Update 105

Waar blijven jullie nu allemaal met je grote mond…..
Ik denk niet dat ik vrienden ga maken met deze update, maar het moet wel van mijn hart.
Overal waar ik kom hoor ik KNGF leden mopperen over het KNGF, de verzekeraar de
politiek…….maar met mopperen komen we er niet mensen. Wij zullen als beroepsgroep ook
zelf richting moeten gaan geven, onze grenzen moeten bepalen van wat we nog wel/niet
accepteren. Stop met de Calimero uit te hangen, het gevoel dat het ons allemaal aangedaan
wordt is voorbij het wordt tijd dat u in actie komt en uw toekomst zelf vorm gaat geven. De
tijd dat we dachten dat we door scholing, bijscholing en verdieping van ons kwalitatief
handelen ons vakgebied veilig konden stellen is voorbij. We worden geconfronteerd met de
wetten van een oneerlijk verdeelde markt waardoor we allemaal het ravijn ingedrukt gaan
worden. Alleen wij gezamenlijk als beroepsgroep kunnen dat proces om keren maar dan
zullen we in actie moeten komen.
Bij deze twee voorbeelden waar u het liet liggen ( op een enkeling na die wel reageerde of
de vergaderingen bezocht )
1KNGF structuur verandering
De laatste week trok het KNGF de regio’s in om met de leden te praten over een verdere
democratisering van de verenigings structuur. Ja u hebt gelijk, saaie stof, maar zo
belangrijk voor de toekomst van ons vak, tenminste wanneer wij daar een branche
vereniging voor nodig hebben. Het KNGF (bestuur/kader) kwam in de regio met u praten
en waar was u????? er waren regio’s waar 5 KNGF afgevaardigden waren en waar maar 1
KNGF lid aanwezig was. Wanneer u zo weinig belangstelling heeft voor het KNGF dan
vraag ik mij af waarom u jaarlijks nog een duizend euro contributie betalen aan een
vereniging die toch niets voor jullie betekend?
Wanneer er een RGF vergadering gehouden wordt welke vakinhoudelijk is dan is de zaal
te klein, maar als het er om gaat hoe de vereniging anno 2013 weer smoel moet krijgen
dan zit u liever thuis de statussen bij te werken, waar geen hond later naar omkijkt. (
oeps vergeten u doet dat om beheersaudit proof te zijn.) Echter wanneer de nieuwe
vereniging structuur zo door gezet wordt en er geen drastische verlaging komt voor het
instellen van een corrigerend referendum dan wel het bindend zijn van de uitslag dan
wordt het bestuur en ledenraad onschendbaar en is de democratie nog verder weg dan
hij nu al is.
2Aanmelding Zorgmakelaar
Van de 8.000 vrijgevestigde fysiotherapeuten zijn er tot op heden niet
voldoende aanmeldingen voor de zorgmakelaar binnen gekomen ( minimaal 500 ).
Bedroevend te meer wanneer je weet dat het KNGF niet de financieel economische
belangen van de vrijgevestigde fysiotherapeut kan behartigen. ( Lobby van ons vakgebied
is het maximale wat de kNGF kan doen ). Er waren voldoende voor inschrijvingen maar
op het moment dat de contracten getekend moesten worden met de zorgmakelaar
lieten weer velen van u verstek gaan. We hebben nog 1 dag om ons massaal op te
geven, want anders laten we weer een kans liggen.

Zorgmakelaar
Beste mensen ik doe nog een laatste oproep om je in te schrijven bij de zorgmakelaar, het
kan nog t/m morgen. Hebben we dan geen 500 leden dan moeten we het dit jaar weer
alleen doen met de adviezen van het KNGF en staat u weer alleen in uw strijd tegen de
zorgverzekeraar. Neem contact op met
Fysiotherapie@eldermans-geerts.nl
Daar krijgt u informatie en kan u zich aanmelden

Problemen met zorgverzekeraar
Ik heb een maand geleden een oproep gedaan om u problemen met de zorgverzekeraar op
schrift te stellen en aan mij te zenden. Nog een week kunt u uw klachten bij mij neerleggen.
Vanaf 20 september ga ik inventariseren wat er mis loopt en daar waar veel klachten over
zijn ga ik aan u terug melden.; Deze klachten zal ik bij het KNGF neerleggen om te zien of de
daar bekend zijn en wat men er aan doet of gedaan heeft. Dus heeft u nog klachten stuur mij
die zsm.
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
.

