Update 54

Hopelijk allemaal weer gezond en uitgerust terug van vakantie,en voldoende energie getankt
om weer met frisse zin aan het werk te gaan en om eind van dit jaar ons te laten horen in de
markt……

Bij deze even een update wat er recentelijk heeft plaatst gevonden.

KNGF communicatie
In update 53 heb ik jullie laten weten dat ik teleurgesteld was in het standpunt welke de
KNGF op onze site publiceerde in verband met de uitzending “alarm fase rood, fysiotherapie
in nood”.. Het KNGF stelde daarin dat de patiënten geen last hadden van de enorme
verslagleggings regels!!!! Ik heb toen gereageerd op deze publicatie naar onze voorzitter
Eke en het KNGF heeft een week later een rectificatie gepubliceerd. Maar zoals jullie
hieronder kunnen lezen in de reactie van de minister op Kamervragen wordt het KNGF
geciteerd om onze argumenten , welke wij in de TV uitzending naar voren gebracht hebben ,
onder uit te halen, zie volgende citaat van het ministerie:

“Overigens wil ik benadrukken dat er op dit gebied al veel wordt gedaan door zowel
fysiotherapeuten als verzekeraars. Een aantal voorbeelden zijn onder andere te vinden in het
standpunt van het KNGF naar aanleiding van de door u genoemde uitzending van
EénVandaag”
Jammer dat het gebeurd is en ik verzoek het KNGF voorzichtiger te zijn in dit soort
uitspraken want ik heb sterk het vermoeden dat ze hier mee niet de mening van haar leden
naar buiten brengt, maar meer de wens die binnen de muren van het KNGF kantoor nog
steeds ventileert. KNGF geloof me als ik namens DE fysiotherapeut zeg “Wij therapeuten
zijn deze overvloed van administratie zat en willen weer onze aandacht daar op richten
waar die moet zijn en dat is bij de patient”

KNGF verenigings structuur
Vandaag was ik op het hoofdkantoor van ons KNGF uitgenodigd om mee te brainstormen
over een nieuwe vereniging structuur welke in ieder geval democratischer zal worden.
Duidelijk is dat de KNGF erkend dat ze moet maar ook gaat veranderen. Wat voor structuur
er gaat komen is nog onduidelijk want de meningen worden nu geinventariseerd en
uiteindelijk zal er door de leden besloten moeten worden of de voorgestelde veranderingen
akkoord zijn. Men verwacht dat deze besluitvorming in voorjaar 2013 gaat plaats vinden.
Jullie begrijpen dat ik een enorm voorstander ben van een meer democratische vereniging .
Tijdens de vergadering heb ik mijn menig gegeven dat ik vind dat het niet zo kan zijn dat het
KNGF nog langer de belangen van ALLE fysiotherapeuten kan behartigen. Men zal m.i.

moeten segmenteren om de verschillende belangen/stromingen voldoende te kunnen
vertegenwoordigen waardoor de leden zich ook kunnen vinden in het beleid van hun
vereniging. Ik denk dat net als in het bedrijfsleven er onderscheiden moeten worden gemaakt
in werknemers, werkgevers en kleine zelfstandige. ( Ik geef maar een voorbeeld van een
verdeling , ik sta open voor iedere betere verdeling)
Ik geloof niet in een mastodont van een vereniging waarin zoveel stromingen
vertegenwoordigt zijn waardoor er uiteindelijk geen beleid ontstaat.
Helaas kreeg mijn idee niet veel steun bij mijn andere 14 collega’s die toch merendeels
kiezen voor 1 grote sterke vereniging……..wij zullen zien wat het KNGF besluit mijn menig
mag duidelijk zijn.

VGZ
Gisteren heb ik een goed gesprek met VGZ gehad aangaande de marketingtool welke wij als
beroepsgroep bezitten en aan de markt wensen aan te beiden. Aanwezig waren Els vd
Lee, Marloes vd Waarde en Gert Dingemans namens VGZ.
Op zich heeft VGZ interesse om met de beroepsgroep een polis te ontwikkelen, echter heeft
zoiets tijd nodig en zoiets is absoluut niet nu nog te realiseren voor 2013. Men is zich wel
degelijk bewust van de kracht van onze positie in de markt. Wij hebben het kontakt met hun
klanten en dit bied perspectief.. Ik heb aangegeven dat wij,het KNGF en ik, dit jaar er voor
gekozen hebben om aan het einde van het jaar de aangeboden polissen tegen het licht aan
te houden en deze dan te beoordelen of deze in de goede dan wel slechte polis rij komen te
staan.. Deze actie zal niet meer mijn initiatief zijn maar door het KNGF worden
uitgevoerd. Om die reden kan en wens ik nu geen afspraken te maken met ZV die interesse
hebben in onze marketing tool. Overigens is VGZ alleen geïnteresseerd in een prefered
polis wanneer er niet meer dan met drie zorgverzekeraars zo’n afspraak gemaakt gaat
worden.
In ieder geval zal ik de dialoog met VGZ open houden en hoop ik dat het KNGF aanschuift.

Menzis
Vorige week heb ik met Hans Plattel gesproken. Deze heeft mij gevraagd om de dialoog
welke vorig jaar september reeds ter sprake kwam, waarbij onderzocht zou worden hoe
SOEP verslaglegging zou kunnen bijdragen tot het verlichten van de administratieve lasten.,
opnieuw bij ons KNGF aan te kaarten. Ik heb ondertussen het KNGF laten weten van dit
verzoek van Menzis en ik hou jullie op de hoogte wat er gaat gebeuren.

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de hoge
administratieve lastendruk bij fysiotherapeuten. (2012Z14445)
Deze vragen zijn gesteld na de uitzending van Een Vandaag.

Als u leest hoe VWS/Minister denkt over ons dan schieten mij de tranen in de ogen en ik
hoop dat het KNGF stevig gaat reageren op deze antwoorden. Vooral de constatering dat de
Ft meer moeten gaan automatiseren en dat we moeten stoppen met papieren dossiers…..

Bij deze de antwoorden, lees en huiver…..

Hebt u kennisgenomen van de tv-uitzending waarin fysiotherapeuten alarm slaan over de
hoge administratieve lasten waarmee zij worden geconfronteerd?
1 Ja.
3 Hebt u kennisgenomen van het manifest «Alarmfase rood, fysiotherapie in nood»?
3 Ja.
2 Herkent u zich in de stelling dat er van de tien behandelingen twee opgaan aan
administratieve handelingen? Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen?
4 Hoe beoordeelt u de stelling van fysiotherapeuten dat zorgverzekeraars veel informatie
opeisen en dat de vertrouwelijkheid tussen patiënt en fysiotherapeut geweld wordt
aangedaan?
2 en 4. Zorgverzekeraars moeten vooraf helder zijn over de criteria op basis waarvan ze
contracten met fysiotherapeuten afsluiten, zodat iedereen goed weet waar hij aan toe is.
Zorgverzekeraars hebben een wettelijke plicht om zorg in te kopen en daarbij aandacht te
besteden aan de kwaliteit van de zorg die zij inkopen. Het systeem zoals we dat nu hebben,
nodigt de fysiotherapeut uit om de beste kwaliteit te leveren, en de zorgverzekeraar om de
beste zorg te contracteren. En dat is in het voordeel van de patiënt.
Ik vind het van groot belang dat een zorgverlener voldoende tijd kan besteden aan datgene
waarvoor hij is opgeleid: het leveren van zorg. Ik begrijp dat het registreren van
kwaliteitsgegevens ervaren wordt als een administratieve belasting voor fysiotherapeuten die
ze graag zo laag mogelijk houden. Ook zorgverzekeraars geven aan administratieve lasten
tot het noodzakelijke te willen beperken. Maar ze hebben wel gegevens nodig, niet alleen
met het oog op de zorginkoop, maar ook om ingediende rekeningen te kunnen beoordelen.
In de praktijk blijkt dat een deel van de problematiek van de administratieve druk goed is op
te lossen door automatisering. Veel indicatoren kunnen bijvoorbeeld direct uit elektronische
patiëntendossiers van de fysiotherapeuten worden gehaald. Dit systeem bestaat echter nog
niet heel lang. Ik kan me dan ook voorstellen dat het voor therapeuten nog geen gewoonte is
om gegevens digitaal in te voeren in plaats van een papieren dossier te schrijven. Daardoor
kan het zijn dat er nu meer tijd nodig is voor documenteren van behandelingen dan wanneer
men eenmaal gewend is aan deze vorm van registreren.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat verzekeraars en fysiotherapeuten in hun contracten
afspraken maken over het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten.
Overigens wil ik benadrukken dat er op dit gebied al veel wordt gedaan door zowel
fysiotherapeuten als verzekeraars. Een aantal voorbeelden zijn onder andere te vinden in het

standpunt van het KNGF naar aanleiding van de door u genoemde uitzending van
EénVandaag.
5 Hoe beoordeelt u de stelling van fysiotherapeuten dat zorgverzekeraars ongebreideld met
patiëntgegevens mogen doen wat hen goeddunkt? Is het uitvragen van deze gegevens
noodzakelijk voor de zorginkoop en de kwaliteit? Zo nee, welke rol ziet u voor uzelf bij het
beschermen van de privacy van de patiënten?
5 Zorgverzekeraars zijn, net als iedereen in Nederland, gehouden aan wettelijke bepalingen
voor privacy vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarop houdt het CBP
toezicht.
Voor het verdere antwoord op deze vraag verwijs ik u naar de antwoorden op Kamervragen
van de leden van Gerven en Leijten (beiden SP) over de handelwijze van zorgverzekeraar
Achmea om het aanleveren van patiëntengegevens door fysiotherapeuten aan derden te
verplichten (ingezonden 3 april 2012).
Bron: MinVWS

Collega’s nogmaals mijn verzoek om de updates naar zoveel mogelijk collega’s
door te sturen zodat ook hij/zij weet heeft van waar ik mee bezig ben. Wil
je zelf de updates (kosteloos) ontvangen, mail dan naar :

