Beste collega’s
Deze update is 11 juni reeds eerder verzonden.
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Update 97
Gesprek met zorgmakelaar heeft mij overtuigd van de waarde welke ze voor
onze beroepsgroep kan hebben
Fysiotherapie staat klem
Beste collega’s,
Voordat u mijn verhaal over de zorgmakelaar leest vraag ik u eerst de powerpoint
presentatie van “de mier” te bekijken. Deze presentatie heb ik een half jaar geleden
ook geplaatst maar aangezien er nu minimaal 2000 nieuwe lezers bij gekomen zijn
wil ik hem niet aan deze groep onthouden.
Wanneer u zich in dit verhaal kunt vinden dan moet u zich afvragen of u zich zo wilt
laten afschepen dan wel u zelf hier tegen gaat wapenen met bijvoorbeeld het
inschakelen van een zorgmakelaar.

Zorgmakelaar
Gisterenmiddag hebben we een twee uur durend gesprek gehad met dhr. v Berlo en
dhr. Geerts van zorgmakelaar Eldermans&Geerts in Zeist. Op mijn uitnodiging waren
ook bij dit gesprek aanwezig:
KNGF
Bart Pagee ( manager Beleid en Ontwikkeling ) en Marchal
Neuten ( sen beleids medewerker Markt / Marktpositie )
Robert Versteegh
Kitty Bouten
De KNGF en ook Robert Versteegh stonden in de aanloop naar dit gesprek negatief
tegenover het idee ZorgMakelaar omdat men er de meerwaarde niet van inzag. Kitty
Bouten heb ik uitgenodigd omdat ik weet dat Kitty de vinger snel op de pijnlijke plek
weet te leggen. Ik heb alle partijen gevraagd om scherpe vragen te stellen om te
bezien of het juristen duo deze “toets” zou doorstaan.
Het advocaten bureau bestaat uit 9 personen en is alleen sec bezig met
zorgproblematiek. Sinds 10 jaren staan ze een grote groep van apothekers bij en
sinds kort is ook de logopedie massaal bij hun ingestapt. Het kantoor EldermansGeerts hebben een manier van communiceren ontwikkelt welke ACM ( vroeger was
dit de NMa ) proof is. De doelstellingen die ze verwachten te kunnen realiseren
komen betrouwbaar op mij over. Duidelijk is dat ook met deze methode niet over de

prijs van het product gesproken kan worden maar wel over alle randvoorwaarden die
om een contract heen liggen. Men informeert de klanten up to date van de
veranderingen die spelen in het veld en leggen uit wat die veranderingen voor
consequenties hebben binnen onze praktijk, uitgelegd in begrijpelijke taal. Ook
wanneer er gezamenlijke klachten uit de markt komen bekijken zij of de reden van
het ontstaan van de klachten rechtmatig is en zo niet kan men juridische stappen
nemen.
Ik geef een voorbeeld van waar je dan aan zou kunnen denken:
Veel ziekenhuizen vormen gesloten specialistische netwerken, zoals bijv.
schouder-, en rugnetwerken. Aangezien het toetreden tot zo’n groep niet vrij is en
men dus aan een vorm van kartelvorming doet is het de vraag of deze
samenwerkingsvormen wel ACM proof zijn. Het KNGF is tegen dit soort gesloten
netwerken maar heeft niet 1 proefproces opgestart tegen zo’n soort netwerk. Dit is
een voorbeeld van waar een zorgmakelaar ons mee van dienst kan zijn.
Maar ook het KNGF kan door de zorgmakelaar ondersteund worden. Gisterenavond
zat ik bij een RGF bijeenkomst waar Henri Kiers onze nieuwe KNGF visie op kwaliteit
naar voren bracht. Nu herinner ik mij dat we dezelfde Henri Kiers twee jaren geleden
dezelfde lofzang over het nu verguisde Kwaliefy systeem zong. Ook toen
waarschuwde ik in RGF vergaderingen dat wij de kwaliefy als een boemerang terug
om de oren konden krijgen…..wat nu ook het geval is en we nu opgescheept zitten
met het oude kwaliteitsbeleid van de KNGF welke misbruikt wordt door de
zorgverzekeraar in hun beheersaudits. Om dit nu te voorkomen zou het goed zijn
wanneer de zorgmakelaar reeds nu mee gaat kijken wat voor haken en ogen aan
deze nieuwe visie op kwaliteit van het KNGF zitten en we straks niet opnieuw met de
brokstukken van een verkeerd KNGF beleid geconfronteerd worden.
Ook kan de zorgmakelaar strategisch meedenken of deze nieuwe visie op kwaliteit
ons daadwerkelijk de macht terug zal geven om te bepalen wat wel/niet kwaliteit is.
Al met al heb ik veel bruikbare informatie voorbij horen komen welke in mijn strijd
heel goed kan gebruiken. Ik zie dat we veel voordeel kunnen doen wanneer de
zorgmakelaar royaal in het zadel getild gaat worden en dat kan wanneer onze
beroeps groep zich massaal gaat aanmelden. Deze week gaat het KNGF een
officiële reactie geven of zij vinden dat de zorgmakelaar een meerwaarde heeft voor
de vrijgevestigde fysiotherapeut.
Voor de vergadering had Robert een duidelijk NEE standpunt tov het idee van de
zorgmakelaar. Nadat ook Robert wat juridische informatie kreeg waar hij zelf nog
eens goed over na moest denken, heeft hij toegezegd zijn standpunt nogmaals te
overwegen. In ieder geval vonden alle partijen het een leerzame middag.
Ik wacht af wat een ieder voor advies uit gaat brengen maar ik hoop dat we met ons
allen de gelederen gaan sluiten en een positief advies gaan afgeven voor het
aansluiten bij de zorgmakelaar.
In de tweede week is het aantal aangemelde fysiotherapeuten reeds naar 150
gestegen en dagenlijks groeit het aantal. Beste collega’s ik ben er nu stellig van
overtuigd dat deze zorgmakelaar wat voor ons als vrijgevestigde fysiotherapeuten
kan betekenen en dus roep ik u nogmaals op om zich z.s.m. aan te melden op:

fysiotherapie@eldermans-geerts.nl

Fysiotherapie staat klem
Onder deze kop heeft collega Kok van Dorssem op FysioNetwerken een
nieuwsbericht geplaatst.
Wanneer u het eens bent met Kok , onderteken dan de petitie, vandaag waren u
reeds 671 collega’s voor gegaan.
Bij deze de tekst:
Op 8 mei 2013 geplaatst door Kok van Dorssen
Fysiotherapeut, U staat klem?!
Behandelcodes 1850 (screening) en 1860 (onderzoek) kunnen op dezelfde dag
gedeclareerd worden. Code 1000 (behandeling) moet minimaal 1 dag verschillen tov
1850/1860.
Consequenties:
•

Als U behandeld en code 1000 niet gebruikt, dan pleegt U valsheid in
geschrifte! U kunt daarop afgerekend gaan worden.
•
Als U een patiënt naar huis stuurt terwijl U op dat moment iets aan de
(pijn)klacht had kunnen doen, dan kunt U voor de rechter gedaagd worden als
zijnde geen goed hulpverlenerschap!
•
Als U toch goed hulpverlenerschap verleend en de behandelcode 1000 een
dag later declareerd (o.i.d.) dan pleegt U valsheid in geschrifte!
Ik wil deze onrechtvaardige maatregel op laten heffen. Een bodem van
medestanders is gelegd, 671 personen hebben de petitie getekend.
Petitie: http://petities.nl/petitie/conflict-van-plichten-door-handhaven-regel-uit-2006-inpolisvoorwaarden
Uitleg http://fysionootdorp.nl/conflict/conflict.pdf
Verspreidt dit a.u.b. ook onder Uw patiënten populaties.
Met collegiale groet.
Kok van Dorssen.
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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

