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Uw (de)conventie.
De door de regering opgelegde inlevering van 3,673 mio euro door de kinesitherapiesector is een feit (0,52% van het oorspronkelijk geraamde budget voor dit jaar).
De vraag die we eerder stelden blijft actueel: zal Axxon al dan niet zijn handtekening
zetten onder de nieuwe mini-overeenkomst voor zes maand, ook als extra middelen
ontbreken voor onze belangrijke prioriteiten waarvoor al 6 jaar geen euro beschikbaar
was. Het antwoord daarop kennen we mogelijk na 19 januari. Tot dan heeft Axxon “in
principe” tijd om te beslissen.
De beroepsvereniging zelf heeft verwarrende informatie verspreid de voorbije 14 dagen
inzake honoraria en terugbetalingen. Wij hebben vorige vrijdag het RIZIV gebeld, en
daar heeft men ons (schoorvoetend) bevestigd dat de honoraria op dit ogenblik vrij
kunnen bepaald worden door de kinesitherapeut, bij gebrek aan een overeenkomst.

Zoals we dus van bij het begin hebben gesteld zijn de honoraria vrij en de
terugbetalingen idem aan die geldig in 2014.
Vermits de beroepsvereniging geen initiatief neemt, stelt de RvB van KRM aan alle
collega’s uit de regio volgende richttarieven voor:



€ 25 voor de normale verstrekking
€ 0,33 per kilometer voor de verplaatsingsonkost (= wat de overheid
officieel vergoedt aan z'n personeel).

Deze afspraak neemt een einde wanneer er een overeenkomst van kracht wordt.

Bent u sinds 1 januari gedeconventioneerd ?
Voorlopig hoeft u niets te ondernemen, in afwachting van een schrijven van het RIZIV,
na de mogelijke ondertekening van een mini-overeenkomst kinesitherapeuten-VI’s.
Die kan u wellicht verwachten in de 2de helft van januari. De datum van inwerkingtreding
zal naar alle waarschijnlijkheid 01.01.2015 zijn, zodat er geen “ongedekte” periode
ontstaat, en uw patiënten voor alle prestaties vanaf 1 januari correct worden
terugbetaald.
Indien u akkoord zou gaan met de nieuwe overeenkomst, treedt u geldig toe door het
document van toetreding in te vullen, te handtekenen en per aangetekend schrijven
terug te sturen naar het RIZIV.

Opgelet !
Wij ontvingen reeds enkele klachten van collega’s i.v.m. terugbetaling van
kinesitherapieprestaties door de ziekenfondsen.
Eén collega zag zijn prestaties van december 2014 minder terugbetaald omdat hij zgn.
gedeconventioneerd was. Dit was te wijten aan de foute formulering van het
deconventieformulier door het infopunt van Axxon-Kik (wat we hen trouwens dezelfde
dag nog gemeld hebben).
Als u het KRM-document hebt gebruikt zal u hiervan geen hinder ondervinden. Dat was
naar inhoud en vorm wel correct opgemaakt, en u bent in dat geval gedeconventioneerd
sinds 01-01-2015.
Twee mutualiteiten betaalden prestaties verricht in 2015 minder terug bij
gedeconventioneerden, aldus de klacht van een drietal collega’s. Ook dit kan niet !
Zolang er geen overeenkomst is, wordt de terugbetaling in 2015 gebaseerd op de
gegevens voor 2014 !
We belden op 08-01 één ziekenfonds op. Dat verzekerde ons dat foute terugbetalingen in
elk geval naderhand met terugwerkende kracht zullen worden rechtgezet … en dat we in
een bijzondere situatie verkeren. Dat is inderdaad niets teveel gezegd…
Hebt u identieke ervaringen met onjuiste terugbetaling van uw prestaties, signaleer het
ons !
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