
 

 

Aan de heer H. de Jonge, minister van VWS, 

de heer P. Blokhuis, staatsecretaris van VWS, 

En de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS van de Tweede Kamer 

 

 

Amersfoort, 10 november 2021 

 

Geachte heer De Jonge, heer Blokhuis, geachte dames en heren, 

 

Op 9 juli 2021 deden wij u een brief toekomen waarin wij de toenmalige minister van 

Medische Zaken, mw. Van Ark, dringend verzoeken om op dat moment al te kijken hoe, bij 

eventuele volgende beperkingen voor contactberoepen, sluiting van praktijken van 

complementaire zorgverleners voorkomen kan worden. Op deze brief hebben wij tot 

vandaag geen reactie ontvangen. Met het oog op toenemende besmettingscijfers en een 

toenemend aantal patiënten met covid-19 in ziekenhuizen en op IC-afdelingen brengen wij 

deze brief nogmaals onder uw aandacht. Weliswaar wordt op dit moment (nog) benadrukt 

dat sluiting van hele sectoren vermeden dient te worden, tegelijkertijd valt niet uit te sluiten 

dat het kabinet onder invloed van verder oplopende besmettingscijfers deze winter alsnog 

teruggrijpt op maatregelen die in vorige coronagolven werden ingezet. 

 

In de genoemde brief noemen wij een aantal redenen waarom het sluiten van praktijken 

van complementaire zorgverleners met een contactberoep geen voordelen, maar slechts 

nadelen met zich meebrengt. Sluiting van praktijken leidt nauwelijks tot vermindering van 

reisbewegingen. Binnen de betreffende praktijken wordt met strikte protocollen gewerkt en 

besmettingen vanuit deze praktijken treden nauwelijks op. Het wegvallen van de zorg in 

deze praktijken levert voor veel patiënten daarentegen juist een grotere belasting op, met 

potentieel een grotere druk op de reguliere zorg. Deze voor- en nadelen zijn onverminderd 

geldig. Ook het OMT benadrukt in haar meest recente advies van 1 november 2021 dat 

extra beperkingen in de zorg, bijvoorbeeld door het invoeren van een QR-code, onwenselijk 

zijn, omdat bij het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen de kans op 

besmetting binnen de zorg minimaal is en de voordelen van extra maatregelen onduidelijk 

zijn terwijl deze ook nadelen hebben.  

  

Wij hopen, vermoedelijk net als u, dat de stap tot hernieuwde bedrijfssluiting van 

contactberoepen niet genomen zal worden. Mocht deze beslissing toch genomen worden, 

dan vragen wij u dringend om complementaire zorgverleners van deze maatregel uit te 

sluiten. Er is geen enkel valide argument voor het sluiten van deze praktijken, en 

de  nadelen voor patiënten, beroepsbeoefenaren en de rest van de zorg zijn groot. 

 

Hoogachtend, 

 
Harm J. Elsinga,  

voorzitter 

 


