Nieuwsbrief 14 januari 2015
Wij wensen iedereen een heel goed 2015, met veel zorg voor kwaliteit!

Artikel 13 en de vrije artsenkeuze: we blijven actief!
Zorgvoorkwaliteit is erg blij dat de verschillende acties om de vrije artsenkeuze voor
iedereen bereikbaar te houden (voorlopig) succesvol zijn geweest. Zorgvoorkwaliteit was
één van zeventig maatschappelijke organisaties die het manifest voor een vrije artsenkeuze
hebben getekend, https://www.vvaa.nl/landingspagina/manifest. Deze acties hebben er
mede toe bijgedragen dat op 16 december 2014 de Eerste Kamer het wetsvoorstel “artikel
13”, tegen alle verwachtingen in, verwierp.
De komende maanden zijn van groot belang voor hoe de zorg er in Nederland uit gaat zien.
Wij willen je vragen alsnog de petitie “Red de Vrije Artsenkeuze” te tekenen, indien je dit
nog niet gedaan hebt: https://www.vvaa.nl/actueel/redvrijeartsenkeuze. Meer weten? Kijk op:
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/nieuws

Steun voor Zorgvoorkwaliteit groeit
De afgelopen twee maanden is het aantal geregistreerden bij Zorgvoorkwaliteit toegenomen
van 223 naar 400. Inmiddels zijn we ook actief op Twitter met meer dan 2200 volgers. We
hebben ook een Facebook-pagina gemaakt:
https://www.facebook.com/vrijeartsenkeuze?ref=ts&fref=ts.
Forum voor Zorgvoorkwaliteit: Linkedin-groep
Sinds kort hebben we ook een Linkedin-groep. Wij hopen dat deze groep als forum kan
dienen voor discussies,vragen en opmerkingen van jullie kant.
Zorgvoorkwaliteit werkt samen
Zorgvoorkwaliteit vindt steeds meer partijen die onze missie steunen of kunnen versterken.
Afgelopen maanden hebben we overlegd met o.a. de VVAA, de NVGzP, de LVVP, de SOH
(tandartsen), de contractvrije paramedici, en de contractvrije psychologen. Resultaat was
onder meer een gezamenlijke folder om cliënten te informeren over hun poliskeuze voor
2015. Zie:
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/sites/default/files/images/folder%20polis%20NVGzP.pdf
Wij zullen deze contacten komende maanden intensiveren.
De zuivere restitutiepolissen op een rij
Informatie over restitutiepolissen wordt vaak onduidelijk aangeboden. Mensen weten
eigenlijk niet of hun restitutiepolis een combinatiepolis betreft of een zuivere restitutiepolis.
Zorgvoorkwaliteit en de contractvrije psychologen zochten het uit.
Hier vindt u de zuivere restitutiepolissen met bijbehorende premies:
http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen-2015
Contractvrij werken is makkelijker dan je denkt
Ook zonder contract kun je bij sommige zorgverzekeraars rechtstreeks declareren.
Restitutieverzekeraars PNOzorg en ONVZ hebben de vrije artsenkeuze hoog in het vaandel
staan en vergoeden daarom direct aan de zorgverlener.

