Zaventem 2 mei 2013,

Geachte Voorzitter,
Geachte leden van de raad van bestuur,
Wij ontvingen uw brief in goede orde en willen graag ingaan op uw vraag naar informatie.
Hoewel PQK al jaren als proefproject actief was, hebben wij toch veel energie gestoken in de stap
naar een onafhankelijke organisatie.
Tijdens deze eerste jaren maakte het pilootproject (personeel, website, database, locatie, …) deel
uit van Axxon. De eerste drie maanden werden voornamelijk besteed aan de uitbouw van een
zelfstandig functionerende organisatie.
Dit is geen excuus voor een gebrekkige communicatie. Zoals blijkt heeft dit geleid tot heel wat
frustraties en logischerwijs ook tot reacties.
Uiteraard hebben jullie – en alle andere kinesitherapeuten – recht op informatie. Communicatie
staat dan ook bovenaan onze agenda’s voor de komende weken en maanden.
Om terug te komen op uw vragen zijn wij zo vrij deze hierna te overlopen:
Het eenzijdig aanpassen van de portfolio’s:
Tot 31/12/2012 golden de criteria: 50 NE – en het deelnemen aan 2 peer reviews.
In de loop van 2012 werden de checklists, de patiëntenbevraging en de zelfevaluatie voor het
kinesitherapeutisch handelen ontwikkeld. Hierover werd geregeld gecommuniceerd via de
kwaliteitskatern van PQK (pilootproject). De checklists waren reeds voorhanden op 31/12/2012.
Het was ook de bedoeling om beide andere bevragingen tegen die datum online te hebben, maar
dit is pas gelukt tegen 31/03/2013.
Het kwaliteitsregister zal operationeel zijn tegen het najaar van 2013. De aanpassing van de
criteria heeft vooral tot doel het systeem van de artsen te overstijgen en de uitdrukkelijke vraag
van zowel RIZIV, als VI’s niet te negeren. Ook binnen PQK, waar hard gewerkt werd aan de
bevragingen, geloven wij dat de vier pijlers aan bod moeten komen om te spreken van kwaliteit
in brede zin.
De drempel om als kinesitherapeut de instap te maken in het komende kwaliteitsregister ligt dus
vast en we wensen deze drempel niet meer te verhogen, ook niet voor de kinesitherapeuten die
op het latere datum in PE-online zijn gestapt.
Voor elke kinesitherapeut moet het dus mogelijk zijn om zijn eerste instap te realiseren op basis
van de huidige criteria. Wij stellen ook alles in het werk voor diegenen die hier tegen eind 2013
niet in slagen, de mogelijkheid te geven om onder dezelfde criteria in te stappen in het
kwaliteitsregister.

Het ongeïnformeerd aanpassen van het voorstel van reglement:
Het begrip ‘reglement’ lijkt vandaag te ‘bindend’, want behalve een beloofd kwaliteitsregister
hebben we enkel een financiële ondersteuning voor de realisatie, het operationeel maken van
het systeem, LOKK’s ondersteunen, moderatoren opleiden, actuele thema’s uitdiepen en
aanbieden aan de kinesitherapeuten en andere kwaliteitsbevorderende initiatieven
ondersteunen.
Niet onbelangrijk is de positieve evolutie voor kinesitherapeuten om in het RIZIV een
kwaliteitsraad te hebben, die met een onafhankelijke voorzitter en een stem in andere RIZIV
organen, kan meespelen om de toekomst van kwaliteitsvolle kinesitherapie veilig te stellen.
De aanpassing van de kwaliteitscriteria is dus geen plotse ommezwaai maar een logische evolutie
in de opbouw om de vier pijlers uit te bouwen. Bovendien werden zowel onze algemene
vergadering, als de raad van bestuur hierbij betrokken.
PQK is momenteel niet afgestemd op brede bevragingen of referenda. Desalniettemin staan wij
open om rekening te houden met de inbreng van individuele kinesitherapeuten, kringen, LOKK’s
en de interessegroepen rond de bijzondere bekwaamheden.
Het kwaliteitsregister wordt momenteel voorbereid en komt er in het najaar.
De PQK-beleidsopties voor de komende jaren (tot eind 2014) zijn beschreven in het contract met
het RIZIV. In de werkgroep ‘kwaliteitsraad’ wordt momenteel in een oriëntatienota gewerkt aan
de toekomst van zowel PQK als het kwaliteitsbeleid in België.
Graag vermelden wij dat PQK met financiële middelen uit de periode 2011-2012 er in geslaagd is
om een overeenkomst af te sluiten met CEBAM om gedurende een jaar acht gerenommeerde
tijdschriften elektronisch aan te bieden aan alle kinesitherapeuten die een kwaliteitsportfolio
hebben in PE-online (ook voor al wie voor eind 2013 inschrijft in PE-online). De communicatie en
de opstart mag u verwachten begin mei.
Wat de financiële toelage betreft: Axxon PTIB en het pilootproject “kwaliteitsbevordering in de
kinesitherapie” hebben gedurende maanden gelobbyd om een financiële tegemoetkoming te
voorzien. Tot eind december was er 2.1 miljoen€ ingeschreven; dit bedrag heeft alle niveaus op
het RIZIV en de eerste besparingsrondes overleeft, maar werd finaal door de regering van de
tafel geveegd. Ook nu blijft een financiële tegemoetkoming hoog op de agenda’s staan. Axxon
Ptib neemt de 2.1miljoen€ terug mee in de behoefteraming en op het niveau van de werkgroep
kwaliteitsraad wensen alle partijen (ook RIZIV en VI’s) een financiële tegemoetkoming als
sluitstuk voor de kinesitherapeuten die aan de criteria voldoen, zoals die door de kwaliteitsraad
zullen vooropgesteld worden.
Softwarelabeling en e-KD zijn dossiers die niet door PQK vzw worden opgevolgd, maar wel door
Axxon Physical Therapy in Belgium. Wij stellen voor om de informatie daaromtrent bij Axxon op
te vragen.

In de hoop met dit schrijven ingegaan te zijn op uw vragen, staan wij open voor constructief
overleg en de eventueel daarop aansluitende samenwerking.
Voor PQK VZW
Fons De Schutter, voorzitter PQK, en de voltallige raad van bestuur

