Update 52

Collega’s,

Er is op drie vlakken goed nieuws te melden welke ik kort aan jullie wil melden.

Eenvandaag
Kijk morgenavond, vrijdag 6 juli om 18,15 uur, op Ned 1. naar het programma
EENVANDAAG
Dit programma Eenvandaag zendt een reportage uit over de administratieve
dwangbuis waarin wij als fysiotherapeuten gevangen zijn genomen.
Zoals jullie misschien weten hebben onze Amsterdamse collega’s een manifest
opgesteld: “ALARMFASE ROOD FYSIOTHERAPIE IN NOOD”. ( lees
http://www.zorggeenmarkt.nl/fysio/manifest.shtml ) De publicatie van dit manifest
heeft de media wakker gemaakt en zowel de opstellers van het manifest als ik
worden aan het woord gelaten binnen de reportage. De opstellers belichten meer de
hoeveelheid administratieve druk welke er op ons rust , terwijl in het interview met mij
de focus ligt op het feit hoe het zo heeft kunnen komen, waarom wij als groep ons
niet gezamenlijk kunnen “wapenen” tegen het contracteer geweld van de
zorgverzekeraar en wordt de door mij opgevoerde publieks informatie campagne aan
de orde gesteld.
Hoe de reportage er uit komt te zien weet ik ook niet maar ik ben blij voor ons
vakgebied dat we de mogelijkheid krijgen om ons probleem voor het voetlicht te
brengen.
Willen wij veranderingen bewerken bij de zorgverzekeraar dan kan dat alleen
wanneer de politiek zich gaat roeren en stopt met het blanco volmacht geven aan die
zorgverzekeraars. Mijn voorspelling is dat dit niet gaat gebeuren omdat de politiek
zich niet weer opnieuw wil branden aan de financiële problemen van de zorg. Maar
als het ons lukt het publiek bewust te maken van wat er staat te gebeuren binnen de
zorg, en de politiek er achter komt dat er electoraal gewin te halen valt uit het
onderdeel ZORG binnen hun verkiezings programma, dan hebben we een kans dat
we uiteindelijk als partij binnen de zorgmarkt gezien worden.
Ik heb wel eerder gemeld dat de wal uiteindelijk het schip gaat keren…..die wal is de
kiezer…..en die kiezer bereiken wij door publicaties en door u gesprekken en
informatie aan uw klanten/patiënten.

KNGF
Deze week heb ik meerdere gesprekken gevoerd met onze voorzitter Eke Zijlstra, hij
was oa. voor een werkbezoek aan onze DorSano kliniek, afgelopen woensdag, in
Amsterdam. Collega’s ik kom in een later stadium bij jullie terug met een verslag van
deze bespreking, maar ik wil u nu al zeggen dat ik weet dat het KNGF op de goede
weg is , aan het ontwaken is uit een winterslaap en gestart is met een inhaal slag.
Die verandering kan niet in een paar maanden geschieden maar ik heb er het volste
vertrouwen in dat het KNGF een nieuwe koers gaat varen. Maar KNGF Ronald
Reagan zei altijd in zijn vredes onderhandelingen met de USSR: “WE TRUST BUT
VERIFY”, en dat is dan ook mijn stelling in deze……ik blijf alert en zal positieve
ontwikkelingen toejuichen en misstanden aan de kaak blijven stellen.

Gesprekken KNGF met ZV
Heel blij ben ik met de manier waarop Eke de dialoog met de Zorgverzekeraars weer
oppakt en tracht het oud zeer over boord te zetten. Dit is ook hard nodig want de ZV
en het KNGF waren nog nauwelijks on speaking terms. Ik ga er vanuit dat ook de ZV
zo groot zullen zijn om de onderhandelingen weer met open vizier te willen aangaan.
Een heel belangrijk thema zal opnieuw de kwaliteits controle zijn welke de ZV naar
zich toe getrokken heeft. Ik blijf daarbij dat dit voor de normale praktijk voering niet
mogelijk mag zijn en ik roep dan ook beide partijen op om op korte termijn tot een
gezamenlijk beleid te komen in deze.

Mochten jullie op vakantie gaan….geniet er van, ik hoop jullie daarna weer strijdbaar
te ontmoeten

Mvg
Henk

