
 
 

 
ECU 2 + 8305 BA Emmeloord + Tel. 085 0739859 + info@nca.nl + www.nca.nl 

 

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

T.a.v. Minister mw. drs. T. (Tamara) van Ark 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

 

Van:  Nederlandse Chiropractoren Associatie 

Betreft:  Motie 31016-315 van 14 januari 2021 

Kenmerk:  5731 01022021 

 

Amsterdam, 1 februari 2021 

 

Geachte mevrouw Van Ark, 

Met verbazing hebben wij afgelopen week kennisgenomen van uw reactie op de motie van de 

Tweede Kamer. U erkent het probleem dat er momenteel (naar schatting circa 10.000) mensen aan 

ernstige rug- en nekklachten lijden, maar vervolgens wijst u elke echte oplossing om ze te helpen van 

de hand en laat u deze mensen verschrikkelijk in de steek. 

Medisch en ethisch gezien vinden wij het onverantwoord dat u deze mensen nog langer in de kou 

laat staan en dringen wij er bij u op aan om op korte termijn alsnog een oplossing te bieden voor dit 

probleem. 

Als chiropractoren krijgen wij dagelijks huilende patiënten aan de telefoon omdat ze van u niet 

geholpen mogen worden. Alle driehonderd bij onze associatie aangesloten chiropractoren hebben 

inmiddels een urgentielijst van patiënten die snel hulp nodig hebben. Het gaat om patiënten die 

afhankelijk zijn van specifieke behandeling. Het is daarom voor ons niet langer te verteren dat u dit 

als verantwoordelijk bewindspersoon blijft negeren.  

Sinds 15 december 2020 zijn er bij de chiropractoren in ons land zelfs in totaal al ruim 150.000 

behandelingen niet uitgevoerd omdat u dit verbiedt. Daarbij houdt u halsstarrig vast aan een richtlijn 

die in praktijk niet langer houdbaar blijkt en waarbij u met voortschrijdend inzicht en een flexibele 

instelling prima tot oplossingen kunt komen. 

Uw argumentatie om behandeling van onze patiënten te verbieden en daardoor reisbewegingen te 

beperken, is eveneens achterhaald. De betreffende patiënten gaan van pure ellende op zoek naar 

hulp en maken daardoor juist meer reisbewegingen. Daarenboven dringt u er nota bene zelf bij deze 

patiënten op aan dat ze naar de huisarts of de fysiotherapeut moeten gaan, hetgeen ook meer 

reisbewegingen tot gevolg heeft.  

Woensdag 20 januari jongstleden hebben diverse fracties in de Tweede Kamer er bij u op 

aangedrongen een oplossing te vinden voor de mensen die nu dringend behandeling van een 

chiropractor nodig hebben. Er werd ook een motie aangenomen waarmee deze grote groep 

hulpbehoevende mensen hoop kreeg op een oplossing omdat u die hulp ook toezegde. Maar dat 

blijkt achteraf een wassen neus. Want de Kamer vroeg u om samen met huisartsen en 

fysiotherapeuten tot een oplossing te komen. Daar hebt u zich deze week vanaf gemaakt door ze 

enkel een brief te schrijven en daarin attentie te vragen voor het probleem. Daarmee schuift u het 
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probleem op het bordje van anderen, loopt u weg van uw eigen verantwoordelijkheid en gebeurt er 

verder helemaal niets. 

De vertegenwoordigende beroepsverenigingen van fysiotherapeuten (KNGF en SKF) hebben 

inmiddels al gereageerd op uw brief en u laten weten dat zij geen oplossing hebben voor de 

specifieke behandelingen die chiropractoren bieden. En ook huisartsen hebben daarvoor geen 

oplossing. Want de enige (medisch onwenselijke) uitweg die zij onze patiënten kunnen bieden, is het 

voorschrijven van zware pijnstillers. Medisch gezien krijgen onze patiënten hierdoor niet de juiste 

zorg geboden. De klachten nemen niet af, maar verergeren eerder. Patiënten moeten vervolgens 

terugkomen. Het zorgsysteem wordt daardoor extra belast en reisbewegingen lopen verder op. 

We beseffen dat het Kabinet alle zeilen bijzet om de coronacrisis te bezweren. Daarom geldt er 

momenteel een verbod op contactberoepen. Maar voor de zorg geldt een uitzondering op dit verbod 

langs een door u bepaalde lijn van bestaande wetgeving. Door die lijn schaart u onze zorgspecialisten 

in de categorie waartoe ook kappers, nagelstylistes en sekswerkers behoren. En daarmee slaat u de 

plank mis omdat wij als chiropractoren net als bijvoorbeeld fysiotherapeuten en tandartsen een 

eerstelijns zorgfunctie vervullen.  

In alle ons omringende landen wordt het belang van deze zorgfunctie wel op waarde geschat. Onder 

andere België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië kunnen chiropractoren hun werk doen, 

ondanks de lockdown die ook daar van kracht is. Natuurlijk met in acht name van alle 

voorzorgsmaatregelen die ook wij in Nederland kunnen garanderen. 

Veel van de patiënten die om behandeling staan te springen werken in vitale functies. Zoals in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen, in de mantelzorg, bij handhaving, bij politie en brandweer. Deze 

mensen hebben de afgelopen maanden een enorme werkdruk gehad en daardoor hun lichaam 

overbelast. Zonder adequate behandeling kunnen ze momenteel niet meer functioneren. Door 

ruimte te bieden aan behandeling van deze mensen, kunt u er dus ook nog voor zorgen dat het 

ziekteverzuim in deze sectoren afneemt en creëert u een win-win situatie. 

Het langer vasthouden aan uw starre beleidslijn is echt niet meer te verdedigen. De ontstane situatie 

vraagt om snelle actie, voortschrijdend inzicht en een oplossingsgerichte houding die zorgdraagt voor 

een verantwoorde oplossing. Zodat hulp kan worden geboden aan de patiënten die dat nu hard 

nodig hebben. Wij willen graag op zeer korte termijn met u persoonlijk hierover duidelijke afspraken 

maken. We zien uw uitnodiging daartoe graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

 

Gitte Tønner 

voorzitter Nederlandse Chiropractie Associatie 

 

Een afschrift van de brief sturen wij ook aan de leden van de Tweede Kamer commissie VWS, de 

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie en de beroepsverenigingen van huisartsen, 

fysiotherapeuten en osteopaten. 


