> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

LHV, KNGF en SKF
t.n.v. de besturen

Directoraat Generaal
Curatieve Zorg
Directie Curatieve Zorg

CZ-TEAMB
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
1819229-217569-CZ a
Uw brief

Datum
Betreft

27 januari 2021
Tijdelijke sluiting van praktijken osteopaten en
chiropractors
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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte mevrouw Kalsbeek en heren Van Woerkom en Kiers,
De Tweede Kamer heeft mij met een aangenomen motie opgeroepen om met u,
als voorzitters van respectievelijk de LHV, het KNGF en SKF, contact op te nemen
inzake de sluiting van praktijken van chiropractors en osteopaten. Zoals u weet
geldt er op dit moment een verbod op de uitoefening van contactberoepen. Dit is
een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Voor beroepen in de zorg geldt een uitzondering op
dit verbod. Hierbij heeft het kabinet voor een heldere afbakening van
zorgberoepen gekozen langs de lijn van bestaande wetgeving. Dit betekent dat
onder andere osteopaten en chiropractors niet onder deze uitzondering vallen.
Hun praktijken moeten dus gedurende deze fase van de crisis gesloten blijven.
Met deze brief breng ik, op verzoek van de Tweede Kamer, een groep mensen
onder uw aandacht die vanwege hun klachten gebruik willen maken van de
diensten van een osteopaat of chiropractor maar dat vanwege de gesloten
praktijken niet kunnen. Ik vraag u deze groep mensen onder de aandacht van uw
leden te brengen en uw leden te vragen hen waar nodig te ondersteunen bij het
vinden van een geschikte zorgverlener die wél is uitgezonderd op het verbod op
contactberoepen.
Beroepsverenigingen van osteopaten en chiropractors hebben mij verzocht ook
hun beroepsgroepen uit te zonderen van het verbod. Dit kan ik helaas niet doen.
Met deze brief hoop ik bij u en uw leden wel de groep mensen onder de aandacht
te brengen die gevolgen ondervinden van de sluiting van deze praktijken. Ik
vertrouw erop dat, mochten deze mensen zich melden bij de huisarts of
fysiotherapeut, gezamenlijk gezocht wordt naar een passende oplossing binnen de
kaders van de op dit moment geldende beperkingen.
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Ik dank u bij voorbaat voor uw inspanning.
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg en Sport,
namens deze,
de directeur Curatieve Zorg,
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drs. Birgitta E. Westgren
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