
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaventem, 19/07/2022. Het naakte cijfer van 30,33% maskeert de ernst van de malaise in de 

kinesitherapiesector. Een op vier van de nu wel toegetreden kinesitherapeuten overweegt voor 2023 

toch te deconventioneren. Indien er geen extra structurele budgettaire inspanningen komen voor de 

sector komt de kinesitherapeutische zorg voor de patiënt in het gedrang.  

 

Het percentage van de toetredingen tot de overeenkomst M22 is sinds 27 juni 2022 gekend. Het 

verzekeringscomité deelde mee dat 69,67% van de kinesitherapeuten zich heeft geconventioneerd. Het 

aantal gedeconventioneerden is van 15% vorig jaar naar zo’n 30% gegaan in 2022. 

Een duidelijk en sterk signaal vanuit het werkveld! 

 

Op initiatief van alle kinesitherapeutenkringen en provinciale koepels werd een enquête gehouden met 

als titel: “Ik teken de conventie M22 maar ben niet akkoord of akkoord met de inhoud van de conventie 

M22”. Immers niet voor iedereen was de ondertekening een vrije keuze maar eerder een bittere 

noodzaak, waardoor de overheid wel eens durft te concluderen dat de meeste kinesitherapeuten het 

‘eens zijn’ met de conventie. 

 

Volgende resultaten vanuit de enquête worden opgetekend: 

 

1. 1154 Nederlandstalige en 498 Franstalige collega’s hebben deelgenomen, waarvan 99% aangeeft 

NIET akkoord te zijn met de inhoud van de conventie M22.  

2. 72,15% van de respondenten zijn fulltime zelfstandig, 18,85% is loontrekkend en 9% bevindt 

zich in een gemengd statuut. 

3. Bijna de helft van de respondenten bevindt zich tussen 23 en 35 jaar, 18,6% tussen de 36 en 

45 jaar, 16,45% tussen de 46 en 55 jaar en 13,45% tussen de 56 en 65 jaar. 
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4. Ondanks dat men niet akkoord gaat met de conventie M22 en de manier waarop de 

overheid met het beroep omgaat, tekent men toch in om volgende redenen: 

 
a. 92,6% geeft aan dat het honorarium niet is aangepast aan de investeringen en de 

maatschappelijk taak van de kinesitherapeut 

b. 84,4% van de respondenten uit de instellingen zijn contractueel verplicht vanwege 

tewerkstelling in zorginstellingen 

c. 73,1% ervaart de ongelijke terugbetaling (‘de -25%’) naargelang de conventiestatus 

als onrechtvaardig 

d. 69% wilt de patiënt de extra kosten besparen die gepaard gaan met de deconventie, 

namelijk de discriminatie van de -25% regel 

e. 50,2% geeft als reden op dat de beroepsorganisatie niet ernstig wordt genomen 

door de overheid 

f. 49,2% is van mening dat er te veel loze beloften worden gedaan 

g. 45,8% behandelt patiënten met beperkte financiële mogelijkheden  

h. 39,1% behandelt patiënten met verhoogde tegemoetkoming  

i. 23,2% geeft aan dat het persoonlijk verlies (RIZIV-premies) moeilijk kon 

gecompenseerd worden in de resterende zes maanden van 2022 maar overweegt te 

deconventioneren op 01/01/2023. 

 

Besluit 

Op een uitzondering na zijn alle kinesitherapeuten die deze enquête hebben ingevuld, ongeacht hun 

statuut of tewerkstellingsplaats NIET akkoord met de conventie M22. Hiervoor worden diverse 

redenen aangehaald, waaronder de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt, 

de onrechtvaardige discriminatie van terugbetaling  en de duidelijke financiële onderwaardering voor 

het beroep.  

Vanuit de enquête overwegen nu reeds een vierde van de kinesitherapeuten op het einde van 2022 te 

deconventioneren indien er geen substantiële verbeteringen uit de bus komen bij de onderhandelingen 

met de overheid.  

De enquête bevestigt de huidige trend, maar indien er een extrapolatie van de cijfers naar alle huidige 

geconventioneerde kinesitherapeuten wordt gedaan, geeft dit een duidelijk beeld naar de toekomst 

toe. 

 

Vanwege alle kinesitherapeutenkringen en met medewerking van alle provinciale koepelorganisaties. 
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