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Toelichting bij de Overeenkomst vanaf 01-01-2012
Het budget kinesitherapie voor 2012 is door een beslissing van de Ministerraad
op 02/12/2011 (nog die van lopende zaken) vastgelegd op 624,882 miljoen
euro.
De normale indexering (2,99%) – die een herwaardering is voor het bewezen
verlies aan koopkracht in het voorbije jaar- wordt met 8,693 miljoen euro
afgeroomd als besparing, waardoor er voor 2012 slechts ruimte blijft voor een
indexatie van de erelonen met 1,577 %. We moeten het dus opnieuw stellen met
een ondermaatse indexaanpassing van 25 eurocent per prestatie.
De indexmassa voorzien in onze partiële begrotingsdoelstelling bedraagt dus
9,701 miljoen euro.
De volledige indexering voor 2,99% zou kunnen worden toegekend als de sector
voor een gelijkwaardig bedrag compenserende besparingen met effecten in 2012
voorstelt… een vestzak-broekzak-operatie dus, die bovendien structureel blijft
doorwerken in 2013 en volgende. Het zou bijzonder onverstandig zijn van
onzentwege om daarop in te gaan.
Binnen deze begroting zijn nieuwe initiatieven in de kinesitherapie niet mogelijk.
De geplande herwaarderingen van de honoraria en verplaatsingsvergoedingen,
de verhoging van het sociaal statuut 2010 en de middelen voor nieuwe
initiatieven (dossier cox- en gonartrose, dossier 2e zitting op IZ, die allebei reeds
drie jaar wachten op implementering) blijven opnieuw achterwege.
Sinds twee jaar daalt het aantal prestaties in M-nomenclatuur licht: wij
kinesitherapeuten werken dus blijkbaar efficiënter (minder zittingen EN groter
bereik van de bevolking) maar worden hiervoor bestraft!
Een overeenkomst met de VI’s is nog steeds een CONTRACT.
De in 2009 gemaakte afspraken werden herhaaldelijk NIET nagekomen,
zowel door de ziekenfondsen die zich regelmatig verschuiven achter de
minister van begroting die dossiers blokkeert, als door het kabinet van
SZ.













de erelonen zouden 3 jaar na elkaar, telkens op 1 januari, met 1 euro
verhoogd worden; in realiteit hebben we 1 euro extra verworven op drie
jaar tijd…
de verplaatsingsvergoeding blijft nog steeds ongewijzigd op € 1; de artsen
en vroedvrouwen (met een rijkelijke verplaatsingsonkost) weigeren in de
betrokken werkgroep een harmonisering, het dossier zit daar dus
geblokkeerd
het sociaal statuut, de pasmunt voor toetreding tot de overeenkomst,
werd niet opgewaardeerd in 2009 en 2010, enkel geïndexeerd met enkele
euro’s tot € 1403 op jaarbasis
Er is niets gebeurd om de discriminatie wel-niet-geconventioneerden weg
te werken: de ziekenfondsen zeggen doodleuk dat dit voor hen geen
prioriteit is, en bovendien een meerkost betekent voor het RIZIV; tot 2015
zijn er in elk geval geen bijkomende middelen beschikbaar voor welke
sector dan ook
De K- en M-nomenclatuur is nog steeds niet geharmoniseerd, een
onmogelijk dossier volgens de ziekenfondsen; de overheid denkt er nu
zelfs aan om alles wat K 30 is of kleiner over te hevelen naar de Mnomenclatuur, om aldus een bijkomende besparing te realiseren (de K is
uiteraard duurder) … maar, we horen vandaag van het ministerie dat men
die maatregel voorlopig uitstelt omdat een akkoord met de artsen voor
alles gaat … en dat staat in de stijgers, op voorwaarde dat er niet geraakt
wordt aan de fysio !
Het is hoogst onzeker dat er na 2012 nog financies voorhanden zullen zijn
voor het kwaliteitspromotieproject … Quid ?

Waarom heeft Axxon de overeenkomst dan verlengd ? Het sociaal statuut en de
telematicatoelage kunnen enkel worden toegekend aan de collega indien men
van 1 januari tot 31 december geconventioneerd is.
Axxon heeft m.i. dus een (correcte) bewarende maatregel genomen om die twee
zaken veilig te stellen voor al diegenen die wensen toe te treden: zonder
overeenkomst verliest elke collega zijn sociaal statuut en zijn telematicatoelage
2012.
Axxon heeft de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden weliswaar niet voor
drie maanden maar voor een jaar verlengd, een nadrukkelijke eis van R. De
Ridder (dir. Geneeskundige verzorging), in afwachting dat er een nieuwe
overeenkomst wordt onderhandeld op basis van de nu gekende partiële
begrotingsdoelstelling.
De lopende conventie kan wel maandelijks worden opgezegd.

Ik hoop dat een mogelijke nieuwe tekst van overeenkomst aan de basis wordt
voorgelegd op een Algemene Vergadering van Axxon, zoals beloofd.
Daarna kan iedereen zich uitspreken via het toetredingsformulier (60 % moet JA
zeggen, zoniet is er geen conventie).
Collega’s, besef dat er de komende drie jaar weinig of niets inzit. Misschien
moeten we maar eens overleggen of we locoregionaal geen akkoord kunnen
bereiken over een realistische verplaatsingsvergoeding die iedereen dan ook
collegiaal hanteert.
Aan diegenen die erover denken te deconventioneren kan ik enkel de raad geven
daar nog even mee te wachten.
Er kan nog een en ander veranderen… stel dat 41 % de nieuwe (nog te
onderhandelen) overeenkomst weigert, dan is er geen overeenkomst en wordt
elke patiënt terugbetaald op basis 2011, zonder onderscheid.
Een volgende stap is dan het Verzekeringscomité dat zelf een voorstel kan
formuleren en ons individueel overmaken, cfr. mei 2002 ! Zegt dan weer
minstens 41 % NEE, dan wordt wellicht de laatste stap La Onkelinkx die
maximum tarieven zal opleggen. Ook dan wordt elke patiënt terugbetaald op
basis 2011, zonder onderscheid.
Volgend jaar “vieren” we 10 jaar nieuwe nomenclatuur …

Rest mij desondanks toch alle KRM-collega’s en hun gezin welgemeend een
gezond en voorspoedig Nieuw Jaar toe te wensen; geniet van enkele rustige
Kerstdagen, en tot kijk in 2012 !

Collegialiter,
Luk Dieleman
voorzitter KRM vzw

