Update 88
STUUR JE PROTESTBRIEF AAN DE NZA VAN 2012 AAN HET KNGF!
STEUN HET KNGF IN DE PROCEDURE MET DE NZA!
kijk hieronder naar het emailadres van de procedurevoerder!
VUL DE PETITIE IN VOOR VRIJE ZORG EN GOEDE RESTITUTIETARIEVEN!
Beste collega’s,

In update 86 heb ik u laten weten dat ik navraag heb gedaan bij de NZa wat men aan de misstanden in de
contractering 2013 gedaan heeft. Hierop heb ik uiteraard nog geen antwoord, zo gauw er een antwoord is laat ik
dat uiteraard weten.
Echter er loopt al veel langer een procedure welke KNGF tegen het NZa aangespannen heeft. Hierbij heeft het
KNGF onze hulp nodig. Nu wil het KNGF liefst vandaag nog weten wie van jullie vorig jaar een protestbrief aan
het NZa gezonden heeft. Ik heb van 130 collega’s een CC ontvangen van de verstuurde protest brief, echter door
de diefstal van vorige maand ben ik die kwijt. Het KNGF wil nu graag een kopie van die verzonden protestbrieven
aan het NZa verzamelen en deze ter onderbouwing van het bezwaar aan de landsadvocaat sturen.
Ik werk hier graag aan mee en ik verzoek jullie die brief aan dhr Langejan op te zoeken en aan de KNGF
advocaat te sturen. Doe dit aub want het is in ons gezamenlijke belang.
Het KNGF verzocht mij volgende in de update op te nemen

Procedure KNGF tegen NZa
Zoals jullie weten voert het KNGF nog steeds een procedure tegen de NZa over een aantal onderdelen van het
gedrag van verzekeraars. Op de website van het KNGF is daar meer informatie over te vinden. Deze procedure
gaat een nieuwe fase in. Op korte termijn moet het KNGF reageren op het formele antwoord dat de NZa via de
landsadvocaat heeft gegeven. Het KNGF zou dat antwoord ( in de procedure heet dat repliek ) graag
onderbouwen met de 130 klachten die jullie bij de NZa hebben ingediend. De klachten heb ik door de diefstal niet
meer in mijn archief en ook het KNGF niet.
Daarom is de vraag of een kopie van jullie klacht uiterlijk morgenochtend om 9.00 uur zouden willen sturen naar
Frederik Schutte, de jurist die deze procedure voor het KNGF voert. Zijn E mail adres is:schutte@brabers.nl

Gesprek met onze voorzitter Eke Zijlstra
Vorige week heb ik met de voorzitter zo’n kleine twee uren een gesprek gehad aangaande de 5 punten welke ik
in update 87 benoemt heb. Het gesprek was opnieuw constructief echter het zal nog een twee weken duren
alvorens Eke concrete antwoorden kan geven. Dus hier kom ik tzt op terug.

Heeft u de enquete al ingevuld?
Zo niet? Doe dat dan nu….

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

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

