Update 50
De krachten bundelen zich……
Goed nieuws, het begint er op te lijken dat wij als beroepsgroep begrijpen dat het
voor ons vakgebied vijf voor twaalf is. Tientallen jaren waren wij als collega’s
verdeeld. Het lijkt er op dat het tij begint te keren want in Nederland ontstaan er
steeds meer individuele acties die door steeds meer collega’s aandachtig gevolgd
worden. Denk aan onze Oostelijke acties de acties in Amsterdam en de beginnende
aandacht van de politiek voor het problemen binnen ons vakgebied. Bij al deze
individuele acties staat het belang van onze patient voorop en dat lijkt nu uiteindelijk
de trigger te zijn waarin wij ons alle kunnen vinden…….wat de oorzaak ook
uiteindelijk mag zijn, ik ben er blij mee dat wij het front beginnen te sluiten.
Zoals ik al aan gaf, zijn Robert Versteegh en ik samen op pad om met
zorgverzekeraars te praten over de polis voorwaarden 2013. Om die reden heb ik
gisteren jullie een vragenlijst toegezonden waarin je kon aangeven wanneer jullie
tevreden zijn met een “goede” polis. De eerste 50 reacties zijn nu al binnen en ook
hier zijn we zonder dat we met elkaar overleggen redelijk unaniem in wat wij als
fysiotherapeuten wenselijk achten.( Ik geef geen tussen score want ik wens de
stemmers niet te beïnvloeden )
Ondanks de vraag om alleen maar met de letter van jou keuze te antwoorden krijg ik
veel overdenkingen en adviezen meegezonden. Een goed teken want collega’s jullie
beginnen mee te denken en realiseren je dat er wat moet gebeuren.
Vandaag hebben Robert Hoogland en ik besloten om ook verder gezamenlijk op te
trekken. Robert is bezig om een bijeenkomst te organiseren rondom “de macht van
verzekeraars en het contracteerbeleid”. Dit sluit goed aan bij mijn visie waarin ik de
(marketing) macht van de fysiotherapie juist naar voren schuif welke bedoeld is als
tegen pool.
Het programma ziet er als volgt uit:
datum:
woensdag, 20 juni
Tijd:
16.00 - 20.00 uur (inloop 15.30
Locatie:
Spelderholt
Spelderholt 9
7361DA Beekbergen (bij Apeldoorn)
Programma:
15.30-16.00 uur inloop
16.00-16.10 uur centrale opening
16.10-16.30 uur inspiratie Bart Smit
16.30-16.45 uur vragen Smit
16.40-17.00 uur inspiratie Henk Jansen
17.00-17.15 uur vragen Jansen
17.15-17.35 uur inspiratie Sander van Boxmeer
17.35-17.50 uur vragen Boxmeer
17.50-18.10 uur afsluiting inspiratie

18.00-18.45 uur inwendige support (soep & broodjes)
19.00-19.45 uur forumdiscussie
19.45-20.00 uur voortgang en afspraken
20.00 uur afsluiting, mogelijkheid tot borrel (niet in prijs)
Wanneer jullie deze bijeenkomst willen bij wonen dan kunnen jullie inschrijven door
deze link in jullie adres balk te zetten. Let op klik dan op het woordhier , bij het
openen van de pagina scroll je helemaal naar onderen en vindt daar NEE / JA via
deze link aub inschrijven. Wij zijn geen organisatie en moeten voor de accommodatie
, soep&broodjes een vergoeding van euro 24,50 vragen.
Wij verwachten een grote opkomst echter kunnen er slechts 300 deelnemers
aanwezig zijn. Bij overschrijving van dit aantal zullen wij evt een tweede bijeenkomst
organiseren.
Teken dus snel in om te weten wat er speelt binnen ons vakgebied.
De link is:
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=ebuzgobab&v=001jt41QcDym6D
aptZ-sn4JZE0nYryuvrljddp4xstUSHSm311JvNwRF9JeR0_sEtwMEMnlG7mD7ynGxTpgxTO4N6SQse_D5VrqoB3dHK4aPomsKQU2RzrTTGc2wGwJP95AA2fiL6a6ln3KZFJNl2Jloa7Fut5VEer2
03QTKjFVWZmZchPA43aPba29Sh3-JB5nh8VttbENQFvXPkcbSun9li96vVP3o52gdSGHZDLaBK80G-6QqzzCX48aI6Gh3DqOIqMOxiO9hJe4m15D05Xv6tdfN_kD8qY-NDMb7BQ%3D&id=preview
Aangezien ik tot 10 juni in het buitenland zit verwacht ik u pas weer te informeren na
deze bijeenkomst. Dan hoop ik ook meer te kunnen vertellen over de
vervolgafspraken met de twee verzekeraars waarmee wij in gesprek zijn.
Henk Jansen

