15-03-2019
AANTAL GEDECONVENTIONEERDE KINESITHERAPEUTEN GESTEGEN MET 1%
UIT DE TELLING UITGEVOERD DOOR HET RIZIV BLIJKT DAT DIT JAAR 3.861
KINESITHERAPEUTEN NIET ZIJN TOEGETREDEN TOT DE LOPENDE
OVEREENKOMST.
HUN AANTAL IS MET 1 % GESTEGEN TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR. DE
TREND IN VLAANDEREN ZET VERDER DOOR.
IN HET NEDERLANDSTALIG LANDSGEDEELTE IS HET AANTAL
GEDECONVENTIONEERDEN DUIDELIJK MEER UITGESPROKEN DAN AAN
FRANSTALIGE KANT, 25% VERSUS 5%.

LEES HET BERICHT OP VOLGENDE PAGINA DAT VAN BELANG IS
VOOR DE PATIENTEN VAN GEDECONVENTIONEERDE COLLEGA’S
EN VOOR ALLE ACTIEVE KINESITHERAPEUTEN !!

Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (de WUGwet) in de commissie Volksgezondheid in 2e lezing goedgekeurd !
Afgelopen dinsdag is in de commissie Volksgezondheid de wet op de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen definitief gestemd, ondanks de
vertragingsmanoeuvers van de PS.
Yoleen Van Camp, Kamerlid voor de N-VA, ondervoorzitter commissie
Volksgezondheid bezorgde ons onderstaande toelichting.

Discriminatie terugbetalingstarieven kinesitherapeuten weldra van
de baan.
Dankzij de N-VA die vorig najaar het oorspronkelijk voorstel indiende samen
met CD&V, wordt de discriminatie in terugbetalingstarieven voor
kinesitherapeuten weldra weggewerkt. Beide partijen verleenden toen hun
steun aan het gelijktrekken van de terugbetaling van prestaties door
geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten.
Vandaag krijgen patiënten die bij een niet-geconventioneerde kinesitherapeut
behandeld worden, immers minder terugbetaald voor eenzelfde behandeling
als wanneer die wordt toegepast door een geconventioneerde collega. Dit is
een ongelijke behandeling, die juridisch ook aangevochten wordt, te meer
omdat ze niet bestaat bij andere beroepsgroepen.
Bij de bespreking van de wet op de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen (de WUG-wet) in de commissie Volksgezondheid
werd een amendement voorgelegd die deze ongelijke terugbetaling
aanklaagt.
De steun van de N-VA als grootste partij werd verleend om dit voorstel erdoor
te krijgen. De partijen die deel uitmaken van de minderheidsregering
probeerden het voorstel van tafel te krijgen, door te stellen dat het niet
thuishoorde in de bespreking van de WUG-wet.
Het voorzitterschap van de commissie, waar Van Camp als ondervoorzitter deel
van uitmaakt, hield voet bij stuk om de agendering aan te houden. De
stemming in eerste lezing vond eind februari plaats en kwam erdoor met de
onmisbare steun van de N-VA, naast die van CD&V, CdH en MR.
De socialisten eisten jammer genoeg een tweede lezing. Daardoor liep de
stemming van de wet en de amendementen vertraging op.

Die tweede lezing was gepland op 12 maart, en heeft tot het gewenste
resultaat geleid. De hoorzitting van april 2018 in de Kamercommissie, die er
kwam na de petitie-actie van Axxon,en waar de voorzitter en secretaris van
Axxon-Ptib deze problematiek uitgebreid aangekaart hebben is dus geen maat
voor niets geweest.
De uitvoering van de wet zelf zal allicht jammer genoeg vertraging oplopen,
omdat de minderheidspartijen (Open VLD, CD&V en MR) een subamendement
indienden om de uitvoeringsdatum te verlaten.
Dr. Yoleen Van Camp: “Als ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid
ben ik bijzonder blij dat uiteindelijk de basis wordt gelegd om deze
discriminatie voor de kinesitherapeuten weg te werken. Verschillende partijen
probeerden dit nog tegen te houden, waaronder de Open VLD die ermee
dreigde dat daardoor kinesitherapeuten massaal zouden deconventioneren.
Zoiets rechtvaardigt een ongelijke behandeling, die niet bestaat voor andere
beroepsgroepen, geenszins. Het blijft zaak om werk te maken van onze vraag
voor betere werkomstandigheden voor onze zorgverleners, dàt is de
oplossing tegen deconventionering.”

