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De nieuwe conventie M16, een stand van zaken na de overeenkomstencommissie van 21 juni jl.

Na een episode van tegenstrijdige communicatie en na verwijten over en weer viel er eindelijk een
relatieve rust te bespeuren in de overeenkomstencommissie. Dat was vooral te danken aan de
tussenkomst van de voorzitter van de overeenkomstencommissie, die alles in het werk gesteld heeft
om beide partijen tot een consensus te bewegen. Er was een kleine opening gemaakt om eindelijk
tot een nieuwe conventie te komen, nadat de voorzitter de vertegenwoordigers van de
kinesitherapeuten en deze van de verzekeringsinstellingen apart had ontmoet.
Groot was de verbazing toen in de commissie werd meegedeeld dat het kabinet van minister De
Block de deur heeft dichtgetrokken ! Het kabinet is immers met de droge mededeling gekomen dat
het pas na het regeringsconclaaf van juli een beslissing zal nemen aangaande de financiële aspecten
in de overeenkomst van de sectoren die in overschrijding zijn.
Concreet wil dit voor onze sector zeggen dat het kabinet alsnog kan beslissen dat de overschrijding in
2015 van om en bij 16 miljoen euro zal moeten worden gecompenseerd door besparingen in de
sector zelf !
In het ontwerp van nieuwe conventie 2016 was een vrijwaringsclausule bedongen, die ons zou
behoeden voor een zoveelste besparingsronde in de kinesitherapie.
Het is momenteel koffiedik kijken of de regering bereid zal zijn om 16 miljoen euro extra op te
nemen in de technische ramingen voor 2017.
In dat geval moet de sector” slechts” op zoek naar maximaal 5 miljoen euro besparingen , die op
dwingend advies van de Task Force binnen het RIZIV binnen de lijst van de zware(E-) pathologieën
moeten worden gevonden.
Voor Axxon staat het vast dat de kinesitherapiesector zelf geen bijkomende voorstellen meer kan
formuleren inzake besparingen … men kan een citroen maar één keer uitpersen… De ziekenfondsen
hullen zich -zoals gewoonlijk als het om besparingen gaat- in stilzwijgen.

In een gezamenlijk schrijven van Axxon en de mutualiteiten aan het kabinet De Block wordt gezocht
naar elementen die een oorzaak van de stijgende consumptie van de kinesitherapie kunnen
verklaren … Eigenlijk stijgt deze amper, alleen worden alsmaar meer patiënten met kinesitherapie
behandeld, en dit in alsmaar minder zittingen. Dat fenomeen is bovendien geenszins enkel gebonden
aan de vergrijzing van de bevolking.
Voor eind augustus is een nieuwe overeenkomst om bovenstaande redenen uitgesloten !
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