ZEGT HET VOORT!!

FYSIOTHERAPIE OP DE BARRICADEN!!

Update 91
De presentatie van het rapport 'FYSIOTHERAPIE IN NOOD' vindt plaats op vrijdag 26 april van 16.00 18.00 uur in het Novotel in Den Haag (Hofweg 5-7,2511 AA). Meld je aanwezigheid op 26 april
bij: www.zorggeenmarkt.nl/bijeenkomst !!!
BE THERE!!!
WORDT DE KEUZEVRIJHEID VAN JOUW PATIENTEN BINNENKORT BEPAALD DOOR HUN
ZORGVERZEKERAAR?
WORDT DE FYSIOTHERAPIE EENHEIDSWORST DOORDAT HET KABINET KEUZEVRIJHEID EN
RESTITUTIE AFSCHAFT?
Op 8 juni 2013 ZAL DE GROOTSTE ZORGDEMONSTRATIE GEHOUDEN WORDEN. MEER INFO VOLGT!!

Beste collega's,

Op 4 april 2012 schreef ik in update 44:

Wanneer gaat Nederland de barricaden op?
Soms verlang ik wel eens terug naar de jaren ’60 ( Ja ik ben al zo oud…smile) In die tijd kwam de bevolking nog
op voor hun idealen, het verkrijgen van inspraak/emancipatie en vrijheid. Wij zijn de laatste jaren in een
tijdsgeest beland waarin er steeds meer van onze vrijheden verdwijnen op een directe en soms indirecte manier.
Ik vraag me weleens af , wat moet er gebeuren voordat de Nederlander weer de barricades op gaat? Moet
daarvoor....
-

De benzine boven de 2 euro de liter worden?

-

De BTW resp 10% of 25% worden?( laag en hoog tarief)

-

De vrijheid van het kiezen van uw eigen zorgverlener bepaald wordt door de zorgverzekeraar?

Nou voor die laatste zal het zeker niet het geval zijn want met de slechte restitutie voorwaarden voor
ongecontracteerde zorg was er geen beweging bij publiek en zorgverleners. Nu minister Schippers in al haar
wijsheid dreigt te besluiten om de zorgverzekeraar te ontslaan van zijn zorgplicht, want dan zouden we een echte
markt krijgen…... zie ik ook geen beweging, zelfs niet in de media. De ZV was altijd nog verplicht om een
fatsoenlijk restitutie tarief te betalen. Dit tarief zou dan geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke zorg
overal te kunnen verkrijgen. Dat deze voorwaarde al door Menzis aan zijn laars gelapt werd bleek wel uit het
restitutie percentage van 60%. Achmea maakte het nog gekker, althans voor de fysiotherapeut want die hebben
het lef slechts 14,50 euro per zitting te vergoeden voor ongecontracteerde zorg en 80% voor de rest van de
ongecontracteerde zorg.

Dat de burger niet door heeft wat er dreigt aan te komen kan ik mij nog voorstellen maar dat wij als
fysiotherapeuten dit nog langer pikken is voor mij onbegrijpelijk.

In 2012 vroeg ik me nog af wanneer we in aktie zouden komen.....nu weet ik wanneer......
Op 8 juni 2013 zal de grootste zorgdemonstratie georganiseerd worden.

8 juni is op een zaterdag en u kunt er dus bij zijn zonder dat uw patiënt hiervan de dupe is, dus noteer nu al in uw
agenda

Investeer in uw toekomst en kom 8 juni.....meer informatie over waar en hoe laat volgt zo spoedig mogelijk

Bij deze de voor aankondiging:

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

Vooraankondiging zaterdag 8 juni 2013: grootste zorgdemonstratie ooit?
Thuiszorgmedewerkers pikken de enorme kaalslag van het kabinet-Rutte op hun vak en op de zorg niet. De
eerste stap is gezet op zaterdag 6 april, 6000 thuiszorgmedewerkers hebben massaal actie gevoerd in Den
Haag, de grootste thuiszorgdemonstratie ooit in Nederland. Het plan om 1,1 miljard te bezuinigen op de
huishoudelijke zorg, is absoluut onrealistisch. Redenen genoeg om in actie te komen: op zaterdag 8 juni 2013
zal de grootste zorgdemonstratie ooit wordt georganiseerd. Het comité Zorg Geen Markt steunt ook deze
manifestatie en roept iedereen op 8 juni mee te doen. Naast thuiszorgmedewerkers, worden alle medewerkers
in de langdurige zorg opgeroepen om mee te doen op 8 juni!
Nadere informatie volgt op korte termijn...

ONDERZOEKSRAPPORT FYSIOTHERAPIE IN NOOD
Het vorig jaar gehouden onderzoek onder fysiotherapeuten is de afgelopen maanden uitgewerkt. Uit een eerdere
bijeenkomst van het comité "zorg geen markt" waar de voorlopige uitslagen van de enquête besproken werden

was al duidelijk dat er zaken fout gaan in de zorg die zorgwekkend zijn. Ik ga niet op de uitslagen van de enquête
vooruit lopen maar zo gauw ze publiekelijk zijn zal ik ze in de update plaatsen.
Het onderzoeks rapport wordt in ieder geval op 26 april aangeboden aan minister Schippers.

Dit stond in de “Zorg geen markt” nieuwsbrief van april 2013

Eerste lijn signaleert afname noodzakelijke zorg
Presentatie en overhandiging van het onderzoeksrapport: Fysiotherapie in Nood; "Onze handen zijn voor
patiënten, niet voor het toetsenbord", op 26 april 2013 in Den Haag
Door de gevolgen van toenemende regeldruk en concurrentie komt het behandelen van patiënten door de
fysiotherapeut steeds meer in de verdrukking. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport 'Fysiotherapie in
Nood', gebaseerd op een grootschalige enquête onder ruim 2000 fysiotherapeuten. Het onderzoek is uitgevoerd
door het comité 'Zorg Geen Markt' in samenwerking met de initiatiefgroep Amsterdam 'Manifest Fysiotherapie'.
De presentatie van het rapport 'Fysiotherapie in nood' vindt plaats op vrijdag 26 april van 16.00 - 18.00 uur in het
Novotel in Den Haag (Hofweg 5-7,2511 AA).
Graag willen wij het onderzoeksrapport 'Fysiotherapie in nood' op 26 april aanbieden aan minister Schippers van
VWS, Achmea Zorgverzekeringen en Eke Zijlstra, voorzitter KNGF. Dit is het moment om met hen in discussie te
gaan over de fysiotherapie in nood! Zowel uit het onderzoek, als ook uit signalen van huisartsen komt naar voren
dat patiënten, vooral uit armere delen van de bevolking, noodzakelijke zorg, waaronder fysiotherapie mijden. Ook
vertegenwoordigers van Reumabond, ouderenbonden en de LHV zijn uitgenodigd. Fysiotherapeuten, huisartsen,
wijkverpleegkundigen en andere medewerkers uit de eerste lijn, meldt uw aanwezigheid op 26 april
bij: www.zorggeenmarkt.nl/bijeenkomst

Vorig jaar is naast dit onderzoek ook nog een manifest opgesteld welke u kon ondertekenen en welke uiteindelijk
tot meer aandacht voor onze zaak heeft geleid met o.a. een uitzending op eenvandaag. Klik op onderstaande link
om die uitzending te zien.

http://www.fysiotherapieinnood.nl/page.php?6

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

