseerd waardoor deze verzekerden financieel-ongunstige klanten zijn. 

Tegelijkertijd worden verzekeraars aanzienlijk overgecompenseerd voor bepaalde 

groepen van laag-risicoverzekerden’ (p52). Als het gaat om mensen met een chronische 

gewrichtsontsteking, zoals RA, (hoog-risicoverzekerden) wordt de omvang van de groep 

op 5,5% geschat, en maken zorgverzekeraars per persoon met een chronische 

gewrichtsontsteking -€189 verlies. Bij mensen met fysiotherapie is dit zelfs -€328 verlies 

(p.46). De onderzoekers concluderen dat hierdoor een verminderde prikkel kan ontstaan 

bij zorgverzekeraars om te investeren, en op termijn kan ‘leiden tot een verminderde 

kwaliteit van zorg voor ouderen en chronisch zieken’ (p.25). De onderzoekers geven 

daarom een aantal oplossingsrichtingen zoals het beperken van het (financiële) belang 

van de aanvullende verzekering, maar ook de vermindering van de onder- en 

overcompensaties. 

                                                           
10 BMC in opdracht van KNGF. ‘Verkenning fysiotherapie bij chronische aandoeningen leidt tot 

interessante observaties’, 2012. 
11 Van Kleef, R., Schut, E., Van de Ven, W. ‘Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening. Acht jaar na 

invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?’, maart 2014. 
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VII. Mogelijke uitvoering regeling 

Met wetenschappelijk experts uit de fysiotherapeutische zorg en de reumatologie zijn de 

criteria bij de definitie opgesteld. Deze criteria zouden kunnen worden vertaald in een 

cascaderegeling zodat daarmee een indicatie gesteld kan worden voor fysiotherapie voor 

de specifieke patiëntengroep die hiervoor in aanmerking komen. Het werkveld heeft al 

een voorbeeld voor een cascaderegeling opgezet, waarbij de ernst van de beperkingen in 

het dagelijks leven leidend zijn (zie p.13). 

Hierin vervult de reumatoloog de rol van verwijzer, zij vult het formulier in en 

ondertekent het. De patiënt kan het formulier dan vervolgens opsturen naar de 

zorgverzekeraar. Samen met zorgverzekeraars moeten deze cascaderegeling en de 

werkwijze echter verder doorontwikkeld worden zodat deze, zonder veel administratieve 

lasten voor de reumatoloog, bruikbaar zijn in de praktijk.   

Ook zou de werking van deze regeling de eerste twee jaar gemonitord kunnen worden. 

Niet alleen om de omvang van het gebruik te bepalen, maar ook om de kwaliteits- en 

gezondheidseffecten van langdurige fysiotherapie bij deze specifieke groep mensen met 

ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen door reuma zorgvuldig in beeld te 

brengen en te onderzoeken. Daar zou vervolgens een protocol aan gebonden kunnen 

worden om de kwaliteit van de reumazorg te verhogen. 
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Voorbeeld cascaderegeling 
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VIII. Conclusie 

In 2012 werden zes reumatische aandoeningen van de Lijst Borst geschrapt, wegens 

gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Hierdoor werden fysiotherapiebehandelingen voor 

mensen met deze aandoeningen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.  

De afgelopen twee jaar hebben fysiotherapeuten, reumatologen, reumaverpleegkundigen 

en patiënten, in de praktijk gemerkt wat de effecten van dit besluit waren voor mensen 

met reumatische aandoeningen. In het bijzonder zijn wij erg bezorgd over een specifieke 

groep van patiënten die ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen hebben door 

reumatoïde artritis (RA) of spondylitis ankylopoetica (SA). Substitutie naar veelal 

(duurdere) medisch specialistische zorg en medicatie en het opgeven van zelfstandigheid 

in het dagelijks functioneren zijn ongewenste effecten. Daarom vragen wij CVZ om voor 

deze specifieke groep van RA- en SA-patiënten met ernstige gewrichtsschade en 

functiebeperkingen de fysiotherapeutische zorg weer onder te brengen in de 

basisverzekering en daarmee de toegankelijkheid en betaalbaarheid van fysiotherapie 

voor hen te waarborgen. Vanwege de eerdere conclusie van CVZ dat er onvoldoende 

bewijs was voor langdurige fysiotherapie, is in dit rapport een stand van zaken gegeven 

van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de effecten van langdurige 

fysiotherapie bij deze chronisch inflammatoire reumatische aandoeningen.  

Wij hopen dat het Zorginstituut Nederland het eerdere advies wil heroverwegen, zodat 

deze mensen, voor wie fysiotherapeutische behandelingen noodzakelijk is, weer in de 

eerstelijn terecht kunnen voor deze zorg.   
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