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DOSSIER KINESITHERAPIE – SOCIALE ZAKEN  

1. Inleiding 

Bij aanvang van de nieuwe regeringslegislatuur wenst Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, zijn intenties 

kenbaar te maken aan de beleidsmakers.  

Axxon staat voor: 

- De patiënt op een respectvolle wijze een kwaliteitsvolle behandeling aanreiken. 

- Het overleg met de stakeholders in de kinesitherapie die de kinesitherapeut, als zorgverstrekker, in het gezondheidsbeleid en de 

gezondheidszorg erkent. De klemtonen om dit te bereiken liggen bij kwaliteit en efficiëntie. 

- De preventieve en curatieve zorgtoegankelijkheid naar de kinesitherapie optimaliseren.   

- De beroepsverdediging van alle kinesitherapeuten. 

Axxon wil in dit document aantonen dat er het laatste decennium een belangrijke weg is afgelegd in de realisatie van de doelstellingen maar 

ze wijst ook naar de discrepantie in de resultaten.  

De start van een ware revolutie in de sector wordt gegeven in 2002 wanneer de Minister van Sociale Zaken, de heer F. Vandenbroucke, een 

drastische besparing doorvoert in de kinesitherapie. Over de motivatie van deze actie heerste onduidelijkheid. Werd de kinesitherapie gebruikt 

als pilootproject om de ziekteverzekering te saneren? Achteraf gesteld lijkt het daar sterk op maar een vervolg is er niet gekomen. En dat valt 

te betreuren voor de ziekteverzekering en voor de kinesitherapie. Het pilootproject is budgettair geslaagd voor de ziekteverzekering en zou 

model kunnen staan voor de toekomst maar tegelijkertijd draait het voor de kinesitherapie uit op een budgettaire catastrofe gekoppeld aan 

positieve trends. 

Axxon wil de beleidsmakers dringend vragen te anticiperen op de negatieve consequenties van  “het pilootproject kinesitherapie”. Zo niet 

wordt zowel voor de patiënt als de kinesitherapeut de kinesitherapeutische zorg in de ziekteverzekering onmogelijk.  

  



 

   

  

4 Kinesitherapie – Dossiers Sociale Zaken & Volksgezondheid – November 2014 

2. Positieve trends sinds 2002. 

Kwaliteit 

1. De kinesitherapie is opgewaardeerd tot een academische opleiding. Zij mag internationaal als een keurmerk worden bestempeld.  

De gelijkschakeling in de beide Gemeenschappen is nog een werkpunt. 

2. Het kwaliteitspromotiesysteem in de kinesitherapie is gebaseerd op 4 pijlers: kennismanagement, praktijkorganisatie, kwaliteit in 

zorg en informatisering. Het transparant en meetbaar maken van het kwaliteitsengagement van de  kinesitherapeut in een 

persoonlijke portfolio gekoppeld aan permanente evaluatie activeert het LLL-principe.  

Zorgtoegankelijkheid  

3. De sector heeft bij de opgelegde budgetoefening gekozen voor de optimale zorgtoegankelijkheid gelinkt aan 

pathologieafhankelijke prestatiebeperking. De  biopsychosociale benadering van de patiënt vereist echter een verdere verfijning van 

deze keuze. Het toelaten hierin van een grotere autonomie voor de kinesitherapeut en het stimuleren van zijn/haar 

budgetverantwoordelijkheid is een evenwichtsoefening die op basis van de professionele competentie  de uitdaging waard is. 

4. Het verminderen van het persoonlijk aandeel voor de patiënt is een prioriteit van de sector kinesitherapie. Er werden dan ook 

belangrijke inspanningen geleverd om aan deze noodzaak te voldoen.  

Kostenefficiëntie 

5. De competenties van de kinesitherapeut werden toegespitst op: 

- Het verrichten van systematische handelingen met als doel de functieproblemen van spierskeletale,zenuwfysiologische, 

respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard te verhelpen; 

- Het verrichten van onderzoeken en het opstellen van functionele balansen; 

- Het concipiëren en het uitwerken van kinesitherapeutische behandelingen; 

- De perinatale revalidatie en reëducatie. 

Zonder afbreuk te doen aan de genoemde behandelingstechnieken werd er door de sector voor gekozen om de massagetherapie en 

de fysische therapieën, als solotherapie, niet langer terugbetaalbaar te maken in de ziekteverzekering.  

 

De combinatie van de kwaliteitsverbetering, de garantie op zorgtoegankelijkheid en de optimalisering van de kostenefficiëntie in de periode 

van 2003 tot en met 2013 leidt tot de volgende vaststellingen: 

- Daling van het gemiddeld aantal prestaties per patiënt van 26,4 naar 20,1; 

- Toename van het aantal patiënten die minstens 1 kinesitherapiebehandeling/jaar  voorgeschreven kregen van 1,23 miljoen 

tot 1,95 miljoen; 

- Daling van het persoonlijk aandeel op jaarbasis voor de kinesitherapeutische zorg voor de patiënt van 176,88 € naar 108,54 € 

hetzij een vermindering van 39 %; 

- Een stijging van de kostprijs op jaarbasis  per patiënt voor kinesitherapeutische zorg voor de ziekteverzekering van 280,63 € 

naar 332,85 € hetzij 18,61 % ( indexatie inclusief) op 11 jaar. 

Kostprijs Kine/behandeling 2003 2013 

Persoonlijk aandeel patiënt 6,7 € 5,4 € 

Terugbetaling ZIV 10,63 € 16,56 € 

 
- Bij ongewijzigd beleid bedroeg het budget kinesitherapie in 2013 853 miljoen euro i.p.v. 646 miljoen euro of 32 % meer. 
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3. Budgettaire onevenwicht sinds 2002. 

De combinatie van verschillende factoren laten het budget van de kinesitherapie in de ziekteverzekering ontsporen. Omdat de ontsporing tot 

onderbudgettering leidt ontsnapt het aan de aandacht van de beleidsmakers. Voor de sector kinesitherapie zijn de gevolgen desastreus  indien 

er niet snel wordt ingegrepen. 

Welke factoren leiden tot de budgettaire discrepantie in de sector kinesitherapie? 

Regelgeving in de ziekteverzekering  

1. Het beheer van het sectorbudget voorziet slechts in correcties bij overconsumptie. Dit houdt in dat  de impact van de 

hervormingen in de nomenclatuur of de overeenkomst niet wordt gehonoreerd bij onderschrijding van de begrotingsdoelstelling. 

In het geval van de kinesitherapie betekende dit dat de impact van de budgettaire maatregelen in 2002 werd onderschat en de 

initiële doelstelling van” besparing” ruimschoots overtrof. De beloofde compensaties o.v.v. herinvestering in de sector van de 

teveel bespaarde middelen is niet of onvoldoende gebeurt door de éénrichtingsregelgeving van correctie. 

 

Tabel : Prestaties - Uitgaven - Begrotingsdoelstelling 

     

  Prestaties Uitg.(000) BD(000) Versch.(000) 

2001 43.161.552 406.213 410.626   

2002 38.879.717 368.336 370.457 2.121 

2003 35.693.958 366.200 394.944 28.744 

2004 36.225.630 389.237 414.517 25.280 

2005 36.415.603 403.173 417.688 14.515 

2006 36.700.877 421.746 446.264 24.518 

2007 37.005.988 445.989 467.767 21.778 

2008 37.159.934 512.063 524.416 12.353 

2009 37.481.690 548.877 554.250 5.373 

2010 37.772.900 580.007 574.036 -5.971 

2011 38.435.592 606.694 585.715 -20.979 

2012 38.819.137 624.859 624.882 23 

2013 38.975.095 652.480 657.250 4.770 

Totaal       112.525 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de sector sinds 2002, supplementair aan de initiële 10% budgetvermindering, 112,5 miljoen €  

“inlevert” ten opzichte van de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen.  

Op te merken is ook dat het in 2001 geen budgettaire overconsumptie was die minister Vandenbroucke er toe aanzette om te saneren.  

Dit ondersteunt de hypothese dat de sector gebruikt werd als pilootproject om later de ziekteverzekering te saneren.   

 

2. Het afsluiten van overeenkomsten en akkoorden voor 2 jaar zoals voorzien in de regelgeving is niet aangepast aan de realiteit van 

de data-analyse. De impact van maatregelen is pas in te schatten na een jaar van inwerkingtreding. Dat gekoppeld aan de 

dataregistratie en analyse maakt bijsturing van de maatregelen in het voorziene tijdsbestek quasi onmogelijk. 

 

3. De methodiek van initiële en herziene technische ramingen  ter bepaling van de sectoriële  begrotingsdoelstellingen is een nuttig 

systeem op voorwaarde dat alle belangrijke exogene factoren zijn opgenomen in de calculatie en dat de correcte verhoudingen 

sectorsgewijs worden toegepast. Voor de kinesitherapie betekent dit bijvoorbeeld dat de aangroei van het aantal patiënten 

onvoldoende verrekend is als exogene factor. 
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Systematische budgettaire onderraming  van verplichte overheidsinitiatieven   

4. In 2006 werd voor de invoering van de palliatieve behandelingen kinesitherapie een extra budget voorzien van 460.000 €. In 2013 

bedroegen de uitgaven 8 miljoen €. Pas in 2009  werd in de herziene technische raming een bijsturing van dit project gerealiseerd. 

Tot dat ogenblik werd voor 6 miljoen € niet-begrootte middelen ( ongeveer 1 % van het totale budget) uit het budget 

kinesitherapie verbruikt. 

 

5. Het uitbreiden van het OMNIO-statuut heeft een cascade-effect in de kinesitherapie. In tegenstelling tot de andere zorgsectoren 

wordt voor kinesitherapie gebruik gemaakt van meerdere terugbetalingsmodaliteiten. Naast de gangbare terugbetalingstatieven 

( gewone rechthebbenden en rechthebbenden met voorkeurregeling) bestaat er in de kinesitherapie ook nog de terugbetaling 

tegen buitengewone hoegrootheid. De cumulatie van OMNIO en buitengewone hoegrootheid heeft een zware impact op het 

budget kinesitherapie die niet of onvoldoende wordt verrekend in de begrotingsdoelstelling. Bijkomend betekent het dat de sector 

kinesitherapie  historisch gezien een deel van de maximumfactuur en een deel van de hospitalisatieverzekering uit eigen budget 

betaalt.  

 

6. De verplichte invoering van de derdebetalersregeling voor chronisch zieken zal om dezelfde redenen een negatieve invloed hebben 

op de uitgaven kinesitherapie. 

 

7. Het toekennen van het E-statuut ( zware aandoeningen) en het palliatief statuut aan patiënten gebeurt zonder inspraak van de 

kinesitherapeut. In tegenstelling tot de andere pathologiegroepen in de kinesitherapie (courant, perinataal, FA- en FB-pathologie, 

kine in daghospitalisatie) bestaat er geen prestatiebeperking voor beide statuten die verantwoordelijk zijn voor 33 % van de 

uitgaven. De terugbetalingsgraad voor het E-statuut is er één tegen buitengewone hoegrootheid ( gemiddeld 85 %) en voor de 

palliatieve kinesitherapie 100 % terugbetaling. 
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4. Conclusies 2002-2014. 

1. De sector kinesitherapie heeft haar opdracht op het vlak van kwaliteitpromotie, kostenbeheersing en zorgtoegankelijkheid 

ingelost.  

 

2. De afspraken tussen overheid – verzekeringsinstellingen en Axxon in het Meerjarenplan I: 

 Herwaardering van het historisch lage honorarium ( bijlage 1 :Studie Ernst en Young - 1990 geactualiseerd door SBB – 

2009 en 2014: De reële kost van een behandeling) gekoppeld aan de vermindering van het persoonlijk aandeel voor de 

patiënt: uit de kosten/baten-analyse blijkt dat een behandeling van 30 minuten 28,98 € kost. Het honorarium is nu 

bepaald op 22,96 €. De honorariumevolutie is sinds 2001 nauwelijks hoger dan de indexatie ( bijlage 2) en is beduidend 

lager dan de opwaardering van vergelijkbare vergoedingen in andere sectoren(bijlage 3). Het persoonlijk aandeel van de 

patiënt daarentegen is drastisch verminderd. De door de verzekeringsinstellingen geëiste koppeling van 

honorariumverhoging - remgeldvermindering staat helemaal niet in verhouding (bijlage 4) tot elkaar. 

 

 De opwaardering van de verplaatsingvergoeding voor huisbezoeken is niet gerealiseerd. Momenteel bedraagt deze 

vergoeding 0,39 € per huisbezoek. De vergelijking met andere sectoren illustreert de willekeur in tariefbepaling voor 

identieke prestaties.  Onze vraag om de verplaatsingsvergoeding voor alle zorgverstrekkers te harmoniseren wordt 

tegengewerkt. 

 

 De compensatiemaatregelen voor de besparingsingreep 2002 nl. de telematicapremie en het RIZIV Sociaal Statuut 

werden principieel toegekend. De afspraak om de RIZIV-premie Sociaal Statuut binnen een redelijke termijn minstens te 

harmoniseren met de premie die aan de apothekers wordt toegekend is niet uitgevoerd (bijlage 5). 

 

 De harmonisering van de kinesitherapeutische prestaties in de K-nomenclatuur 

(Fysische Geneeskunde) en de M-nomenclatuur (Kinesitherapie) is niet mogelijk omwille van de onbestaande registrering 

van deze prestaties in de K-nomenclatuur. 

 

 Het systeem van kwaliteitspromotie wordt al sinds 2008 gesubsidieerd door het RIZIV (artikel 56) maar de collega’s die 

voldoen aan de kwaliteitscriteria worden noch qua erkenning noch wat honorering betreft gewaardeerd en dit in 

tegenstelling tot artsen en tandartsen die hiervoor een belangrijke financiële incentive ontvangen. 

 

 De socio-economische toestand werd vaak aangegrepen om de behoeften van de sector niet te honoreren. Er kan echter 

worden vastgesteld dat in de jaren die de crisis vooraf gingen de behoeften van de sector evenzeer werden genegeerd. 

Het budget kinesitherapie in de ziekteverzekering is t.o.v. de andere sectoren en van het totale ziekteverzekeringsbudget 

verhoudingsgewijs sterk ondergewaardeerd (bijlage 6 en 7).  

 

 Er wordt volledig voorbij gegaan aan het belang van de kinesitherapie op preventief als curatief vlak. Bij tal van 

pathologiëen  wordt bewegen als de meest doeltreffende therapie aangehaald (EBM). Toch wordt aan de sector 

kinesitherapie op beleidsniveau voorbij gegaan bij de behandeling van diabetes, obesitas, nierinsufficiëntie, …. .   

Axxon doet een dringende oproep aan de beleidsmakers om een herstelplan voor de kinesitherapie te organiseren in samenwerking 

met de sector. 
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5. Meerjarenplan II: 2015-2019. 

 
Ondanks de negatieve ervaring met het meerjarenplan I stelt de sector zich constructief op om oplossingen te zoeken in een nieuw 

meerjarenplan. Het dient ondersteund te worden met  budgettaire garanties zo niet wordt een overeenkomst onmogelijk. 

 

Het is duidelijk dat de recuperatie van financiële middelen op korte termijn vereist is: 

 de historisch teveel gerecupereerde middelen  (112 miljoen) herinvesteren in de sector; 

 aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten; 

 verdere contingentering prestaties; 

 optimalisering van de budgettaire impact van exogene factoren; 

 de criteria om tot de overeenkomst toe te treden herdefiniëren. 

 

Doel: 

- Herwaardering honorarium in analogie met de kosten/baten-analyse( bijlage 1) ( gedurende vijf jaar jaarlijks 1 €/behandeling 

toevoegen); 

- Toekennen van een kwaliteitspremie van gemiddeld 2.500 € voor loontrekkende en zelfstandige kinesitherapeuten die 

voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

- Opwaardering van de RIZIV-premie sociaal statuut (bijlage 8); 

- Opwaardering verplaatsingsvergoeding (bijlage 9); 

- Realisatie van de diverse dossiers uit de Technische Raad van de Kinesitherapie. 
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6. Bijlagen – Sociale Zaken 

 

Bijlage 1 : Reële kost van een behandeling. 
1.Inleiding  

De discussie over de hoegrootheid van het honorarium dateert al van 1990. Ernst&Young  maakte een kosten-batenanalyse van de 

kinesitherapiepraktijk. In 2008 paste SBB het basisdocument aan aan de nieuwe omstandigheden qua opleiding,navorming, uitbreiding van 

het indicatiedomein, striktere regelgeving, digitalisering en communicatie. Dit jaar werd de studie verder geactualiseerd op prijzen 2014. 

Eerder dan uit te gaan van een loutere indexering van bestaande honoraria, geven wij immers de voorkeur aan een her-onderhandeling van de 

tarifering op basis van de reële kostprijs van een praktijk anno 2014.   

In deze nota wordt één en ander beknopt toegelicht. 

 

2.Studie 1990 

In 1990 liet de beroepsvereniging het consultancy-bureau Ernst&Young een studie uitvoeren met als doel een idee omtrent de financiële 

haalbaarheid van een kinesistenpraktijk te krijgen met in achtneming van de honoraria die op dat moment gehanteerd werden. 

Gezien de  grote diversiteit bij de kinesitherapeuten werd er in die studie uitgegaan van een kinesitherapeutenpraktijk van gemiddelde grootte 

(i.e. behandelingsklasse van 3000 à 4000 prestaties) en met gemiddelde anciënniteit (21 jaar). 

Voor dergelijke praktijk bleek uit de studie van 1990 de volgende kostenstructuur: 

Inrichtingskost kabinet en apparatuur:             2.581,78 EUR 
  (afschrijving over gemiddeld 9 jaar van investering in kabinet, wachtkamer  
    en apparatuur  van 23.236 EUR) 
Benodigde ruimte:               2.897,88 EUR 
  (benodigde ruimte aan 43,38 EUR per m²) 
Loonkost kinesist:                       28.417,80 EUR  
Klein instrumentarium:                       421,25 EUR 
Exploitatiekosten:                       11.717,03 EUR 
  (verwarming, elektriciteit, telefoon, kantoorkosten, publicaties, 
   representatie, lidgelden, seminaries, boekhouding, verzekeringen,  
  auto, onderhoud materiaal en gebouw) 
Rentefactor:               2.655,51 EUR 
  (vertegenwoordigt vergoeding voor ter beschikking stellen van kapitaal) 
 
Totale vaste kost (1990):          48.691,25 EUR 
 

Op basis hiervan diende een kinesitherapeut in 1990 4.508 prestaties (of 2.254 prestatiegebonden uren) aan het officiële ereloon van 10,759 
EUR te werken om volledig kostendekkend te zijn. 
 
In de veronderstelling dat een kinesist 40 uren per week zijn praktijk uitoefent en 75% productieve uren haalt (effectieve behandeling + 
onthaal en begeleiding), diende hij in 1990 te kunnen werken aan een tarief van 35,70 EUR per uur of 17,85 EUR per prestatie. 
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3.Evolutie kostenstructuur in periode 1990 – 2014.  

3.1. Wijzigingen andere dan inzake kostprijs 

Het honorarium van kinesitherapeuten werd in het verleden enkel aangepast door de indexatie. Nochtans is er de voorbije jaren heel wat 

geëvolueerd in de sector kinesitherapie zonder dat het honorarium aangepast werd aan deze gewijzigde  externe factoren. Wij geven vooreerst 

een aantal invloeden mee die niet of eerder onrechtstreeks een invloed hebben op de kostprijs van de praktijkvoering: 

Opleiding geëvolueerd naar hogere academische waarde. 

De opleiding kinesitherapie is geëvolueerd van drie jaar naar een academische opleiding van vier (franstalig landsgedeelte) of vijf 

jaar( Nederlandstalig landsgedeelte). De academisering van de beroepstitel is echter tot op vandaag niet terug te vinden in het honorarium. 

Een vergelijking met andere vijfjarige opleidingen dringt zich op.  

Evolutie van een puur uitvoerende taak naar taak met grotere inspraak.  

Het KB. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen bepaalt dat de kinesitherapie niet langer tot de paramedische beroepen 

behoort maar toegevoegd wordt aan Hoofdstuk I . Het resultaat is dat de kinesitherapeut een grotere bevoegdheid krijgt toegewezen in de 

bepaling van de therapie, het beoordelen van de pathologische toestand en het motorisch bilan. Met andere woorden de intellectuele prestatie 

wordt erkend door de regelgeving. Een budgettaire compensatie is hiervoor nooit toegevoegd. 

 

3.2. Wijzigingen met een rechtstreeks gevolg voor de kostprijs van de kinesitherapiepraktijk 

Volgende evoluties hebben een rechtstreekse invloed op de kostprijs van de kinesitherapiepraktijk: 

Nieuwe richtlijnen (Evidenced Based Medicine en actieve oefentherapieën). 
 

Op 01 mei 2002 werden door de overheid een aantal maatregelen ingevoerd die als doel hadden overconsumptie en misbruiken binnen de 

kinesitherapie af te remmen. Gelijktijdig werd het gebruik van Evidenced Based Medicine gepromoot alsmede het vervangen van passieve 

therapieën door actieve oefentherapieën. 

Deze maatregelen hebben een aantal gevolgen gehad met betrekking tot de professionele uitrusting van een kinesitherapie praktijk. 

Om aan deze nieuwe richtlijnen te beantwoorden diende de beroepsbeoefenaar  immers meer en meer in gesofisticeerde apparatuur en in 

duurdere infrastructuur te investeren : computergestuurde apparaten voor het documenteren van prestaties en resultaten, grotere 

oefenruimtes en dure oefenapparatuur. Bovendien zijn deze behandelingen arbeidsintensiever dan passieve therapieën, waardoor ook de 

loonkosten sterk gestegen zijn.  

Voor de kinesitherapeut betekende dit duidelijk een stijging van de investeringen in praktijkinfrastructuur.  

Daarbovenop komt ook nog eens stijging van de prijzen van apparatuur en producten met ongeveer 50% sedert 2001, zoals onderstaande 

tabel illustreert. 

Tabel1 : enkele voorbeeld prijzen basisproducten in 2001 en 2014 

Type product Naam 2001 2014 Stijging in % 

Elektrotherapie Combi 500 4.882 7.020 44 

Behandel bank Duo advanced 1.697 2.750 62 

 

Gemiddeld mogen we stellen dat waar in 2001 een kinesitherapeut voor 10.000 € een praktijk kon installeren ( enkel apparatuur) volgens de 

vestigingsnormen in de nomenclatuur, hij hiervoor in 2014 25.000 à 30.000 € dient neer te tellen. 
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Evolutie vastgoedprijzen en benodigde ruimte. 
 

Als we vergelijken met 1990 zijn de vastgoedprijzen meer dan verdubbeld. Het is duidelijk dat de stijging van de vastgoedprijzen en de 

eventuele huurprijzen sterker stijgen dan het honorarium. De kinesitherapeut heeft echter nood aan voldoende praktijkruimte om zijn 

opdracht kwalitatief te vervullen. 

Evolutie loonkost kinesitherapeut. 
 

Op dit punt kunnen we uitgaan van de evolutie van de gezondheidsindex in de periode 1990 – mei 2014, m.n.: 166%.  

Evolutie exploitatiekosten. 
 

Op dit punt dient hoofdzakelijk rekening gehouden te worden met de volgende wijzigingen: 
  

Evolutie kosten van verwarming, met een zeer hoge vlucht de voorbije jaren. 
 

Nieuwe communicatiemiddelen: GSM en internet zijn onmisbaar geworden in de praktijkvoering.  
 
Informatisering: computer, softwarepakketten, E-learning, administratie medische akkoorden,interdisciplinaire en 
multidisciplinaire communicatie,………..  

 
Stijging diverse andere kosten (o.a. lonen onderhoud beroepslokalen, wagen, …) 

 
 

 

3.3. Kostenstructuur anno 2014 

Ten gevolge van deze wijzigingen kan de gewijzigde kostenstructuur als volgt in kaart gebracht worden: 

Inrichtingskost kabinet en apparatuur:          5.131,28 EUR 
   (afschrijving over gemiddeld 9 jaar van investering in kabinet, wachtkamer en  
    apparatuur van 37.286 EUR) 
Benodigde ruimte:            7.199,42 EUR 
Loonkost kinesist:                                             46.036,84 EUR  
Klein instrumentarium:                                682,43 EUR 
Exploitatiekosten:                                                     18.981,59 EUR 
(verwarming, elektriciteit, telefoon, GSM, internet, kantoorkosten, publicaties,  
representatie, lidgelden, seminaries, boekhouding, verzekeringen, auto,  
onderhoud materiaal en gebouw) 
Rentefactor:             1.025,00 EUR 
(vertegenwoordigt vergoeding voor ter beschikking stellen van kapitaal) 
 
Totale vaste kost:                                     79.056,56 EUR 
 
In de veronderstelling dat een kinesist 40 uren per week zijn praktijk uitoefent en 75% productieve uren haalt (effectieve behandeling + onthaal 

en begeleiding), dient hij in 2014 te kunnen werken aan een tarief van 57,96 EUR per uur of 28,98 EUR per prestatie. 

In bovenstaande berekeningen werd er van uitgegaan dat de kinesist over een ingerichte ruimte beschikt, gescheiden van de privé-woning en 

met afzonderlijke nutsvoorzieningen cfr. vestigingsnormen nomenclatuur.  
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3.4.   pro memorie:  stijgende kost voor administratieve taken 

In bovenstaande berekening werd geen rekening gehouden met de sterk toegenomen administratieve verplichtingen voor de kinesitherapeut:  

(pro memorie: therapeutische prestaties worden anno 2014 vergoed aan 0,74 €/minuut en administratieve aan 0,61 €/minuut). 

a. Niet-vergoede prestaties. 

- Kennisgeving aan de medisch adviseur voor FA-pathologie: tijd 5 minuten 
- Kennisgeving aan de medisch adviseur voor FB-pathologie: tijd 5 minuten. 
- Aanvragen nieuwe pathologie (N.P.) aan medisch adviseur: tijd 5 minuten. 
- Opmaak kinesitherapeutisch dossier (KTD): 1 uur 15 minuten ( dit houdt in:  identificatiegegevens 
   patiënt, registratie voorschriftgegevens, historiek eerdere behandelingen kinesitherapie,  
   beginevaluatie status patiënt, evaluatie behandelingsvorderingen, eindevaluatie status patiënt,  
   schriftelijk verslag, attestering, boeking van betaling). 
 

b. Vergoede prestaties. 

Vaststelling : Schriftelijk verslag (SV) maakt integrerend deel uit van alle behandelingen, maar wordt slechts vergoed voor FA,FB en E 

pathologiëen. Er wordt een vergoeding voorzien voor 50 minuten = € 30,65€ in 2014 

Gemiddelde administratieve taken per patiëntencategorie: 

1. Courante aandoeningen, perinatale kinesitherapie, palliatieve kinesitherapie: KTD 1 uur 15 minuten eventueel een surplus voor 
een aanvraag N.P. 5’ =  1 uur 15 minuten onbezoldigd. 

2. FA, FB aandoeningen: KTD 1 uur 15 minuten + altijd een kennisgeving van 5 minuten = 1 uur 20 minuten waarvan 50 minuten 
worden vergoed = 30 minuten onbezoldigd. 

3. E-aandoeningen: idem als FA en FB maar de opmaak van de aanvraag E-pathologie, die normaal door de arts gebeurt maar waar 
de kinesitherapeut aan meewerkt, is niet gehonoreerd. Tijdsduur : 20 minuten. = 1 uur 20 minuten + 20 = 1 uur 40 minuten waarvan 
50 minuten vergoed = 50 minuten onbezoldigd. 
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Bijlage 2 : Honorarium t.o.v. index met aandacht voor 2002-hervorming en het meerjarenplan. 

        

         

Jaar Index Tarief       

1999 126,36 14,87       

2000 128,62 15,14       

2001 131,46 15,47 NC-aanp. Index Tarief    

2002 135,27 15,92 2002 135,27 17,00    

2003 136,91 16,11 2003 136,91 17,21    

2004 139,08 16,37 2004 139,08 17,48    

2005 142,22 16,74 2005 142,22 17,87    

2006 145,96 17,18 2006 145,96 18,34    

2007 148,38 17,46 2007 148,38 18,65 Meerj.pl. Index Evolutie 

2008 153,52 18,07 2008 153,52 19,29 2008 153,52 19,02 

2009 157,07 18,48 2009 157,07 19,74 2009 157,07 19,46 

2010 158,05 18,60 2010 158,05 19,86 2010 158,05 19,58 

2011 163,14 19,20 2011 163,14 20,50 2011 163,14 20,21 

2012 169,09 19,90 2012 169,09 21,25 2012 169,09 20,95 

2013 171,56 20,19 2013 171,56 21,56 2013 171,56 21,26 

2014 173,51 20,42 2014 173,51 21,81 2014 173,51 21,50 

 

Voetnoot: in 2002 werd een honorariumaanpassing gedaan ter compensatie van de besparing en in 2008 werd het meerjarenplan I kinesitherapie geïntroduceerd. 

Het honorarium in 2014 bedraagt 22,26 €. Op basis van de jaarlijkse indexaties zou het honorarium van 1999 nu 20,42 € bedragen. M.a.w. op 16 jaar tijd is er een 

compensatie van 1,84 € toegepast op het honorarium (8%).  

 

Bijlage 3 : Honorarium evolutie kinesitherapie en vergelijkbare sectoren van 2002 tot 2014. 

 

Honorarium NC-nr 2002 2014 Evolutie 

consult geneesheer 101076 15,96 24,48 153,38 

tandarts consult 371011 15,04 21,6 143,62 

kinesitherapie 560011 17,00 22,26 130,94 

logopedie 711314 14,37 22,05 153,44 
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Bijlage 4: Terugbetalingsevolutie 2004 - 2012 in vergelijking met tariefevolutie. 

  T12/04 TB12/04 

C     

Praktijk (P) 121,64 137,53 

P ZH 121,64 137,53 

P GMD 121,64 137,53 

Thuis 127,52 145,77 

MV 119,58 124,96 

ZH 121,64 127,12 

ROB 119,58 124,96 

      

FA     

Praktijk (P) 121,64 140,99 

P ZH 121,64 140,99 

P GMD 121,64 140,99 

Thuis 127,52 160,19 

MV 133,05 167,08 

ZH     

ROB 133,05 167,08 

      

FB     

Praktijk (P) 121,64 140,99 

P ZH 121,64 140,99 

P GMD 121,64 140,99 

Thuis 127,52 160,19 

MV 133,05 167,08 

ZH     

ROB 133,05 167,08 

      

E     

Praktijk (P) 135,39 139,16 

P ZH 135,39 139,16 

P GMD 135,39 139,16 

Thuis 141,94 151,71 

MV 133,05 142,63 

ZH 147,72 158,26 

ROB 133,05 142,63 

 

Verklaring: 

Op jaarbasis: C = courante aandoeningen (18 prestaties/pathologie), FA en FB = functiebeperkende aandoeningen  
(60 prestaties/pathologie); E= zware aandoeningen ( onbeperkt aantal behandelingen).  
T= tarief; TB = terugbetaling  
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Bijlage 5: RIZIV-Premies sociaal statuut. 

  Pharmacien  
        
Dentistes        Médecins Kinés 

  1/1 3/4 1/2   Full Part   

1968 247,89     247,89 247,89     

1969 254,14     254,14 254,14     

1970 265,15     265,15 265,15     

1971 309,87     274,02 309,87     

1972 326,28     288,52 433,81     

1973 495,79     306,15 495,79     

1974 619,73     495,79 539,17     

1975 619,73     495,79 619,73     

1976 689,22     551,36 689,22     

1977 741,30             

1978 741,30             

1979 769,59       819,54     

1980 809,65       1115,52     

1981 871,35       1115,52     

1982 946,95       1115,52     

1983 1003,97       1182,45     

1984 1053,55       1241,57     

1985 1085,77       1281,81     

1986 1130,39       1333,07     

1987 1130,39     1333,07 1333,07     

1988 1147,38       1333,07     

1989 1165,60     1350,97 1350,97     

1990 1256,87     1400,15 1400,15     

1991 1356,97     1442,15 1442,15     

1992 1395,64     1474,17 1474,17     

1993 1505,95     1501,57 1506,03     

1994 1546,86     1546,98 1546,98     

1995 1579,58 1184,68 789,79 1579,78 1579,78     

1996 1600,40 1200,30 800,20 1600,47 1600,47     

1997 1630,40 1222,81 815,20 1630,40       

1998 1648,81 1236,62 839,99 1648,81       

1999 1668,77 1260,51 834,38 1668,77 2457,15     

2000 1683,97 1262,97 842,00 1683,97 2479,48     

2001 1722,86 1292,00 861,01 1722,86 2536,60 1691,06   

2002 1774,55 1330,91 887,28 1774,55 2612,70 1741,79   

2003 1794,25 1345,69 897,13 1794,25 3000 1776,10 640 

2004 1822,24 1366,68 911,12 1822,24 3046,8 1803,8 640 

2005 1976,23 1482,17 988,12 1850,48 3094,03 1831,8 800 

2006 2255,21 1691,41 1127,61 1892,3 3163,96 1873,2 900 

2007 2366,92 1775,19 1183,46 1923,52 3216,17 1904,1 1025 

2008 2469,17 1851,88 1234,59 1954,68 3595,10 1935,1 1332,9 

2009 2575,84 1931,88 1287,91 2039,12 4103 2018 1390,5 

2010 2599,80 1949,85 1299,9 2058,08 4141,16 2036,8 1403,4 

2011 2636,20 1977,15 1318,1 2086,89 4199,14 2065,3 1423,1 

2012 2715,02 2036,3 1357,51 2149,29 4324,69 2127 1465,6 

2013 2789,95 2092,5 1394,98 2208,61 4444,05 2169,6 1506,1 
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Bijlage 6: Evolutie van het aandeel van de sectoriële budgetten t.o.v. het totale 

ziekteverzekeringsbudget. 
 

Sector % 2001 % 2014 Evolutie 

Geneesheren 31,48 28,90 91,79 

Tandheelkundigen 3,10 3,22 104,02 

Farmacie 18,89 15,96 84,51 

VP Thuiszorg 4,06 4,98 122,91 

Specifieke kosten Thuisverpleging 0,00 0,10   

Kinesitherapie 2,95 2,53 85,69 

Bandagisten en Orthopedisten 0,90 1,09 121,97 

Implantaten 2,08 2,61 125,04 

Opticiens 0,06 0,12 191,57 

Audiciens 0,11 0,22 197,56 

Vroedvrouwen 0,04 0,07 160,22 

VP-dagprijs 24,09 21,74 90,27 

Militair Hospitaal 0,04 0,03 67,40 

Dialyse 1,66 1,59 96,10 

RVT/ROB/Dagcentra 7,27 10,40 143,10 

Geestelijke Gezondheidszorg 0,60 0,55 92,83 

eindeloopbaan 0,04 0,52 1.179,02 

Revalidatie en Herscholing 1,90 2,27 119,59 

Bijzonder Fonds 0,06 0,02 37,94 

Logopedie 0,25 0,33 129,91 

Medisch Pediatrische centra 0,08 0,00 0,00 

Andere plaatsing en reiskosten 0,05 0,12 230,63 

Regularisaties en herfacturatie -0,41 -0,30 73,89 

Maximumfactuur 0,17 1,41 821,01 

Chronische Zieken 0,33 0,38 114,57 

Palliatieve zorgen 0,04 0,05 109,11 

Palliatieve zorgen (patiënt) 0,04 0,08 206,43 

Menselijke weefsels 0,01 0,03 226,09 

Multidisciplinaire ELZ 0,00 0,02   

chronisch zieken extra 0,00 0,03   

Medische huizen 0,00 0,48   

Diversen 0,00 0,11   

RIZIV 100,00 100,00 100,00 
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Bijlage 7 : Budget 2001 tot en met de herziene technische raming 2014. 

Sector 2001 HTR 2014 Evolutie 

Geneesheren 4.336.671 7.753.954 179 

Tandheelkundigen 426.690 864.532 203 

Farmacie 2.601.550 4.282.477 165 

VP Thuiszorg 558.584 1.337.333 239 

Specifieke kosten Thuisverpleging 0 25.928   

Kinesitherapie 406.213 678.055 167 

Bandagisten en Orthopedisten 123.448 293.289 238 

Implantaten 287.104 699.298 244 

Opticiens 8.634 32.219 373 

Audiciens 15.571 59.921 385 

Vroedvrouwen 6.036 18.838 312 

VP-dagprijs 3.317.935 5.834.405 176 

Militair Hospitaal 6.177 8.110 131 

Dialyse 228.016 426.846 187 

RVT/ROB/Dagcentra 1.001.257 2.790.975 279 

Geestelijke Gezondheidszorg 82.136 148.530 181 

Eindeloopbaan 6.087 139.796 2.297 

Revalidatie en Herscholing 261.364 608.861 233 

Bijzonder Fonds 8.478 6.266 74 

Logopedie 34.938 88.409 253 

Medisch Pediatrische centra 10.747 0 0 

Andere plaatsing en reiskosten 7.224 32.454 449 

Regularisaties en herfacturatie -56.522 -81.355 144 

Maximumfactuur 23.622 377.775 1.599 

Chronische Zieken 45.343 101.194 223 

Palliatieve zorgen 5.878 12.493 213 

Palliatieve zorgen (patiënt) 5.573 22.410 402 

Menselijke weefsels 1.700 7.487 440 

Multidisciplinaire ELZ 0 5.871   

chronisch zieken extra  0 9.075   

Medische huizen 0 128.200   

Diversen  0 30.325   

RIZIV 13.774.373 26.831.334 195 

 

Bemerking:  
Er zijn 18.000 kinesitherapeuten met een behandelingsprofiel en het aantal kinesitherapiepatiënten stijgt in deze periode met meer dan 
40%.  
Sectoren met grotere budgetgroei en sectoren met lagere budgetgroei dan kinesitherapie. 
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Bijlage 8 : Aanpassing RIZIV-premie sociaal statuut kinesitherapie. 
Het sociaal statuut wordt beschouwd als een compensatie aan de zorgverstrekkers die de afgesproken tarieven in de overeenkomst 
respecteren. 
 
Het sociaal statuut wordt voorbehouden aan de kinesitherapeuten met een statuut van hoofdberoep in de kinesitherapie in  de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging. en  
 

M-Nomenclatuur. 

Onder welke voorwaarden:  
 
De kinesitherapeut heeft de nationale overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en kinesitherapeuten ondertekend. 
De toetreding tot het akkoord moet betrekking hebben op het gehele jaar.  

Clausules:  

 Voor de kinesitherapeut die voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer 
wordt het genot van deze voordelen proportioneel toegekend  in verhouding tot de periode van toetreding tot de overeenkomst. 

 De kinesitherapeut moet zijn activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging effectief uitgeoefend hebben. 

 Een kinesitherapeut aan wie in de loop van een jaar bepaalde definitieve sancties zijn opgelegd verliest, voor dat jaar, het recht op 
de sociale voordelen. 

 D e sociale voordelen worden eveneens toegekend voor het jaar waarin de kinesitherapeut overlijdt of met wettelijk rustpensioen 
gaat. 
 

Bijkomende basisvoorwaarden:  
 

Voor de premie 2013 ( betaling 2015): 

o Volledige premie op jaarbasis : 3.000 prestaties of 72.000 M-waarden = 2.789,95 € 
o ¾ premie op jaarbasis: 2.300 prestaties of 55.200 M = 2.092,46 € 
o ½ premie op jaarbasis: 1.500 prestaties of 36.000 M = 1.394,98 €   

 

Maximale kostprijs: simulatie o.b.v. profielgegevens 2012 (cfr. document profielencommissie):  

2013 premie aantal kost 

½ premie 1.394,98 3.403 4.747.117 

¾ premie 2.092,46 2.517 5.266.722 

Full premie 2.798,95 4.697 13.104.395 

Totaal  10.617 23.118.234 

 

Dit betekent o.b.v. de uitgaven 2012 een meerkost van 4,3 miljoen €. 

K- en R-nomenclatuur. 

De kinesitherapeuten die onder de K- en R-nomenclatuur werken zijn evenzeer gebonden aan vooropgestelde tarieven. Een RIZIV sociaal 

statuut met identieke criteria en premies is dan ook belangrijk. 

Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen dienen prestaties op naam van de kinesitherapeut in kwestie geregistreerd te worden.  

Forfait.  
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De kinesitherapeuten die werken in een stelsel waarin genormeerde forfaits worden uitgekeerd voor de voltijds- of deeltijdse equivalenten 

en/of prestaties verrichten binnen de nomenclatuur K of M en die toegetreden zijn tot het akkoord kinesitherapeuten- verzekeringsinstellingen 

dienen ook in aanmerking te komen voor het stelsel van bepaalde voordelen. 

 

Opgelet: 

Collega’s in een gecumuleerd loontrekkend en zelfstandig statuut: 

de gecumuleerde premie is geplafonneerd tot de volledige premie. Voor loontrekkenden wordt rekening gehouden met de arbeidstijd op de 

arbeidsovereenkomst ( bedragen gelijk aan de premie voorzien in de M-nomenclatuur op  ½ - ¾ - 1/1 ). 
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Bijlage 9 : Verplaatsingsvergoeding.  
 

Dossier behandelingen uitgevoerd bij de rechthebbende thuis. 

 
A. Actuele Procedure. 

De huisbezoeken worden uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de voorschrijvende arts met een verplichte vermelding op het voorschrift 
«  dat de patiënt de woonst om medische of sociale redenen niet kan verlaten » .  
 
Noch de patiënt noch de kinesitherapeut hebben dus inspraak bij de verantwoording van noodzaak van een huisbezoek. 
De voorwaarde « …. om medische redenen…. » kan desgevallend door de voorschrijvende arts bepaald worden maar voor  « … of sociale 
redenen….» is dit niet zo vanzelfsprekend. Zo zal bv. een gespecialiseerde arts niet noodzakelijk de sociale situatie van een patiënt kennen. 
 
De kinesitherapeut moet in dergelijke  gevallen de voorschrijvende arts contacteren om de verplichte vermelding toe te voegen op het 
voorschrift. Zoniet kan hij zelfs geen behandeling aanrekenen van de geleverde prestaties.  
De kinesitherapeut wordt stricto sensu   door de verzekeringsinstellingen zelfs gevraagd om de door hen betaalde vergoedingen terug te 
betalen. 
 
De huidige regelgeving laat dus niet toe dat de kinesitherapeut, in overleg met de patiënt,  verantwoordelijkheid neemt over de  noodzaak van 
een huisbezoek. Daarenboven kunnen de functionele mogelijkhedenen/ of de sociale omstandigheden  van de patiënt tijdens de behandeling 
meermaals wijzigen wat een aanpassing van de behandelingssetting rechtvaardigt.  
 
Bovendien wordt de betrokkenheid van de patiënt in de vrije keuze van behandelingssetting beperkt.  
 
Voorstel : 
 

- Op basis van de competentie van de kinesitherapeut wordt de keuze van een huisbezoek  bepaald door de kinesitherapeut in 
overleg met de patiënt en op basis van het mobiliteitsbilan en de sociale omstandigheden. Natuurlijk heeft de arts nog de 
mogelijkheid om het huisbezoek om voor hem bekende redenen voor te schrijven maar de kinesitherapeut dient de mogelijkheid 
te hebben om deze keuze na overleg met de voorschrijvende arts aan te passen. 

- Palliatieve behandelingen zijn altijd aan huisbehandelingen bij de patiënt. 
 

B. Honorarium en terugbetaling . 
 
In principe zijn de vervoerskosten en de verplaatsingstijdsbesteding  voor een huisbezoek  voor elke zorgverstrekker identiek. Een vergelijking 
van de verplaatsingsvergoeding bij de diverse zorgverstrekkers geeft een andere en niet te verantwoorden duiding. Zo ontvangen de artsen 
5,54 € per behandeling, de vroedvrouwen  0,26 €/km en de kinesitherapeuten 0,39 € /behandeling. 
 
Voorstel:  
  
De officiële kilometervergoeding voor dienstverlening is  0,3389 €/km. 
 
De gemiddelde afstand voor huisbezoeken wordt bepaald op 6 km. 
De gemiddelde snelheidsbeperking in Belgie is 85 km/h. Dit betekent dat de verplaatsingstijd 1/14 van een uur bedraagt. Het uurhonorarium 
van een kinesitherapeut bedraagt 44,56 € m.a.w. de gemiddelde verplaatsingsvergoeding is 3,18 €. 
 
Op basis van deze gegevens is ons voorstel : (6 x 0,3389) + 3,18 = 5,21 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

21 Kinesitherapie – Dossiers Sociale Zaken & Volksgezondheid – November 2014 

 
In 2013 kwamen 10.787.832 behandelingen in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding. 
Waarvan : 
 

2013 prestaties Terugbet .% 

C 1.398.136 75,48 

FA 1.973.071 81,85 

FB 2.014.047 82,62 

E 5.051.819 91,13 

Pall. 350.759 100,00 

 
 
Gezien de budgettaire impact wordt een gefaseerde introductie over 2 jaar voorgesteld waarbij in 2015 3 € wordt toegevoegd en in 2016 de 
rest. 
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Dossier Kinesitherapie - Volksgezondheid 

1. Uitgangspunten 

 

In januari 2013 gaf de Planningscommissie – Medisch aanbod het formeel advies om de selectieproef na de studies op te schorten. 

 

De vier voorwaarden , vastgesteld in het advies van 2012 om dit te doen werden ingevuld : het kadaster van de kinesitherapeuten 

werd verbeterd, een studie over de noden volgens de activiteitssectoren werd uitgevoerd, de nodige stappen om de opleidingen 

kinesitherapie te harmoniseren en te rationaliseren werden gezet en de ontmoetingen tussen de federale overheid en de 

Gemeenschappen werden volgens het vastgestelde schema verder gezet. 

 

Nieuwe opdrachten werden door de Planningscommissie  aan de werkgroep Kinesitherapie toevertrouwd : een kritische analyse 

van de bestaande bijzondere bekwaamheden, het formuleren van mogelijke strategieën om de quota’s te realiseren en een 

alternatief voor het examen na afloop van de studies uit te werken en de mogelijkheden onderzoeken om op het niveau van de 

Gemeenschappen de studies te reorganiseren in functie van de behoeften van de bevolking. 

 

Op basis van het verbeterde kadaster en verschillende studies  kwam de werkgroep kinesitherapie tot een ontwerp van 

maatregelen als antwoord op de nieuwe opdrachten. 

Een studie van Ipsos aan de hand van een enquête over de tewerkstelling van kinesitherapeuten in de verschillende sectoren, 

een actualisering van de onderzoeksconclusies van Professor  J. Pacolet over de vraag naar kinesitherapeutische  zorg  en een 

synthese door de administratie over de nomenclatuur K van het RIZIV vormden de basis van dit ontwerp. 

Een samenwerking met de Nationale Raad voor de Kinesitherapie werd opgestart. 

De maatregelen in het onderwijs  van de Vlaamse gemeenschap werden opgelijst en verantwoordelijken voor  het onderwijs in 

de Franstalige Gemeenschap hebben toegezegd om gelijkaardige maatregelen in te voeren. 

 

Op het terrein voorzag dit ontwerp in het uitwerken van een registratie van de kinesitherapie-praktijken die zou uitgevoerd 

worden in samenwerking met de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, de Technische Raad Kinesitherapie en de 

Overeenkomstencommissie.   

 

De werkgroep beschikte over talrijke gegevens : de enquête Ipsos, de analyse van de gegevenskoppeling en de registratie van 

de K-nomenclatuur door het RIZIV.  

Uit deze gegevens was duidelijk gebleken dat de activiteit van de kinesitherapeuten sterkt versnipperd is naargelang de statuten 

en de sectoren. 

Aangezien er gegevens ontbreken die individueel worden ingezameld betreffende bepaalde sectoren van de RIZIV-activiteit, is 

het niet mogelijk om te weten hoeveel personen een zelfstandige praktijk hebben en kan men ook niet weten wat hun 

activiteitspercentage in dit statuut is. 
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Om goede planningsmaatregelen te kunnen treffen, dient men de activiteit per verstrekker te kennen. De registratie van de 

zelfstandige praktijken zou het mogelijk maken om deze activiteit per verstrekker te meten. Zelfs al zullen de resultaten binnen 

meer dan één jaar worden bereikt, zal dit een vooruitgang in de goede richting zijn voor het beroep van de kinesitherapeuten.  

 

Bijgevoegde nota’s : 

 

1. Synthese van de informatie over de versnippering op het werkveld 

2. Vragenlijst waarop de werkgroep kinesitherapie zich baseerde 

3. Beschikbare gegevens in 2012 over het aantal afgestudeerden 

4. Het alternatief van de werkgroep voor de selectieproef 

5. Management in de geregistreerde praktijk 
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2. Bijlagen 

 

Bijlage 1. Synthese van de informatie over de versnippering van de activiteit op het werkveld 

 

Lijst van belangrijke gegevens voor de werking van de werkgroep : 

 

A. Gegevens van het Riziv : 

 

1.Totaal aantal prestaties op jaarbasis in de K-nomenclatuur waar kinesitherapeuten bij betrokken zijn. 

 

2.Opsplitsing van deze totalen in ambulante prestaties , prestaties bij gehospitaliseerde patiënten en prestaties in andere 

instellingen dan ziekenhuizen 

  

Opmerking : de cijfers die aangeven hoeveel kinesitherapeuten betrokken waren bij de prestaties zijn onwaarschijnlijk laag. 

 

 

B. Gegevens uit de enquête IPSOS 2012: 

 

1.Het aantal kinesitherapeuten dat als loontrekkende deze activiteit combineert met een praktijk als zelfstandige. 

 

2. Het aantal kinesitherapeuten dat een activiteit in de K-nomenclatuur combineert met een loontrekkende baan. 

 

3. Het aantal kinesitherapeuten dat een activiteit in de K-nomenclatuur combineert met een activiteit in de M-nomenclatuur. 

 Opmerkingen : 

- Van de loontrekkenden is 61 % exclusief actief in een loontrekkende functie. 

- Van de loontrekkenden combineert 39% deze activiteit met een zelfstandige praktijk. 

- Zowel de exclusieven als de combinerenden verrichten 23% van hun activiteit in de K-nomenclatuur.  

- Hun activiteit in de K-nomenclatuur betreft 12 patiënten per dag. 

4.  Van de exclusieve zelfstandigen werkt 12% in de K-nomenclatuur gecombineerd met prestaties in de M-nomenclatuur en /of 

forfaits.  

 

5. Sinds 1 juli 2014 beschikt het RIZIV  over het resultaat van de registratie van de interventie van de kinesitherapeuten in de 

verstrekkingen K over de periode van 12 maanden, tussen juli 2012 en juli 2013. Deze cijfers werden echter nog niet vrijgegeven. 
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6. Blijkbaar wordt een kinesitherapeutische handeling, voorgeschreven door een arts, erkend voor fysische geneeskunde en 

revalidatie, dubbel terugbetaald in vergelijking met de andere kinesitherapeutische handelingen. Er zijn onvoldoende gegevens 

om te kunnen besluiten of dat fenomeen te verklaren valt door de waarde van de terugbetaling van de prestaties K (meer beter 

terugbetaalde prestaties K60, multidisciplinaire prestaties ?). 

  

De werkgroep stelt vast dat het niet makkelijk is om doorslaggevende conclusies te trekken gezien de versnippering en de 

diversiteit van de activiteiten die mogelijk zijn voor een kinesitherapeut.  

 

We kunnen onthouden dat minimum 350 VTE werken onder nomenclatuur K. Dat betreft ongeveer een kwart van de 

loontrekkende kinesitherapeuten en de kinesitherapeuten met een gecombineerde activiteit (loontrekkenden + zelfstandigen). 

De uitsluitend zelfstandigen voeren echter minder vaak prestaties K uit dan de loontrekkenden (12 %). 

 

Die globale verhoudingen verbergen situaties die sterk uiteenlopen, afhankelijk van de kinesitherapeut, de tijd die wordt besteed 

aan de prestaties K en het totale aantal uitgevoerde prestaties. 

 

Dat betekent duidelijk dat, ook al wordt het totale aantal prestaties K met tussenkomst van een kinesitherapeut naar beneden 

geëxtrapoleerd, de populatie van de kinesitherapeuten die actief zijn in het milieu van de fysische geneeskunde beperkt is. De 

meerderheid van de kinesitherapeuten richt zich naar nomenclatuur M. Bij het afstuderen is er dus niet echt een uitweg uit die 

gesloten enveloppe voor nomenclatuur M. Vandaar de noodzaak om de mankracht te plannen die kan werken onder 

nomenclatuur M. Dat loont blijkbaar niet de moeite voor nomenclatuur K, aangezien de populatie maar een klein percentage 

vertegenwoordigt. 

 

7. Is er geen tegenstrijdigheid tussen het statuut van zelfstandige en de praktijk van nomenclatuur K ? De kinesitherapeuten 

kunnen worden aangeworven door een instelling onder een contract van loontrekkende of van zelfstandige. De zelfstandigen 

mogen dus werken onder nomenclatuur K. Hoe zit het in dat geval met de band van ondergeschiktheid tussen de kinesitherapeut 

en de arts ? Het gaat in zekere zin om "valse zelfstandigen". We moeten er waakzaam voor blijven dat dat fenomeen geen 

uitbreiding vindt, als we enkel de toegang tot nomenclatuur M beperken. 

 

We moeten dus blijven toezien op de evolutie van de prestaties in nomenclatuur K, met name om het effect te zien op de 

populatie loontrekkende kinesitherapeuten wanneer we een beslissing nemen in M. Het risico bestaat dat de verloning van de 

loontrekkenden daalt als ze te talrijk worden.  

 

8. Op basis van de gegevens uit de PlanKad-koppeling zijn er mogelijkheden voor de verdeling van de activiteit  in 3 sectoren , 

nomenclatuur M /loontrekkenden / anderen, te meten. 
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Bijlage 2: Vragenlijst alternatief selectieproef waarop de werkgroep zich baseerde om het 

alternatief uit te werken : 

 

1. Kan de planning van het aantal afstuderende kinesitherapeuten  uitgevoerd worden  op basis van de huidige situatie 

met kennis van het verbeterde kadaster  ? 

2. Vereist de planning een uitgebreide studie van de sectoren waarin kinesitherapeuten werkzaam zijn? 

3. Is de kennis van de huidige situatie voldoende als uitgangspunt voor het plannen van het aantal afstuderende 

kinesitherapeuten? 

4. Vereist de planning van het aantal afstuderende kinesitherapeuten een uitgebreide studie van de behoeften aan 

kinesitherapie op het terrein? 

5. Is een afbakening van het werkterrein van de kinesitherapeuten noodzakelijk voor het bepalen van het aantal 

afstuderende kinesitherapeuten? 

6.  Zijn de kostprijs van de kinesitherapeutische prestaties en de berekening van de maatschappelijke waarde van die 

prestaties belangrijke uitgangspunten voor de planning van het noodzakelijke aantal kinesitherapeuten? 

7. Moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden in de nomenclatuur om binnen het huidige budget het aantal 

kinesitherapeuten te plannen naar de toekomst? 

8. Zijn de erkenning van bijzondere bekwaamheden belangrijke elementen in de planning van het aantal 

kinesitherapeuten? 

9. Is een aparte erkenning van de geregistreerde praktijk op basis van een aantal kwalitatieve eigenschappen zoals 

elektronische dataverwerking, continuïteit van de zorg, voldoende kennis van het management bij de 

praktijkvoerder,opvolging van de gekende hygiëne,veiligheid en toegankelijkheid,  bepalend voor de planning van  

het nodige aantal afstuderende kinesitherapeuten? 

10. Kan het forfait in de chronische zorg bepalend zijn voor de planning van het aantal kinesitherapeuten die nodig zijn in 

bepaalde sectoren?  
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Bijlage 3 : Beschikbare gegevens in 2012 over het aantal afgestudeerden : 
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Bijlage 4 : Het alternatief van de werkgroep voor de selectieproef . 

 

Deel I: Maatregelen en initiatieven in het onderwijs 

Overzicht van de maatregelen die reeds genomen werden door de opleidingen REVAKI in Vlaanderen. ( bron : Prof. 

dr. Dirk Vissers, Voorzitter OVUNHOKI ) 

 

- Rationalisatie REVAKI onderwijs in Vlaanderen: 

.  Verandering naar 5 universitaire opleidingen REVAKI in Vlaanderen, allen met een  3+2 

    BaMa structuur 

.  Aanbieden van gezamenlijke interuniversitaire afstudeerrichtingen 

 

- Tegengaan van “eeuwige studenten “ en bevorderen van snelle heroriëntatie 

.  Systeem van het leerkrediet ( inclusief behoud van leerkrediet bij vroegtijdige 

   heroriëntatie ) 

. Gebruik van studievoortgangsbewaking : indien 2 opeenvolgende jaren geen 50% van 

  de opgenomen studiepunten in credits worden omgezet volgt een bindend negatief  

  studieadvies 

 

- Implementatie van een Vlaams Onderwijs en Examenreglement ( OER ) waarin “nultolerantie” vermeld staat ( er 

wordt niet gedelibereerd;art 22 OER ) 

 

- Organiseren van niet-bindend studieadvies ( op niveau van de afzonderlijke opleidingen) op basis van testen 

( wiskunde,wetenschappen,leerstijlentest,taaltest,…) en vooropleiding 

 

- Overleg met het Ministerie van Onderwijs over de participatie van de opleidingen Revaki ( mogelijk pilootproject) 

aan een bredere “ijkingsproef” ter oriëntatie van kandidaat-studenten. 

 

Overzicht van de opleidingsstructuur van de kinesitherapie in de Franse gemeenschap (FWB) 

 

Dat kader wordt momenteel hervormd.  

 

De FWB heeft recent hetzelfde systeem van leerkredieten ingevoerd. Voortaan gelden gelijkaardige regels in beide 

gemeenschappen.  

 

Wat betreft de studies voor kinesitherapeut : de hervorming van de organisatie van die richting is nog niet afgerond. 

Die hervorming zal de duur van de studie op 5 jaar brengen. Er werd overleg georganiseerd tussen universiteiten 

en hogescholen om de modaliteiten voor de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen vast te leggen. 

Er moet eind maart 2014 een einddocument met de synthese van de vergaderingen worden ingediend bij het 

kabinet van minister Marcourt, zodat die de gepaste maatregelen kan nemen.  
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Deel II : Maatregelen  op het terrein 

Om het beroep van kinesitherapeut te kunnen reglementeren en organiseren, is het nodig om de privé-praktijk van de 

kinesitherapie beter te kennen.  Om dit te bereiken stelt de werkgroep voor om deze praktijken te registreren, te analyseren en 

desgevallend de gepaste maatregelen te nemen. 

 

Elke in de huidige regelgeving erkende kinesitherapeut mag de kinesitherapie uitvoeren. 

 

De erkenning van de geregistreerde praktijk is een bijkomende regelgeving in functie van de planning van het aantal zelfstandige 

praktijken, de mogelijkheden om een praktijktoelage toe te kennen , het bepalen van de praktische kwalitatieve voorwaarden 

die vereist zijn voor de uitoefening van een zelfstandige praktijk  en  het opnemen van een stage in de voorwaarden tot het 

uitoefenen van  een zelfstandige praktijk.  

De praktische uitvoering van de registratie van de zelfstandige praktijken in de kinesitherapie dient voorafgaandelijk besproken 

te worden in de Nationale Raad voor de Kinesitherapie ( Ministerie van Volksgezondheid ) , in de Technische Raad voor de 

Kinesitherapie en in de Overeenkomstencommissie 

( Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ) . 

 

 

 

Deel III : Opmerkingen van de werkgroep 

De moeilijkheid wat betreft de planning van dit beroep ligt hoofdzakelijk in het feit dat een kinesitherapeut zijn activiteit mag 

‘spreiden’ over verschillende sectoren en over verschillende types verstrekkingen, en daarbij het statuut van loontrekkende en 

dat van zelfstandige mag combineren.  

 

Om deze geregistreerde kinesitherapie-praktijken goed te kunnen organiseren, moet men de verdeling van de workforce 

kennen, op basis van een relevante indicator. De registratie van die kinesitherapiepraktijken zal meteen de vereiste en 

nauwkeurige gegevens opleveren.  

Net zoals de selectieproef die werd ingevoerd in 2005, valt de overwogen maatregel binnen het kader van het RIZIV en niet 

binnen het kader van KB nr. 78. 

Momenteel bestaat de registratie van de praktijken niet in de voorziene vorm. In de overeenkomst met de kinesitherapeuten 

vermeldt het RIZIV echter de voorwaarden om het beroep uit te oefenen onder nomenclatuur M. Het is op dat vlak dat een 

bijkomende vereiste toegevoegd zou kunnen worden door de overeenkomstencommissies.  
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De vereiste stage zal verschillen van de stages die worden uitgevoerd om het diploma van kinesitherapeut te behalen of één van 

de bijzondere beroepsbekwaamheden gedefinieerd door de NRK. De kwaliteit van de stageplaatsen moet ook verzekerd worden, 

en er moet gezorgd worden voor het behoud van de toestemming om het beroep uit te oefenen onder nomenclatuur M. 

 

Het voorstel van de werkgroep bestaat erin om een registratie van de praktijken van de zelfstandige in te voeren door een reeds 

in het RIZIV actieve bepaling uit te breiden. Deze registratie zal het mogelijk maken om de individuele gegevens over de activiteit 

met RIZIV-nummer in te zamelen op basis waarvan er een planningsmaatregel zal kunnen worden ingevoerd. Voor deze 

implementatie is er overleg vereist met de Nationale Raad voor kinesitherapie met het oog op de definiëring van de 

registratiecriteria en met de Technische Commissie van het RIZIV teneinde deze registraties uit te voeren. 

 

Aangezien er gegevens ontbreken die individueel worden ingezameld betreffende bepaalde sectoren van de RIZIV-activiteit, is 

het niet mogelijk om te weten hoeveel personen een zelfstandige praktijk hebben en kan men ook niet weten wat hun 

activiteitspercentage in dit statuut is. Om goede planningsmaatregelen te kunnen treffen, dient men de activiteit per verstrekker 

te kennen. De registratie van de zelfstandige praktijken zou het mogelijk maken om deze activiteit per verstrekker te meten. 

Zelfs al zullen de resultaten binnen meer dan één jaar worden bereikt, zal dit een vooruitgang in de goede richting zijn voor het 

beroep van de kinesitherapeuten.  Ofwel kent men de hoeveelheden, maar verliest men de sectorale identificatie. Om te plannen 

dient men niet enkel en alleen deze 3 niveaus met elkaar in verband te brengen, maar ook de behoeften in kaart te brengen. 

Momenteel  zijn de oriëntaties die zijn gekozen tijdens de universitaire cursus in de kinesitherapie geen kopie van de behoeften 

van de bevolking. Vorig jaar hebben bv. enkel 2 kinesitherapeuten ervoor geopteerd om zich in de geriatrie te specialiseren. Er 

zal ook een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de kinesitherapie van de eerste lijn en de gespecialiseerde 

kinesitherapie. Zolang men dit niet doet, kan men geen planning ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de talrijke 

uitdagingen van de maatschappij, zoals de vergrijzing van de bevolking, enz.. 

Het voorstel van de werkgroep roept vragen op en zorgt voor kritiek, maar het heeft de verdienste dat het evolueert naar een 

dynamische  monitoring die nuttig zal zijn, aangezien de situatie op het terrein snel evolueert.  

  

De nieuwe gezondheidswet heeft het wettelijke kader aangepast om de individuele gegevens betreffende de activiteit van de 

personen bij gegevenskoppelingen permanent te verkrijgen.  

 

Stemming : 

Er was een consensus voor de ganse tekst die is voorgesteld door de werkgroep kinesitherapeuten.  

 

De Directeur-generaal van het DG Gezondheidszorg, C. Decoster wijst erop dat de nieuwe programmawet de permanente 

koppeling van de gegevens uit het kadaster, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het RIZIV integreert. Bovendien werkt de 

FOD actief samen met het RIZIV. Dit alles kan men afleiden uit een performant planningssysteem.  
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Bijlage 5:  Management in de geregistreerde praktijk 

 

Het voorstel om via geregistreerde praktijken en betere functieprofielen bij te dragen tot een normalisering van de planning 

werd als volgt geformuleerd : 

 

- een aparte erkenning van de geregistreerde kinesitherapiepraktijken op basis van een aantal kwalitatieve 
eigenschappen  zoals elektronische dataverwerking, continuïteit van de zorg, voldoende kennis van het management bij 
de praktijkvoerder, opvolging van de gekende regelgeving voor hygiëne, veiligheid en toegankelijkheid. De geregistreerde 
kinesitherapiepraktijken  kunnen aanspraak maken op een praktijktoelage. Er kan ook gedacht worden aan een bepaalde 
stageperiode (in een geregistreerde praktijk), waarna de kinesitherapeut de machtiging krijgt om volledig zelfstandig te 
mogen werken (cfr. HIBO, stage aan de balie in advocatuur, stagiair-architect, etc). 
 

- In de andere settings de elementaire kinesitherapieomkadering realiseren o.a. het functieprofiel van de kinesitherapeut 
erkennen, de kinesitherapeut in het instellingsorganigram opnemen en de verloning van de kinesitherapeut in 
overeenstemming brengen met de academische opleiding en het functioneringsniveau. 

 

Ontwerp van praktische uitvoering van de registratie van zelfstandige praktijken in de kinesitherapie door het ministerie van 

Volksgezondheid.   

 

Elke in de huidige regelgeving erkende kinesitherapeut mag de kinesitherapie uitvoeren. 

 

De erkenning van de geregistreerde praktijk is een bijkomende regelgeving in functie van de planning van het aantal 

zelfstandige praktijken, de mogelijkheden om een praktijktoelage toe te kennen , het bepalen van de praktische 

kwalitatieve voorwaarden die verreist zijn voor de uitoefening van een zelfstandige praktijk  en  het opnemen van een stage 

in de voorwaarden tot het uitoefenen van  een zelfstandige praktijk.   

 

De huidige regelgeving voorziet dat een kinesitherapiepraktijkkamer ten minste volgende elementen moet omvatten : 

1. Een lokaal , voorzien van één of meer cabines, en sanitaire installaties, uitsluitend bestemd voor beroepsgebruik, die 

gedurende 38 uur per week beschikbaar zijn; 

2. Een wachtkamer; 

3. Materieel dat beantwoordt aan de normen inzake veiligheid en doeltreffendheid, waarbij alle geneeskundige 

voorschriften die worden aanvaard door de kinesitherapeut of kinesitherapeuten die er praktiseren, integraal kunnen 

worden uitgevoerd; 

4. Een op een zichtbare plaats ten behoeve van de patiënten aangebracht bericht dat de nodige informatie bevat met 

betrekking tot de tarifiering en de eventuele toetreding tot de nationale overeenkomst van de kinesitherapeut of 

kinesitherapeuten die in de praktijkkamer praktiseren. 

 

Aan deze opvolging van de gekende regelgeving  zouden kunnen worden toegevoegd : 

 

1. De elektronische dataverwerking: 

De telematicapremie zou dus opgenomen worden in de praktijktoelage en de nodige bewijsvoering van het gebruik 

moet worden uitgewerkt 
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2. De continuïteit van de zorg: 

Dit houdt in dat er voldoende vervanging in geval van ziekte of vakantie moet voorzien zijn. 

Het aantal werkzame kinesitherapeuten in de praktijk moet voldoende zijn om de aanvaarde voorschriften reglementair 

te kunnen uitvoeren 

 

 

3. De kennis van het management bij de praktijkvoerder: 

Een opleiding georganiseerd  in samenwerking met de erkende beroepsvereniging zal de toekomstige praktijkvoerder 

vertrouwd maken met de geldende regelgeving en alle noodzakelijke bekwaamheden voor het leiden van een praktijk 

 

4. De voorwaarde van het volgen van een stageperiode in een geregistreerde praktijk om zich als zelfstandige 

kinesitherapeut te vestigen 

 

5. Het leiden van de praktijk is een functie die wordt uitgevoerd als hoofdberoep. 

 

 

 


