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Nog steeds geen overeenkomst met de ziekenfondsen.

Conventie 2016
Gesteund door een mandaat van de Algemene Vergadering eind januari
onderhandelt Axxon verder in de Overeenkomstencommissie. Op de jongste
vergadering werd een schrijven van Minister De Block voorgelegd, waarin ze
oproept tot een constructieve dialoog en een aantal aanbevelingen geeft, die in
de richting gaan van eerdere door Axxon geformuleerde voorstellen.
Intussen is de bevestiging definitief dat het kabinet akkoord is om € 2.000 toe te
kennen aan kinesitherapeuten die voldeden aan de kwaliteitscriteria per 31-122015, cfr. citaat hieronder:
"Ik ga akkoord met de toekenning van een premie van 2.000 euro voor de
kinesitherapeuten die aan de huidige voorwaarden in het kader van het project
kwaliteitspromotie voldoen voor het jaar 2016. Wel nodig ik de betrokken
overeenkomstencommissie en het Verzekeringscomité uit om na te denken over
een toekomstige integratie van de huidige regeling in een toekomstig meer
generiek kader voor accreditering."
Tot nog toe is er geen bereidheid van de ziekenfondsen om in te gaan op de
vraag om met de herschikking van de remgelden het honorarium te
herwaarderen. De voogdijminister stelt nochtans zeer duidelijk in haar brief :
“De budgettaire winst ingevolge de aanpassing van de terugbetaalde
verstrekkingen kan onder meer gebruikt worden voor de herwaardering van de
honoraria” en “Zelfs binnen de limieten van de moeilijke budgettaire context
hoeft een herwaardering van de honoraria niet uitgesloten te worden”.

Naast het verwerven van de kwaliteitspremie, waarvoor de juridische en
praktische invulling nog moet uitgewerkt worden, zijn de duidelijke
aanbevelingen van de minister voldoende redenen voor Axxon om verder te
streven naar een nieuwe overeenkomst voor 1 jaar.
Er is op 4 februari echter nog geen nieuwe overeenkomst getekend: de
Verzekeringsinstellingen waren (bewust?) onvoldoende in aantal om geldig te
kunnen beslissen.
Het is intussen duidelijk dat zij vasthouden aan een overeenkomst die loopt tot
eind 2017. Voor Axxon is dit alleen bespreekbaar als het budget dat in 2017 zal
vrijkomen door de herziening van de regelgeving rond fibromyalgie en CVS
gegarandeerd aan de herwaardering van de honoraria besteed wordt.
De neutralisering van de verminderde terugbetaling (-25%) voor de patiënten
van kinesitherapeuten die deconventioneren blijft een belangrijk strijdpunt voor
overeenkomsten in de toekomst. Axxon schijnt hier nu op te willen inzetten… De
overeenkomstencommissie zou een faciliterende rol kunnen spelen om de wet op
dit punt te wijzigen, aldus Axxon.
Mogelijk is er uitzicht op het vervroegd invoeren van het elektronisch
kinesitherapievoorschrift. Binnen het kader van E-health bleek dit niet te kunnen
voor 2018; nu denkt men aan eind 2016.
Een beslissende vergadering van de Overeenkomstencommissie is nu gepland
voor 23 februari. Wij houden u op de hoogte van het resultaat.
Kwaliteitsproject
De kwaliteitspremie van € 2.000 is verworven als structurele maatregel voor die
collega’s die aan de kwaliteitsvereisten voldeden op 31-12-2015. Dit betekent
dat de nodige financiën daarvoor in de toekomst telkens zullen voorzien worden.
Daarom blijft KRM het kwaliteitspromotietraject volgen in zoverre dat we -zoals
voorheen- accreditering aanvragen voor de eigen kringnavorming. Indien u als
KRM-lid deze (gratis) regelmatig bijwoont verzamelt u vlot voldoende NE om te
voldoen aan de criteria voor de volgende registratieperiode die gestart is op 0101-2016.
Honoraria zonder geldige overeenkomst
Op datum van heden is er nog geen overeenkomst van kracht. Uw honoraria
mag u dus vrij blijven bepalen, de terugbetaling blijft gegarandeerd op basis van
de tarieven van 2015. KRM schuift een ereloon naar voor van € 25 als richtlijn,
en € 2 supplement per verplaatsing, al doet elke collega daarmee wat hij wil.
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