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De wazige contouren van een mogelijke nieuwe overeenkomst.
In 2008 werd een meerjarenplan kinesitherapie onderschreven door beide partijen in de
Overeenkomstencommissie. Een forse herwaardering van de honoraria was één van de belangrijkste
afspraken. In 2008-2009 werd bovenop de wettelijke indexatie slechts een zeer bescheiden
honorariumverhoging doorgevoerd, nog minder in 2010-2011 en in 2012-2013 werd de sector
verzocht de helft van de indexmassa te besparen.
Volgens onze vroegere berekeningen moest het basishonorarium (grote verstrekking, M24) in 2008
vijfentwintig euro bereiken. Rekening houdend met de evolutie van de levensduurte sinds 2008
betekent dit vandaag ruim € 28,50.
Maar in al die jaren is er systematisch veel meer geld gespendeerd aan verlaging van het remgeld
voor de patiënt dan aan verhoging van onze honoraria, onder niet aflatende druk van de
ziekenfondsen. Gevolg: de werkelijke terugbetaling voor een patiënt vandaag bereikt het niveau van
de verhoogde tussenkomst zonder voorkeurregeling… perfect gespeelde chantage van de
ziekenfondsen.
Het meerjarenplan, dat in de volgende overeenkomsten telkenmale werd heringeschreven, is zes
jaar later over de hele lijn mislukt voor de kinesitherapeuten . De honoraria werden onvoldoende
opgewaardeerd.
Er is al 7 jaar geen geld voor accreditering van kinesitherapeuten, evenmin voor een billijke
verplaatsingsvergoeding of een behoorlijk sociaal statuut, naast zovele andere niet ingevulde punten
uit het meerjarenplan. Op geen enkel van de punten die voor de kinesitherapeut belangrijk zijn is er
tot op heden enige concrete vooruitgang geboekt.
Op 10 jaar tijd is het aantal patiënten dat behandeld wordt door kinesitherapeuten met 40 %
gestegen. De technische ramingen - om dat te financieren- zijn dat niet. Er deed zich de afgelopen
jaren een belangrijke daling voor van het gemiddeld aantal behandelingen per patiënt van 26 naar 20
zittingen.

Het weinig fraaie rapport van het meerjarenplan kinesitherapie …
Herwaardering honoraria
Vermindering remgeld
Financiering Kwaliteitspromotieproject PQK
€ 500.000 per jaar
Accrediteringstoelage
Sociale voordelen herwaarderen
Verplaatsingsvergoeding harmoniseren
Nomenclatuursaanpassingen: invoering
multidisciplinaire verstrekking, tweede grote
zitting/dag op intensieve zorgen, opvolging 2de
zitting per dag bij E-pathologie, registratie
activiteiten van kinesitherapeuten werkzaam in
K- en R-nomenclatuur en in forfait (WZC,
medische huizen, RVT), tussenkomst
materiaalkosten, contingentering E-pathologie …
Harmonisering K- en M-nomenclatuur
Consultatief onderzoek zonder voorschrift

Onvoldoende
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Geslaagd
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Gebuisd
2 x gebuisd: de BV haalt ze in 2013 zelf naar
beneden tot een aalmoes van € 0,38 !
Gebuisd
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In 2007 werd er gestart met een project kwaliteitspromotie in de kinesitherapie. Tot nu toe
ontbreekt enige financiële tegemoetkoming voor de kinesitherapeut die voldoet aan de
kwaliteitscriteria. Eind mei 2014 zijn er (amper) 120 collega’s die aan de kwaliteitscriteria voldoen.
De herhaalde - niet nagekomen- beloftes inzake accrediteringstoelage die de beroepsvereniging en
PQK de voorbije jaren zèlf deden, werken nu contraproductief op het terrein. Indien er niets gebeurt
voor 2015 implodeert mogelijk het hele kwaliteitsproject.
De eventuele nieuwe overeenkomst moet een trendbreuk realiseren, aldus de beroepsvereniging.
Op dit ogenblik zijn enkel de wazige contouren bekend van een mogelijke overeenkomst. Axxon
heeft in de behoefteraming voor volgend jaar 35 miljoen euro extra middelen gevraag om honoraria
en het sociaal statuut op te waarderen, en een accrediteringstoelage te realiseren.
De enige echte vraag die (voorlopig) onbeantwoord blijft, is wat de beroepsvereniging zal besluiten
wanneer deze extra middelen zouden ontbreken.
De collega’s die individueel wensen te deconventioneren vanaf 1 januari 2015 moeten dit
aangetekend doen voor 1 oktober. U kan dan wel geen aanspraak meer maken op het sociaal
statuut.
Zij die het volste vertrouwen hebben in de onderhandelingen kunnen rustig afwachten tot eind
december. Als u dan niet akkoord kan gaan met de nieuwe overeenkomst, kan u ze alsnog afwijzen.
Alleen gaat uw deconventie dan later in, nl. de eerste dag van de 2e maand volgend op uw
deconventionering.
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