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ONS GEDULD IS OP !
Beste collega,
Als kringvoorzitters en vertegenwoordigers van het werkveld kunnen we niet langer aan de kant
blijven staan en wensen we Axxon de nodige ruggensteun te geven, door het ongenoegen van de
kinesitherapeuten op het terrein duidelijk te communiceren naar minister De Block en haar
beleidscel sociale zaken, evenals naar de ziekenfondsen en RIZIV.
Het Verzekeringscomité heeft in februari dit jaar de rol overgenomen van onze Overeenkomstencommissie, nadat Axxon geweigerd had een overeenkomst te tekenen die de collega’s opnieuw voor
een jaar zou opzadelen met een ondermaats ereloon en zonder indexatie van onze honoraria voor
het vierde jaar op rij.
Op 27 februari werd een convenant afgesloten tussen het Verzekeringscomité en de
vertegenwoordigers der kinesitherapeuten (Axxon), nadat de minister het nodig had gevonden
autoritair een eerdere beslissing bij 2/3e meerderheid van het Verzekeringscomité te vernietigen “in
het algemeen belang”. Het Verzekeringscomité dat via dit fameuze convenant alles ging oplossen
heeft er weinig tot niets van gebakken.
Eind september zijn de werkzaamheden afgerond m.b.t. de taskforce en het definitief rapport werd
voorgelegd aan het Verzekeringscomité, dat er acte van heeft genomen en zich akkoord heeft
verklaard met de uitvoering van de voorgestelde initiatieven.
In die taskforce (punt 1 van het convenant)hebben de vertegenwoordigers van Axxon een maximale
inbreng gerealiseerd om een aantal knelpunten voor het beroep in de nabije toekomst een oplossing
te geven. De enigen die op de rem blijven staan zijn de mutualiteiten.
Daardoor is het eindrapport van de taskforce een mooie theoretische oefening geworden, met niets
concreets voor de nabije toekomst, ook geen extra middelen zoals plechtig beloofd.
De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een “betekenisvolle
inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “, wordt niet ingevuld.
In werkelijkheid staan we voor de vijfde besparingsronde op rij, voor een bedrag van € 600.000.
Axxon heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk en duidelijk gesteld dat inzake besparingen voor de
kinesitherapie de bodem echt is bereikt.

Het Nederlands woordenboek definieert een convenant als "een afspraak van de overheid met een
of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In
een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.”
Het Verzekeringscomité houdt zich niet aan deze afspraken: ondanks de herhaalde vraag begin juli
en begin oktober van onze vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité is er tot op heden geen
werk gemaakt van het merendeel der overige punten, opgenomen in het convenant.
Over de in punt 3 vooropgestelde aanpassing van de verplaatsingskosten vanaf
2018 via een herschikking van de middelen wordt gewoon gezwegen.
Axxon wacht ook nog steeds op het voorbereidend rapport van het IMA inzake afwijkende
patiënten, voorschrijf- en verstrekkersprofielen (punt 4), teneinde tijdig eventuele corrigerende
maatregelen te kunnen treffen voor 2018.
Het uitblijven van analyses en concrete voorstellen inzake de onderlinge afstemming van de
nomenclatuur K-M-R (punt 6), alsook de actualisering en uniformisering van het kader van
overeenkomsten en akkoorden met verslag voor eind 2017 (punt 8), ondermijnen het vertrouwen
van de kinesitherapeuten in de Overeenkomstencommissie.
Axxon heeft er opnieuw op aangedrongen dat er op korte termijn gestart wordt met een dynamisch
kadaster van kinesitherapeuten en dat -in samenwerking met de Planningscommissie- de reële
behoeften worden vastgesteld voor de komende jaren (punt 7).
De bodem qua besparingen is bereikt, het wordt hoog tijd dat de aandacht exclusief gaat naar een
stevige herwaardering van de honoraria na vier jaar stilstand, het verdubbelen van de
verplaatsingsvergoeding voor een huisbezoek naar € 2, en het garanderen van de nodige middelen
voor de financiering van de kwaliteitspremie voor elkeen die aan de voorwaarden voldoet (2016)
zonder onderscheid (al of niet geconventioneerd).
Dit is het minima minimorum !
Als verstrekkers hebben we nog maar weinig te verliezen, onze patiënten daarentegen des te meer.
Begin dit jaar zijn vele collega’s nog overstag gegaan om hun patiënten te beschermen nadat bleek
dat -door al het gemanipuleer- de 40% gedeconventioneerden niet werden gehaald.
Ook nu meent de overheid de spelregels even snel te moeten veranderen.
Er ligt namelijk een ontwerp van K.B. klaar, waarbij ieder van ons die volgend jaar wenst te
deconventioneren, dit verplicht en exclusief moet doen via zijn eID (beveiligde elektronische weg).
Axxon heeft dit ontwerp in de OC van 07/12 negatief geadviseerd onder voorbehoud, de VI’s waren
voor. Deze nieuwe procedure - voorzien in de “harmonisering van akkoorden en conventies” die het
RIZIV in het convenant aankondigde - maakt het immers de facto onmogelijk om nog een beveiligde
deconventie-actie te voeren zoals begin dit jaar.
De bedoeling was in feite dat elke kinesitherapeut in België ACTIEF zijn toetreding zou moeten
bevestigen, wat een heel ander verhaal is: geen gepensioneerde, overleden, uitgeweken collega’s
meer die nog PASSIEF blijven toetreden tot welke overeenkomst dan ook…
Wat die harmonisering betreft: die werd door Axxon gevraagd om de discriminatie inzake
terugbetaling van patiënten die wel- of niet-geconventioneerde collega’s raadplegen, ongedaan te
maken, net zoals bij artsen en tandartsen: harmoniseren !

Niet nog eens hetzelfde scenario als begin 2017. Dit moet kost wat kost worden vermeden !
Als wij niet voor ons zelf gaan zorgen kunnen we niet langer voor onze patiënten blijven zorgen.
Kijk en vergelijk maar met het uurloon van de diensten waarop we beroep moeten doen (accountant,
technicus Gymna,onderhoud en herstellingen …) en de stijgende onkosten voor de
praktijkexploitatie. Ook onze patiënten zijn zich hiervan bewust !
In de sector van de ziekenhuizen en woonzorgcentra worden collega’s door directies onder druk
gezet of zelfs ontslagen indien ze weigeren toe te treden tot de conventie. Dit is ongehoord: ook wij
hebben, naast verplichtingen, onze rechten.
Wij, voorzitters van de provinciale koepel Antwerpen, zijn van mening dat onze vertegenwoordigers op
geen enkel -maar dan ook op geen enkel vlak- nog toegevingen moeten doen zolang het RIZIV en de
VI’s het convenant niet verder concreet invullen, conform de afspraken met het verzekeringscomité.
Het kan niet langer zijn dat we bij de evaluatie telkens moeten horen “Tot op heden nog niets gebeurd”.
Het wordt hoog tijd dat RIZIV en ziekenfondsen hun huiswerk opnieuw maken en daadwerkelijk hun
bereidheid tonen om ons beroep te herwaarderen, zoals schriftelijk vastgelegd in het convenant. Zo
niet heeft onderhandelen nog weinig zin.
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