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Goede ontwikkeling, GZ groep vergoed geen alternatieve
zorg meer
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Omdat ik denk dat we echt naar een nieuwe samenleving toe moeten, een van solidariteit, waar
de tevredenheid van mensen voorop staat i.p.v. de economie. Daarom denk ik dat het goed is
dat de GZ groep gaat stoppen met de vergoeding voor de alternatieve zorg, ik zal uitleggen
waarom.
Het wordt tijd dat, de gewone mens het heft in eigen handen gaat nemen, dat wij gaan kiezen,
duidelijke keuzes, zonder dat ons iets opgedrongen wordt. Voor de meeste van de huidige
verzekeringsmaatschappijen staat geld verdienen voorop, en dat is op zich goed, maar het
moet niet ten koste gaan van andere zaken en dat gaat het nu wel. Het is daarom niet alleen
voor ons belangrijk om duidelijke keuzes te gaan maken maar ook voor de
verzekeringsmaatschappijen.
En dat doet de GZ groep nu, door te zeggen dat een deel van de alternatieve zorg, ook wel
complementaire zorg genoemd, bij hun gaat stoppen. En dat is hun goed recht, zij hebben
namelijk onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat veel verzekerden die alternatieve
geneeswijzen maar belachelijke kwakzalverij vinden. Onder de GZ-groep vallen: CZ, OHRA,
Nationale Nederlanden, Iza en Interpolis.

Overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij
Volgens de GZ-groep wil een deel van de verzekerden niet meer meebetalen aan dingen die
niet bewezen zijn en als kwakzalverij worden gezien. Dat is prima, maar weet diezelfde groep
mensen wel dat de huidige gezondheidszorg helemaal geen oplossingen bied, het is, in
verreweg de meeste gevallen symptoombestrijding, pappen en nathouden noem ik dat. Zodat
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de hele gezondheidszorg jouw hele leven lang zijn zakken kan vullen aan medicijnen die geen
oplossing bieden, maar je moet ze wel je hele leven blijven slikken. De alternatieve zorg werkt
preventief, probeert je gezond te maken maar vooral ook te houden. In de huidige
gezondheidszorg komt het woord preventief niet voor!

Wij hebben recht van spreken
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Wij, mensen die voor alternatieve zorg kiezen, zijn met 1 miljoen, wij hebben echt wel recht van
spreken. Daarom moeten we nu een bewuste keuze gaan maken. Een die aansluit bij onze
behoeften, een die wel voorziet in alternatieve zorg, zonder truttige regeltjes. En als wij die
keuze gemaakt hebben kijken we over 5 jaar een terug, en kijken welke groep er nu eigenlijk
het beste af is?
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De circa 3500 therapeuten van de niet meer vergoede alternatieve geneeswijzen én hun
patiënten staan op hun achterste benen over het besluit. Een petitie is inmiddels ruim 18.000
keer getekend. Ik geloof zelf niet zo in petities, daar wordt zelden iets mee gedaan. Stap over
naar een andere verzekeringsmaatschappij, en laat de CZ-groep en alle andere het voelen in
hun portemonnee!
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Brand Blussen wordt door verzekeringen gedekt, maar de ECHTE ZORG, PREVENTIE
NIET.

Er is een alternatief
Ik heb eens rondgekeken maar ben eigenlijk maar 1 alternatief tegengekomen die uitdraagt
zoals ik het voor ogen heb, en dat is het GezondheidsCoöperatief, gelijk dan maar het enige
nadeel, tot nu toe, ze gaan nog niet van start in 2019!
Het GezondheidsCoöperatief Nederland stelt zichzelf onder meer de volgende vragen
Hoe gaan wij met een ‘ziek’ zorgstelsel om?
Op oude voet, met dezelfde fouten?
Of pakken we onze eigen regie terug?
Dit is waar het GezondheidsCoöperatief Nederland voor staat
Vanuit een heldere visie op waar het misging en hoe het anders kan, is het
GezondheidsCoöperatief Nederland ontstaan. Door lid te worden van het
GezondheidsCoöperatief Nederland word je mede-drager van een transitie in de
gezondheidszorg en de zorgverzekeringswereld. Zo vergoeden zij 100% (inclusief
voorgeschreven middelen) van de natuurlijke geneeswijzen tot een plafond van €5.000.
Therapeuten natuurlijke geneeswijzen, hoeven niet allerlei onnodige papiertjes te halen maar
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om voor vergoeding in aanmerking te komen, hoeft een therapeut zich alleen te laten
inschrijven in het therapeutenregister van de GezondheidsVerzekering. Nodig voor inschrijving
zijn: een KvK nummer, de wettelijk verplichte klachtenregeling en
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Tot de tijd dat het GezondheidsCoöperatief Nederland echt van start gaat, kwam ik via een
andere website, het volgende rijtje tegen, met in hun ogen de beste aanbieders van alternatieve
zorg.
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UMC Verzekeringen
PNO Verzekeringen
Stad Holland
IZZ
Zorg en zekerheid
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De transitie gaat nu echt beginnen, en daarin gaan wij, als gewone mensen, bepalen, niet meer
de grote bedrijven. De gezondheidszorg is bedoelt om mensen beter te maken en vooral ook te
houden, zonder marktwerking, met een duidelijk doel: Gezondheid voor iedereen, betaalbaar en
rechtvaardig.
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Even voor de goede orde, ik heb verder geen enkel belang in welke organisatie dan ook. Maar
ik zou het wel fijn vinden als we nu eens voor onszelf gaan opkomen en eigen keuzes gaan
maken, keuzes die in ons belang zijn, daar strijd ik voor en daar geloof ik in. Ik geloof in een
toekomst die hieraan voldoet, voor iedereen, waar ook ter wereld.
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