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ZorgvoorKwaliteit is een stichting!

Op 13 maart jl. hebben we een stichting opgericht, zodat we ons vanuit een

georganiseerd kader kunnen blijven inzetten voor de beïnvloeding van de huidige
machtsbalans in de ggz.

ZorgvoorKwaliteit in de media

In de laatste week van februari is het gelukt in de media veel aandacht te genereren
voor Zorgvoorkwaliteit.nu (ZvK). Hieronder de verschillende artikelen op een rijtje:
o
o
o

Volkskrant
NRC 24-2-2015
NRC 23-2-2015

Framende beeldvorming
Helaas is niet alle beeldvorming in de artikelen juist, zo vinden wij. We hebben duidelijk
willen maken dat we de huidige contracten niet tekenen, omdat het huidige systeem
schade toebrengt aan de autonomie van cliënt en zorgverlener. Soms wordt het niet
afsluiten van contracten in de media echter afgeschilderd als 'makkelijker'. En alsof
contractvrijen ondoelmatige, inefficiënte en kostenopdrijvende zorg bieden. Wij hebben
hierop willen reageren. Helaas is bijv. ons antwoord op de reactie van Andre Rouvoet

niet in de dagbladen geplaatst. Maar we willen jullie deze niet onthouden.
o

Artikel Rouvoet: klik hier

o

Onze reactie: klik hier

Zorgbreed platform
Momenteel zet ZvK zich in samenwerking met de VVAA in voor een zorgbreed platform
van ‘kleine zelfstandigen in de zorg’, om met elkaar een vuist te maken tegen de
marktmacht van de zorgverzekeraars en de negatieve impact daarvan op het bieden van
zorg. Vele partijen zullen aanschuiven, waaronder de huisartsen die zich momenteel zo
actief verweren. Je hoort van ons!
Oproep: betaalt zorgverzekeraar te laag restitutietarief?
Heb je een casus waarbij de zorgverzekeraar een zodanig laag restitutietarief betaalt dat
mogelijk het hinderpaalcriterium wordt geschonden? Meldt dat bij ons. ZvK wil in
samenwerking met andere partijen gaan kijken of we gezamenlijk situaties kunnen
aankaarten waarin een zorgverzekeraar te weinig uitbetaalt.
Voorlichting en workshops
In samenwerking met verschillende beroepsverenigingen organiseren wij workshops en
voorlichtingsavonden. Zo zal ZvK op woensdag 22 april in gesprek gaan met
Amsterdamse collegae, op uitnodiging van de RVVP Amsterdam. En op vrijdag 5 juni
verzorgt ZvK een workshop op het congres van de LVVP.
Netwerkborrels
ZvK wil regionale netwerkborrels gaan organiseren, te beginnen in Amsterdam. Datum en
plaats zullen nader bekend worden gemaakt.
Bekendheid groeit
Mede door de media-aandacht is het aantal registraties op de website gestegen tot 593.
Op Twitter hebben we inmiddels meer dan 3500 volgers, volg ons ook! Nieuw is een
Facebookpagina Zorg voor Kwaliteit, vindt ons leuk en deel zoveel mogelijk berichten
voor meer bekendheid!
Op LinkedIn heeft de ZvK-groep nu 113 leden. Daar vindt al enige discussie plaats, je
bent van harte uitgenodigd daaraan mee te doen.

Versterking team
Steeds meer mensen bieden zich aan om iets voor ZorgvoorKwaliteit te doen. Zo is er
een netwerkborrelcommissie ontstaan en heeft Maartje Lindeman haar diensten
aangeboden op het vlak van workshops, de social media en PR. Deze ondersteuning
kunnen we goed gebruiken, dus wil je ook iets voor ZvK betekenen? Laat het ons weten
via info@zorgvoorkwaliteit.nu !

