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2017: annus horribilis
2017 was een “annus horribilis” voor de kinesitherapie met enkele kleine lichtpuntjes naar het
jaareinde toe. Gezien er voor het vierde jaar op rij geen indexering op de honoraria was toegepast,
was het voor Axxon onmogelijk om een goed tariefakkoord af te sluiten.
Nadat een eerste voorstel van Overeenkomst M17 binnen het Verzekeringscomité was weggestemd,
heeft de Voogdijminister, via een nietigverklaring van deze eerste stemming, een tweede voorstel van
Overeenkomst M17 aan de beroepsgroep opgelegd.
3.575 kinesitherapeuten hebben deze Overeenkomst niet aanvaard, wat een verdubbeling was van
het aantal gedeconventioneerden ten opzichte van de voorgaande jaren.
Aan de Overeenkomst M17 was een Convenant gekoppeld, waarin een groot aantal breekpunten van
het 14 punten tellende eisenprogramma van Axxon waren opgenomen. Gezien dit convenant
verschillende uit te voeren afspraken en analyses omvatte om de knelpunten binnen de kinesector op
te lossen, werd de ‘Taskforce Kinesitherapie’ in het leven geroepen. Na een aantal vergaderingen met
vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten, de Verzekeringsinstellingen, het RIZIV, artsen en de
opleidingen werd in september 2017 een eindrapport aan het Verzekeringscomité voorgelegd. Buiten
een aantal grote krijtlijnen ging dit eindrapport voor Axxon niet ver genoeg.
De problemen binnen de sector worden in dit rapport in kaart gebracht, met mogelijke oplossingen.
Die zullen de komende jaren verder geconcretiseerd moeten worden.
Op 1 april 2017 werd een verplaatsingsvergoeding van € 1,01 voorzien voor een aantal verstrekkingen,
wat nog ruim onder de verplaatsingsvergoeding ligt van andere zorgverstrekkers.
Een harmonisatie van de verplaatsingsvergoedingen voor alle zorgverstrekkers dringt zich nog steeds
op.
Op 1 september 2017 werd een specifieke verstrekking ingevoerd voor de eerste behandelingszitting
bij de courante aandoening met inbegrip van de intake van de patiënt, éénmaal per kalenderjaar per
patiënt. Daarmee werd het honorarium in de praktijkkamer van de kinesitherapeut op € 27,93
gebracht.
Op 1 oktober 2017 werd een symbooldossier, dat reeds verschillende jaren op de agenda van de
Technische Raad voor kinesitherapie stond, uitgerold. Patiënten opgenomen in intensieve zorg kunnen
een tweede grote zitting op dezelfde dag krijgen, wat uiteindelijk de behandeling van die patiënt ten
goede komt. Budgettair heeft deze aanpassing slechts een minimale impact.
Deze 3 nomenclatuuraanpassingen maakten deel uit van de opgelegde overeenkomst M17, maar
kwamen pas tot stand na herhaaldelijk aandringen en volgehouden inspanningen van Axxon.
In oktober 2017 werd voor de eerste maal een kwaliteitspremie van € 2000 uitbetaald voor de
kinesitherapeuten die op 29.02.16 aan de kwaliteitscriteria (criteria 2013 tot 2015) op het PE-online
platform hadden voldaan. De premie werd uitbetaald aan 1.061 kinesitherapeuten die waren
geconventioneerd. 37 kinesitherapeuten, die ondanks het feit dat ze aan de criteria hadden voldaan
maar in 2015 waren gedeconventioneerd, vielen uit de boot. Gezien Axxon van mening is dat
kwaliteitsbevordering en het werken aan kwaliteit binnen een kine-praktijk niets te maken heeft met
het al dan niet respecteren van een tariefakkoord, zal ze ook in 2018 alles in het werk stellen om deze
kinesitherapeuten vooralsnog een premie te bezorgen.
Gezien de beperkte indexmassa van 13,349 miljoen euro voor 2018 en er geen extra middelen waren
voorzien om de betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector in 2018 mogelijk te maken
(belofte in punt 5 van het convenant), verliepen de onderhandelingen voor een overeenkomst M18
zeer moeilijk. Mede uit vrees dat bij afwezigheid van een overeenkomst begin 2018 het
Verzekeringscomité terug een Overeenkomst kon opleggen, en met de indruk dat er de laatste

Axxon, Physical Therapy in Belgium

maanden een kentering merkbaar was ten aanzien van de kinesitherapiesector, was het dus voor de
Axxon-mandatarissen kiezen tussen “de pest of de cholera”.
Uiteindelijk werd op donderdag 21 december 2017 met zeer gemengde gevoelens een voor Axxon
‘mini-overeenkomst’ ondertekend. Axxon stelde duidelijk de intentie vast om bepaalde conclusies uit
het eindrapport van de taskforce verder uit werken. De tripartite werkgroep kinesitherapiefysiotherapie-verzekeringsinstellingen is eindelijk van start gegaan. Men is zich eveneens bewust dat
er iets moet gebeuren met de schamele verplaatsingsvergoeding.
Axxon heeft in 2017 drie belangrijke werven opgezet: de juridische werf, de dataregistratie- en
verzameling werf en de studie- en onderzoeksprojectenwerf.
Voor 2017 is de juridische werf ongetwijfeld de belangrijkste geweest. Axxon startte een procedure
voor de Arbeidsrechtbank te Brussel (10 april). Een Verzoekschrift werd neergelegd bij de Raad van
State (10 mei). In het Verzoekschrift voor de Arbeidsrechtbank werd vooral de M17 overeenkomst en
de omzendbrief van 10 maart 2017 aangevochten. In de procedure voor de Raad van State ging het
vooral over de onjuistheden in de omzendbrief van 10 maart 2017!
De doelstelling van Axxon bij beide procedures is vooral druk te zetten bij de overheid om een
opheffing, lees schrapping, te bekomen van het artikel van de ZIV-wet die de discriminatie tussen
geconventioneerde en niet geconventioneerde kinesitherapeuten vastlegt.
In oktober 2017 hebben de juristen van Axxon, in hun memorie van wederantwoord, op de memorie
van antwoord van de juristen van het RIZIV, getracht alle elementen van de RIZIV-juristen te
weerleggen. De auditeur van de Raad van State bereidt momenteel zijn verslag voor, waarna beide
partijen nogmaals de kans krijgen om hierop een laatste keer een antwoord te formuleren. Met al deze
gegevens zal de Raad van State hopelijk in de loop van 2018 haar arrest vellen.
Binnen de interne werking van Axxon werd in 2017 hard verder gewerkt aan een herstructurering,
waarbij het zwaartepunt, gezien de 6de staatshervorming, bij de vleugels komt te liggen. Deze
herstructurering werd eind 2017 gefinaliseerd met nieuwe statuten voor de 3 entiteiten van Axxon.
Zoals het er nu naar uitziet wordt 2018 ongetwijfeld op alle terreinen opnieuw een jaar vol
uitdagingen!
Peter Bruynooghe
Voorzitter Axxon PTiB
Van 2017 onthouden we ook:
• Op 27 juli overhandigde Axxon een petitie met meer dan 16.000 handtekeningen aan
Kamervoorzitter Siegfried Bracke en vroeg hem daarbij een hoorzitting in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. In september kreeg Axxon het bericht dat deze vraag tot Hoorzitting
was overgemaakt aan de Commissie Volksgezondheid van de Kamer.
• Axxon nam in juni deel aan het WCPT-congres in Kaapstad.
• Op dinsdag 19 december werden de Axxon Belgian Clinical Interest Groups (ABCIG) boven de
doopvont gehouden! Met deze ABCIG’s worden samenwerkingen opgezet tussen Axxon
Physical Therapy in Belgium en een aantal klinische interesseverenigingen en erkende
kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigden met als doel om binnen Axxon
een overlegplatform op te richten voor elk (sub)domein van de kinesitherapie. Volgende
ABCIG's werden opgericht:
▪ ABCIG Manuele Therapie
▪ ABCIG pediatrische kinesitherapie/Kinepedia
▪ ABCIG perinatale en pelvische reëducatie/BICAP
▪ ABCIG mentale gezondheid en psychomotorische kinesitherapie
▪ ABCIG geriatrie
▪ ABCIG fasciale kinesitherapie
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Leden
Axxon telde 5.079 leden in 2017 waarbij de verdeling 3.993 Nederlandstalige leden en 1.086 Franstalige
leden bedraagt.

Aantal NL-leden 2017:
Aantal FR-leden 2017:
TOTAAL
SOORT LID
Familie
Loontrekkend hoofdberoep
Mixed
Gepensioneerde
Starter 2017
Zelfstandige hoofdberoep
TOTAAL

3993
1086
5079
AANTAL
140
211
182
205
159
4182
5079

Leden 2017
3%

4%

4%

4%

3%
Familie
Loontrekkend hoofdberoep
Mixed
Gepensioneerde
Starter 2017
Zelfstandige hoofdberoep

82%
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Jaarrekening - Resultaten
Vaste activa
Immateriële & materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden en bestellingen in uitvoering

138.851,27
36.351,27
102.500,00
1.061.511,48
5.000,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar

114.951,84

Liquide middelen

603.542,59

Overlopende rekeningen

338.017,05

Totaal activa

1.200.362,75
732.990,49

Eigen vermogen

470.640,74

Overgedragen winst

470.640,74

Schulden

539.117,71

Schulden op ten hoogste één jaar

300.019,62

Overlopende rekeningen

239.098,09

Totaal passiva
Passiva

1.009.758,45
732.990,49

RESULTATENBEREKENING
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten

1.796.901,62
-1.606.297,32

RESULTAAT
Bedrijfswinst (verlies)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst uit gewone bedrijfsvoering
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Winst van het boekjaar
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193.110,07
1.650,01
-3.994,78
190.765,30
335
-496
190.604,30

Contacten
Ter ondersteuning van haar beleid onderhoudt Axxon diverse contacten, zowel op nationaal als op
internationaal niveau. De voornaamste zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De opleidingen kinesitherapie
FVIB en UCM
UNIZO en UNPLIB
Diverse beroepsverenigingen van andere zorgenverstrekker
Alle politieke partijen
Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s
Alle mutualiteiten

Op internationaal vlak is Axxon in contact met:
• World Confederation for Physical Therapy
• International Private Practitioners Association
• Fédération Internationale des Organisations de Physiothérapeutes Francophones

Sociale zaken
•
•
•
•
•
•
•
•

Conventiecommissie
Technische Raad
Verzekeringscomité
Profielencommissie
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
Observatorium voor Chronische Zieken
IPTOP/Mental Health
Platform zorgenverstrekkers

Volksgezondheid
•
•
•
•

•

Federale Raad voor de Kinesitherapie en alle daaronder ressorterende werkgroepen en
commissies
Erkenningscommissie, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap en de Fédération
Wallonie-Bruxelles
Planningscommissie
Provinciale Geneeskundige Commissies
Federale Commissie voor de Rechten van de Patiënt
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