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Kinesitherapie: Axxon bezorgt petitie met 16.142 handtekeningen
met Verzoekschrift aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke
Gisteren bezorgde Peter Bruynooghe, nationaal voorzitter van Axxon (de representatieve
beroepsvereniging van kinesitherapeuten) een petitie met Verzoekschrift tot Hoorzitting in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de ambtswoning van Kamervoorzitter Siegfried Bracke.
Deze petitie is ondertekend door meer dan 16.000 kinesitherapeuten (zelfstandigen en
loontrekkenden werkzaam in ziekenhuizen, woonzorgcentra, …) en patiënten, vrienden en
familieleden. Axxon voelt zich gesteund met deze respons, en dankt hierbij dan ook alle deelnemers.
Met de hoorzitting in het Parlement wil Axxon de Belgische volksvertegenwoordigers aansporen om
een einde te maken aan de discriminatie in terugbetaling van 25% voor een patiënt van een
gedeconventioneerde kinesitherapeut. Momenteel tellen we in België 3.573 gedeconventioneerde
kinesitherapeuten, wat 16 % van het totaal aantal actieve kinesitherapeuten vertegenwoordigt.
Sinds 1967 bestaat een ongelijkheid in terugbetaling voor een patiënt van een nietgeconventioneerde kinesitherapeut t.o.v. een patiënt van een geconventioneerde kinesitherapeut.
Een patiënt van een niet-geconventioneerde kinesitherapeut ontvangt 25% minder terugbetaling.
Deze verminderde terugbetaling is gelukkig niet van toepassing voor patiënten met een verhoogde
tegemoetkoming.
Deze ongelijkheid in terugbetaling bestaat daarentegen niet voor patiënten van nietgeconventioneerde artsen en tandartsen.
Deze discriminatie in terugbetaling is niet enkel van toepassing voor patiënten van
kinesitherapeuten, maar ook van logopedisten, vroedvrouwen en verpleegkundigen.
Naar onze mening schendt de toegepaste terugbetalingsregel de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald
worden.
Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de
Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder
discriminatie moet worden verzekerd.
Axxon betracht een opheffing te bekomen van artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het KB
van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de
prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen.
Axxon gaat dit democratisch recht nu aanwenden om gehoord te worden!
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*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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