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Medieseskemalede

In die nadraai van berigte oor die minister van
gesondheid, Aaron Motsoaledi, se voorstelle om ’n
nuwe stel reëls op te stel vir hoe mediese skemas
moet werk, wonder almal hoe hierdie verandering
die bedryf en die Suid-Afrikaanse private
gesondheidsorg gaan beïnvloed. Tyd sal leer.

Wat ons wel weet is dat stygende kostes in die
gesondheidsorg inflasie oorskry.

Waarna moet ek as kliënt oplet?

1. Vergewis u van die tariewe wat dokters,
spesialiste en narkotiseurs hef vir prosedures in
hospitale. Onthou dat u die reg het om ’n geskikte
tarief te beding.

2. Registreer u VMV-kroniese toestand. Die fonds
dek 26 toestande (onderhewig aan sekere
vereistes). U kwalifiseer gewoonlik vir opvolg-
GP-besoeke en sekere toetse wat verwant is aan
u kroniese toestand wat andersins vir u eie sak
sou wees.

3. Kontroleer u mediesefondsstate en -rekeninge
vir die dienste wat geëis word of dienste werklik
gelewer is en of dit korrek uitbetaal is deur die
skema.

4. Kry altyd voorafmagtiging/vooraf goedkeuring
vir sekere prosedures – dit geld vir alle hospitaal
opnames, tandheelkundige prosedures in die
hospitaal, MRB/CT-skanderings, asook sekere
spreekkamerprosedures.

5. Maak gebruik van die voorkomendesorgtoetse
wat u fonds bied bv. mammografie, papsmeer,
en die PSA-toets (by sekere fondse moet u
vooraf inskakel).

https://bvsa.ltd/tuis.html
https://bvsa.ltd/kontak-ons.html
https://www.facebook.com/BVSA.LTD
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Is u leierskapsbesluite wilde hase?

Om in ’n leierskapsposisie te staan is nie ’n maklike
taak nie, maar dit is een van die redes hoekom ek
elke dag uit die bed spring. Om ’n posisie te beklee
waar ek ander kan lei en beïnvloed is ’n besonderse
voorreg, en dit is ook een van die mees opwindende
aspekte van my werk. Leiers verander en
transformeer samelewings. Maar, is dit moontlik
om hierdie transformasie te meet?

Grazier Thomas Austin het in 1856 in Melbourne
gewoon. Hy het sy broer gevra om 24 hase (12
broeipare) van Engeland af in te voer sodat hy hulle
kon jag. Teen 1866 was daar meer as 14 000 hase op
Austin se plaas geskiet. Die Europese
wildehaasbevolking het ontplof en het die land
gestroop en dit onbruikbaar gelaat het vir boerdery.
Ander het, soos Austin, ook Europese hase ingevoer,
en die akkumulatiewe impak van dié uitheemse
spesie op die ekosisteem is vandag nog sigbaar.

Na beraming is ongeveer 3.9 miljoen km2 in
westelike Australië deur wilde hase geaffekteer, en
owerhede het biologiese agente in plek gestel om
die impak en verwoesting op die landbou-industrie
teë te werk. Generasies later is skade wat deur die
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6. Gap-dekking: ’n addisionele produk wat by enige
mediesefondsskema en plan bygevoeg kan
word. Gap dek die uitgekontrakteerde tariewe
van dokters en spesialiste in hospitale asook
sekere prosedures en kankerverwante
bybetalings (afhangende van u opsie).  Die Gap-
dekkingproduk word sterk aanbeveel.

7. internasionale dekking: Maak by u fonds seker
of nood mediese dekking ingesluit is wanneer u
buite die grense van Suid-Afrika reis, en
kontroleer of voorafbestaande
gesondheidskwessies gedek word deur u
mediese plan. Terme en voorwaardes verskil
tussen mediese fondse.

Binne die volgende twee maande word 2019 se
tariefverhogings en veranderinge van voordele
bekendgestel aan mediese fondse en Gap.

Kommunikeer met u adviseur en maak seker dat u
plan voldoen aan u behoeftes ten opsigte van die
volgende:

● Hoe word my chroniese medikasie gedek? Is ek
geregistreer vir chroniese kondisies?

● Dek my mediese fonds slegs sekere hospitale en
dokters?

● Het ek ’n voordeel vir MRB/CT-skanderings
(tonnel) buite die hospitaal?

● Bespreek gap-dekking en die verskillende opsies
in Gap self.

Skakel gerus ons vriendelike staf om u met verdere
navrae by te staan.

Karin Theron – BVSA Finansiële Dienste

https://bvsa.ltd/tuis.html
https://bvsa.ltd/kontak-ons.html
https://www.facebook.com/BVSA.LTD
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Volhoubare besigheid het reeds astronomies
gegroei, maar daar staan nog baie te doen. Ons moet
die vrees vir verantwoordelikheid oorkom en die
langtermyn impak van ons besluite in ag neem.
Verder moet ons verseker dat Porter en sy
medewerkers se radikale denkwyse ons aanspoor
om ons horisonne ter verbreed.

Leiers wat die langtermyn impak van hulle
nalatenskap in ag neem sal verseker dat individue
se denkwyses ook verbreed, en sodoende hulle
transformasie te weeg bring. Soos Austin se hase
kan ons besluite ’n deurslaggewende impak op die
generasies ná ons hê. Laat ons verseker dat ons
besluite die maal ’n positiewe impak maak!

Leierskapsadviseur, Hoof Finansiële Beampte vir
Discovery Health. Hierdie artikel was eers
gepubliseer op www.accountancysa.org.za

Besluite wat diegene in gesagsposisies neem het
’n eksponensiële impak – Austin se keuse om
uitheemse hase in te voer is ’n deurslaggewende
voorbeeld van die skade wat ondeurdagte
leierskapsbesluite kan rig. Ons kan nie bekostig
om dieselfde foute te maak nie. Wat is die
rimpeleffek wat ons keuses op die generasies ná
ons sal hê? Ware leierskap verg dat ons die
potensiële impak wat ons besluite op mense, die
planeet en winste kan hê, in ag moet neem deur
vooraf langtermynbeplanning te doen.

In sy 2014 artikel oor Creating shared value: the
new competitive advantage, sê Professor Michael
Porter van Harvard-besigheidskool dat
volhoubaarheid op die volgende berus:

● Moenie met voorafbepaalde beperkinge oor
produkeienskappe wegspring nie. Let op die
kanaalopset en die besigheid se ekonomiese
model.

● Volg ’n vars benadering tot kliëntediens en die
probleme of behoeftes wat nog nie
aangespreek is nie. Moenie deur tradisionele
produkomskrywings beperk word nie.

● Identifiseer kliëntegroepe wat nog nie bereik is
nie, of wat deur die industrie oorgeslaan is.

● Herinner jou daaraan dat jy lewensgehalte wil
verbeter en nie net die kliënt se behoefte wil
aanspreek nie.
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Vrywaring: Die inhoud van hierdie
dokument is vir toeligtingsdoeleindes
en is nie regsadvies nie. Ons aanvaar
geen verantwoordelikheid vir enige
verlies of skade wat mag ontstaan deur
die rugsteuning van inligting wat in
hierdie artikel saamgevat word nie.

Outeur: Brett Tromp CA (SA),

Jou
vennoot

vir 'n verskeidenheid van
omvattende rekeningkundige
& finansiële dienste

Ons bied die volgende dienste:

www.bvsa.ltd info@bvsa.ltd

Maatskappy/Besigheid registrasie
Trust administrasie
Sekretariële dienste
Boedelbeplanning en testamente
Boekhouding
Bestuurs- en finansiële state
Belasting dienste

Lees gerus ons
nuutste artikel op
bladsy 46 van die

September uitgawe
van die AgriKultuur

tydskrif

LEES AANLYN

https://bvsa.ltd/
mailto:info@bvsa.ltd
https://view.joomag.com/agri-kultuur-september-2018/0248671001536595481
https://view.joomag.com/agri-kultuur-september-2018/0248671001536595481
http://www.accountancysa.org.za/
https://bvsa.ltd/tuis.html
https://bvsa.ltd/kontak-ons.html
https://www.facebook.com/BVSA.LTD

