
Word NU lid 
en ontvang 

AXXON exclusief 

De editie met 
extra info

over het beroep

zie p.20
of op 

axxon.be

AXXON, beroepsvereniging voor alle kinesitherapeuten

over het beroep

Het ledenmagazine voor en door kinesitherapeuten 

Vind ons op 
facebook, 
twitter, en 
andere

exclusief

Special

KB78
Wijziging gewenst

Het Axxon Memorandum  p. 4

December  2014Kwaliteitsverbete-ringsproject in de aanpak en behande-ling van knieartrose   

p. 8 

Aanpassing van de nomenclatuur gonarthrose  

p. 12 

De rol van de 
psycholoog bij de aanpak van pati-enten met CVS    

p. 14 

Het magazine voor en door kinesitherapeuten 

‘ MAGAZINE ’
editie n° 24  •  December ‘14

Het voorschrift als com-
municatiemiddel / p. 10

Het Axxon memorandum p. 8 • Informatisering: hoever staan 

we ? p. 14  • Peer reviews op basis van richtlijnen p. 19 • 

Kinesitherapeuten voor kinesitherapeuten p. 22 

MAGAZINE 



december 2014  p. 2

*  Het rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

Met oog 
voor zorg

Curalia | Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr 0809

Rendement voor uw spaargeld?
Via het Aanvullend Pensioencontract van Curalia

UW VOORDELEN
+ Financieel rendement:
 •  gewaarborgde rentevoet 2,35% voor de stortingen in 2014
 • 5,15% gemiddeld jaarlijks rendement voor de laatste 20 jaar *

+  Fiscaal rendement: 100% aftrekbaar!
U krijgt de helft van uw spaargeld terug van de fiscus 
(bij pensioensparen is dit slechts 30%!)

+  Tussen € 100 en € 3.482 in 2014

+  Voor ALLE kinesitherapeuten: zelfstandigen EN bedienden!

Stort uiterlijk 24 december op rekeningnummer 
BE47 3100 2364 8080 om het bedrag van uw inkomen 
van het jaar 2014 af te trekken.

Vragen?
Contacteer ons nog vandaag op 02/735.80.55 
of via info@curalia.be

Wacht niet tot 
31 december! 
Uw geld brengt u 

2,35% interest 
op vanaf het moment 
van storting!

CUR141102 - Ann Axxon dec 200x270 NL 02.indd   1 05/11/14   15:43
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2014: een kantelmoment? 
Voor de gezondheidszorg en de ziekteverzekering kan 2014 de start 
zijn voor een nieuw beleid. De zesde staatshervorming en de nieuwe 
regeringen dienen effi ciënt gebruik van middelen te stimuleren, ten 
koste van nutteloze en onnodige omkadering. Axxon hoopt op een 
nieuwe dynamiek die de respectloze houding van de overheid ten 
aanzien van de kinesitherapie ombuigt in een realistische herwaarde-
ring van de sector.
Om deze ommekeer mogelijk te maken heeft Axxon er eind 
oktober voor gekozen om te deconventioneren. De onderhan-
delingen leverden tot dat ogenblik, behoudens begrip, niets concreets 
op. Zelfs een indexatie wordt niet toegekend. Bovendien zijn we nu 
op het punt aanbeland dat de begrotingsdoelstelling effectief wordt 
overschreden zodat correctiemaatregelen onafwendbaar worden, 
met andere woorden een honorariumvermindering. Axxon kaart de 
oorzaken al lang aan in de overeenkomstencommissie: de grote 
toename van het aantal patiënten, de drastische vermindering van 
het remgeld en de systematische onderraming van opgelegde initia-
tieven (palliatieve patiënten, chronische patiënten, uitbreiding van het 
OMNIO-statuut,…). We zijn daarom uit de loopgraven geklauterd. Al 
de niet ingeloste beloftes uit het verleden, met of zonder budgettaire 
impact, moeten uitgevoerd worden. Uiteraard zullen wij getuigen van 
realiteitszin, maar een meerjarenplan zonder garanties kunnen wij niet 
accepteren.  
Indien er op 1 januari 2015 geen conventie is tussen de verzekerings-
instellingen en de sector zal de overheid een overeenkomst opleggen. 
Op dat ogenblik is de keuze aan u: kiezen voor de veiligheid op 
korte termijn en verder ploeteren in de malaise van het verleden of 
anticiperen en Axxon steunen in haar verzet tegen de onhoudbare situ-
atie. Geen enkele zorgverstrekker wordt zo aan banden gelegd als de 
kinesitherapeut: de verplichting van het voorschrift, de beperking van 
het aantal prestaties, de tijdsbepaling per prestatie, het ontoereikende 
loon of honorarium en de belachelijke verplaatsingsvergoeding. 
Het realiseren van het kantelmoment hangt van ons allen af.

Luc Vermeeren
Voorzitter Axxon, Physical Therapy in Belgium

AXXON IN 
ACTIE

‘  Axxon 
deconventioneert 
en onderhandelt 
voor een nieuwe 
overeenkomst met 
toekomstgaranties
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4 redenen om voor Xerius te kiezen 

Persoonlijke begeleiding
Elke zelfstandige die zijn dossier door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds laat 
beheren, krijgt een vast team van dossierbeheerders toegewezen dat uw situatie 
door en door kent. 

Kennis
Een goed geïnformeerde zelfstandige kan heel wat kosten vermijden. Daarom 
ontvangt u om de drie maanden onze nieuwsbrief en krijgt u juridisch advies waar 
nodig over uw verzekeringsplicht, pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... 

Kwaliteit 
Xerius hecht een groot belang aan efficiëntie en snelheid. Daarom analyseren we 
onze werkmethoden voortdurend en sturen bij waar nodig.  

No-nonsense
Xerius is volledig onafhankelijk: wij werken enkel in het voordeel van onze klanten.
We hanteren bovendien al jaren de laagste beheerskost in de markt. Bij ons 
betaalt u slechts 3,05%.

Voor meer info bel naar 078 15 00 15 of mail naar vrijberoep@xerius.be.

3,05%

www.xerius.be

Op zoek naar  
een betrouwbare 
partner voor uw 
sociale zekerheid? 
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U ontvangt dit tijdschrift op de naam en 
hetadres die zijn opgenomen in ons adres-
senbestand. In uitvoering van de wet van 
8 december1992 tot bescherming van de 
persoonlijke leefsfeer heeft u inzage- en 
correctierecht. De artikels/publiciteit ver-
schijnen onder verantwoordelijkheid van de 
auteurs/fi rma’s. Axxon houdt zich het recht 
voor om ingestuurde teksten en/of publici-
teit die het beroep kunnen schaden te wei-
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‘

‘

‘
EXXTRA

Pro-Q-Kine vzw heeft op 18 november een eindrapport voorgelegd aan het begelei-
dingscomité (RIZIV). Het rapport beschrijft de realisatie van de doelstellingen die 
het contract tussen RIZIV en PRO-Q-Kine vzw voor de periode 2013-2014 formu-
leerde.
In november 2014 namen 4320 kinesitherapeuten deel aan het systeem van kwali-
teitsbevordering.
Het Pe-Onlinesysteem maakt het mogelijk om via een persoonlijk kwaliteitsportfo-
lio de activiteiten die vooropgesteld worden om aan de criteria te voldoen te regis-
treren en op te volgen.
Kinesitherapeuten vinden het in afwachting van de noodzakelijke fi nanciële ver-
goeding belangrijk om aan kwaliteit te werken en de vooropgestelde criteria na te 
streven.
Een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de structurele invoering van het systeem 
van kwaliteitsbevordering voorziet, dat een kwaliteitsraad voor kinesitherapeuten 
en een commissie van beroep installeert is klaar voor verder overleg en uitvoering 
in 2015.
Na vele jaren van samenwerking tussen Axxon en Pro-Q-Kine vzw verwacht de 
kinesitherapeut een concrete invulling. Hij is er klaar voor. •

Bepaalde afwijkingen ter hoogte van de 
lumbale wervelzuil hebben slechts een be-
perkt verband met de pijn (Prof. Bogduk).  
“Spondylose” of “spondylarthrose” zijn ter-
men die vaak te lezen zijn in beeldvor-
mingsverslagen om de veroudering van de 
wervelkolom te beschrijven. Dit leidt vol-
gens de spreker tot verwarring. Transver-
sale studies hebben immers de prevalentie 
vergeleken van radiografi sche spondylose 
in patiëntenpopulaties met en zonder lage 
rugpijn. Daaruit blijkt slechts een “positive 
likelihood ratio” van 1,2. Een positive likeli-
hood ratio schat de aannemelijkheid in van 
de aanwezigheid van een bepaalde aandoe-
ning (in casu lage rugpijn) na een positieve 
test (in casu radiografi sche spondylose). 
Een diagnostische test is des te performan-
ter wanneer de positive likelihood ratio naar 
het oneindige neigt1 . Er is dus slechts een 
beperkte kans dat spondylose aan de oor-
sprong ligt van de pijnlijke klachten van de 

patiënten. Degeneratieve fenomenen van de 
wervelkolom die overeenkomen met het 
normale verouderingsproces zijn dus niet 
(of slechts op een minieme wijze) geassoci-
eerd met lage rugpijn en maken geen diag-
nose uit. De spreker pleit er dus voor om de 
term “spondylose” te vermijden in CT en 
MRI rapporten om patiënten en huisartsen 
niet nodeloos te verontrusten.
Daarentegen moeten morfologische ano-
malieën van de tussenwervelschijven, zo-
genaamde “high intensity zones”, anoma-
lieën van het sub-chondraal bot en de 
eventuele degeneratie van facettaire ge-
wrichten het voorwerp uitmaken van een 
gedetailleerde beschrijving². •
Referenties: 
1 http://www.minerva-ebm.be/articles/fr/
woordenlijst_fr/rapport_de_vraisemblance.htm
2 Proper Use of MR Imaging for Evaluation of Low 
Back Pain (Radiologist’s View). Kunihiko Fukuda, 
Gou Kawakami. Semin Musculoskelet Radiol 2001: 
133-136

Pro-Q-Kine legt eindrapport voor

De grenzen aan het gebruik 

van MRI bij lage rugpijn
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WILT U UW PATIËNTEN
HELPEN VRIJ TE BEWEGEN?

vrij blijven bewegen
EXPERTEN IN BEWEGING

Beroepsvereniging voor

KINESITHERAPEUTEN

STEUNT

ADVISEER NAAST UW BEHANDELING 
EEN OSTEOPLUS KUUR!

OSTEOPLUS, EEN COMPLEET GAMMA VOEDINGSSUPPLEMENTEN
VOOR HET BEHOUD VAN GEZOND KRAAKBEEN.

VEM1400016 - Topkaart A4.indd   1 17/06/14   15:49
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In dit artikel richten we een blik op de resultaten van de 
vragen die we aan onze leden stelden tijdens de zomer-
maanden. Ook schijnen we een licht op het memorandum 
dat we schreven naar aanleiding van de verkiezingen en van 
het regeerakkoord dat onderhandeld werd met de centrum-
rechtse regering onder leiding van Charles Michel.

We hebben intussen het regeerakkoord gefi leerd en lezen 
een aantal mogelijkheden en plaatsen een aantal vraagte-
kens. Waardig samenwerken, constructief iets opbouwen 
doe je echter door met een open vizier de discussie aan te 
gaan. Kansen geven aan een akkoord heet dat dan. Alleen 
dan kan je als deelnemer in de discussie kansen krijgen. Die 
kansen willen we op onze beurt doorgeven aan onze leden. 

In deze bijdrage benadrukken we enkele aspecten van het 
federale regeerakkoord. Hierbij leggen we de link naar ons 
memorandum en naar de input die u gaf op onze bevraging. 

Als belangrijk statement in het regeerakkoord lezen we dat 
één van de centrale doelstellingen van deze centrumrechtse 
regering er in bestaat om een kwaliteitsvolle, betaalbare en 
toegankelijke gezondheidszorg te bieden. Tijdens de legisla-
tuur zal de nadruk liggen op een grondige hervorming van 
de structuur van de gezondheidszorg. Het beleid zal afge-
stemd worden op gezondheidsdoelstellingen, gekoppeld aan 
een stabiele budgettaire meerjarenplanning en de principes 
van EBP.

We hebben het regeerakkoord gefi leerd en beoordeeld. Een 
reeks zaken liggen zeer duidelijk in de lijn van wat wij als 
beroepsvereniging voor kinesitherapeuten trachten na te 
streven. 

Zaken zoals een andere manier van structureel denken, de 
aanpassing van KB nr.78 en het maken van meerjarenbud-
getten zijn zaken die we duidelijk lezen in dit akkoord. Toch 
zijn er een aantal punten waar we de vinger op de pols moe-
ten houden. De creatie van bijvoorbeeld een orde voor de 
kinesitherapie is niet opgenomen in het akkoord. Uiteraard is 
er heel wat meer terug te vinden in de turf van 200 pagina’s 
en moet er heel wat meer opgevolgd worden. Laat dit een 
begin zijn van kansen geven en kansen krijgen. Wij gaan 
alvast voor u voorop en hopen daarbij op uw steun. 

Onze leden lezen hierover meer in Exclusief.•

‘
Kansen geven 
is kansen krijgen 
is kansen geven
In de zomer bevroegen we onze leden over een reeks belangrijke 
dossiers waarvan we in de komende maanden werk willen ma-
ken. We willen rekening houden met hun input bij de opbouw van 
onze standpunten.

Johan Heselmans
AXXON IN 

ACTIE
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Adviseer uw patiënt een toestel  te huren voor 

Constante Passieve Mobil isat ie (CPM) 
voor knie/heup, enkel,  schouder, 

el leboog, k lompvoet,  pols,  hand of v inger!

of een

ThuisZorg (TZ) hulpmiddel

Deze toestel len bieden dé perfecte aanvul l ing op uw behandeling, 
voor een nog beter herstel !

KINERENT BVBA
Kapittelst raat 5

2610 Wi l r i jk
0032 (0)495 99 24 80 

BE 0884 138 172

KINERENT BVBA - HANS VAN BAARLE – www.kinerent.be – 0495 99 24 80 – hansvanbaarle@kinerent.be 

Special ist  in verhuur van CPM-toestel len 
en TZ (ThuisZorg) hulpmiddelen

Alle info vindt u terug op onze website

www.kinerent.be
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De thesis die Dr Katrijn Wauters schreef voor haar master-
proef leidde tot een praktijkverbeterend project.  Door het 
in de praktijk implementeren van een standaardsjabloon 
worden er in haar praktijk volledige voorschriften, conform 
de Belgische richtlijnen, voorgeschreven.

Probleemstelling

In België is het kinesitherapievoorschrift wettelijk gezien 
een vereiste indien een patiënt een kinesitherapeutische 
behandeling wenst, met recht op terugbetaling door het zie-
kenfonds. Volgens de RIZIV-criteria zijn er een aantal “ver-
plichte elementen” en een aantal “eventueel te vermelden” 
elementen waaraan een kinesitherapievoorschrift, naar 
wettelijke normen, moet voldoen. Ondanks het bestaan van 
vastgestelde criteria circuleren er nog met regelmaat fou-
tieve/onvolledige voorschriften. Met dit onderzoek heeft Dr 
Wauters in kaart gebracht wat de meest voorkomende fou-
ten zijn bij het opstellen van een kinesitherapievoorschrift 
door artsen. Dit dus met de verwachting om een verminde-
ring te zien in het aantal foutieve voorschriften met als ge-
volg een gerichtere samenwerking tussen artsen en kinesi-
therapeuten, alsook een betere zorgverlening naar de 
patiënt. 

Werkwijze

Via online vragenlijsten werd de kennis van een aantal Lim-
burgse huisartsen met betrekking tot het kinesitherapie-
voorschrift getoetst. Alle AXXON-leden werd gevraagd hun 
foutieve/onvolledige voorschriften anoniem naar de hoofd-
zetel van de beroepsvereniging te zenden. Hieruit werden 

EXXPERT

‘
Het voorschrift als 
communicatiemiddel tussen 
artsen en kinesitherapeuten

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij de opstelling van het 
kinesitherapie voorschrift door huisartsen en hoe kunnen we 
deze in de toekomst beperken? 

Erica Michiels

Naam en voornaam patiënt:

Datum:

Diagnose +  lokalisatie:

Aantal:

Identificatie + handtekening arts:

Indien van toepassing in te vullen
Aard van de behandeling:

Frequentie van de behandeling:

  Patiënt kan de woonst om medische of sociale redenen 
niet verlaten

  Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek gewenst
  2de zitting per dag wordt noodzakelijk geacht
  Aanvangsdatum behandeling anders dan datum voor-

schrift, nl …
  Noodzaak voor zittingen met persoonlijke betrokken-

heid van de kinesitherapeut van 45 of 60 minuten 
  Nomenclatuurnummer en datum van de chirurgische 

ingreep, nl …
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de meest voorkomende fouten be-
paald. Deze voorschriften werden 
eveneens geanalyseerd naar aantal 
foutieve voorschriften per specialisme 
en aantal foutieve voorschriften per 
provincie. Een voorbeeldsjabloon werd 
ontwikkeld met als doel volledige 
voorschriften, conform de Belgische 
wetgeving, voor te schrijven: 

Obstakels waardoor een 
kinesitherapie voorschrift 
foutief/onvolledig wordt 
ingevuld

De doelstelling van deze masterproef 
was om specifiek het kinesitherapie-
voorschrift onder de loep te nemen. Er 
werd nagegaan wat de strikte voor-
waarden zijn waaraan een kinesithe-
rapievoorschrift, wettelijk gezien, moet 
voldoen. Deze voorwaarden zijn geba-
seerd op de criteria zoals opgesteld 
door het RIZIV. Er werd eveneens na-
gegaan wat de meest voorkomende 
fouten zijn bij het opstellen van een 
kinesitherapievoorschrift. 

Resultaten

De online vragenlijst werd beantwoord 
door 40 huisartsen. Hun kennis con-
form de wettelijk “verplichte elemen-
ten” scoort hoog. Er werden 250 fou-
tieve voorschriften (267 fouten) 
geanalyseerd. Deze analyse geeft een 
duidelijk overzicht van de meest ge-
maakte fouten door artsen bij het op-
stellen van een kinesitherapievoor-
schrift : 

1)  het niet vermelden van de datum; 
2)  het niet vermelden van de diagnose; 
3)  het niet vermelden dat het een huis-

bezoek betreft;
4)  het niet vermelden van operatieda-

tum; 
5)  het niet vermelden van de operatie-

code;
6)  het niet aangeven van het aantal be-

handelingen.

Besluit

Dr Wauters spreekt van een relevante 
doelstelling, aangezien de geschreven 
vorm van communicatie tussen artsen 
en kinesitherapeuten de meest toege-
paste vorm blijkt. Door het in de prak-
tijk implementeren van het stan-
daardsjabloon worden er in de praktijk 
van Dr Wauters volledige voorschrif-
ten, conform de Belgische richtlijnen, 
voorgeschreven. Haar analyses geven 
een duidelijk overzicht van de meest 
gemaakte fouten door artsen bij het 
opstellen van een kinesitherapie voor-
schrift. 

Onze leden kunnen de volledige thesis 
terugvinden op onze website 
www.axxon.be in de rubriek “Publica-
ties”. •
Katrijn Wouters-huisarts in Kuringen/basis-
opleiding geneeskunde aan de Universiteit 
van Maastricht/specialisatie in de huisartsge-
neeskunde aan KU Leuven. 
Master of Family Medicine Masterproef Huis-
artsgeneeskunde 2013
Promotor: Prof. J. Goedhuys, Vakgroep Huis-
artsgeneeskunde KUL
Co-promotor: Dhr. T. Németh
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B-E-St ACADEMY  
Een uitdaging voor u?

“B-E-St is zich wereldwijd zéér snel aan het ontwikkelen in de medische 
wereld. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wilt u deel uitmaken van dit 
prestigieus project met onderzoeken en “train the trainer” seminaries, stuur dan 

uw gegevens door naar academy@b-e-st.com

B-E-St, dé stroomvorm van de toekomst  
is misschien wel de nieuwe collega of 
nieuwe uitdaging waarnaar u op zoek 

bent.

Investeer in uzelf, uw patiënten en uw prak-
tijk. Werken met de handelectroden is minder 
arbeidsintensief en zo spaart u uw handen voor 
een langere en leukere carrière. Het is aange-
namer voor uw patiënten en bovendien kan u 
snellere en betere resultaten behalen.

B-E-St or Bio Energy Stimulation maakt gebruik van microstroom of ook wel biostimulatiestroom 
genoemd. Dit is de natuurlijke genezingsstroom van het lichaam en door deze zeer lage in-
tensiteitstroom slaagt B-E-St erin om de ATP met maar liefst 500% te verhogen wat resulteert in 
veel sneller herstel van spier-pees-gewrichts- en ligamentaire letsels. 

Er is héél wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van microstroom, één van 
de 3 basiscomponenten van B-E-St. De westerse ideeën met betrekking tot de voordelen van het 
gebruik van micro-current (1/1000 milliampère) ontstonden door wetenschappelijke studie naar 
de geleiding van biologische stroom in de cellen. Mitchell won voor deze studie in 1978 zelfs de 
Nobelprijs. In ‘82 bewees Cheng dat bij stimulatie onder de 500 microampère, ATP met 500-800% 
verhoogt.

Test B-E-St GRATIS & vrijblijvend uit  
gedurende 4 weken en ervaar de unieke 

meerwaarde en uitgebreide therapeutische 
applicaties binnen uw praktijk!

 
Wij komen ook graag bij u langs op zater-
dag zodat u ruimschoots de tijd hebt om  
B-E-St beter te leren kennen en aan den 

lijve te ervaren.

de 3 basiscomponenten van B-E-St. De westerse ideeën met betrekking tot de voordelen van het 

meerwaarde en uitgebreide therapeutische 

    

BESTIMONIAL
Kris Guldemont

Patiënte met CVS en fibromyalgie,  
diagnose reeds tiental jaar gesteld. 

Volledig werkonbekwaam om deze medische 
reden. Een achttal maand geleden gestart met 
B-E-St.: JC2, kidney, lymfe, cellregeneration, fa-
tigue tiredness, action on sympathetic, spleen - 
pancreas (wegens gelinkte darmproblematiek). 
Gemiddelde duur van een behandeling: 1 uur, 
3x/week. Na enkele weken voelde ze duidelijk 
verschil: ze kon terug wat ‘buiten komen’. Sti-
laan terug sociaal leven hervat. Onlangs 14 
dagen op vakantie geweest. Ze was daarna 
wel moe,maar vakantie of zelfs een weekend of 
avond weg kon ze al jaren niet meer. 

Events kunt u terugvinden op:

B-E-St.com/nl/events.html

Versterking van het immuun-
systeem en bevordering van 

de bloedcirculatie

Celregeneratie

Sneller herstel bij  
spier- , pees- , gewrichts- 

en ligamentletsels

Pijnverlichting

Volg ons op Facebook 
facebook.com/bestbyjeecee

Volg ons op Twitter 
twitter.com/bestbyjeecee

JeeCee International nv
Vent 1a, 9968 Bassevelde, Tel: +32 (0)9 373 82 82,Fax: +32 (0)9 373 94 09, Email: info@B-E-St.com
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Het is immers essentieel 
dat alle zorgverleners zich 
achter een globale aanpak 
van de patiënt scharen, de 
continuïteit en de coördinatie 
van de zorg waarborgen en 
ook inspanningen leveren 
om de administratie te ver-
eenvoudigen. 

Bij het schrijven van dit 
artikel was de labelingproce-
dure voor kinesitherapeuten 
helaas nog niet volledig rond. 
We houden u uiteraard op de 
hoogte via onze nieuwsbrie-
ven zodra er nieuwe infor-
matie beschikbaar is. Toch is 
het ook belangrijk om na te 
gaan welke mogelijkheden 
de toekomst ons biedt. 

Een eHealth Box 
voor elke kinesi-
therapeut 

Het gaat om een beveiligde 
persoonlijke e-mailbox die 
via het eHealth-platform gra-
tis ter beschikking gesteld 
wordt van elke zorgverlener, 
en bedoeld is voor het uitwis-
selen van vertrouwelijke ge-

gevens tussen de verschil-
lende gezondheidsactoren. 
De eHealth Box bevat dan ook 
alle boodschappen van ande-
re zorgverleners, de over-
heidsdiensten gezondheids-
zorg enz. Indien de verzender 
het bericht in kwestie heeft 
versleuteld, kan alleen de be-
stemmeling het openen. 
Hoe krijgt u toegang tot uw 
eHealthBox?
Via de portaalsite van het 
eHealth-platform, rubriek My 
eHealth.  U hebt daarvoor uw 
elektronische identiteitskaart 
en een compatibele lezer no-
dig. De Box is ook toeganke-
lijk via de bestaande soft-
ware, al hebt u daarvoor wel 
een certifi caat nodig van het 
eHealth-platform. 

MyCareNet: verze-
kerbaarheid van 
de patiënt online 

MyCareNet is een eenvoudig 
en betrouwbaar telecommu-
nicatiesysteem voor automa-
tische en beveiligde elektro-
nische gegevensuitwisseling 
tussen de actoren van de ver-
zekering geneeskundige ver-
zorging en de zorgverleners. 
Via MyCareNet kunnen zorg-
verleners en verzekeringsin-
stellingen zich met elkaar in 
verbinding stellen, afhanke-
lijk van het ziekenfonds 
waarbij de patiënt is aange-
sloten. 
Hoe kunt u MyCareNet ge-
bruiken? 

Ofwel via uw software, om 
gebruik te maken van de ver-
schillende diensten van My-
CareNet die beschikbaar zijn 
voor de kinesitherapiesector, 
ofwel rechtstreeks via de por-
taalsite MyCareNet.
Opmerking: deze dienst is 
nog niet beschikbaar voor 
alle zorgverleners. Dat is 
trouwens één van de redenen 
van de beslissing om het ver-
plichte gebruik van de derde-
betalersregeling uit te stellen 
tot 1 juli 2015. Toegang tot de 
verzekerbaarheid van de pa-
tiënt is immers een absolute 
voorwaarde in dit dossier. •
Meer info?
• www.mycarenet.be/nl
• www.ehealth.fgov.be/nl

‘
Informatisering: 
hoever staan we en waar 
gaan we naartoe? 
Het actieplan voor de informatisering van de gezondheidszorg 
2013-2018 wordt opgesteld in samenwerking met alle actoren en 
ambieert een doeltreffend e-gezondheidssysteem

Fabienne Van Dooren
AXXON IN 

ACTIE
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Gent

www.chaines-physiologiques-bebe.com

Busquet
méthode

een opleiding, een team

www.fysiologische-kettingen.com

Brusse
l

DE OPLEIDING :
8 modules van 3 dagen
Collectie boeken
(aangeboden met de opleiding)

ACCREDITATIE

PRO-Q-KINE

(20 PUNTEN/MODULE)

Axxon demi busquet 2014:Mise en page 1  19/12/13  16:20  Page 2
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• Pas het gewicht van uw patiënt aan tot 20% van zijn werkelijke  
lichaamsgewicht, met een accurate gradatie per procent.

• Bepaal de ondersteuning waarbij de patient kan oefenen zonder  
pijn, en gebruik dit als maatstaf van de vooruitgang van de patient. 

NiniX Medical - www.ninix-medical.com
Kleine Monnikenwerve 9, 8000 Brugge, Belgium

Distributeur België & Luxemburg  T. +32 50 32 89 60 • F. +32 50 32 89 63 • E. info@ninix-medical.com

Een revolutionair toestel dat u laat oefenen, revalideren of 
gewoon de vreugde van bewegen terugvinden met een 

minimale belasting.

AlterG® ANTI-GRAVITY TREADMILL®

Gewichtloosheid in functie van  
REVALIDATIE !
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Voordeel tov. harnassysteem 
  
• Verandert gangpatroon niet 
• Geen pendulum-effect
• Comfortabel
• Preciese, meetbare 

gewichtsopheffing
• Verticale beweging mogelijk: 

natuurlijk gangpatroon
• Grotere range vd 

gewichtsondersteuning

Voordeel tov.  zwembad   
 
• Natuurlijk gangpatroon
• Geen waterweerstand
• Praktischer
• Preciese, meetbare gewichtsopheffing
• Ongelimiteerde snelheid van beweging
• Grotere range vd gewichts-

ondersteuning
• Ook bruikbaar bij open wonden en 

incontinentie 

“Walk on air !”   
Natuurlijk gangpatroon in een 
veilige , gecontroleerde omgeving 
die patienten snel naar een hoger 
niveau van mobiliteit brengt.

Partial weight bearing

Voordelen van de AlterG  
Anti-Gravity Treadmill
• Nauwkeurige gewichtsondersteuning 

van 1 tot 80%
• Natuurlijk gangpatroon
• Progressieve gewichtsopheffing
• Volledige range of motion
• Correct proproceptief oefenen
• Verbeterde balans
• Pijnvrij of met verminderde pijn 

oefenen
• Veilige , valvrije omgeving
• Sneller comfort , vertrouwen en 

terugkeer naar ADL

De AlterG  
Anti-gravity  
Treadmill 
biedt een nauwkeurige, veilige 
en comfortabele gewichtsonder-
steunende therapie met een 
natuurlijk gangpatroon.

NiniX Medical - www.ninix-medical.com
Kleine Monnikenwerve 9, 8000 Brugge, Belgium

Distributeur België & Luxemburg       T. +32 50 32 89 60 • F. +32 50 32 89 63 • E. info@ninix-medical.com
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 cursus Mulligan Concept A-B     
4-daagse cursus (2 blokken van 2 dagen) te Brasschaat 

 cursus Mulligan Concept C              
2-daagse cursus te Brasschaat   
 
Voor meer informatie over bovenstaande cursussen, data en inschrijven : 

www.mulliganconcept.be 
 

Secretariaat : info@mulliganconcept.nl 

                                         
 
Het gebruik van specifieke gewricht- mobilisaties MWM’s, NAG’s & SNAG’s 
zijn ontwikkeld door Brian Mulligan. Een mobilisatie volgens Mulligan leidt, indien 
correct toegepast, onmiddellijk  tot eliminatie van pijn en toename van de 
bewegingsomvang in perifere gewrichten en wervelkolom.  
De technieken zijn 100% pijnvrij.  
Docent: René Claassen, dip PT,MT,MCTA 
 

  
Deze praktische 2-daagse tapecursus wordt sinds 2000 in België gedoceerd 
door René Claassen, Mulligan docent en gediplomeerd Kinesiotaping 
docent. Er wordt gewerkt met elastische gekleurde tapes.  Taping cursussen 
worden in heel Europa gedoceerd en zijn zeer succesvol.  De effecten van 
elastische tape zijn o.a. vermindering van pijn (of abnormaal gevoel) in 
huid, fascia of spieren, verwijdering van ophopingen van lymfe of 
bloedingen onder de huid, vermindering hypertonie in spieren , 
ondersteunen van spiercontractie en correctie van positiefouten en/of 
sporingsproblemen van de gewrichten. 
 

Deze cursus wordt georganiseerd door Mulligan Opleidingen. 
Voor meer informatie, data en inschrijven: 

 

 www.tapingconcepts.com  
of www.mulliganconcept.be  

 
 

 cursus Taping Concepts 
2-daagse cursus te Brasschaat 

 

 

 

Tijdens de cursus gebruiken wij NASARA, Original Kinesiology Tape:  
kwalitatief goede en, qua prijs, voordelige tape. 

Deze tape wordt van harte aanbevolen door de Duitse Olympische Sportfederatie 
en de Duitse Vereniging van Toegepaste Sportgeneeskunde. 

 
Ga voor bestellen van taperollen naar: 

www.mulliganproductstape.com 
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Wetenschappers en uitgevers trachten deze nieuwe in-
zichten en kennis te verspreiden via tijdschriften, lezingen 
en navormingen in de hoop dat de practicus dit oppikt en 
veranderingen doorvoert in zijn praktijk. Niets is minder 
waar. Het verwerven van deze nieuwe kennis door de kine-
sitherapeut is wel een basisvoorwaarde voor het omzet-
ten van die kennis in de praktijk. Daarom is permanente 

bijscholing en opleiding essentieel. Een handig instrument 
daarbij is een intercollegiaal overleg onder de vorm van 
een peer review. 

Om het de Lokale Kwaliteitsgroepen Kinesitherapeuten 
gemakkelijker te maken bij het organiseren van hun peer 
review heeft Axxon een aantal draaiboeken, met bijho-
rende PowerPoint, uitgeschreven. 

Deze peer reviews, gebaseerd op de richtlijnen van het 
KNGF, zijn opgebouwd volgens een vast stramien.  Na een 
korte inleiding start de peer review met een quiz die als 
doel heeft de deelnemers aan te wakkeren om actief deel 
te nemen en onmiddellijk betrokken te zijn. Het gaat om 8 
vragen met meerkeuze antwoorden, waaraan geen scoring 
of prijs wordt toegekend. De antwoorden komen indirect 
aan bod tijdens de presentatie over de richtlijn, die door de 
moderator onmiddellijk na de quiz wordt gebracht.

Na de presentatie volgt het stellingendebat, waarin 
getracht wordt de deelnemers met elkaar in gesprek te 
doen treden. De stellingen postuleren geen ‘juist’ of ‘fout’ 
antwoord.

De 5 à 10 stellingen bevatten een aanbeveling over de 
richtlijn aan de hand van Evidence-based Practice. De 
deelnemers worden gevraagd d.m.v. 4 antwoordmogelijk-
heden een keuze-antwoord klaar te houden. Gelijkgezin-
den gaan bij elkaar zitten om even met elkaar te overleg-
gen. Daarna overloopt de moderator “waarom” deelnemers 
voor één bepaalde antwoordmogelijkheid gekozen hebben.

‘
Peer reviews 
op basis van richtlijnen

Eén van de acht principes van kwaliteit is dat je als praktijk en 
practicus aandacht moet hebben voor continue vorming en con-
tinu leren. Dankzij voortdurend wetenschappelijk onderzoek bin-
nen de kinesitherapie ontstaan nieuwe inzichten en kansen voor 
verbetering van de zorg. 

Peter Bruynooghe
AXXENT OP 
KWALITEIT
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maak kennis
met
fasciatherapie

FASCIA
THERAPIE

Fasciale kinesitherapie, een nieuw werk- en onderzoeksdomein 
binnen  de kinesitherapie en opent nieuwe perspectieven voor
jouw praktijk. 
‘Fascia College’ organiseert twee gratis praktijkavonden waar je,
via het aanleren van fasciale technieken, kennis kan maken met
de meerwaarde van de fasciatherapie.

Donderdag 22/01/2015: praktijkavond 1 ‘De meerwaarde van 
fasciale technieken bij spanningshoofdpijn’
Plaats: De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Uren : 19u-22u

Donderdag 07/05/2015: praktijkavond 2 ‘De meerwaarde van 
perceptieve bewegingseducatie bij aspecifieke rugklachten’
Plaats: Cultureel Centrum Hasselt
Uren : 19u-22u

Meer informatie: www.fascia.be of bel naar 0475/812773

Momenteel zijn 3 uitgewerkte peer reviews met draaiboek 
en PowerPoint voorhanden:
•  ‘Recentste inzichten, volgens de Europese richtlijn, in de 

evaluatie en behandeling van patiënten met Parkinson: kli-
nische implicaties voor de kinesitherapeut.’ Aan deze nieu-
we Europese richtlijn werkten verenigingen uit 45 verschil-
lende landen mee, waaronder België bij monde van Prof. Dr 
E. Kerckhofs (VUB), alsook enkele parkinsonpatiënten.

•  ‘Recentste inzichten in de evaluatie en behandeling van pa-
tiënten met lage rugklachten: klinische implicaties voor de 
kinesitherapeut.’

•  ‘Recentste inzichten in de evaluatie en behandeling van pa-
tiënten met klachten aan de arm, nek en schouder (KANS)’.

8 bijkomende peer reviews worden in de loop van decem-
ber 2014 ter beschikking gesteld: nieuwe Europese richtlijn 
beroerte, Europese richtlijn COPD, richtlijn hartrevalida-
tie, richtlijn menisectomie, richtlijn osteoporose, richtlijn 
reumatoïde artritis, richtlijn whiplash en richtlijn symptoma-
tisch perifeer arterieel vaatlijden.

Wilt u met uw LOKK-groep één van deze peer reviews 
organiseren, neem dan contact op met het Axxon infopunt 
op 02.709.70.80 of via info.nl@axxon.be. •
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®

BELGIUM

T 02 230 20 10 - 013 460 195   F 013 460 199   M info@naqi.be   www.naqi.be

BELGIUM

■	 Draagvermogen 175kg
■	 Periferische bediening
■	 Tafel gaat verticaal naar boven
■	 Stalen poten van Ø70mm met stelvoeten
■	 Incl. transportwielen en papierrolhouder
■	 Luchtdrukmotor, wat feil – en geluidloze werking garandeert
■	 3 JAAR GARANTIE op mechanisch gedeelte, niet van toepassing op de bekleding
■	 Bekleding voldoet aan de CE normen – Antimicrobieel en antibacterieel – Slijtvast  - Effectief tegen MRSA – Lichtbestendige kleuren
■	 Kleuren vrij te kiezen uit kleurenkaart

EINDEJAARS SPECIALS!

GENIET t/m
31.12.2014 van min.

15% korting op het
uitgebreide

Ecopostural gamma!!
Alle prijzen zijn INCLUSIEF

levering op de gelijkvloers.

BLAKE GRIFFIN
NBA FORWARD

NIEUW
HYPERICE FUEL
IJSAPPLICATIE ZONDER IJS
■	Eenvoudig in gebruik
■	Herbruikbare niet toxische gel
■	Geen smeltwater
■	Te gebruiken met de Hyperice compressiebrace

Koop nu uw Hyperice brace en
ontvang de Hyperice Fuel aan -50%*!

*actie geldig t/m 31.12.2014

NIEUW
GAMMA ELEKTRISCHE
BEHANDELBANKEN:
7000 REEKS

C7552M44
€ 2.178,61inclBTW

HYPERICE FUEL
IJSAPPLICATIE ZONDER IJ
■

■

■

■

Koop nu uw Hyperice brace en
ontvang de Hyperice Fuel aan 

*actie geldig t/m 31.12.201

BLAKE GRIFFIN
NBA FORWARD
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‘
Kinesitherapeuten 
voor kinesitherapeuten

Het einde van het jaar is traditioneel de periode waarin alle kine-
sitherapeuten in ons land wordt gevraagd om de beroepsvereni-
ging te steunen in haar werkzaamheden.

Johan Heselmans
EXXTRA

Na weken en maanden van ongeduldig wachten op 
een nieuwe regering maakten we in oktober kennis 
met de ploeg die eindelijk van start kon gaan.  

We stelden al eerder dat kansen geven gelijk is aan 
kansen krijgen. 

Niettemin hebben de voorbije maanden zich eveneens 
afgetekend als moeilijke onderhandelingsmaanden 
waarbij we eerst opriepen om individueel te de-
conventioneren en enkele weken later zegden we 
collectief de overeenkomst op.  We krijgen voor deze 
rigoureuze houding ondersteuning en felicitaties op 
verschillende banken. Er wordt begrip getoond, maar 
dat resulteerde tot hiertoe niet in een positief signaal 
dat men de kinesitherapie ook genegen is. 

Als we nog meer willen wegen op het beleid hebben 
we uw volle ondersteuning nodig. Als alle kinesithera-
peuten solidair en eendrachtig de beroepsvereniging 
steunen, dan zal die stem niet alleen luider klinken, de 
impact zal ook vergroten.

Professionele en krachtige beroepsverdediging, daar 
zijn centen voor nodig. We vragen daarom om uw 
solidaire steun, ook voor 2015. 

Naast vastberaden beroepsverdediging krijgt u daar 
nog wel een aantal andere zaken in ruil voor te-
rug. Zes maal per jaar ontvangt u EXCLUSIEF, ons 
tijdschrift voor leden waarin we artikels aanbieden 
omtrent kinesitherapie en beroepsverdediging. 
Wekelijks ontvangt u een soortgelijke digitale nieuws-
brief. Daarnaast mag u rekenen op interessante 
tarieven voor medewerkers die u tijdelijk tewerkstelt 
in uw praktijk (AxxFlex) of bij investeringen die u als 
kinesitherapeut wenst te doen (AxxLease). Problemen 
met patiënten die niet of onregelmatig betalen worden 
verholpen dankzij AxxTar, onze tarifi catiedienst. En via 
samenwerkingsverbanden met diverse partners kan u 
als lid ook genieten van interessante kortingen op tal 
van producten of initiatieven. U leest er alles over op 
de overzichtspagina ledenvoordelen.

Lid worden van Axxon? 

Laat me in één zin samenvatten waarom dit vanzelf-
sprekend zou moeten zijn. U verdient als zorgprofes-
sional de beste omkadering op vlak van de verdedi-
ging van uw beroep en een goede ondersteuning in 
de uitvoering ervan. Zonder enige twijfel kunnen en 
willen we u hierbij helpen. Om de slagkracht zo groot 
en effi ciënt mogelijk te maken willen we – ook in 2015 
– u om uw steun vragen. Help us to help you ! •

Lid worden?

Lid worden? U ontvangt eerstdaags een 
uitnodiging in uw brievenbus.  Of wacht 
niet langer en contacteer vandaag nog 
het Axxon Infopunt: info.nl@axxon.be 
T 02/709 70 80
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“

“

“

EXXTRA

Dáárom zijn zij lid 
van Axxon

“Ik ben kinesitherapeut sinds 1974. Op 1 januari 2015 stop ik in mijn zelfstandige praktijk en ga ik nog 
enkele collega’s helpen. Al vanaf de oprichting van de Vlaamse kinesitherapeuten vereniging heb ik me 
aangesloten. Ik wou goed vertegenwoordigd zijn, daar waar het nodig is, op hoger niveau. Verder kreeg 
ik op mijn vragen steeds een duidelijk en correct antwoord. Ook bij moeilij-
kere problemen werd naar een oplossing gezocht en die is er gelukkig voor 
mij, steeds gekomen. Bij het ontstaan van Axxon ben ik als lid mee verhuisd. 
Onder Axxon vond ik de service nog beter. Dankzij de grote website is het 
gemakkelijk om voor de meeste problemen een oplossing te vinden. Een 
telefoontje volstond altijd om je uit de problemen te helpen. Zo, Axxon be-
dankt. Ik vind wel op de zoekertjes waar ik mij volgend jaar nog nuttig kan 
maken!” (Marc)

“Bij mijn zoektocht naar werk ben ik op de Axxon-website terechtgekomen 
waar er regelmatig nieuwe vacatures staan. Je kunt er gratis een starters-
brochure downloaden met heel wat informatie over hoe te starten als kinesi-
therapeut.  Nadat ik zeker was van een plaats in een praktijk heb ik een on-
dernemingsnummer aangevraagd en ben ik lid geworden van Axxon. Zo heb 
ik kunnen genieten van alle hulp die Axxon biedt, zoals uitleg over verzeke-
ringen, RIZIV-formulieren, aanvragen van KMO portefeuille enz… Axxon heeft ook mijn samenwer-
kingsovereenkomst doorgenomen en mij hierover nuttige uitleg gegeven. Ik kan er steeds met al mijn 

vragen terecht en ik krijg altijd een duidelijk en vriendelijk antwoord. Axxon 
heeft mij simpelweg veel steun geboden bij een snelle en (bijna) stressvrije 
start als kinesitherapeut.” (Areski)

“Voor mij is Axxon een aanspreekpunt, een administratieve hulp in mijn 
dagelijkse praktijk. Als ik twijfel over de nomenclatuur of een vraag heb 

over toelatingen, een algemene vraag of een probleem met de mutualiteit dan 
kan ik steeds terecht bij het Infopunt. Aan wie kan ik mijn vragen beter stel-
len? Na mijn studies in 1987 ben ik onmiddellijk lid geworden omdat ik vind 
dat het belangrijk is aan te sluiten bij een vereniging die je beroep verdedigt.
De Axxon magazines zijn ook zeer interessant om te lezen: ze houden je op de 
hoogte van de nieuwste lezingen, trends, opendeurdagen etc.. Je krijgt voor 
het lidgeld dat je betaalt heel veel terug. Bovendien is het zelfs een 100% af-
trekbare beroepskost. Je dagelijkse beroepsverdediging en ondersteuning is 
dus eigenlijk gratis. Van de ruw geschatte 25.000 kinesitherapeuten zijn er 

5.000 lid.  Er profi teren dus 20.000 collega’s van onze inzet, zowel op logistiek als op fi nancieel vlak. Mij 
wekt dat een zekere wrevel op omdat ze meegenieten van wat Axxon realiseert zonder er iets voor te doen. 
Heeft men zich al eens afgevraagd hoe groot onze macht zou zijn als iedereen zich zou aansluiten bij 
Axxon? Blijf niet aan de zijlijn staan, maar werk mee met mensen die het goed voorhebben met ons be-
roep. We moeten massaal naar buiten komen, als een homogene groep, op die manier zullen ze meer 
rekening moeten houden met ons. (Jo) 

dankt. Ik vind wel op de zoekertjes waar ik mij volgend jaar nog nuttig kan “

“

roep. We moeten massaal naar buiten komen, als een homogene groep, op die manier zullen ze meer “
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Als kinesitherapeut wilt u een comfortabele praktijkruimte, 
uitgerust met het beste en modernste materieel, en u 
hebt een auto nodig om uw patiënten te bezoeken. Om de 
nodige investeringen te kunnen doen en toch fi nanciële 
ademruimte te houden, doet u best beroep op extern ad-
vies. Dat is het idee achter AxxLease by AXXON.

AXXON heeft AxxLease uitgewerkt in samenwerking 
met LeaseLine (www.leaseline.be), een onafhankelijke 
leasingmakelaar met een eigen verhuuractiviteit en met 
ruime kennis van investeringsdossiers van (para)medische 
praktijken. AxxLease stelt u de ideale fi nancieringsformule 
voor, na grondige analyse van uw specifi eke situatie en na 
uw investeringsdossier te hebben voorgelegd aan meer-
dere aanbieders. AxxLease zorgt daarbij eveneens voor uw 
fi scale optimalisatie.   

Voor medical equipment biedt AxxLease zowel on-balance 
(fi nanciële leasing) als off-balance oplossingen (renting 
en fi nanciële huur) voor investeringen van minimum EUR 
5.000,00 + btw. Belangrijke nevenaspecten van de aange-
boden formules zijn het afschrijvingsritme en de fi scale 
verwerking. Dankzij de oplossingen van AxxLease kunt u 
materieel vaak sneller afschrijven en vervangen, en jaar-
lijks hogere kosten in mindering van uw aangifte brengen. 

U doet er fi scaal voordeel mee, en kunt sneller overgaan 
tot vervanging van de snel verouderende apparatuur.

Bij AxxLease krijgt u snel en professioneel advies. Axx-
Lease zorgt voor een snelle verwerking van uw aanvraag 
en neemt alle papierwerk voor zijn rekening. De adviseurs 
van AxxLease komen naar u op het moment dat het voor u 
past, zelfs buiten de klassieke kantooruren. 

Denkt u aan investeren? Contacteer AxxLease via de web-
site www.axxlease.be, en wees verzekerd van het beste 
advies en de ideale keuze! •

EXXTRA

‘
AxxLease 
een nieuwe ledenservice van AXXON 
voor al uw beroepsinvesteringen

AxxLease is een unieke one-stop-shop voor alle beroepsmatige 
investeringen in uw kinepraktijk. De specialisten van AxxLease 
stellen voor elke investering de fi scaal optimale oplossing voor. 
Daarbij houden zij rekening met uw specifi eke situatie, uw toe-
komstplannen en uw beschikbare middelen. 

Johan Heselmans

Investeer nog voor het einde van dit jaar in nieuwe apparatuur of een auto, 
en geniet van een volledig jaar fiscaal voordeel! 

Contacteer ons voor meer info via www.axxlease.be
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www.buromarket.com

Het beste middel om uw rug te beschermen 
tot aan het einde van uw carrière!

Wist u dat er een behandelingsstoel bestaat die ideaal 
is voor de medische sector?

Kom uzelf overtuigen in één van 
onze winkels en krijg 10% korting 
tot en met 31/12/2014 !

Gent
Hasselt

Antwerpen

Vilvoorde

Liège

Sint-Pieters-Leeuw

Brussel
Bruxelles

Het zijn de stoelen en krukken uitgerust met de ‘ERGO TOP’, ontwikkeld in samenwerking met de 
faculteit ergonomie van de universiteit van München.

De ‘ERGO TOP’ verzekert een actieve en dynamische zithouding met 360° bewegingsvrijheid. Het is vrijwel 
onmogelijk om een slechte houding aan te nemen op deze krukken. Hoe men ook zit, de ruggengraat blijft altijd 
recht. Het principe van de gymnastiekbal, maar praktischer en comfortabeler.

Goedgekeurd en aanbevolen door specialisten in de ergonomie, het ideale werkinstrument
voor uw beroep !
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Medische en paramedische 
producten voor kinesitherapeuten, 
revalidati ecentra, ziekenhuizen en 
woon-en zorgcentra

Functi onele trainingshulpmiddelen 
voor fi tness, sport en personal 
training…

INDIBA FUNCTIONELE 
ELEKTROTHERAPIE

Combineer uw manuele 
therapie met Indiba Activ

www.indibaactiv.com/nl

ACTIEVE CELTHERAPIE

Steeds verder in verlichten 
van pijn en versnellen 
van weefselherstel

Bezoek onze nieuwe website! www.tendim.be

Tendim - Advertentie - 200x270-finaal.indd   1 20/10/14   09:34
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Het Memorandum

In de zomer bevroegen we onze leden 
over een reeks belangrijke dossiers 
waarvan we in de komende maanden 
werk willen maken. Wij houden reke-
ning met hun input bij de opbouw van 
onze standpunten. We geven tekst en 
uitleg over de overeenkomsten, de in-
formatisering, de aanpassing van KB 
nr. 78, functieclassifi catie en het proces 
tot het opstarten van een Orde van Ki-
nesitherapeuten. 

Gonartrose 

De werkgroep “aanpassing van de no-
menclatuur” van de Technische raad 
voor de Kinesitherapie werkt momen-
teel aan een voorstel voor patiënten 
met geïsoleerde knieartrose. Dit dos-
sier werd in 2010 ingediend door col-
lega Luk Dieleman en had zowel be-
trekking op knieartrose als op 
heupartrose. De werkgroep heeft het 
dossier de afgelopen maanden bijge-
werkt, in samenwerking met externe 
deskundigen, en zich daarbij in eerste 
instantie beperkt tot knieartrose. 

De rol van de psycholoog 
bij de aanpak van patiën-
ten met chronische ver-
moeidheid 

De laatste jaren is er een verhoogde 
aandacht voor de behandeling van pa-
tiënten met chronische of pathologi-
sche vermoeidheidsklachten. In dit ar-
tikel gaan we kort even in op de rol van 
de psycholoog bij de aanpak van deze 
patiëntengroep. •

EXXTRA

‘
AXXON exclusief
focust deze maand op …

Het ledenmagazine voor en door kinesitherapeuten 

Vind ons op 
facebook, 
twitter, en 
andere

exclusief

Special

KB78
Wijziging gewenst

Het Axxon Memorandum  p. 4

December  2014Kwaliteitsverbete-ringsproject in de aanpak en behande-ling van knieartrose   

p. 8 

Aanpassing van de nomenclatuur gonarthrose  

p. 12 

De rol van de 
psycholoog bij de aanpak van pati-enten met CVS    

p. 14 

Axxon Exclusief is 
de speciale editie 
voor leden om hen 
te informeren over:

>  Tal van wetenschappelijke the-
ma’s

>  De ontwikkelingen in Sociale 
Zaken en Gezondheidszorg

>  De acties van Axxon op het 
werkterrein ter verdediging van 
het beroep

>  Vragen die leden zich stellen en 
waarop Axxon een antwoord 
formuleert

De overzichtsagenda van cursus-
sen, congressen, symposia, kring-
activiteiten vindt u op www.axxon.be
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1576-Kine� Varia-A4-HUber 360-vec.indd   2 25/07/14   15:13
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Kun je even kort schet-
sen in welke context je 
je vak uitoefent? 

Als jonge kinesitherapeut merkte 
ik dat mijn voorliefde uitging naar 
de musculoskeletale problematiek 
en vooral de beoefening van de ki-
nesitherapie als vrije beroeper. 
Vanaf 1980 was ik zoekende om 
mijn kennis verder uit te diepen. De 
Manuele Therapie was mijn speer-
punt. De Utrechtse School en later 
nog een vorming in België gaven 
mij nieuwe perspectieven in de be-
handeling van mijn patiënten.  

Wat zijn de pijnpunten 
in je specialisatie?

Manuele Therapie heb ik altijd aan-
gevoeld als een zeer goede aanvul-
ling op mijn basiscompetenties als 
kinesitherapeut.  Mijn eerste pro-
motie in de Manuele Therapie da-
teert van 1983, maar er is nu pas 
een officiële erkenning van deze 
‘specialisatie’ als bijzondere be-
roepsbekwaamheid.  Een hele ge-
neratie collega’s heeft extra in-
spanningen geleverd en krijgt pas 
vandaag de erkenning die ze ver-
dient. Het is ook die generatie die 

jarenlang zonder 
officiële erkenning 
de maatschappelij-
ke verankering van 
deze bijzondere be-
roepsbekwaamheid 
b e w e r k s t e l l i g d 
heeft.  

Hoe past 
deze specia-
lisatie in de 
belangenver-
dediging van 
Axxon?

Axxon is altijd inten-
sief bezig geweest 
met de bijzondere 
beroepsbekwaam-
heden. We hielden 
ook rekening met 
overgangsmaatre-
gelen, zodat al wie 
zich vandaag Manu-
eel Therapeut noemt 
kan deelnemen aan 
het proces van offi ci-
ele erkenning. Niet simpel als je 
bedenkt dat verschillende scholin-
gen de erkenning vragen van hun 
opleiding en vereniging. Om die 

RELAXX

‘
Op de koffie 
met Stefaan Peeters

In onze rubriek “Op de koffi e met…” laten we u kennismaken met 
de leden van onze raad van bestuur, en dat via een reeks zowel 
professionele als meer persoonlijke vragen. Deze maand geven 
we het woord aan Stefaan Peeters, voorzitter van de Nederlands-
talige vleugel van Axxon.

Karen Thiebaut
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 reden gaat Axxon voor de ontwik-
keling van Belgian Clinical Interest 
Groups. BCIG’s groeperen de colle-
ga’s met een bijzondere bekwaam-
heid  en staan hen bij. 

Er zijn nu eenmaal actoren in de 
gezondheidszorg die graag het do-
mein en de specifieke competen-
ties van de kinesitherapeut als hun 
domein beschouwen. Denk maar 
aan vroedvrouwen die de re-edu-
catie van de bekkenbodem als hun 
domein beschouwen. Zelfs voor de 
klinische groepen die nog geen of-
ficiële erkenning hebben behaald 
bij Volksgezondheid heeft Axxon de 
taak om hen bij te staan. De profile-
ring van de kinesitherapie op het 
werkveld moet vanuit een weten-
schappelijke onderbouw gebeuren 
en is te belangrijk voor de kinesi-
therapie zelf. 

Hoe kunnen kinesithera-
peuten zich actief inzet-
ten voor hun beroep?
Belangrijk is en blijft een lidmaat-
schap van de beroepsvereniging. 
Men vergeet soms dat vertegen-
woordiging van een beroep verder 
strekt dan alleen zijn specialisaties. 
Het is de kinesitherapie in zijn totali-
teit die gehoord moet worden en niet 
enkel het generalistische en/of spe-
cialistisch aanbod. Wat wij op het 
werkveld specialistisch aanbod noe-
men is ook eerstelijns kin esitherapie. 
En hierin ligt de spraakverwarring. 
Generalistische kinesitherapie met 
bijzondere beroepsbekwaamheden 
is heel wat anders dan een ‘specia-
listisch’ aanbod. 

Aparte beroepstitels voor specia-
listen met eigen nomenclatuur-
nummer zijn tot dusver nog niet 
aanwezig binnen de kinesitherapie. 

Het verheugt mij dat veel klinische 
interessegroepen op het werkveld 
inzien dat wij samen moeten gaan 
in een eenduidig beleid. Ook voor 
de erkende of nog te erkennen spe-
cifieke interessegebieden. 

Wat is voor jou de 
grootste uitdaging waar 
Axxon voor staat?
De verdere ontvoogding van de ki-
nesitherapie is de belangrijkste 
uitdaging. Samen met de Federale 
Raad voor de kinesitherapie een le-
gaal kader ontwikkelen voor vrije 
toegang  tot de kinesitherapie, een 
eigen tuchtorgaan ontwikkelen, de 
kinesitherapie ook een plaats ge-
ven buiten de terugbetaalde ge-
zondheidszorg. Dit zouden belang-
rijke ontwikkelingen zijn om de 
zelfstandigheid van de kinesithera-
pie te verhogen en het tot een echt 
vrij beroep te verheffen. 

Tijdens ontmoetingen met collega’s 
horen wij vaak frustraties.  Mensen 
lijken soms te denken dat alles wat 
verkeerd loopt de schuld is van 
Axxon. Ik vergeef het hun, maar de 
informatie die wij verspreiden is 
uitgebreid en volledig en telkens 
weer moet je vaststellen dat men-
sen de basics zelfs niet nalezen. 
Vandaag zou het al een grote stap 
zijn moesten alle actieve kinesithe-
rapeuten kiezen voor Axxon. De 
toegevoegde werkmiddelen en de 
professionalisering van Axxon zou 
aanzienlijk toenemen. Axxon zou 
zich verder kunnen ontwikkelen als 
een  autoriteit met eigen studie-
dienst en samenwerkingen kunnen 
opzetten met de wetenschappelijke 
wereld. De nood om sterke dos-
siers te onderbouwen is aanwezig. 
Alleen kunnen dezelfde mensen dit 
niet blijven trekken.

Wat is je takenpakket 
als bestuurder? Hoe zie 
je dit te realiseren?

Mijn takenpakket als bestuurder is 
vrij uitgebreid. Als voorzitter van de 
Nederlandstalige vleugel heb ik een 
zeer grote betrokkenheid bij de be-
roepsverdediging vanuit Axxon. 
Daarnaast heb ik altijd een voorlief-
de gehad voor het beroepskader 
waarin kinesitherapeuten moeten 
werken. De Federale Raad van de 
Kinesitherapie is hier de plaats voor. 

Momenteel maak ik deel uit van het 
bureau binnen deze raad en heb ik 
een goede samenwerking met de 
leden en de voorzitter. Opvolging en 
medewerking in de verschillende 
werkgroepen nemen een belang-
rijk deel van mijn tijd. Maar ook 
binnen Axxon, de beroepsvereni-
ging zelf krijgen cruciale opdrach-
ten mijn aandacht. 

Operationele afdelingen  en tal van 
werkgroepen o.a. de problematiek 
van de kinesitherapie binnen zor-
ginstellingen, de organisatie van de 
eerstelijn, de problematiek van de 
zelfstandigen in de gezondheids-
zorg, het structureel overleg met 
minister Vandeurzen, overleg met 
de federatie van Vrije Beroepen, 
overleg met studenten en opleidin-
gen,  contacten met kringen en pro-
vinciale koepels enz… allemaal 
opdrachten die voorbereiding en 
terugkoppeling dienen te geven 
aan de Raad van Bestuur. 

Als voorzitter komt er zoveel op je 
af, dat het een kunst blijft om te be-
seffen dat je niet alles alleen kan 
maar dat je je moet omringen met 
experten, collega’s of bestuurders 
die hun schouders ook onder een 
dossier steken. •
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Wilt u meer weten over de toepassingen en gebruik van mywellness Cloud binnen 
uw praktijk?   www.technogym.com

mywellness cloud, de digitale oplossing voor professionele begeleiding in de 
fysiotherapiepraktijk en daarbuiten

De zorg van morgen in uw handen 
met mywellness cloud

Met mywellness cloud kunnen u en uw patiënten gebruik maken 
van een online trainingsbibliotheek gevuld met afbeeldingen 
en filmpjes van de meest uiteenlopende oefeningen. Vanuit 
de cloud heeft u standaard beschikking over een uitgebreid 
aantal programma’s en oefeningen. Bovendien is het mogelijk 
om eigen oefeningen toe te voegen aan de bibliotheek en 
kunt u simpel een koppeling maken met externe partijen 
voor ledenadministratie en meetapparatuur. U en ook uw 
patiënten hebben altijd inzicht in persoonlijke oefenschema’s 
en resultaten. Wanneer een patiënt ook buiten uw praktijk aan 
zijn gezondheid werkt, kan hij zijn lichamelijke activiteiten 
registreren in de mobiele mywellness cloud app. De patiënt kan 
via deze app ook vragen aan u stellen. Alles voor optimale zorg 
en optimale resultaten!

TECHNOGYM BELGIUM
Ikaroslaan 3 - Ikaros Business Park, gebouw 2A - 1930 Zaventem - Tel: +32 (0) 2 - 709 05 50 - Email: info_blx@technogym.com
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EXXTRA

‘
Overzicht voordelen
Ontdek alle Axxon-voordelen ook online. 
Ga naar www.axxon.be, log in en klik op ‘Voordelen’
Lid zijn van Axxon geeft je toegang tot een reeks van voordelen die we voor jouw 
hebben bedongen. Deze lijst van voordelen is permanent in evolutie. 
Momenteel wordt er sterk gewerkt aan de uitbreiding van die dienstverlenings-
pakket (energie, wagenparkbeheer, bankproducten, administratieve ondersteu-
ning, derde betalersregeling,…). We houden u op de hoogte van nieuwe voordelen 
via onze digitale nieuwsbrief, Magazine en onze ledeneditie Exclusief.

In samenwerking met de VAB bieden we 
verschillende formules in pechverhelping zodat 
u met een gerust gemoed de weg kunt opgaan.

Axxon sprak met CCV een betaalbare regeling 
af voor de digitale betalingen in uw praktijk.

CURALIA en VAN HOOF & SCHREURS bieden 
u voor elke polis de meest gunstige 
verzekering.

De Riziv-premie voor het sociaal statuut 
vertrouwt u best toe aan CURALIA of 
AMONIS, de vaste partners van Axxon en de 
enige exclusieve pensioenverzekeraars voor 
medici.

PREMIUMDESK biedt een gratis pakket 
aan voor agendabeheer, planning en een 
eigen webpagina.

Premiumdesk is ook partner voor uw 
tankbeurten. U tankt via de PD-tankkaart bij 
Q8, Texaco, Octa+, Avia, Power en DCB.

Axxon sloot een samenwerkingsovereen-
komst met Standaard Uitgeverij, Story 
Scientia, FNG en ACCO die over een 
uitgebreide medische en kinesitherapeutische 
literatuurafdeling beschikken. Op onze website 
vindt u het overzicht aan beschikbare titels 
terug.

CEBAM - Centrum voor Evidence Based 
Medicine - is de Belgische tak van de 
Cochrane Collaboration. Via Axxon heeft u 
aan sterk gereduceerde prijs toegang tot de 
wetenschappelijke vakliteratuur die CEBAM 
ter beschikking stelt.

Abonneer u op één of meerdere magazines 
die Roularta op de markt brengt met 
kortingen tot 35%.

Via BASE geniet u de meest gunstige tarieven 
in mobiele telefonie en internet.

Verzekerd fi etsen het hele jaar door als 
individu of als gezin. Sluit u aan bij de 
Axxon-fi etsclub via de Wielerbond 
Vlaanderen.

Gymna, Xerius en SBB zijn elk op hun terrein 
partners van Axxon.

In samenwerking met Randstad biedt Axxon 
u een oplossing op maat aan voor alle 
(tijdelijke) vervangingen binnen uw praktijk of 
in een andere zorgsetting waar u werkt. 
Dankzij AxxFlex vindt u snel en gemakkelijk 
een gekwalifi ceerde kine die voltijds of 
deeltijds aan de slag kan

Problemen met patiënten die niet betalen zijn 
binnenkort voorgoed verleden tijd dankzij 
AxxTar. Deze tariferingsdienst die Axxon 
organiseert i.s.m. LTD3 zorgt ervoor dat de 
honoraria elke maand op een vast tijdstip op 
uw rekening worden gestort. U betaalt 
hiervoor 2,48% (excl. BTW) op het 
gefactureerde bedrag.

Investeringshulp op maat nodig ? Dit krijg je 
via AxxLease tegen de beste voorwaarden 
van de markt.

Met Belmoca en Sip-Well kunt u (of uw 
patiënt) vanaf nu genieten van een verfi jnde 
kop koffi e of een verfrissend glas water.
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www.sbb.be

  
“Ik waak over de gezondheid van mijn 
  patiënt. SBB over die van mijn praktijk.”

Accountancy en fiscaal advies 
voor medische en paramedische beroepen

Zeker van uw zaak
U bent als beoefenaar van een vrij beroep dag in dag uit in de weer. Een deskundige partner die u op 

het vlak van boekhouding, fiscaliteit en associaties of vennootschappen ondersteunt en zekerheid 

biedt, is geen overbodige luxe. Dankzij de brede ervaring van de SBB-accountants en het regelmatig 

overleg met de organisaties van vrije beroepen is SBB als geen ander vertrouwd met uw sector. U 

bent toch ook graag zeker van uw zaak? 

www.sbb.be

LanakenDiest

Sankt Vith

St-Truiden

Tongeren

BreeGeel
Brecht Turnhout

Beveren

St-Katelijne-Waver
Boechout

Ternat

Hoeilaart

AalstRoeselare

Eeklo

Gent

Brugge

LochristiDiksmuide

Ieper

Kortrijk Oudenaarde

Tielt

Schepdaal

Hoogstraten Rijkevorsel

Leuven

SBB Accountants & Adviseurs  
Meer info: tel. 016/24 64 85  |  info@sbb.be  |  www.sbb.be  |  in het SBB-kantoor in uw regio.

Axxon A4 nov14.indd   1 12/11/14   11:04
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Axxon wenst u 
een positief en hoopvol 

2015
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Uw VAP
(Vrij Aanvullend Pensioen) 

➔ 4,55% jaarlijks gemiddeld rendement 
over 15 jaar

➔ tot 60% fiscale voordelen 
➔ zekerheid voor uw familie

➔ meer dan 45 jaar tot uw dienst

Uw sociale 
voordelen 

RIZIV
➔ voor uw pensioen

➔ voor uw gewaarborgd 
inkomen Gewaarborgd 

inkomen
➔ een dekking op maat

Partner van AXXON  

Groepsverzekering  
en IPT  

(Individuele Pensioentoezegging)

➔ flexibele oplossingen  
voor kinesitherapeuten  

in vennootschap

Onze adviseurs tot uw dienst  0800/96.119
www.amonis.be  • info@amonis.be

AMO Axxon_F-NL_A4(2013).indd   2 5/15/2013   9:27:45 AM



Gymna hoofdzetel • Pasweg 6 C • 3740 Bilzen • tel. 089/510 550 • gymna@gymna.be  
Gymna Gent • Jan Samijnstr. 23 • 9050 Gent • tel. 09/210 56 00 • gymna@gymna.be
Gymna Brussel • Imperiastr. 16 A • 1930 Zaventem • tel. 02/709 03 90 • gymna@gymna.be

SHOCKMASTER 5OO
Editie 2014 : performanter 
en nóg meer mogelijkheden

NU BTW 

GRATIS*

Adductor
Tendinopathie

Jumper’s kneeMediaal Tibial 
Stress Syndroom

www.gymna.be

•  Nieuwe evidence-based behandelingen voor 
sportindicaties

•  Vernieuwde software met praktische behandelpro-
tocollen voor snellere resultaten bij meer patiënten

•  Gebruik ShockMaster ook voor de behandeling 
van o.a. tendinopathieën, hielspoor, triggerpunten, 
spanningshoofdpijn, myofaciaal pijnsydroom …

Mediaal Tibial 

  Nieuwe evidence-based behandelingen voor 

  Vernieuwde software met praktische behandelpro-
tocollen voor snellere resultaten bij meer patiënten

  Gebruik ShockMaster ook voor de behandeling 
van o.a. tendinopathieën, hielspoor, triggerpunten, 
spanningshoofdpijn, myofaciaal pijnsydroom …

10 nieuwe indicaties, waaronder :

Design award

*geldig t.e.m 29/12/2014
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ONTWERP


