Wat is de Verzekerdenraad?

Jaaroverzicht 2019.
De Verzekerdenraad
van De Friesland.

Leo van Sister, voorzitter Verzekerdenraad De Friesland:
“De Verzekerdenraad staat voor de belangen van alle verzekerden
van de Friesland. Samen brengen wij uw en onze belangen in
tijdens de overleggen met directie en beleidsbepalers. Wij delen
de visie van De Friesland dat investeren in gezondheid en vitaliteit
nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. We denken en adviseren daarom
ook mee in werkgroepen voor zorginkoop en innovatie.”

Onze activiteiten in 2019

Meedenken met het zorginkoopbeleid
Communicatie naar verzekerden
Vanuit de werkgroep innovatie/e-health veel aandacht voor de
lancering van de nieuwe Dokter Appke app (online gezondheidsvragen stellen)
Projecten rond preventie, voorkomen van zorgbehoefte en
vitaliteit. Aanmoedigen van de organisatie om dit als speerpunt
van het beleid te houden
De Verzekerdenraad vindt dat goede zorg en de juiste zorg op de
juiste plek, voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook
voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.

De Verzekerdenraad van De Friesland

Zorgverzekeraars

Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze voor hun verzekerden
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg inkopen.
Vanuit de overheid is de medezeggenschap van verzekerden via
de Verzekerdenraad vastgelegd en geborgd.

Taken van de Verzekerdenraad

Antennefunctie: het doorgeven van signalen aan de directie
Klankbord- en adviesfunctie
Bewaken van de uitvoering van de visie en volgen van het
ingezette beleid
Bewaken van de besteding van de premiegelden

Doe je mee

doe je mee?

Nieuw is de recent geïntroduceerde
community ‘Doe je mee’. Een online platform over zaken als
gezondheid en vitaliteit.

Wat wil je vragen aan de Verzekerdenraad?

De Friesland vindt de mening van klanten
belangrijk. Daarom denken en praten klanten
mee over ons beleid in de verzekerdenraad. In de raad zitten
16 verzekerden die een goede afspiegeling vormen van onze
568.000 verzekerden.
Omdat we in de Verzekerdenraad ook opkomen voor uw
belangen, stellen we uw mening erg op prijs! Heeft u een vraag,
opmerking of tip voor de verzekerdenraad? Mail het ons via
verzekerdenraad@defriesland.nl (geen klachten).

