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Collega’s wat kort nieuws,

De Telegraaf
Vandaag , 19 november 2012 , staat op de voorpagina telegraaf

Basispakket verder versoberd
door Jan-Willem Navis

DEN HAAG De basisverzekering voor ziektekosten wordt de komende jaren flink uitgekleed. Onder meer
psychische hulp, de fysiotherapeut en de osteopaat worden vanaf 2015 waarschijnlijk niet
meer vergoed.

U zult als insider denken wat is dit voor achterhaald nieuws….niet chronische
fysiotherapie zit al niet meer in het basispakket… Toch zit hier aan adder onder het
gras want opnieuw staat fysiotherapie en zijn vergoedingen in een foutief daglicht
waardoor mensen steeds meer de indruk krijgen dat fysiotherapie niet meer betaald
wordt door de zorgverzekeraar.
Afgelopen jaar hebben we zo’n zelfde opinie misvatting gehad welke veroorzaakt is
door foutieve voorlichting door de media en welke natuurlijk niet terug gefloten werd
door de zorgverzekeraar. Door deze onvolledige verslaggeving dachten grote
groepen Nederlanders dat het bezoek aan de fysiotherapeut van het eigen risico af
ging, met als resultaat dat we afgelopen jaar een terug loop van het aantal zittingen
gehad hebben welke , afhankelijk van de regio en buurt , varieerde tussen de 10%
tot wel 40%. Afgelopen jaar hebben wij als beroepsgroep gefaald om het publiek
goed te instrueren, dit neem ik het KNGF kwalijk maar ook ons zelf, wij hadden in elk
geval ook zelf advertenties in de krant kunnen plaatsen om het publiek, onze klanten,
correct te informeren en ze te wijzen op hun rechten.

Wat er vandaag heeft plaats gevonden stemt mij positief want direct na deze
publicatie hebben een aantal fysiotherapeuten en het KNGF direct richting de
Telegraaf redactie gereageerd en zoals het nu lijkt met succes. Vanmiddag heb ik
nog met Eke Zijlstra gesproken en hij heeft een interview gehad met de Telegraaf
tevens is aan de alerte collega’s door de Telegraaf te kennen gegeven dat men een

rectificatie morgen, dinsdag, op de voorpagina gaat plaatsen……nu kennen Eke en
ik de pers wel langer dus nu is het de vraag of het de voorpagina haalt ( zaak
Marianne Vaatstra zal de voorpagina wel opeisen ) en of de woorden van Eke wel
correct geïnterpreteerd worden.
Wil je het artikel in de Telegraaf lezen klik dan de link aan

http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/21092261/__Basispakket_de_komende_jar
en_verder_versoberd__.html

Informatie/communicatie is in deze moderne tijd zo belangrijk en wij als
beroepsgroep zullen in de begroting KNGF voor de komende jaren substantieel
hogere bedragen moeten gaan reserveren om onze boodschap naar buiten te
brengen. Leden van het KNGF geef dit door binnen u RGF zodat we dit ook gaan
agenderen op de AV KNGF.
Bij het herstructureren van de vereniging structuur hoort ook een herbeoordeling van
budgetten. Die van PR zal veel hoger moeten worden.

VGZ
In update 63 melde ik jullie het goede nieuws aangaande de VGZ “Fysio Optimaal
Verzekert” polis. Ik melde daarin al dat Robert Versteegh deze had kunnen uit
onderhandelen voor zijn Fys Optima praktijken, ik riep het KNGF toen op om ook aan
de onderhandeling tafel met VGZ te gaan om deze polis voor alle KNGF leden te
mogen voeren. Ik heb u al gemeld dat het hoogstwaarschijnlijk voor een branche
vereniging niet zo maar mogelijk is reclame te gaan maken voor 1 polis . Het KNGF
was bereid het te overwegen en heeft zelfs hun NMa jurist op de zaak gezet. Deze
kwam tot de conclusie dat deze actie niet NMa proof is. Dit keer geef ik hem gelijk.
Maar voordat het KNGF zijn besluit had kunnen nemen was dit besluit al overbodig.
De dag na het uitkomen van mijn update heeft VGZ laten weten geen verdere
uitbreiding te willen doen dan de toegezegde polissen voor de Fys Optima praktijken.
Even voor de duidelijkheid ik begrijp in deze ook het standpunt van VGZ, men wil het
als experiment zien en men durft deze niet te groot te maken aangezien men niet
kan overzien wat voor rendement uit deze polis gaat komen. Toch ben ik tevreden
want VGZ heeft het lef om dit product in de markt te zetten. Het is nu aan de Fys
Optima praktijken om te laten zien dat wij als beroepsgroep doelmatig kunnen
handelen en aan het KNGF de taak om met VGZ om tafel te gaan zitten en het
experiment te samen met Robert Versteegh te monitoren. Hopelijk zal de gehele
beroeps groep dan uiteindelijk kunnen profiteren van de uitkomsten van dit
experiment

Eindejaars campagne
Dagelijks krijg ik vragen wanneer de polis advies lijsten 2013 uitkomen. Ik verwacht
dat ik die begin volgende week kan presenteren en ik hoop ook dat het KNGF tegen
die tijd klaar is met zijn selectie. In ieder geval krijg u op zeer korte termijn info van
het KNGF over het pakket van informatie tools welke het KNGF zijn leden ter
beschikking stelt.
Het KNGF was voornemens om de publiciteit te zoeken midden December. Dit is
volgens mij en ook velen van jullie veel te laat. Tot op heden heb ik het KNGF tot
twee keer laten weten dat de actie vroeger moet starten. Nu al zijn klanten aan het
polis afsluiten, onze campagne moet niet als mosterd na de maaltijd worden
aangeboden, daar is hij veel te duur voor. Ik hoop dan ook dat aan ons verzoek
gehoor gegeven wordt.

Bezoek NZa , dhr Langejan.
Zoals reeds eerder gemeld heb ik een uitnodiging ontvangen van de heer Langejan (
NZa) om donderdag 29 november een gesprek te hebben. Ook heb ik jullie mijn
tweede brief aan dhr Langejan , in update 57 laten lezen. Helaas heb ik op deze
vragen tot op heden geen antwoord ontvangen, alleen dat dhr Langejan deze in het
gesprek wil toelichten. Hier ben ik niet tevreden mee aangezien ik uitspraken op
papier wil hebben. Ik zal om die reden voor de derde keer mijn verzoek tot schriftelijk
beantwoording aan dhr Langejan stellen morgen.

Collegiale groet
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….
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