
 

 

 

 

 

Aan mevrouw T. van Ark, minister van Medische Zaken 

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

 

Per mail aan cie.vws@tweedekamer.nl  

tm.v.dijk@minvws.nl  

  da.kerremans@minvws.nl 

 

 

 

Amersfoort, 9 juli 2021  

 

 

Geachte mevrouw Van Ark,  

 

Via de Commissie assistent VWS ontvingen wij ter kennisname uw brief nr. 1287 met 

uw reactie op de vier petities, op 9 februari 2021 aangeboden aan de vaste 

Kamercommissie voor VWS namens een aantal complementaire zorgberoepen. 

  

In uw brief legt u opnieuw uit waarom het volgens u noodzakelijk was dat ook 

complementaire zorgverleners hun deuren moesten sluiten. Door het gebruik van 

termen als ‘noodzakelijk’ en ‘onvermijdelijk’ wordt ten onrechte de suggestie gewekt 

dat er geen andere beslissing mogelijk zou zijn geweest. 

 

Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat de sluiting van praktijken van 

complementaire zorgmedewerkers met een contactberoep geen voordelen oplevert 

en slechts nadelen met zich meebrengt: 

  

• het beperken van het aantal reisbewegingen is geen valide argument. Immers, 

de meeste gebruikers van complementaire zorg bezoeken een behandelaar op 

loop- of fietsafstand. Daarnaast mochten hulpverleners, die anderhalve meter 

afstand konden houden, zoals coaches, homeopaten of orthomoleculair 

therapeuten wel blijven werken; 

 

• het beperken van contacten op minder dan anderhalve meter zou in theorie een 

goede reden kunnen zijn voor de beslissing. Echter: het werken met strenge 

protocollen in complementaire zorgpraktijken ter voorkoming van besmetting 

met Covid-19 blijkt zeer effectief; er zijn vrijwel geen gevallen bekend waarin 

via medische (of complementaire) zorgverleners verspreiding van Covid-19 heeft 

plaatsgevonden; bij bron- en contactonderzoek beschermt het protocollair 

werken tegen praktijksluiting. Dit theoretische voordeel blijkt in de praktijk dus 

nihil; 

 

• het opschorten van behandelingen in complementaire praktijken levert voor veel 

patiënten een grote extra belasting op. Ondersteuning bij oncologische 

behandelingen valt weg, patiënten met depressie krijgen niet de hulp die hen op 

de been helpt of houdt; meer voorbeelden zijn door de petitionarissen aan de 

vaste Kamercommissie voor VWS aangereikt. Potentieel neemt hierdoor de druk 

op de reguliere zorg juist toe.   
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Het criterium ‘medisch contactberoep’ lijkt vooral bedoeld te zijn om bijvoorbeeld 

fysiotherapeuten voor hernieuwde sluiting te behoeden. De NVA vindt dat 

lovenswaardig. Het uitsluiten van complementaire zorgverleners, die een 

vergelijkbare en even belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid leveren is hiervan 

echter een ongewenst bijeffect.  

 

Zeker met het oog op mogelijke nieuwe maatregelen in het komende najaar en winter 

pleit de NVA ervoor om een volgende keer complementaire zorgverleners, waaronder 

acupuncturisten, onder hetzelfde regime te laten vallen als ‘medische 

contactberoepen’, om hierboven geschetste redenen. Het vasthouden aan een 

arbitraire ‘knip’ is naar de mening van de NVA onnodig en onwenselijk. 

 

We hebben bovenstaande argumenten, die wel besproken zijn bij de presentatie 

van de petities, niet teruggevonden in uw beantwoording en vragen u nogmaals om 

deze punten inhoudelijk op waarde te schatten.  

 

Wij verzoeken u dringend om nu al te kijken hoe bij eventuele volgende 

beperkingen voor contactberoepen sluiting van praktijken van complementaire 

zorgverleners voorkomen kan worden. Wij denken graag met u mee over dit 

onderwerp en horen graag van u wat de mogelijkheden hiertoe zijn. 

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur 

 
Harm J. Elsinga, voorzitter 
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