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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1577 

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport over de eisen die Menzis stelt aan fysiotherapeuten om patiënten met 
COPD te mogen behandelen (ingezonden 27 januari 2023). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 17 februari 2023). 

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat Menzis van fysiotherapeuten die 
patiënten met COPD behandelen eist dat zij lid worden van het Chronisch 
Netwerk om in aanmerking te komen voor vergoeding?1 

Vraag 2
Mogen zorgverzekeraars zelf dit soort eisen stellen aan zorgverleners en 
zorginstellingen om in aanmerking te komen voor vergoeding? 

Vraag 3
In hoeverre is het volgens u wenselijk dat zorgverzekeraars eigen eisen 
stellen aan zorgverleners voor de behandeling van specifieke aandoeningen? 

Vraag 4
Welke eisen stellen andere zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten voor de 
behandeling van patiënten met COPD? 

Vraag 5
Bent u het ermee eens dat het logischer zou zijn om eenduidige eisen te 
stellen aan zorgverleners en zorginstellingen, in plaats van de situatie waarin 
iedere zorgverzekeraar andere tijdrovende eisen kan stellen? 

Vraag 6
Bent u bereid om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over de zorginhou-
delijke eisen die zij zorgverleners en zorginstellingen opleggen, bovenop de 
wettelijk bepaalde eisen en de kwaliteitsstandaarden en -eisen die door de 
sector zelf worden opgesteld? 

1 Onderhands meegestuurde casuïstiek

 
 
 
ah-tk-20222023-1577
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Aanhangsel 1



Mededeling 

De vragen van het lid Hijink (SP) over de eisen die Menzis stelt aan fysiothe-
rapeuten om patiënten met COPD te mogen behandelen (2023Z01262) kunnen 
tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. 
De reden van het uitstel is dat afstemming meer tijd kost. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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