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Niet contracteren

Op eigen kracht
De steeds langer wordende eisenlijst van zorgverzekeraars stuitte Ida Wakely steeds meer tegen
de borst. Zij was tot 2010 maatschapslid. Het kostte steeds meer tijd, geld en moeite om contracten te krijgen en te behouden. Na lang wikken en wegen hakte Wakely de knoop door en koos
ze ervoor de maatschap te verlaten. Hoewel ze fijne collega’s had, kon ze niet langer met plezier
haar werk doen.
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op het gebied van verslaglegging, niet over je
kwaliteiten als fysiotherapeut.”

Gemotiveerde klanten
“De stap om geen contracten meer af te sluiten
met verzekeraars is de beste keuze die ik ooit
heb gemaakt,” aldus Wakely. Ze legt uit: “De
verhoudingen liggen nu weer zoals het hoort.
De patiënt is de verantwoordelijke partij. Hij
of zij ziet precies wat de zorg kost. Patiënten
zetten zich veel actiever in. Ze zijn bewuster
bezig met de behandeling. Voorheen zag ik
nog wel eens patiënten die bijna eisten dat
je ze wekelijks bleef behandelen. Ze hadden zich goed verzekerd en dus recht op
onbeperkte behandeling. Dat er niks meer te
behandelen viel maakte dan niet uit. Mensen
met zo’n instelling komen nu helemaal niet
meer. Ik heb voornamelijk leuke, gemotiveerde
klanten die zich verantwoordelijk voelen voor
hun eigen herstel.”
Ida Wakely’s advies aan haar vakgenoten:
“Je moet op je eigen kracht en vaardigheid
durven vertrouwen. Dan doen je patiënten dat
ook. In mijn ervaring kiezen veel mensen toch
voor een vakkundige behandeling die met
aandacht wordt gegeven. Een eigen bijdrage,
of zelf de nota bij de verzekeraar declareren,
vinden ze minder belangrijk. Ik denk dat onafhankelijk werken de enige manier is waarop
gedeelte van de website inrichten met infor-
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www.destimulus.nl

Bijeenkomst fiscale aspecten fysiotherapie en eindejaarstips van de accountant
Fysio4deel nodigt u van harte uit om kosteloos
deel te nemen aan een bijeenkomst op 7 november in Voorburg of 14 november in Doetinchem
van 16.00u tot 19.00u.
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In deze bijeenkomsten wordt nader ingegaan op:
• Fiscale aspecten van een fysiotherapiepraktijk;
• Arbeidsrechtelijke zaken;
• Eindejaarstips; wat kan nog in 2011 en wat
wijzigt in 2012.

•
•
•
•

Organisatie is in nauwe samenwerking met KAB
accountants & belastingadviseurs.
Aanmelden via
www.fysio4deel.nl/fysio4deel-scholing
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