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Geachte heer Kullberg, 
 
Op donderdag 30 september 2021 werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over 
het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie. Deze organisatie zet zich in voor meer 
maatschappelijke en politieke bewustwording van fibromyalgie en de impact 
hiervan. Naar aanleiding van behandeling van dit burgerinitiatief in de Tweede 
Kamer zijn meerdere moties ingediend en aangenomen. Een daarvan is de motie 
van het lid Hijink c.s.1 In de motie wordt gevraagd de Gezondheidsraad om advies 
te vragen over fibromyalgie. Er wordt verwezen naar de ervaringen met het 
eerdere adviestraject rondom ME/CVS bij de Gezondheidsraad.  
 
Adviesvragen  
Via deze brief wil ik de Gezondheidsraad vragen een advies uit te brengen rondom 
fibromyalgie en daarbij in te gaan op de volgende vragen aangaande de stand van 
wetenschap omtrent fybromyalgie:  

• De oorzaak van fibromyalgie en de criteria voor het stellen van een  
diagnose.  

• De prevalentie en het verloop van deze aandoening. 
• De mogelijkheden tot voorkomen en behandelen van deze aandoening.  
• De invloed van de aandoening op de patiënt en op diens omgeving en  

maatschappelijke participatie.  
• De organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten met de  

 aandoening in Nederland. 
  
Ik beoog met dit advies dat beroepsgroepen handvatten krijgen om deze patiënt-
groepen beter te helpen. Ik verzoek de Gezondheidsraad patiënten en ervarings-
deskundigen te betrekken bij het adviestraject.   
 
Verder wijs ik de Gezondheidsraad op een lopende adviesaanvraag aan het 
Zorginstituut over fysiotherapie bij patiënten met fibromyalgie. Het Zorginstituut is 
gevraagd om te duiden of fysiotherapie bij patiënten met fibromyalgie voldoet aan 
de ‘stand van wetenschap en praktijk’ en aldus tot het basispakket zou moeten 
worden gerekend. Ik verwijs de Gezondheidsraad hiervoor naar de Kamerbrief van 
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29 november 2021, Projectplan fysio- en oefentherapie2.  

Planning en kosten  
De Gezondheidsraad heeft een volle onderzoeksagenda. U heeft aangegeven dat 
er op dit moment geen vrije ruimte is om een extra vraag in te passen in het 
werkprogramma van 2022.  De huidige adviesplanning (het Werkprogramma voor 
2022) is tot stand gekomen na overleg met alle opdrachtgevers van de 
Gezondheidsraad. Veel adviesonderwerpen zijn wettelijke taken van de 
Gezondheidsraad, andere staan al langere tijd op de planning. Op basis van het 
bovenstaande is er dan ook voor gekozen om extra budget vrij te maken voor 
deze adviesaanvraag. Ik ga er vanuit dat de Gezondheidsraad voor deze 
adviesvraag extra capaciteit aantrekt zodat dit geen impact heeft op de bestaande 
adviesplanning. 
 
De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat voor het behandelen van deze 
adviesaanvraag naar verwachting 1 fte gedurende anderhalf jaar nodig zal zijn.  
De kosten voor het totale onderzoek inclusief personele kosten zullen rond de  
€ 200.000 bedragen. De jaarlijkse verdeling van de middelen is als volgt (conform 
uw liquiditeitsprognose): 
 
2022 € 100.000 
2023 € 100.000 

 
 
Gelet op de verwachte doorlooptijd van circa anderhalf jaar, verwacht ik uw advies 
in het najaar van 2023. Ik zie uw advies met belangstelling tegemoet.  

Hoogachtend,  

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
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