Update 61

Breaking news NZa

Collega’s

Uitnodiging gesprek NZa
Dank jullie voor jullie steun de afgelopen maanden.
Twee maanden geleden heb ik jullie laten weten dat ik een brief aan het NZa gezonden
had waarin ik mijn bezwaren, aangaande de contractering fysiotherapie en de machts
ongelijkheid tussen de partijen in de zorgmarkt, op papier gezet heb. Velen van jullie hebben
mijn voorbeeld gevolgd door mijn brief door te zetten aan het NZa en de politieke partijen of
door zelf een eigen versie te schrijven. Ook het KNGF heeft als maar getracht de NZa te
bewegen tot een dialoog. Mensen onze gezamenlijke pressie op het NZa en op de politiek
heeft succes gehad want ik heb een uitnodiging van de heer Langejan gehad om op
donderdagmiddag 29 november een gesprek te hebben. Bij dit gesprek zijn ook onze
voorzitter KNGF , Eke Zijlstra en collega Eric Saedt uitgenodigd. Naast dhr Langejan zal ook
dhr M Mulder ,dir Zorgmarkten Cure, aanwezig zijn.

Helaas heb ik op de door mij gestelde vragen nog geen antwoord gehad maar u begrijpt dat
ik die antwoorden graag schriftelijk wil ontvangen voor aanvang van de vergadering.

Eén zwaluw brengt zeker in dit geval geen voorjaar. Maar ik ben blij om het standpunt van
een overgroot deel van mijn collega’s te mogen verkondigen aan de NZA en naar ik hoop in
de toekomst naar de politiek toe. Eric Saedt en ik weten wat het betekend om op te moeten
boksen tegen machtsimperiums zoals de huidige ZV. Dat de ZV (mis)gebruik maakt van de
aan hun toegedichte macht is niet vreemd maar ik sta niet toe dat de politiek zich blijft
verschuilen achter de woorden: “Dat moet de markt oplossen….”

Kabinetformatie
Ik hoor dat er gefluisterd wordt dat Edith Schippers hoogstwaarschijnlijk aanblijft als minister
van Volksgezondheid. Lees daarvoor http://www.nu.nl/politiek/2943109/asscher-vicepremierpvda-in-nieuw-kabinet.html Dit betekend mi. dat men het idee van marktwerking in de zorg
voort zet. Laten we hopen dat de politiek ( PvdA ) wel begrepen heeft dat als er een markt

moet ontstaan dit alleen kan op basis een gelijkmatige machtverdeling en de regierol weg
moet bij de ZV.

Nogmaals dank
De laatste maanden krijg ik grote hoeveelheden steunbetuigingen van jullie binnen voor mijn
acties. Dank jullie daarvoor deze doen mij goed want zoals ik al vertelde ik zie veranderingen
ontstaan binnen het KNGF kantoor en laten we hopen dat dit gesprek met het NZa ons in
ieder geval wat beter op de kaart zet. Dit alles geeft mij de motivatie om door te zetten.

Wat echter ook moet gebeuren is dat jullie, als mijn collega’s, actief mee moeten gaan
werken aan de eindejaar consument voorlichting acties, welke naar ik verwacht door het
KNGF gevoerd gaan worden. U kunt er in ieder geval zeker van zijn dat mannen als Robert
Versteegh en Robert Hoogland met hun organisaties er al klaar voor staan en mocht er om
de één of andere reden toch een kink in de kabel bij het KNGF zou komen, dan nkunt u bij
Robert & Robert terecht en ook ik ga mijn uiterste best doen om mijn actie van vorig jaar in
Oost Nederland naar u in geheel Nederland door te zetten. Ik heb gelukkig een aantal
betrokken collega’s bereid gevonden mij te helpen bij deze klus wanneer het nodig is.
Natuurlijk verwacht ik dat deze eindejaar actie van mijn zijde nooit meer nodig is en onze
marketingkracht vanaf 2012 ook door onze branche organisatie KNGF uitgedragen wordt,
waardoor wij mogen hopen dat wij als beroepsgroep in het komende voorjaar reeds aan
mogen schuiven bij de ZV om de contractering 2014 in goede banen te leiden voor
consument, fysiotherapeut en zorgverzekeraar……..

Henk Jansen

Collega’s probeer nog zoveel mogelijk collega’s mijn updates door te sturen zodat ook
zij mee kunnen doen tijdens de laatste maanden. Gewoon een mailtje ,met de vraag
dat u mijn updates wil volgens, aan

info@fysiotherapieinnood.nl
of
info@curtain-hardware.com
en ik schrijf u bij in de mailinglijst

