Update 87
Beste collega’s
Petitie “ Ik ben voor keuze vrijheid in de zorg “
Het lijkt er op dat heel Nederland wel ziet dat de zorg volledig uitgekleed wordt en wij
allemaal zeggen dat we dat niet willen, maar onze wijze politici hebben sinds een
aantal jaren het woord “ de markt “ ontdekt. Met deze heilige woorden verdekt men
hun eigen onvermogen om de zorgkosten in de hand te houden. Ik heb hier al vaker
bij stil gestaan en laat het hier nu bij. Wel is mij duidelijk dat 80% van de Nederlander
het verder uithollen van de zorg niet ziet zitten, maar aangezien de verkiezingen nog
3 jaren duren kunnen de politieke partijen het electoraat aan hun laars lappen. Het
ergste voorbeeld is wel de PVDA die zijn sociale ziel verkocht heeft aan de VVD in
ruil voor????? Ja voor wat eigenlijk, want wat in het regeer akkoord stond is ook
alweer geschrapt.
Collega’s ik roep jullie op om massaal deze petitie te ondertekenen en als het kan
maak deze ook onder jullie cliënten bekend. Stem tegen de afschaffing van de
restitutie polis…..niemand wil toch straks naar een arts of therapeut gestuurd worden
die de zorgverzekeraar aanwijst. De selectie van een goede zorgaanbieder gebeurd
alleen op basis van GELD en niet kan kwaliteit, maar dat ziet onze minister niet want
dat kan je allemaal goed vastleggen en er op sturen en nog meer van die bla bla bla.
Om in de woorden van bondscoach van Gaal te blijven: “ Mv Schipper bent u nu zo
dom …..of ben ik nu zo intelligent…...” . Ik doe u nu al een voorspelling wat een
medisch onderzoeker later voor gebreken bij gaat vinden. En dan blijkt , mv
Schippers heeft een normaal IQ maar er is door operante conditionering een reflex
ontstaan die er voor zorgt dat gehoor en zicht bij mv Schippers verdwijnen zo gauw
ze geconfronteerd wordt met het woord “zorgmarkt” .

DOE ONZE MINISTER EEN PLEZIER EN GEEF HAAR KANS OP GENEZING
DOOR MASSAAL UW STEM TE LATEN ZIEN / HOREN…… vul de petitie in!!!!!

https://nmt.wufoo.com/forms/petitie-keuzevrijheid-in-de-zorg/

KNGF
Het lijkt er op dat het KNGF zijn verandering van structuur nu verder kan ontwikkelen
door de JA MITS keuze door de leden. Natuurlijk ben ik blij met deze keuze van de
leden maar stoor ik mij wel aan de lage opkomst van de leden bij zo’n belangrijke
stemming. Het toont nog een keer aan dat de getrapte RGF<>KNGF structuur niet
meer van deze tijd is en vervangen moest worden. De JA MITS houdt wel in dat de
mits correct ingevuld moet gaan worden maar ik heb van het KNGF vernomen dat er

ook een aantal leden mogen helpen bij het opstellen van de “MITS” en heb ik
begrepen dat ik zelf daar ook voor uitgenodigd ga worden.
Die uitnodiging neem ik zeker aan en ik hoop dan ook dat wanneer er vanuit deze
klankbord leden groep er stemmen opgaan dat er wat moet veranderen deze niet
alleen gehoord worden bij de KNGF bestuursleden maar dat er ook daadwerkelijk er
wat mee gedaan wordt……het kan niet nog een keer gebeuren dat vlak voor een
definitieve stemronde er opnieuw aan de noodrem getrokken moet gaan worden
zoals twee weken geleden.

Gesprek met Eke Zijlstra
Morgen middag ben ik weer in Amersfoort en hebben Eke en ik een gesprek over
een aantal zaken welke ik i dit gesprek antwoorden op mijn mail van 2 januari die
nog niet gegeven zijn dan wel een update van wat er aan gebeurd is.
De onderwerpen die ik in mijn mail van 2 januari bij het bestuur en Eke heb
voorgelegd zijn:
1Uitholling domein fysiotherapeut. ( Dit na de aankondigingen van CZ
aangaande netwerken )
2Het implementeren van onze marketings kracht als fysiotherapeut binnen het
KNGF wat impliceert dat deze ook naar ZV meegenomen gaat worden
3Het budget PR en marketing 2013 in het kader van het feit dat het KNGF nu
ook naar buiten moet communiceren. Ook het KNGF begeeft zich in een markt en zal
andere communicatie middelen moeten gaan gebruiken.
4Opbouwen database auditering bedrijven. ( laten we zeggen een KNGF
keurmerk voor auditbedrijven ) en strategie die KNGF zal volgen om beheersaudit uit
te bannen
5KNGF van Polis Pluim naar Polis Tijger…….

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….
info@fysiotherapieinnood.nl
of
info@curtain-hardware.com

