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Geachte Directie-/Raadsleden, 

Via een artikel in de regionale pers (TC Tubantia) namen wij kennis van de nieuwe tarieven per 1 januari 

2022 van de aanvullende pakketten voor verzekerden. Een snelle berekening laat zien, dat alle Extra 

Verzorgd-pakketten weliswaar qua prijs gelijk blijven met die van 2021 maar dat het aantal 

fysiotherapiebehandelingen met 33% wordt verlaagd. 

Over deze forse vermindering van de behandelingen schijnt geen overleg geweest met de leden van de 

beroepsgroep, die als geen ander op de hoogte zijn van de noodzaak van deze behandelingen. Verder 

wordt op geen enkele wijze deze bezuiniging in reclames voor nieuwe verzekerden vermeld en de al bij 

u verzekerden worden niet of nauwelijks geïnformeerd. 

Senioren zijn mede door hun leeftijd vaak aangewezen op (langdurige) behandelingen met fysiotherapie 

om zich beter zelf te kunnen redden c.q. om pijn te bestrijden of te verzachten. De overheid wil dat 

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Op voorzieningen die dit mede mogelijk maken 

wordt nu flink gekort. De bij Menzis verzekerde achterban van het Seniorenplatform gaat hiervan veel 

merken. 

Door deze forse kortingen zullen senioren genoodzaakt zijn uit eigen middelen – zo die beschikbaar zijn 

– fysiotherapiebehandelingen te bekostigen. Opnieuw naast de kortingen en het niet indexeren van 

pensioenen een aderlating voor onze doelgroep. Voor hen betekent het nog meer achterstand. Het is 

bekend dat in Enschede een grote groep senioren woont die naast hun AOW-uitkering geen of slechts 

een klein pensioen ontvangt. 

Wij vragen ons af of u zich realiseert wat de hierboven omschreven gevolgen van de aanpassingen van 

de tarieven in de aanvullende verzekeringen voor de ouderen betekenen. Wij doen een dringend 

beroep op u uw beslissing op dit onderdeel van de pakketten te heroverwegen.  

Voor de goede orde sturen wij een kopie van deze brief naar het college van B. & W. van de gemeente 

Enschede. 

 



  

 
 

 

In afwachting van uw reactie tekenen wij, 

Hoogachtend, 

Dick Boer 

 

Interim-voorzitter Seniorenplatform Enschede 

Cc College B&W Enschede 

 


