Update 95

Fysiotherapie op Eenvandaag!

Beste collega’s,

Zonder dat ik het wist , of door Eenvandaag om een mening te zijn gevraagd, kreeg ik te horen dat Eenvandaag
gisterenavond opnieuw een uitzending besteed had aan fysiotherapie. Dit keer gaat het over de groep van
chronische patiënten waarvoor zorg onmogelijk te betalen wordt omdat ze de eerste 20 behandelingen zelf
moeten betalen en deze basis zorg ook nog de patiënt 350 euro eigen risico kost.

Kijk om de uitzending te zien op:

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/bezuinigingen-in-dezorg/45851/fysiotherapie_te_duurpatienten_blijven_weg

Op het internet zie ik gelijk weer aller hand positieve en negatieve reacties over deze uitzending verschijnen.
Laten we als beroeps groep allereerst blij zijn dat er opnieuw aandacht is voor de problematiek en laten we ons
vooral realiseren dat de media en de bevolking niet geïnteresseerd zijn in de benarde situatie waarin onze
beroepsgroep zich bevindt. Nieuws wordt geschreven uit het belang van de consument / bevolking. Dus wat mij
betreft dank ik Eenvandaag voor het opnieuw ter tafel brengen van de problemen in de fysiotherapie.

Wanneer je hiervan bewust bent dan moet je een dergelijke uitzending ook vanuit die ogen beoordelen en
wanneer je gevraagd wordt om mee te doen ook hier op verdacht zijn. Dus collega’s val nu niet over de collega’s
en onze voorzitter Eke Zijlstra heen alsof zij een verkeerd beeld geschetst hebben. Probeer voor jezelf te
realiseren dat 99% van de Nederlandse bevolking niet meer begrijpt wat chronisch en niet chronisch is en
wanneer er wel of niet aan het Eigen Risico wordt “gegeten”. Laat staan dat je dit als fysiotherapeut, in een 6
min durende uitzending , welke je zelf niet redigeert, het wel aan het Nederlandse volk duidelijk kan maken.
Daar zul je een publieks campagne voor moeten inzetten. Maar dat gaat Eenvandaag terecht niet voor ons
doen…..Dat zullen we zelf moeten doen.

Ja ik ben blij dat het probleem van de chronische patiënt voor het voetlicht is gekomen ( onafhankelijk of
chronische zorg nu wel of niet langer in basis verzekering blijft ). Ja u heeft ook gelijk dat er in de reportage een
fout beeld geschetst werd met een 35 euro vergoeding per zitting en dat het er op lijkt dat bij alle

fysiotherapeutische interventie eerst 20 behandelingen zelf moeten worden betaald en dat er ook nog eerst 350
euro eigen bijdrage moeten worden afgedragen.
Maar het belangrijkste is dat we opnieuw in het nieuws zijn geweest, hoe vaker hoe beter. Zal de uitzending
bijdragen dat er minder leegloop gaat ontstaan binnen onze praktijken? NEE, eerder zal het tegendeel gebeuren
want de gewone luisteraar is nogmaals in zijn mening versterkt dat fysiotherapie duur is, ook al is die luisteraar
toevallig een AV polis en geldt het niet voor hem.

Deze denkfout dat de fysiotherapie voor de patiënt te duur wordt, wordt als maar door de politiek ,
zorgverzekeraar en ook onbewust door de media verstevigd. Maar collega’s, daar kunnen wij als groep toch
gezamenlijk wat aan doen. Laat het KNGF een goede publieks campagne organiseren waarbij wij als individuele
therapeuten ook ons steentje kunnen bijdragen. Het KNGF heeft miljoenen euro’s in kas en zal deze moeten
gaan gebruiken om de publieke opinie te gaan veranderen, ons KNGF heeft toch ook een sociaal economische
taak.

IK ROEP BIJ DEZE HET KNGF OP OM PUBLIEKS CAMPAGNES IN HET LEVEN TE ROEPEN WAARDOOR
DUIDELIJK WORDT WAT FYSIOTHERAPIE NU WERKELIJK KOST !!!! KNGF HELP MEE DE LEEGLOOP
BINNEN DE PRAKTIJKEN TE STOPPEN. Dit is niet de taak van de media maar wel degelijk een taak van ons
KNGF.

We hebben als KNGF voldoende geld de afgelopen jaren gestopt in verdieping van ons vak en onze
verslaglegging. Het wordt nu tijd dat we die geïnvesteerde gelden en tijd gaan gebruiken waarvoor ze bedoelt
zijn, het behandelen van de patiënten, maar dan moeten we als beroepsgroep wel duidelijk maken waar we hemhaar mee kunnen dienen en wat het de patiënt daadwerkelijk kost.

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

