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Ook teleurgesteld over het aantal gedeconventioneerden naar aanleiding van de nieuwe
overeenkomst ?
Samen met vele anderen wellicht. Nochtans is er maar één correct verdict: de kiezer heeft altijd
gelijk.
Onderstaande resultaten werden meegedeeld op de website van het RIZIV op 22-03 :

Op basis van de meldingen stelt het RIZIV vast dat:



19.637 kinesitherapeuten (of 84,81 %) toetreden tot de nationale overeenkomst.
3.517 kinesitherapeuten (of 15,19 %) weigeren om toe te treden tot de nationale
overeenkomst. Die kinesitherapeuten moeten de overeengekomen honoraria niet naleven,
behalve voor voorkeurgerechtigde verzekerden. Voor de andere verzekerden die een
beroep doen op hen, zal overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de
terugbetaling met 25 % verminderen.

Ongeveer 1 collega op 6 heeft de overeenkomst dus geweigerd.
Wat betekenen de cijfers die het RIZIV heeft gepubliceerd op z’n website ?

Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Totaal België

Aantal
kinesitherapeuten
1945
12859
8350
23154

Aantal weigeringen

% weigeringen

382
2726
409
3517

19,64 %
21,2 %
4,9 %
15,19 %

Voor de bepaling van het quorum moet -volgens de wettelijke beschikkingen - naast het aantal
collega’s met een profiel in 2016 (21.575 hebben minstens één prestatie geattesteerd in de Mnomenclatuur) ook het aantal nieuw erkende collega’s in 2017 bijgeteld worden (1.579), wat het
totaal brengt op 23.154.
Opmerkelijk is de grote discrepantie tussen het % gedeconventioneerden in het Brussels
hoofdstedelijk gewest, Vlaanderen en Wallonië.

In Wallonië heeft 4,9% de overeenkomst geweigerd, amper 1 op 20. In Vlaanderen en het Brussels
hoofdstedelijk gebied gaat het om 1 op 5 collega’s.

Om het plaatje volledig correct te schetsen moet u echter ook onderstaande tabel
doornemen !
Ze geeft een overzicht van alle kinesitherapeuten met een geldig erkenningsnummer in
België op 31-12-2016.

zelfstandige
loontrekkend
gemengd

Aantal NL
%
Aantal FR
%
8597 55,30%
7513
62%
4417 28,40%
2280 18,80%
2543 16,30%
2332 19,20%
15557 100,00%
12125 100,00%

totaal
16112
6697
4875
27684

%
58,20%
24,20%
17,60%
100,00%

Eind 2016 waren er 27.684 kinesitherapeuten met een geldig erkenningsnummer bekend bij
het RIZIV. In 2017 zijn er 1.579 nieuwe collega’s erkend, wat het totaal op 29.263 brengt.
Collega’s die in ziekenhuis of andere instellingen werken worden door hun directie
(doorgaans) verplicht om toe te treden tot de overeenkomst. Dit voorjaar zijn enkele
(dappere) collega’s die dit weigerden ontslaan door hun ziekenhuisdirectie…
Als men het aantal loontrekkende en gemengde statuten isoleert uit de meldingen bij het
RIZIV is meer dan 1 op 4 zelfstandig gevestigde collega’s uit de overeenkomst gestapt !!
Bovenstaande tabel geeft aan dat het percentage zelfstandige kinesitherapeuten in 2016
58,2 % bedraagt. Er zijn dus 12.557 zelfstandig gevestigde kinesitherapeuten. We mogen er
immers van uitgaan dat de in 2017 nieuw erkenden weinig of helemaal geen activiteit
hadden binnen de M-nomenclatuur.
3517 weigeringen om toe treden betekent dus 28% van de zelfstandig gevestigde
kinesitherapeuten, een heel ander beeld dan wat het RIZIV ophangt.
“Het hoge toetredingspercentage garandeert een toegang tot kwalitatieve
gezondheidszorg voor de patiënt.”, dat is wat het RIZIV als commentaar publiceerde op zijn
website op 22 maart.
Het is maar de vraag of patiënten in Vlaanderen en Brussel dat ook vinden, nu 1 op 4
zelfstandig werkende kinesitherapeut(e) het recht heeft een hoger honorarium te vragen, en
daarvoor zijn sociale RIZIV-voordelen en telematicapremie opgeeft.
Sommige ziekenfondsen bellen intussen systematisch hun leden op om hen te adviseren
vooral geen gedeconventioneerd kinesitherapeut te raadplegen.

In de Overeenkomstencommissie heeft Axxon daarom op dinsdag 10-04 jl. gewaarschuwd
dat de vrijheid van keuze van de patiënt ten allen tijde moet worden gerespecteerd.
Axxon stelt tegelijkertijd dat elk kinesitherapeut verplicht is zijn conventiestatus duidelijk
kenbaar te maken bij de patiënt, in zijn wachtzaal en/of op zijn website.
Kinesitherapeuten die toegetreden zijn moeten bovendien sinds 1 januari 2018 de wettelijke
tarieven strikt naleven.
De onrust op het terrein en de onvrede met de huidige situatie in de kinesitherapie is NIET
voorbij, de acties via juridische weg door Axxon gaan door !
Axxon wenst een correcte terugbetaling voor patiënten die worden behandeld door
gedeconventioneerde kinesitherapeuten, en pleit dus zondermeer voor de afschaffing van
deze discriminatie.
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