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Christelijke Mutualiteit weigert de kwaliteitspremie toe te kennen aan gedeconventioneerde
kinesitherapeuten !
Op maandag 28 augustus heeft PQK op een zeer ongelukkige manier onderstaande foutieve
communicatie de wereld ingestuurd :
‘Alle geconventioneerde kinesitherapeuten die de kwaliteitscriteria 2015 behaald hebben, ontvangen
eind september of begin oktober 2017 de eerste kwaliteitspremie van € 2000,-. Zo meldt de brief die
deze kinesitherapeuten mochten ontvangen van het RIZIV’.
Axxon zag de bui reeds hangen op vrijdag 25 augustus, toen het vermoeden rees dat enkel de
momenteel geconventioneerde collega’s de bewuste brief ontvingen van het RIZIV.
Dit druist volledig in tegen alle gemaakte afspraken in de Overeenkomstencommissie.
Axxon heeft dan ook prompt, na afloop van de vergadering van de taskforce, de voorzitter van de
Overeenkomstencommissie hierover geïnterpelleerd. Dhr. Ghilain gaf aan dat hij enkel de instructies
van de leidend ambtenaar (R. De Ridder) had uitgevoerd.
Daarop werd overlegd met de leidend ambtenaar, en werd bevestigd dat het benodigde budget voor
de uitbetaling van de premie aan ALLE collega’s die voldeden aan de criteria die van kracht waren
voor het traject 2013-2015 beschikbaar is, conform de Overeenkomst die goedgekeurd werd door
het Verzekeringscomité, en ze dus zal uitbetaald worden aan elke kinesitherapeut die in aanmerking
komt. De Dienst heeft daarop voorgesteld om via een interpretatieregel bij de Overeenkomst M 17
de uitbetaling van de kwaliteitspremie 2015 zonder discussie mogelijk te maken voor de 330
resterende collega’s.
Tijdens de extra bijeenkomst van de Overeenkomstencommissie gisteren stak de CM echter stokken
in de wielen, zich beroepend op een juridische spitsvondigheid in de tekst van het
Verzekeringscomité waarover men verduidelijking wenst. Daarmee wekt de grootste mutualiteit
sterk de indruk dat ze alles in het werk stelt om de momenteel gedeconventioneerde
kinesitherapeuten het leven zo zuur mogelijk te maken.
Het standpunt van Axxon in verband met de kwaliteitspremie blijft ongewijzigd: de criteria die
werden vastgelegd voor het traject 2013 - 2015 dienen gerespecteerd te worden, niet meer, niet
minder. Het gaat niet op de spelregels à posteriori te veranderen, iets wat de mutualiteiten het
voorbije jaar al herhaaldelijk geprobeerd hebben via de Overeenkomstencommissie.

Kwaliteitsbevordering en het werken aan kwaliteit binnen de beroepsuitoefening hebben geen
uitstaans met het al dan niet toegetreden zijn. Artsen en tandartsen ontvangen hun
accrediteringstoelage en/of verhoogd honorarium ZONDER onderscheid.
Geen extra discriminatie die enkel weer voor kinesitherapeuten zou gelden !
Axxon heeft de leden van de Overeenkomstencommissie duidelijk gemaakt dat dergelijke
obstructiepolitiek alle verdere gesprekken in de Overeenkomstencommissie hypothekeert.
PQK tenslotte zou in de toekomst beter niet voor zijn beurt spreken.
Als de premie morgen wordt uitbetaald is dat dankzij de volgehouden inspanningen van de Axxongemandateerden binnen het RIZIV, en van niemand anders.
Het is nu wachten op een pragmatische beslissing van de Overeenkomstencommissie om de
interpretatieregel omtrent artikel 3. §3 van de Overeenkomst M17 goed te keuren.
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