Axxon probeert de rollen om te keren !

Sinds vorige dinsdag staan de nieuwe tarieven voor logopedisten online op de RIZIV-website. Het
betreft een uniforme verhoging van de honoraria met 1,39 %, conform de door de overheid
vastgelegde maximale indexering voor 2014, geldig voor alle verstrekkers. Deze indexatie past de
erelonen aan voor de inflatie (gezondheidsindex) van vorig jaar, teneinde uw koopkracht op peil te
houden.
Op 06-12 verschijnt een merkwaardige weblog van de Axxonvoorzitter over de gebeurtenissen in de
overeenkomstencommissie van 26-11 jl.
Axxon wist sinds 1 juli dat 1,06 miljoen euro extra moest bespaard worden o.w.v. de herinvoering
van de tweede kleine prestatie per dag , een eis van de voogdijminister die overigens nooit officieel
werd meegedeeld aan de leden, maar die we aan de weet kwamen door de RIZIV-omzendbrief
2013/01 daterend van 7 augustus.
Om deze extra besparing te realiseren was Axxon zinnens de remgelden te verhogen voor de Epathologieprestaties. Een bijzonder naïef idee: geen enkele minister van PS-signatuur, noch een
ziekenfonds zal - 6 maand voor de verkiezingen- daarmee instemmen.
Het bericht meldt tevens dat in ieder geval noch Axxon, noch de individuele kinesitherapeut acties
kunnen ondernemen om te deconventioneren voor 2014.

Gouverner c’est prévoir !

Dat klopt inderdaad, omdat Axxon schuldig verzuim heeft gepleegd en nu de rollen tracht om te
keren! De enige representatieve beroepsvereniging had immers pro-actief moeten optreden door de
overeenkomst op te zeggen voor 1 november 2013. Zo hield men tenminste een stok achter de deur
om een andere overeenkomst af te sluiten. Het is dan ook hypocriet de schuld voor deze mislukking
volledig in de schoenen van de verzekeringsinstellingen te willen schuiven.
Het is Axxon zelf dat bij herhaling niet enkel zijn leden maar alle Belgische kinesitherapeuten gijzelt in
een overeenkomst die naam onwaardig.
Vorig jaar op Sinterklaasdag werden “alle goedwerkende collega’s die nog huisbezoeken willen
verrichten” op dezelfde manier voor schut gezet. Axxon had die dag namelijk zijn handtekening
gezet onder de nieuwe overeenkomst, vooraleer de leden op de hoogte werden gebracht.
Wat procedurele fouten betreft, bij de ziekenfondsen ligt niemand wakker van e-mails die na het
verstrijken van een of andere deadline binnenlopen bij het RIZIV.
Laat ons nuchter blijven: de ziekenfondsen verdelen jaarlijks ruim 35 miljard euro, dat is 10% van het
bruto binnenlands product. Voor die “administratieve taak” krijgen zij elk jaar € 1,125 miljard
toebedeeld. Deze flinke subsidiëring heeft hen in staat gesteld grote financiële reserves op te
bouwen, en een haast ongecontroleerde machtspositie. De ziekenfondsen zijn vandaag niet enkel
rechter en partij, maar ook rechtbank, minister van justitie en consumentenbond tegelijk.
Ze zijn niet enkel uitvoerders maar ook beheerders van het systeem, net omdat ze voldoende zitjes
hebben in de Algemene Raad en het Verzekeringscomité waar NIETS beslist kan worden zonder hun

stem. Daar leggen zij de partiële begrotingsdoelstelling vast voor de sectoren, waarover ze
vervolgens “onderhandelen” in de respectievelijke overeenkomstencommissies.
Het gevolg voor de kinesitherapeut laat zich raden : de indexmassa voor 2014 die in theorie 9,328
mio euro bedraagt zal worden verminderd met 1,06 miljoen euro, en uw ereloon onvoldoende
aangepast aan de inflatie. De commissie voor begrotingscontrole lacht namelijk niet met dit soort
amateurisme maar hanteert een ijzeren cijferlogica.
Intussen hebben we nog niets vernomen van de 9 prioriteiten in het meerjarenplan 2013-2014 dat
werd opgenomen in de lopende overeenkomst (zie de KRM-nieuwsbrief van 17-12-2012).
Het is voor ons nu reeds duidelijk dat op geen enkel punt betekenisvolle vooruitgang is geboekt, laat
staan dat er ook maar één van de negen punten gerealiseerd is.
Tot slot: voor geaccrediteerde kinesitherapeuten is er na 5 jaar nog steeds geen eurocent
beschikbaar, maar de vzw PQK zelf –waarin ook drie bestuursleden van Axxon Ptib zetelen- soupeert
ook komend jaar weer € 500.000 werkingsmiddelen op.
Nogmaals : hoe lang gaat men het geduld van de collega’s op het terrein nog op de proef stellen ?
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