Update 86

Navraag bij NZa naar fouten in contractering 2013

We zijn een 4 tal maanden verder en van dhr Langejan ,
bestuursvoorzitter NZa, heb ik na ons gesprek in November 2012 niets
meer vernomen. Om die reden heb ik woensdag een mail gezonden
gericht aan dhr Langejan en navraag gedaan of hij wat met de door mij
aangeleverde informatie gedaan heeft en zo ja, wat de uitkomsten van
dit onderzoek zijn.

Geachte Hr. Langejan,

Tijdens het bezoek van de KNGF een collega en mij aan uw kantoor,
afgelopen november, hebben wij o.a. gesproken over de misstanden die
er zijn bij het tot stand komen van de zorgmarkt en de wijze waardoor wij
als beroepsgroep fysiotherapie benadeelt worden door de
onevenwichtige macht van de Zorg Verzekeraars.

Aan het einde van de vergadering heb ik u een overzicht gegeven
waarop zorgverzekeraars vermeld stonden en het respectievelijke
restitutie percentage die ze in 2013 vergoeden wanneer een
ongecontracteerde zorgverlener zou worden bezocht door hun klant. Dat
de percentages voor restitutie te laag zijn was volgens u niet relevant
gezien de koers welke onze huidige minister vaar,t waarbij restitutie van
1 euro al voldoende zou zijn. Ik ben het niet met de minister en u eens in
deze en de uitspraak van het hof in Den Bosch laat zien dat ook de
rechterlijke macht zijn twijfels heeft bij het standpunt van de minister.
Maar ook deze discussie shuif ik nu terzijde.
Op dit overzicht van zorgverzekeraars waren 7 zorgverzekeraars in rood
afgedrukt. Deze verzekeraars hadden op 28 november 2012 nog steeds
geen uitspraak gedaan of en zo ja welk bedrag of percentage de
restitutie zou zijn voor 2013.

Ik heb u toen aangegeven dat het niet mogelijk kan zijn dat een klant een
contract voor een jaar af moet gaan sluiten op een moment waarop de
zorgverzekeraar niet eens aangegeven heeft wat en hoeveel hij vergoed.
Er vanuit gaande dat u dit ook als een niet onbelangrijk achter houden
van informatie voor de klant/patiënt ziet, neem ik aan dat u een
onderzoek hebt gestart naar het in gebreke blijven van deze
zorgverzekeraars. Het voorval Achmea <> Slootervaart zal u niet
onbekend in de oren klinken. Hier heeft Achmea bakzeil gehaald en de
klanten de kans gegeven een andere verzekering af te sluiten. Wat
echter met de gedupeerden van deze verzekeraars: ( Stonden in rood )
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De klanten van deze ZV hebben mogelijk een polis afgesloten in de
veronderstelling dat niet gecontracteerde zorg volledig vergoed wordt en
worden nu geconfronteerd met nabetalingen van substantiële bedragen.
Het lijkt mij dat ook u vindt dat de klanten van de desbetreffende
zorgverzekeraars op de hoogte gebracht worden van deze foute
procedure en ze daarna gecompenseerd worden wanneer ze gedupeerd
zijn
In afwachting van uw reactie
Hoogachtend

H.M. Jansen

Ik ben benieuwd of er werk van gemaakt is bij het NZa .
Naast de mail aan de NZa, stuur ik deze update ook naar alle
persbureaus en ik ben benieuwd of die hier wel op gaan
reageren……want het is wel degelijk nieuws, er was ook voldoende
interesse voor de affaire Slootervaart versus Achmea
Mvg
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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