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Kinesitherapie: de koppigheid van de verzekeringsinstellingen schaadt de
belangen van de patiënt
De verzekeringsinstellingen staan een verdere ontplooiing van de kinesitherapie in de weg door
resoluut de voorstellen te weigeren die Axxon* daarvoor heeft geformuleerd. De 2 miljoen patiënten
die jaarlijks kinesitherapeutische zorg krijgen, zijn daarvan in de eerste plaats de dupe.
Hoewel de kinesitherapie de voorbije jaren aanzienlijke structurele besparingen heeft doorgevoerd
(tussen 2002 en 2013 is maar liefst € 112.500.000 van het budget voor onze sector niet opgebruikt),
wijzen de verzekeringsinstellingen elk voorstel om de kwaliteit en de duurzaamheid van de
kinesitherapie te waarborgen van de hand, en bemoeilijken ze de dialoog binnen de
Conventiecommissie (het RIZIV-orgaan dat bevoegd is om akkoorden te sluiten tussen de
verzekeringsinstellingen en de sector).
De inspanningen van de commissievoorzitter, de heer Ghilain, die als ultieme poging elke partij
afzonderlijk ontving, hebben niets opgeleverd. De verzekeringsinstellingen lijken zichzelf wel een
eeuwig vetorecht te hebben toegekend!
Axxon eist onder meer in het belang van de patiënten:




Het wegwerken van de ongelijke terugbetalingstarieven voor de patiënten (1);
Een marktconforme verplaatsingsvergoeding (2];
De vereenvoudiging van de terugbetalingsmodaliteiten (3)
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1. Het terugbetalingstarief voor de patiënten hangt af van het statuut van hun kinesitherapeut.
Patiënten van wie de kinesitherapeut niet geconventioneerd is, krijgen 25 % minder
terugbetaald dan patiënten die kiezen voor een geconventioneerde kinesitherapeut.
Axxon wil die ongelijkheid wegwerken, zodat alle patiënten recht hebben op het gunstigste
terugbetalingstarief.
2. De patiënten zijn ontevreden want ze vinden het moeilijk om een kinesitherapeut te vinden
die bereid is om huisbezoeken te doen. Wat begrijpelijk is want een kinesitherapeut die een
patiënt aan huis gaat behandelen krijgt een forfaitaire reiskostenvergoeding van slechts €
0,39. Bij thuiszorg verliest hij niet alleen tijd in het verkeer, maar ook een deel van zijn
inkomsten aan brandstof en/of parkeergeld…!
Toch is thuiszorg van cruciaal belang voor veel patiënten die zich niet kunnen verplaatsen en
in de problemen dreigen te komen om zich optimaal te laten behandelen.
Ter informatie, in België variëren de verplaatsingsvergoedingen van zorgverstrekkers tussen
€ 0,39 en € 12,28.
Axxon eist dan ook dat de vergoeding voor een behandeling aan huis verhoogd wordt om
beter te beantwoorden aan de realiteit.
3. Er zijn momenteel 110 verschillende terugbetalingsmodaliteiten: een waar kluwen voor de
patiënten die van de terugbetaling niets begrijpen!
Axxon wenst een vereenvoudiging van deze modaliteiten zodat het voor de patiënt
gemakkelijker wordt om het terugbetalingssysteem van kinesitherapeutische zorg te
begrijpen.

*Axxon, Physical Therapy in Belgium, de enige erkende beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België,
werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal
KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de Franstalige vleugel Axxon, Qualité en
Kinésithérapie opgericht gevolgd door de Nederlandstalige vleugel Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8
oktober 2009.
Axxon, Physical Therapy in Belgium behartigt en verdedigt de belangen van alle kinesitherapeuten in België en
is de unieke gesprekspartner bij de overheid en andere beleidsmakers in een verzorgingssector die
voortdurend in beweging is.
Op internationaal vlak is Axxon, Physical Therapy in Belgium de enige Belgische gesprekspartner binnen het
WCPT (World Confederation for Physical Therapy).
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