Dagboek notities Oktober
Het is zo’n roerige tijd dat ik niet aan mijn dagboek toe kom.
Donderdag 25 oktober Haarlem
Vanavond in Haarlem geweest. In een prettige sfeer met veel leden gesproken over hun
ervaringen met de contractering. Veel vragen dit keer over bezwaar maken. Wat moet er
in een bezwaar staan, wat betekent bezwaar maken voor de tekentermijn, etc?
Morgen direct mee aan de slag om op de website hier verdereinformatie over te
plaatsen.
Dinsdag 23 oktober
In het Posthuis in Delft was vandaag een interactieve ledenavond georganiseerd. Ik
mocht het onderdeel contractering voor mijn rekening nemen. De vorige avond in Tilburg
verliep niet naar mijn eigen tevredenheid. Het was te veel mijn verhaal i.p.v. dat van de
leden.
Vrijdag 19 oktober
Gedoe over de kop boven het bericht dat gisteren in de FysioEnieuws verscheen over
het PREM-beleid van Zilveren Kruis.
We schreven: ‘Zilveren Kruis schrapt PREM’. Wellicht wat te enthousiast. Immers, ZK
stelt het uitvragen van de PREM nog wel als ‘voorwaarde’, zij het niet voor alle
verzekerden, want dat is niet haalbaar. ZK gaat ervan uit dat fysiotherapeuten zoveel
mogelijk vragenlijsten uitzetten.
We zijn het met ZK eens dat de uitvraag van patiënttevredenheid een belangrijk middel
is in het objectiveren van de kwaliteit van zorg. Als we massaal stoppen met de uitvraag,
wanneer niet op percentages wordt gehandhaafd , ontstaat geen valide meting. De kop
hebben we dan ook aangepast. Ik hoop dat de uitvraag bij Zorgkaart wordt
georganiseerd….
Donderdag 18 oktober
Wat een dag om te beginnen na 10 dagen vakantie!! Een prachtige beweging van
Menzis om de behandelindex niet langer als afrekeninstrument te hanteren, maar als
indicator. Een mooi resultaat van alle gesprekken die we gevoerd hebben en de
inspanningen van de Actiegroep. Als Menzis dit kan, dan kunnen andere grote
verzekeraars het toch ook, lijkt me zo.
Door de behandelindex als indicator in te zetten, ontstaat ruimte en vertrouwen om het
gesprek met elkaar aan te gaan over de verschillen tussen praktijken. Een bijzondere
bladzijde in mijn dagboek J
Twee weken Vakantie!!!
Via social media kan ik niet missen dat er veel gebeurt in de beroepsgroep. De actie bij
VGZ op 10-10, de Actiegroep op het Journaal en alle discussies rond de aangeboden
contracten.
Ik kijk ernaar uit er weer in te duiken!

