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Onderstaand de belangrijkste conclusies uit de analyse van de
beschikbare gegevens over de periode 2002-2010.

1) Het aantal patiënten dat beroep doet op kinesitherapie stijgt
voortdurend sinds 2004, met een gemiddelde stijging van 2,2 % per
jaar ; in 2010 telt men 91% patiënten in het algemeen regime en 9 %
in het regime der zelfstandigen
2) Het aantal patiënten neemt sneller toe dan de bevolkingstoename
(0,7 % sinds 2003), m.a.w. er wordt meer beroep gedaan op
kinesitherapeutische zorg:

2003
2010

13,3 % van de bevolking
14,8 % van de bevolking

3) Er is een toenemend aantal NIEUWE patiënten in courante, Fa- en Fb
pathologie, in kabinet en aan huis. Het aantal ROB-patiënten blijft
dalen, logisch gezien de voortgaande reconversie naar RVT.
4) Vooral in de leeftijdsklasse van 45 tot 64 jaar is er een toenemend
aantal patiënten.
5) Verdeling mannen / vrouwen
Mannen
Vrouwen

39 %
61 %

6) Ingedeeld naar arrondissement stijgt het aantal patiënten het sterkst
in Vlaanderen, blijft stabiel in Brussel, en stijgt trager in Wallonië.

7) Het gemiddeld aantal prestaties per patiënt blijft dalen :
2002
2010

27
23

8) Aantal prestaties op jaarbasis naargelang pathologiegroep in 2010 :
E
Palliatieve
courant
Fb
Fa

87
67
12
44,5
29,8

9) Het aantal prestaties voor 70-plussers ligt beduidend hoger (60 p.p. in
courante pathologie)
10)

Het aantal kinesitherapeuten stijgt in 2010, maar vooral de groep
50-plussers groeit, terwijl het aandeel in de groep jonger dan 30
jaar daalt !

11)

Sinds 2009 daalt het jaarlijks aantal prestaties per kinesitherapeut.
In 2010 telt men gemiddeld 2.111 prestaties per kinesitherapeut
(1.100 euro netto/maand)

12)

Met 57 % van de collega’s (10.216 ) die niet meer dan 2.000
prestaties per jaar verrichten, dient men zich ernstige vragen te
stellen bij de leefbaarheid van die praktijken, en het op peil houden
van de klinische ervaring en permanente navorming van deze
collega’s.

