
Afscheid van FVGO 

Tijdens de ALV heb ik mijn werk als bestuurslid van FVGO officieel beëindigd. 
 
Vanaf het allereerste begin ben ik als bestuurslid betrokken geweest bij de FVGO. 
De aanleiding om mij regionaal te gaan inzetten was het feit dat de Overheid wilde starten met 
regionaal georganiseerde functionele bekostiging van zorg voor mensen met een chronische 
aandoening zoals b.v. COPD; Diabetes ;Hart en Vaatziekten en Ouderenzorg. 
Op dat moment ( ik denk in 2008/2009 ) was ik als oud regio bestuurder van het KNGF, nog actief als 
landelijk onderhandelaar namens het KNGF met Achmea en CZ. 
Vanuit die hoedanigheid werd ik door het KNGF gevraagd te gaan participeren in een regionaal 
initiatief in het Gooi. 
Het FVGO heeft zich vanaf de start dan ook  proberen te profileren als DE regionale partner namens 
fysiotherapeuten in de regio Gooi en omstreken. Partner richting gemeente, huisartsen, ziekenhuis 
en overige paramedici. 
Jarenlang heeft de FVGO meebewogen op de golven van steeds veranderende uitgangspunten, 
accenten en doelstelling van de landelijke politiek en zorgverzekeraars. 
Regionale samenwerking zowel monodisciplinair als multidisciplinair bleef wel al die tijd als stip aan 
de horizon bestaan. Dat dit soort processen veel tijd kosten en met de nodige hobbels gepaard gaan 
is inmiddels duidelijk. Het  trok ook regelmatig een fors wissel op het doorzettingsvermogen en 
geduld van de diverse FVGO besturen. 
Het feit dat er toch altijd een draagvlak bleef bestaan voor de FVGO bij de georganiseerde praktijken 
in de regio was voor mij wel altijd de motivatie door te gaan. 
Inmiddels geniet ik van mijn pensioen en volg alle ontwikkelingen wat meer op afstand. 
De FVGO netwerken waar ik mij in het bestuur mee bezig hield, te weten Orthopedie Heup/Knie en 
Kwetsbare Ouderen staan inmiddels beter op de kaart, de samenwerking met de diëtisten  vanuit de 
DVGO is geformaliseerd  in de PVGO en  ook de positionering regionaal en samenwerking met de 
regionale huisartsen is inmiddels goed op gang met als resultaat b.v.de regionaal opgestarte pilot 
GLI.  
Ik denk dat de stip aan de horizon wat betreft regionale samenwerking een stap dichterbij gekomen 
is en gezamenlijke projecten in onze regio kansrijk zijn. Voorwaarde is wel dat fysiotherapeuten hun 
meerwaarde kunnen blijven aantonen en waarmaken t.a.v. de doelgroepen  binnen deze 
gezamenlijke projecten. 
Ik wens alle deelnemende praktijken en betrokken fysiotherapeuten bij de invulling daarvan veel 
succes ! 
 
Jan Bleijerveld  


