Samen staan wij sterk
WIJ WILLEN GRAAG WAT MET U DELEN
Met deze folder willen wij u attent maken op alles wat er op dit moment in fysiotherapieland
speelt.
Wij vinden dat door de huidige regelgeving (door zorgverzekeraars opgelegd) de kwaliteit die
wij u kunnen bieden, ernstig onderdruk komt te staan.
Wat vragen wij van u:
- Uw hulp in het inventariseren of wij wel of niet opnieuw moeten contracteren.
- Bent u bijvoorbeeld bereid een eigen bijdrage te betalen voor de kennis en kunde die u van
onze fysiotherapeuten krijgt.
- wij zouden uw mening dan graag terugzien in onze korte enquête welke u via onderstaande
link of de website kunt invullen. (kan anoniem)
https://goo.gl/forms/5dvc6NF1gsCUx6av1

Zó werkt uw zorgverzekeraar!
Wanneer u contact op neemt met een gecontracteerde fysiotherapeut zoals Fysioview,
verwacht de zorgverzekeraar van ons dat wij voldoen aan de door hen opgestelde eisen,
zoals:
1.

wij moeten in toenemende mate administratieve gegevens aanleveren om
behandelingen te kunnen declareren. Deze tijd wordt niet in de tarieven
meegenomen

2.

zorgverzekeraars eisen van ons steeds vaker dat wij patiëntgegevens en
behandelgegevens aan hen verstrekken t.b.v. “Transparantie” welke naar onze
mening ingaan tegen het beroepsgeheim.
medewerkers van zorgverzekeraars (mensen die niet gehouden zijn aan een
medisch beroepsgeheim) kunnen privacygevoelige behandelgegevens inzien. Als
zorgverzekeraars dit soort gegevens willen verzamelen, vinden wij dat zij dit
rechtstreeks aan u moeten vragen i.p.v. via de administratie van de
Fysiotherapeut.

3.

4.

verzekeraars hanteren een behandelindex (een landelijk behandelgemiddelde).
Het is niet duidelijk hoe zij deze bepalen. Het is niet wenselijk dat de
zorgverzekeraar bepaalt hoeveel behandelingen u nodig heeft i.p.v. de

Fysiotherapeut. U betaald maandelijks premie voor uw aanvullende verzekering
waarin een aantal behandelingen fysiotherapie zit. Alleen mogen wij die niet
allemaal geven op straffe van een boete.
5.

zorgverzekeraars verlangen van onze praktijk dat minimaal 60% van onze klanten
een kwaliteitsonderzoek ontvangt en invult. Komt er niet voldoende feedback van
u, dan krijgt de praktijk een enorme geldboete.

6.

hoewel de tarieven voor Fysiotherapie zijn vrijgegeven, wordt in alle contracten
de vergoeding voor een behandeling eenzijdig door de verzekeraar bepaald.
Bovendien hanteren alle zorgverzekeraars andere tarieven voor dezelfde soort
behandeling.

7.

de huidige contracttarieven zijn inmiddels zo laag, dat hierdoor de duur van één
behandeling ernstig onder druk komt te staan. De gevolgen die dit voor u als
patiënt heeft aan kwaliteit en effectiviteit, vinden wij onacceptabel.

8.

met de huidige tarieven is het niet mogelijk om te investeren in eigen
ontwikkeling en vakkennis door middel van scholing. Dit terwijl de
gezondheidszorg bij uitstek een vakgebied is dat niet stil staat. Onvoldoende
bijscholing en nascholing is nadelig voor de kwaliteit van behandelingen en dus
voor u.

Sinds mei 2018 is er een actiegroep opgericht door en voor fysiotherapeuten. Wij strijden
daarbij voor eerlijke vergoedingen, minder administratieve lasten, geen wurgcontracten,
geen behandelindex meer.
De grote 4 verzekeraars, (Achmea, VGZ, Menzis en CZ) zijn voornamelijk aansprakelijk voor
de huidige wantoestanden.
Het eventueel niet contracteren heeft gevolgen voor behandelingen uit de aanvullende
verzekeringen maar NIET voor chronische indicaties uit de basis verzekering.
Wilt u meer informatie, vraag het aan uw fysiotherapeut!

FYSIOVIEW
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