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De eerste stap in het wegwerken van de discriminatie inzake terugbetaling is
een feit !
Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van donderdag 28 maart
is het wetsontwerp inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met zijn
amendementen (parlementair document 54K3441) aangenomen. Dit betekent dat de discriminatie
inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen zal
worden afgeschaft. Het is nu aan de volgende regering om de uitvoeringsbesluiten en datum van
inwerkingtreding vast te leggen.

Dit is een zeer belangrijke stap in de strijd die Axxon sinds eind 2016 voert omtrent deze
discriminatie van patiënten.
Het is bovendien een volgende overwinning na de petitie-actie van 2017, de hoorzitting in de
Kamercommissie in april 2018, de daaropvolgende steun van enkele parlementsleden met
een concreet wetsvoorstel als resultaat , en niet te vergeten de uitspraak door de Raad van
State van 7 februari jongstleden die twee artikels uit de overeenkomst M17 vernietigde.
Na meer dan 50 jaar verouderde wetgeving (die zeer bewust tegen wil en dank door het
RIZIV, de opeenvolgende regeringen èn de mutualiteiten in stand werd gehouden) kan
Axxon nu uitkijken naar de opheffing van een patiëntonvriendelijke bepaling uit de wet: de
afschaffing van de discriminatie inzake terugbetaling voor een patiënt die een niettoegetreden kinesitherapeut raadpleegt.
Tijdens de plenaire vergadering van donderdag 28 maart 2019 werd de wet op de
Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg samen met zijn amendementen
aangenomen. De partijen van de vroegere coalitie, inclusief de N-VA, stemden met 79
stemmen voor, 69 kamerleden onthielden zich, waaronder deze van Spa, PS, Groen en Ecolo.
Niemand stemde tegen.

Voor Axxon zijn vooral de 2 amendementen belangrijk, ingediend door parlementsleden
Catherine Fonck (cdH) en Yoleen Van Camp (N-VA).
Eén amendement is gelijklopend met het wetsvoorstel van kamerlid Nathalie Muylle (CD&V),
dat eerder in 2018 werd ingediend, maar onder (zware) druk van Minister De Block werd
afgevoerd.
De 2 amendementen zijn terug te vinden onder de artikelen 85 en 86 in de laatste versie van
de Kwaliteitswet, en zullen de bepalingen schrappen uit de GVU-wet (Art. 49 §5) met
betrekking tot een hoger remgeld wanneer de patiënt een beroep doet op een
gedeconventioneerd kinesitherapeut, vroedvrouw, zelfstandige verpleegkundige, of
logopedist. Vandaag krijgt een patiënt 25 % minder terugbetaald wanneer zijn zorgverlener
niet tot de overeenkomst is toegetreden.
Tijdens de voorgaande besprekingen van de Kwaliteitswet in de Kamercommissie
Volksgezondheid verzette Minister De Block zich nog als een duivel in een wijwatervat tegen
deze amendementen, omdat volgens haar de afschaffing van de discriminatie hogere
uitgaven zal betekenen voor het RIZIV-budget, en bijkomend ook het gevolg dat
waarschijnlijk meer kinesitherapeuten zullen deconventioneren. Dat zou leiden tot minder
tariefzekerheid voor de patiënt.
Blijkbaar heeft de uitspraak van de Raad van State van 7 februari jl., in een arrest tussen
Axxon en het RIZIV (zie ons nieuwsbericht van 27-02), mevrouw De Block en haar partij tot
andere gedachten gebracht. Niettegenstaande de Minister tijdens de plenaire vergadering
hetzelfde pleidooi bracht, stemde ze samen met haar partijgenoten voor!
De parlementsleden van CD&V en cdH werden door hun aanleunende mutualiteiten stevig
onder druk gezet om deze artikelen niet goed te keuren! Ook voor deze parlementsleden gaf
de opheffing van de discriminatoire patiëntonvriendelijke wet de doorslag om de artikelen
85 en 86 aan te nemen.
De mutualiteiten hebben op de valreep nog geprobeerd de parlementsleden te overhalen de
bewuste artikelen niet goed te keuren. Dat gebeurde in een schrijven van dinsdag 26 maart
dat het NIC op eigen initiatief aan de politici bezorgde, en dat u onder deze rubriek kan
nalezen.
Voor Anne Dedry en de groene fractie (Groen en Ecolo) waren deze artikelen juist de reden
om zich te onthouden tijdens de stemming van de Kwaliteitswet. Onder schriftelijke druk
van het Nationaal Intermutualistisch College waren ook de socialistische partijen erg gekant
tegen de schrapping van deze discriminatie.
Zij zien in die schrapping een aanmoediging voor de zorgverleners om niet tot het
tariefakkoord toe te treden. Parlementslid Fonck wees erop dat het momenteel wel de
patiënt is die niet aanwezig is bij het tot stand komen van een tariefakkoord, en voor de niettoetreding gestraft wordt. Bij dit laatste kan men zich de vraag stellen of de mutualiteiten in
deze wel degelijk de belangen van de patiënten/hun leden verdedigen.

Gezien een regering in lopende zaken geen wetgeving kan doorvoeren met budgettaire
gevolgen, is het wachten op een volgende regering om artikel 85 ten uitvoering te brengen.
Daarom werd artikel 86 toegevoegd waarin een nieuw samengestelde Ministerraad de
Koning de opdracht zal geven om artikel 85 in werking te doen treden.
We kunnen dus enkel hopen dat na 26 mei snel een nieuwe federale regering op de been
wordt gebracht.
Ondertussen wacht Axxon geduldig de uitspraak af van het Grondwettelijk Hof, de laatste
juridische werf die werd opgestart in 2017, en die handelt over de mogelijke schending van
het gelijkheidsbeginsel. Iets voor de maand mei ?
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