Nihil novi sub sole …
Onder de ronkende titel “Goed nieuws onder de zon!” publiceerde Axxon begin juli onderstaande
mededeling op z’n website.
Tijdens de Overeenkomstencommissie van donderdag 2 juli 2015 werden de behoeften van de sector
kinesitherapie voor het jaar 2016 besproken.
Axxon diende vooraf een aantal dossiers in, aansluitend op het Dossier Sociale Zaken en
Volksgezondheid dat we al eerder publiceerden.
Volgende punten werden na discussie met de Verzekeringsinstellingen weerhouden:
 Invoering van een kwaliteitspremie van 2500 euro voor de kinesitherapeuten die op 31
december 2015 voldoen aan de kwaliteitscriteria;
 Toekenning van een verplaatsingsvergoeding van 1 euro op 1 januari 2016, als eerste stap
naar een kostendekkende verplaatsingsvergoeding;
 Optrekken van het honorarium voor een zitting van minstens 30’ naar 23,94 euro (indexatie
inbegrepen), als eerste stap in een gefaseerde herwaardering van het honorarium.
Daarnaast werden ook de dossiers uit de Technische Raad voor Kinesitherapie aan de behoeften voor
2016 toegevoegd:
 De 2de zitting per dag op de dienst Intensieve Zorgen;
 De herwaardering van de prestaties bij Mindervaliden, van 20’ naar 30’;
 De uitbreiding van de behandelmogelijkheden bij patiënten met gonartrose.
De behoeften uit onze sector worden nu samengelegd met de behoeften uit andere sectoren, zodat
een globaal budget voor de ziekteverzekering kan opgemaakt worden.
Axxon heeft aangetoond dat de behoeften wel degelijk groot zijn, en reëel. De dossiers worden nu
verder bepleit bij minister De Block.

Maar hoe ver staat men met de beloftes opgenomen in de lopende overeenkomst ?
U hebt afgelopen week het jongste magazine van Axxon in de bus gekregen. Naast het feit dat de
frequentie van verschijning naar een dieptepunt is gezakt (3 edities op 9 maanden tijd) informeren
deze uitgaven zeer karig over de syndicale materie. Die zou nochtans tot de corebusiness van de
beroepsvereniging moeten behoren.
Huisbezoeken: nieuwe regeling : voor wanneer ?
De beloofde wijziging aan de nomenclatuur was één van de 5 prioriteiten die Axxon in de
overeenkomst heeft laten opnemen. De wijziging werd door het Verzekeringscomité goedgekeurd,
maar is tot op heden nog niet in het Staatsblad verschenen ?
Sociaal RIZIV-statuut : aanpassing van de toelage in functie van de bewezen activiteit…
De aanpassing van de criteria voor de premie van het sociaal RIZIV-statuut is in een wettekst gegoten
maar wacht eveneens nog op publicatie. De belangrijkste aanpassing - de invoering van 3
activiteitsdrempels die de omvang van de premie bepalen- gaat bovendien minder ver dan Axxon zelf
had vooropgesteld eind 2014.

De controle op het respecteren van de 85 %-regel ?
In het jongste nummer van Axxon-Exclusief wordt gesteld dat het RIZIV tot de vaststelling is
gekomen dat dit op geen enkele manier juridisch afdwingbaar is. Axxon komt niet verder dan de
collega’s nu te vragen de overeenkomst te respecteren inzake remgeldinning.

De financiële incentive voor collega’s die voldoen aan alle kwaliteitscriteria ?
In 2008 werd het denkwerk rond een kwaliteitsproject opgestart door Axxon. Daaruit groeide PQK
vzw, dat nauwe banden had en heeft met Axxon. D e eerste projectperiode ging in op 01-10-2011.
We zijn inmiddels 5 jaar verder, en intussen blijkt dat men wederom bot gevangen heeft wat de
financiële incentive betreft voor geaccrediteerde kinesitherapeuten.
Heel het PQK-gebeuren dreigt nu te worden herleid tot een volkomen steriel gebeuren met nul
beloning van de actieve deelnemer, zonder enige toekomst. Je kan tenslotte je kringleden niet blijven
motiveren om extra te presteren voor nulkommanul.
Eén lichtpuntje: Pro-Q-Kine vzw biedt gratis toegang tot de CEBAM library aan alle kinesitherapeuten
die een PE-online kwaliteitsportfolio hebben aangemaakt. Dit aanbod is nog geldig tot 31-12-2016 en
biedt toegang tot een aantal kleppers van wetenschappelijke tijdschriften: Manual Therapy , Physical
Therapy , Clinical Rehabilitation ,Medicine and Science in Sports and Exercise , Spine , Pain, Journal
of Cardiopulmonary rehabilitation & Prevention , en Pediatric Physical Therapy.
Maar ondertussen is er ook al 2,5 miljoen euro naar PKQ vzw gevloeid vanuit het RIZIV, middelen
bedoeld om de werking van de kwaliteitspromotie te financieren.
Ook u kreeg afgelopen week de peperdure PQK-brochure in de bus. Hierin viel geen nieuws te rapen,
behoudens dat er een nieuwe registratieperiode van 3 jaar start op 01-01-2016….
“Deze nieuwe periode geeft ons de kans om te kunnen bepalen waar je als kinesitherapeut staat, bv.
in het kader van ICT.” valt er te lezen. Alle collega’s die vandaag reeds voldoen aan de criteria om
opgenomen te worden in het Q-register weten best waar ze staan.

1 oktober komt nu wel heel snel dichtbij. Het zou wenselijk zijn dat de beroepsvereniging voordien
minstens haar standpunt omtrent het al dan niet afsluiten van een overeenkomst voor 2016
ondubbelzinnig bekend maakt.
Er is nog veel werk aan de winkel nu “het jaar van reflectie zonder indexatie” reeds voor
drievierden om is.
De kwaliteitspremie van € 2500 komt er alvast niet, de sector moet dat maar uit eigen middelen
ophoesten, aldus de beleidsmakers. Dat is exact wat het RIZIV in 2012 al duidelijk maakte.
Wanneer mag de collega die nog huisbezoeken verricht eindelijk een correcte
verplaatsingsvergoeding verwachten ? De overheid heeft beslist opnieuw te besparen in de
ziekteverzekering, alleen weten we nog niet waar. Geen tweede jaar zonder indexatie !

Op dit ogenblik kunnen wij enkel besluiten : nihil novi sub sole !!!
Niets nieuws onder de zon …
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