Nieuwsbrief

09-01-2017

Aansluitend op de vorige KRM-nieuwsbrief hierna enkele verduidelijkingen m.b.t. de
huidige toestand.
Sedert 1 januari 2017 is er geen overeenkomst meer van kracht tussen de Verzekeringsinstellingen
(mutualiteiten) en de kinesitherapeuten, waardoor de honoraria vrij zijn ! Laat u niets anders wijs maken.

Axxon stelt deze richttarieven voor :




Kabinetsbehandeling:
€ 25 (gemiddelde globale duur 30 min.)
Huisbezoek :
€ 27 (gemiddelde globale duur 30 min.)
In een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van
mindervaliden of bejaarden, of voor rechthebbenden in een psychiatrisch
verzorgingstehuis € 16

Voor prestaties met hogere M-waarden (M 36, M 48,...) : advies : aanpassen met 10 %.
De voorgestelde honoraria gelden voor alle categorieën van patiënten (courant, Fa, Fb, E), wel of geen omniostatuut. De terugbetaling van patiënten is hoe dan ook gegarandeerd sinds 01-01-2017 met als basis de
terugbetalingstarieven van 2016.
We bevelen u aan om de patiënt hier voorafgaandelijk mondeling van op de hoogte te brengen en uw
honoraria duidelijk zichtbaar te afficheren in de praktijkruimte. U krijgt via aparte mail een model van affiche
door ons toegestuurd.
Wat houdt het ontbreken van een overeenkomst in ?


Er moet geen informed consent worden opgemaakt tussen patiënt en kinesitherapeut wanneer u de
richttarieven volgt en deze duidelijk zichtbaar afficheert in de praktijkruimte.
Een informed consent wordt pas nodig wanneer men een bestaande Overeenkomst heeft
onderschreven en men in overleg met de patiënt in dit document wil vastleggen dat men een extra
vergoeding vraagt voor het leveren van prestaties of voor het gebruik van materiaal buiten het kader
van de ziekteverzekering (d.w.z. niet-vergoedbare prestaties = die dus niet zijn opgenomen in de Mnomenclatuur).



Opmaken van het getuigschrift voor verstrekte zorgen:
we onderscheiden 2 situaties :
1°- u gebruikt nog oude getuigschriften voor verstrekte zorgen (GVZ) :
o in het betrokken vak JA of NEEN vermelden (remgeld geïnd of niet); op het ontvangstbewijs
het werkelijk ontvangen honorarium vermelden (het richttarief), en dit aan de patiënt
overhandigen (de patiënt moet dit niet overhandigen aan het ziekenfonds).

2°- u gebruikt de nieuwe GVZ-en (volgens de RIZIV-reglementering verplicht sinds 01-01-2017) :
o in het betrokken vak JA of NEEN vermelden (remgeld geïnd of niet); op het ontvangstbewijs
het werkelijk ontvangen honorarium vermelden (het richttarief), en dit aan de patiënt
overhandigen;het ontvangstbewijs maakt vast deel uit van het getuigschrift en mag hiervan
niet gescheiden worden.
De oude GVZ-en worden nog “getolereerd” tot 30 juni 2017 door het RIZIV.
Voor belangrijke info over de verplichting gebruik nieuwe GVZ-en volg onderstaande link :
http://www.riziv.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/nieuwe-modellen-getuigschriften20170101.aspx#.WHTbiuQzX4g


De derde betalersregeling kan niet toegepast worden, vermits er geen conventie is waartoe men kan
toetreden, tenzij u werkzaam bent in een instelling die verplicht met derdebetalersregeling moet
werken.



De terugbetaling van de patiënt blijft op het niveau van de tarieven voor 2016. Het extra honorarium
dat via de richttarieven wordt ontvangen komt niet in aanmerking voor de Maximumfactuur en wordt
evenmin terugbetaald door de aanvullende verzekeringen van de mutualiteiten en/ of door de
hospitalisatieverzekeringen.



U werkt vol- of deeltijds als loontrekkende in een instelling: ook dan kan u de door Axxon voorgestelde
richttarieven hanteren op voorwaarde dat uw arbeidsovereenkomst geen bepaling omvat die u belet
te deconventioneren. Vergewis u dus vooraf of de arbeidsovereenkomst die u hebt getekend u
verbiedt om de overheidstarieven niet te respecteren!

Ultieme poging om een overeenkomst af te sluiten voor 2017.
Ondanks het feit dat Axxon voor het jaareinde de boodschap kreeg van de RIZIV-administratie dat elke
kinesitherapeut individueel een voorstel van conventie M17 zou ontvangen, wat werd bevestigd in het
Verzekeringscomité van 19 december 2016, wordt op vraag van de Beleidscel van het kabinet De Block nog een
nieuwe poging ondernomen.
Axxon is zeer benieuwd of en welke nieuwe elementen de Beleidscel of de VI’s op tafel zullen leggen.
Komt het niet tot een aanvaardbare overeenkomst, dan zal een ‘beveiligde deconventie’ de volgende stap zijn,
eens een voorstel van Overeenkomst M17 is verzonden vanuit het RIZIV. Hou daarom onze berichtgeving en
uw mailbox nauwlettend in het oog.
Ondertussen loopt de petitieactie op fb door, reeds meer dan 12.500 mensen tekenden ze. De eisen die in de
open brief terug te vinden zijn reeds jaren de strijdpunten van Axxon, maar de overheid wil of kan hier geen
werk van maken. Axxon stelt al jaren dat de kinesitherapiesector ondergefinancierd is en het ereloon niet
kostendekkend, laat staan dat je daarmee een pensioen kan opbouwen en een verzekering gewaarborgd
inkomen mee betalen die ziekte en invaliditeit indekt.
De opheffing van de discriminatie tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde collega’s (25% minder
terugbetaling voor de patiënt) was en is voor Axxon een breekpunt in de Overeenkomst M17.
Axxon had de intentie om de toegekende indexatie (0,83 %) hiervoor in de weegschaal te leggen. Het
de
openbreken van de verplaatsingsvergoeding is een 2 breekpunt.
Een andere eis in de open brief “een representatieve vertegenwoordiging van de beroepsgroep van de
kinesitherapeuten in de bestuursorganen en raadgevende commissies” dient genuanceerd : buiten een vaste
vertegenwoordiging in de Commissie voor Begrotingscontrole (nu enkel een plaatsvervanger) en de Algemene
Raad van het RIZIV is Axxon in alle Commissies vertegenwoordigd door hard werkende mandatarissen.
Uiteraard zijn we niet vertegenwoordigd in de medicomut waar de honoraria en technische verstrekkingen
worden bepaald voor de artsen fysische geneeskunde. We hadden het graag ook anders gezien !
Axxon, de enige representatieve beroepsberoepsvereniging, rekent verder op de steun van haar leden en
kringen, EN alle collega’s op het terrein die (nog) geen lid zijn van de beroepsvereniging !

U hoort snel terug van ons.
09-01-2017
Luk Dieleman
Voorzitter KRM
(Vertegenwoordiger namens Axxon in het Verzekeringscomité van het RIZIV)

