Een ongedekte cheque ?
We reageerden vorige week op het Axxonbericht dat er geen lineaire indexering van de honoraria
mogelijk was wegens “ njet van de CM en de Socialistische Mutualiteiten”. De indexmassa voor 2014
wordt inderdaad bedreigd met een vermindering met 1,066 miljoen euro, waardoor uw ereloon
onvoldoende kan worden aangepast aan de inflatie. Axxon meldt nu een akkoord met de
ziekenfondsen te hebben bereikt over de toepassing van 1,39 % indexatie op 1 januari 2014 voor alle
kinesitherapieprestaties.
Er wordt echter nergens bij verteld of de commissie voor begrotingscontrole zijn goedkeuring al
gehecht heeft aan dit voorstel. Dat is immers een essentiële voorwaarde, vooraleer de overeenkomst
kan worden aanvaard door het Verzekeringscomité, en van kracht wordt.
Wat na 1 juli ?
Maar nog opvallender is dat men in het midden laat wat er kan gebeuren vanaf 1 juli 2014…
Stel dat de volledige uitgavencijfers voor 2013 (die dan bekend moeten zijn) aantonen dat er geen
sprake is van de verhoopte marge binnen het kinesitherapiebudget, en de commissie voor
begrotingscontrole alsnog de eerder gevraagde besparing eist, wat zal men dan ondernemen ?
De honoraria terug verlagen met 1,39 % ? Of de verplaatsingsvergoeding voor een huisbezoek
helemaal afschaffen ? Axxon neemt het risico van een ongedekte cheque voor 2014 !
Het zou een echte krachttoer zijn van de Technische Raad om tijdig een voorstel goedgekeurd te
krijgen (binnen 6 maand) door alle instanties om de tweede (kleine) zitting per dag in E-pathologie
meer doelgericht af te stemmen op de behoeften. Precies hierover wordt al jaren gedebatteerd.
Een voorstel van vereenvoudigde nomenclatuur -die minder administratieve overlast bezorgt- is er
ondanks 5 jaar werkgroepvergaderingen nog steeds niet. Laat ons dus niet naïef zijn.
Er is op geen enkel punt van de 9 prioriteiten in het meerjarenplan 2013-2014 - beschreven in de
lopende overeenkomst - ook maar iets gerealiseerd in 2013.
PQK en accreditering
Het voor onze actieve kringleden meest storende element tussen de 9 prioriteiten is dat er voor
geaccrediteerde kinesitherapeuten na vijf jaar nog steeds geen eurocent beschikbaar wordt gesteld,
zoals voor artsen en tandartsen.
De vzw PQK verschuilt zich bij monde van zijn voorzitter achter het feit dat de vzw niet
vertegenwoordigd is in de conventiecommissie :
“ Zoals reeds vermeld in ons schrijven van 2 mei 2013 blijft PQK, samen met Axxon PTIB, ijveren voor
een financiële incentive voor de collega’s die aan de kwaliteitscriteria voldoen.
De beslissing hieromtrent valt echter buiten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Pro-Q-Kine
die niet in de overeenkomstencommissie vertegenwoordigd is. “
Eigenaardig … Er zetelen namelijk drie bestuursleden van Axxon Ptib in de RvB van PQK, waaronder
de Axxonvoorzitter die het woord voert in de Overeenkomstencommissie.

Als de overheid echt kwaliteit wil en beweert die te willen honoreren, moet ze met geld op tafel
komen. Het moet uit zijn met het opnieuw recycleren van middelen binnen ons eigen budget om de
kwaliteitspromotie die de ziekenfondsen en het RIZIV willen, te financieren. Hopelijk denkt Axxon
twee keer na vooraleer het in stilte deze of gene maatregel doordrukt. Leden zijn namelijk niet dom.

Luk Dieleman
Voorzitter KRM
15-12-2013

