
Corona Bulletin - Belangrijk nieuws! 
 
Beste therapeut, 
 
De rijksoverheid heeft het volgende antwoord gegeven 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 
 
--- 
 
Dus kun je geen therapiesessies op afstand houden, sluit je praktijk. 
Kun je wel op afstand therapiesessies houden, dan mag je doorwerken met in acht neming van alle 
overige regels van RIVM en zorgverzekeraars. 
 
VGZ heeft inmiddels uitspraak gedaan over vergoedingen voor therapiesessies op afstand (zie 
https://www.rbcz.nu/het-coronavirus.html). De verwachting is dat de andere zorgverzekeraars zullen 
volgen. Omdat deze contacten echter primair via de beroepsorganisatie lopen, kan RBCZ daar verder 
geen uitspraak over doen. 
Aangezien je wellicht ook andere zaken over deze nieuwe behandelvorm moet bespreken met je 
cliënt, kun je ook de vergoeding hierin meenemen. Het is aan de cliënt of hij/zij het risico neemt dat 
zijn/haar zorgverzekeraar wel/niet het consult vergoedt. 
 
--- 
 
Er is een initiatief van therapeuten dat loopt: https://compenseeralternatievezorg.petities.nl/ 
 
--- 
 
Blijf gezond en misschien tot ziens op de RBCZ-therapeutendag;  
27 oktober 2020, de Flint te Amersfoort. Save The Date! 
 
Hartelijke groet, alle goeds gewenst, 
 
Boudewijn Gelaudie   Willemieke van Kooten 
Voorzitter    Directeur 
 
 


