
  
 
Beste allemaal, 
  
De Corona crisis is in volle gang, iedereen zoekt een manier om hier mee om te gaan en economisch 
zullen jullie hier ook last van ondervinden. Achter de schermen bekijkt de ANVAG wat we voor jullie 
kunnen betekenen. Vooralsnog komt de complementaire zorg namelijk nog niet in aanmerking voor 
vergoedingen.  
 
In overleg met het RBCZ, als koepelorganisatie voor beroepsorganisaties in de complementaire zorg, 
hebben we gekeken naar wat we kunnen doen. We hebben namelijk overwogen om een brief te 
schrijven naar de overheid. De RBCZ en KAB adviseert om hiermee buitengewoon voorzichtig en 
terughoudend te zijn  en ze doen een dringend beroep op alle beroepsorganisaties om dat op te 
volgen. We hebben in ons land nog steeds met beeldvorming te maken, of we dat nu terecht vinden 
of niet. Een groot platform zoeken voor het uiten van verontwaardiging in een (crisis)tijd als deze kan 
op een ‘kwetsbare’ sector als de onze gemakkelijk een averechts effect hebben. Dit is niet de tijd om 
verongelijkt met de vuist op de tafel te slaan en erkenning te ‘eisen’. We hebben véél te bieden en te 
winnen, maar kunnen door een ondoordachte actie ook zomaar heel veel verliezen.     
 
Het goede nieuws is dat de RBCZ ongeveer 10 dagen geleden samen met de KAB een brief heeft 
geschreven aan het ministerie van VWS met daarin in hoofdzaak drie punten:  

1. Wij zijn op zoek naar en hebben behoefte aan kaders en nadere duiding voor onze 
beroepsgroep(en). In communicatie vanuit het ministerie en andere gezaghebbende 
instanties als het RIVM en de NZa wordt veelvuldig het woord ‘zorgverleners’ genoemd. 
Hetzelfde geldt voor de begrippen ‘en ‘vitale beroepen’. Waar en wanneer gaat het dan ook 
over onze sector, en waar niet? 

2. Wij zijn ook een sector die in economische zin paramedici’ ernstig geraakt wordt, dus vergeet 
ons niet in het treffen van maatregelen.  

3. Wij hebben (ook) iets te bieden in deze tijd van overbelasting van de reguliere zorg, en 
stellen ons daarin constructief en bereidwillig op.  

 
Op deze brief is nog geen antwoord gekomen. Frustrerend voor iedereen, maar ook begrijpelijk. Het 
ministerie heeft te maken met een unieke situatie, waarbij alle aandacht en inspanningen in eerste 
instantie zijn gericht op het beteugelen van de verdere verspreiding van het virus en de zorg voor de 
groeiende stroom patiënten: All hands on deck. En eerlijk is eerlijk, dat is ook wat zij als eerste 
moeten doen. 
 
De tijd zal het leren. Tot die tijd doen het RBZC en de ANVAG wat we kunnen. En dat doen we met 
beleid, tact en diplomatie. Ook al kost dat tijd, en hebben we het gevoel dat het niet snel genoeg kan 
gaan. 
 
 
 
  



Dit betekent dat we het volgende pad blijven volgen: 
 
 RBCZ meldt bij het ministerie dat we er zijn en dat we kunnen helpen. Gisteren is daarover door 

KAB en RBCZ opnieuw een brief verzonden, met een afschrift aan verschillende betrokken 
organisaties en personen.  

 RBCZ zorgt dat eventuele acties van Beroepen organisaties vanuit een gemeenschappelijk kader 
(dus in overleg en in consensus) zo georganiseerd mogelijk plaatsvinden. 

 Alle therapeuten houden zich aan de regels van het RIVM en andere gezaghebbende instanties. 
 
--- 
 
Tot slot nog een laatste update; een antwoord van de rijksoverheid op de vraag: 
Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, nog zorg bieden?  
 
Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 28 april, voor zover deze beroepen 
niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. 
Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, 
haptotherapeuten etc.). Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische 
beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er 
aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet 
langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij 
leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot 
en met 28 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen 
leveren. 
 
Zie ook: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/zorg/paramedische-zorg 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur ANVAG 
 
 
 
 

 
 


