
Re: Oproep tot een constructieve dialoog over ROM

Documentatie <info@zn.nl> 16 mei 2012 14:53
Aan: Documentatie <info@zn.nl>

Geachte mailer,

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw mail en van de bezwaren waarnaar u verwijst tegen de
invoering van ROM als benchmark.

Wij blijven bij ons standpunt dat een goede benchmark in de GGZ in het belang is van consumenten en de
maatschappij. Het initiatief om een benchmark te ontwikkelen is in samenwerking met GGZ Nederland en het
Landelijke Platform GGZ tot stand gekomen. Bij de ontwikkeling van de benchmark hebben zorgverzekeraars
dus vanaf het begin overlegd met het veld en dat willen we blijven we doen.

De wetenschappelijke raad van de Stichting Benchmark GGZ gaat nu in gesprek met de elf vooraanstaande
deskundigen. Daarna zal Zorgverzekeraars Nederland de beroepsverenigingen in de GGZ uitnodigen voor een
bijeenkomst waarin we toelichten hoe het benchmarkinitiatief tot stand is gekomen en hoe de zorgverzekeraars
ermee verder gaan.

Met vriendelijke groet,

Zorgverzekeraars Nederland

Drs. A.J. Lamping

directeur Zorg

______________________________________________________________________________________
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any
delay in its receipt.
______________________________________________________________________________________


