Update 102
Meld u voor 15 september aan bij de zorgmakelaar
Veel collega’s spreek ik regelmatig en velen van u melden mij….”ik ga me aanmelden bij de
zorgmakelaar”…… als u dat werkelijk van plan bent, doe dat dan nu want op 15 september is
de deadline en wanneer u voor die datum intekent dan zal de zorgmakelaar zowel de
contracteer ronde 2014 als 2015 voor die euro 211,75 doen, dus twee jaar onderhandelen
voor de prijs van 1 jaar. Zijn er dan geen 500 collega’s aangemeld dan gaat de zorgmakelaar
dit jaar niet van start.
Ondanks het feit dat het KNGF, ook binnen de nieuwe statuten, beweert dat ze de sociaal
economische belangen van de beroepsgroep behartigt ben ik het daar niet mee tevreden
want de verschillende groepen fysiotherapeuten die het KNGF moet behartigen heeft te veel
tegenstrijdige belangen. Om die reden ben ik van mening dat iedere vrijgevestigde
fysiotherapeut zich aan zou moeten melden bij de zorgmakelaar. Lees hieronder waarom de
zorgmakelaar in tegenstelling tot de KNGF, wel degelijk denkt iets voor de vrijgevestigde
fysiotherapeut te kunnen doen.
Afgelopen week was ik in Zeist voor een gesprek. In dat gesprek melde ik dat veel collega’s
met medewerkers opzien tegen de kosten welke liniair oplopen met het aantal
medewerkers. Tevens heb ik gevraagd om het standpunt van de KNGF te weerleggen, dat
ook de zorgmakelaar niet voor de ( individuele ) sociaal economische belangen van de
vrijgevestigde fysiotherapeut kan opkomen.
De heren Geerts en v Berlo handen jeuken om voor onze beroeps groep aan de slag te gaan
en hier onder ziet u waar toe dit overleg geleid heeft:

Inschakeling zorgmakelaar: het is 5 voor 12
Voor onze inschakeling als zorgmakelaar voor fysiotherapeuten in contractonderhandelingen
met zorgverzekeraars hebben wij een ondergrens van 500
aangeslotenen gesteld als minimaal volume om serieus te worden genomen door
zorgverzekeraars. Op dit moment hebben 457 fysiotherapeuten hetzij een overeenkomst
zorgmakelaar getekend, dan wel aangegeven dat te overwegen. Wij zijn er dus bijna.
Voor diegenen die nog twijfelen, zetten wij kort op een rijtje wat wij doen:
1. Juridische toetsing en analyse van overeenkomsten:
highlights op één A4, zichtbaar maken adders onder het gras.
2. Collectieve belangenbehartiging zonder mededingingsrechtelijke risico’s met
wettelijke bescherming van vertrouwelijke correspondentie advocaat-cliënt.
3. Inzet ervaren onderhandelaars met kennis van zaken.
4. Beknopte gespreksverslagen van besprekingen met zorgverzekeraars
5. Vastlegging afspraken voor onze achterban
6. Overzichten en praktische info (bijvoorbeeld over polisvoorwaarden,
restitutietarieven, deadlinebeheer, kwaliteitscriteria, stand van zaken in gesprekken,
controles, regelgeving, informatie aan patiënten ten behoeve van poliskeuze,
klachtmogelijkheden en rechten).

7. Afwikkeling van claims van zorgverzekeraars die groepen fysiotherapeuten raken 1.
FAQ’s
Wat is het verschil met de belangenbehartiging door de KNGF?
Antwoord: wij behartigen uitsluitend de belangen van vrij gevestigde fysiotherapeuten,
hebben veel ervaring met onderhandelen en beschikken over een fijnmazig netwerk.
Vanwege onze juridische kennis kunnen wij beter mededingingsrechtelijke grenzen
bewaken en opzoeken.
Kunnen jullie onderhandelen over tarieven?
Antwoord: voor concurrenten kunnen wij niet onderhandelen over tarieven, voor
nietconcurrenten
wel.
1 Vanwege

toenemende controles door zorgverzekeraars wordt van deze service steeds vaker gebruik
gemaakt. Voordeel : deskundige bijstand door ervaren advocaten waarbij kosten worden gedeeld door
degenen die zich voor een collectief verweer hebben aangemeld. Wij doen dit uitsluitend voor onze
zorgmakelaarklanten.

Overigens leert de ervaring dat over tarieven vrijwel niet valt te onderhandelen. Het gaat
vaker over de randvoorwaarden. Wij geven voorlichting over de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Verder hebben wij uitgesproken ideeën om te komen tot een beter
level playing field.
Wat kost het?
Antwoord: € 175,00 vermeerderd met 21% btw per aangesloten fysiotherapeut, dus
€ 211,75 incl. btw. Bij een groepspraktijk geldt een korting vanaf 5-10 fysiotherapeuten
van 35%. Van 10-20 is dat 50% vanaf de tiende en boven 20 fysiotherapeuten in een
praktijk is de korting 75% vanaf de twintigste.
Waarom is het 5 voor 12?
Antwoord: de zorgverzekeraars hebben zich voorgenomen dit jaar de overeenkomsten
veel eerder aan te bieden dan in voorgaande jaren. Dit betekent dat de eerste
overeenkomsten begin september al binnenkomen. Willen wij daarmee aan de slag, dan
moeten wij daarvoor tijd inplannen en daarom moeten wij uiterlijk 15 september a.s.
weten of de grens van 500 wordt gehaald. Wachten wij langer, dan lopen wij achter de
feiten aan.
Aanbod
Indien voor 15 september minimaal 500 fysiotherapeuten een overeenkomst met ons
kantoor zijn aangegaan, zijn wij wel bereid de werkzaamheden voor de contracteerronde
2014 en de contracteerronde 2015 te doen voor het bedrag van € 175,00 ex 21% btw per
aangesloten fysiotherapeut. U ontvangt dan voor beide jaren maar één rekening. Dat
geldt ook voor degenen die zich reeds hebben aangemeld. Achtergrond hiervan is dat
vanwege de inmiddels verstreken tijd voor 2014 nauwelijks ruimte meer zal zijn voor
onderhandelingen en de nadruk zal liggen op voorlichting en informatie. Voor de
contracteerronde 2015 moeten de gesprekken al vanaf februari 2014 worden opgestart.
Aanmeldingen kunnen worden verstuurd aan fysiotherapie@eldermans-geerts.nl. Een
overeenkomst zorgmakelaar met vragenlijst is aangehecht.
Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen uiterlijk 15 september bericht of wij
doorgaan met het initiatief.

Het lijkt mij dat wij geen beter aanbod kunnen krijgen, 2 jaar begeleiding van de
zorgmakelaar voor de prijs van 1 jaar…. In de bijlage vindt u de vragenlijst en de
overeenkomst. Heeft u nog meer vragen neem dan kontakt op met de
zorgmakelaar:
fysiotherapie@eldermans-geerts.nl

Mvg
Henk Jansen

Mijn verzoek blijft:
Stuur mijn updates door aan zoveel mogelijk collega’s en laat een
ieder zich aanmelden voor het ontvangen van mijn updates….
info@fysiotherapieinnood.nl
of
info@curtain-hardware.com
VOOR DE DUIDELIJKHEID:
ONS BELANG**** FYSIOTHERAPEUT WEERBAAR.**** EFFECTIEVE BLOKVORMING DOOR INFORMATIE
UITWISSELING.**** EEN HECHT "INFORMATIENETWERK" OM SNEL TE KUNNEN SCHAKELEN.****
GERICHTE ACTIES OM SAMEN STERK TE STAAN.**** FONDSEN GENEREREN OM PUBLICITEITSACTIES
MEE TE FINANCIEREN.**STEUN ONS FINANCIEEEL EN MOBILISEER JE MENSEN DIE ONS FINANCIEEL
WILLEN STEUNEN!! (1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen onder vermelding van Fysiotherapeuten samen
sterk.) ** WE ZOEKEN COLLEGA'S MET VERBINDINGEN MET BESLISSERS EN KEY FIGURES IN POLITIEK EN
BEDRIJFSLEVEN.**** ONTWIKKELEN LOBBYSYSTEMEN VOOR IN DE PRAKTIJK, LOKAAL, REGIONAAL EN
LANDELIJK VOOR HET BEINVLOEDEN VAN DE PUBLIEKE OPINIE, POLITIEK EN STAKEHOLDERS. ****
SYSTEMEN OM IN DE PRAKTIJK, PATIENTEN GERICHT TE INFORMEREN OVER DE BESTE OPLOSSING
VOOR HEN MBT FYSIOTHERAPIE. Kijk hierom op www.eldermans-geerts.nl en meld je hierom aan via
fysiotherapie@eldermans-geerts.nl om deel te nemen aan het effectieve blok van fysiotherapeuten. BELANGRIJK!! Je
donatie is van groot belang voor jouw effectieve blok van fysiotherapeuten! Doneer op 1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen te
Rijssen en vermeld duidelijk: DONATIE FYSIOTHERAPEUTEN SAMEN STERK. (Donaties kun je aftrekken van
belasting) SAMEN STAAN WE STERK!

