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xw Voorwoord

Met gemengde gevoelens heeft AXXON de “mini-overeenkomst” eind 2017 ondertekend als een eerste stap 
naar een meerjarenproject. Uitkijkend naar een herwaardering voor onze sector met een betekenisvolle inspan-
ning beloofde 2018 weerom een zeer turbulent jaar te worden! 

Ondertussen werkte AXXON in 2018 via juridische en politieke weg verder aan de opheffing van de discrimi-
natie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut. Hierover vallen 
pas in 2019 de eerste besluiten waarbij de Raad van State de beroepsorganisatie AXXON gelijk geeft in zijn 
procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.

Het wegwerken van de bestaande discriminaties is voor AXXON een belangrijk strijdpunt naar aanloop van de 
komende verkiezingen (2018 en 2019). Nu al wordt een aanvang gemaakt tot het schrijven van een memoran-
dum met een kinesitherapeut als onmisbare schakel voor een duurzame gezondheidszorg, met focus op de ganse 
 sector (zelfstandige praktijkhouders, loontrekkenden in de ziekenhuizen en instellingen, opleidingen, …)

De herstructurering binnen AXXON is een feit. In de nieuwe werkingsstructuur van AXXON ligt de slagkracht 
van onze organisatie vooral bij de vleugels. Met het grootst aantal leden is dan ook de Vlaamse vleugel sturend in 
het beleid en de strategie van de koepel AXXON, PTiB.  

Op de bijzondere algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie werd op 23 januari 2018 een 
nieuw en jong bestuur verkozen. Na een oproep voor kandidaten onder de leden van de nieuwe uitgebreide 
algemene vergadering werden 7 kandidaturen voor 8 zitjes weerhouden voor de samenstelling van een nieuwe 
raad van bestuur met een mandaat voor de komende 4 jaar. 

De selectieprocedure van de kandidaten hield rekening met een evenwichtige spreiding en afspiegeling van de 
kinépopulatie. Naast criteria zoals bestuurservaring, kennis over de beleidsfuncties en de beroepsproblematiek 
werd rekening gehouden met genderevenwicht, vertegenwoordiging van de diverse statuten (zelfstandigen, loont-
rekkenden, gemengde statuten), lokale spreiding (provincies), bijzondere beroepsbekwaamheden, kringen, leden 
buiten kringen en leeftijd. Een methodiek die het mogelijk heeft gemaakt om een jonge en vernieuwde ploeg 
op de voorgrond te brengen met voldoende diversiteit om in verbinding te treden met het ganse beroepsveld.
We nemen bestuurlijk afscheid van Nicole Timmerman, Theo Hamblok, Carla Wittebrood en in het bijzonder van 
Stefaan Peeters als uittredend voorzitter. Stuk voor stuk kinesitherapeuten die vanuit een idealistische inzet de 
ontvoogding van de kinesitherapie steeds diep in het hart hebben gedragen. 

Dirk Verleyen
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Als nieuw verkozen voorzitter begroet ik Ann Coppé en Jean Van Hoornweder die een stuk  continuïteit 
aanleveren vanuit de vorige legislatuur. Bij de echte nieuwkomers ontmoeten wij Ann De Zitter, Eli  Schaillée, 
Mieke Vervisch en Baldwin Sondervan – jonge veertigers die de verschillende sectoren van het beroeps-
veld kennen en de behoeften van dynamische zelfstandige praktijken en van loontrekkenden in instellingen weten 
aan te sturen.

Op voordracht vanuit de raad van bestuur van de Vlaamse vleugel sturen we onze experten (Peter Bruynooghe 
en Luc Dieleman), aangevuld met de voorzitter van de AXXON, KiK naar de RvB van de koepel AXXON, PTiB 
om er de komende legislatuur de beroepsverdediging mee vorm en inhoud te geven.

2018 wordt verder gekenmerkt door de aankomende reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen. De eerste-
lijnszones worden definitief afgebakend en het verplicht partnership van de AXXON-kinékringen wordt positief 
onthaald als een meerwaarde voor de samenwerking in het werkveld.

Meer engagementen en verwezenlijkingen leest u in het bijhorende jaarverslag 2018.

Dank aan alle bestuurders en gemandateerden; bijzonder aan algemeen directeur Marina Gasten en het ganse 
team medewerkers van het infopunt.

Met passie, verbinding en robuustheid, maar ook wendbaar naar de toekomst.
    

Dirk Verleyen  
Voorzitter AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw 

xw Voorwoord
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Onze missie

AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie is een professionele organisatie voor en 
door kinesitherapeuten in Vlaanderen. AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie heeft 
tot doel de belangen van het beroep te behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen 
en te verdedigen. AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie wil de kinesitherapeuten 
informeren en adviseren.

Wij trachten binnen onze organisatie: 
• de plaats van de kinesitherapie in de gezondheidszorg te waarborgen
• de wetenschappelijk gefundeerde zorg te promoten
• de beroepsverdediging en het imago van de kinesitherapie te versterken
• de kinesitherapeut in zijn beroepsproblematiek te ondersteunen

Onze visie

AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie zorgt ervoor dat kinesitherapeuten meer 
mogelijkheden krijgen om hun beroep efficiënter uit te oefenen. Ze doet er ook 
alles aan om via die weg haar leden te helpen de kwaliteit van de zorgverlening 
op peil te houden en te verfijnen. 

AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie organiseert zich in sectoren en kinesithe-
rapeutenkringen. Zo kan een representatieve vertegenwoordiging in de gezond-
heidszorg (eerste, tweede en derde lijn) gegarandeerd worden in alle regio’s.

xw AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie
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xw AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

Onze waarden

• Kwaliteit in de dienstverlening: 
 Kwaliteit aanbieden aan onze leden is ons motto. 
• Klantgerichtheid:
 Onze leden staan centraal binnen onze organisatie.
• Samenwerking:
 Wij streven een goede samenwerking na met andere organisaties.
• Voortdurende verbetering:
 Een continue verbetering van onze werking is voor ons een must.
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xw Bestuursorganen

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie is de algemene vergadering. Zij komt twee-
maal per jaar bijeen en benoemt ook de raad van bestuur voor een termijn van vier jaar. De algemene 
vergadering bestaat uit de effectieve leden die zich kandidaat gesteld hebben om hierin te zetelen. De 
algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Elk effectief lid 
heeft één eigen stem op de bijeenkomsten van de algemene vergadering.

De algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie telde in 2018 105 effectieve 
 leden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van AXXON. Deze raad is samen-
gesteld uit kinesitherapeuten uit het werkveld - zowel zelfstandigen als loontrekkenden – met toevoeging 
van de algemeen directeur. De raad van bestuur bestuurt AXXON en komt ten minste vijfmaal per jaar 
samen.

De leden van de raad van bestuur 2018 zijn:

Dirk VERLEYEN (O-VL., Kring 052)  Jean VAN HOORNWEDER (W.Vl., K.N.W.V.)
Mieke VERVISCH (O-VL.)   Ann COPPÉ (Vl.-Br., K.N.B.)
Ann DE ZITTER (O-Vl., Z.K.V.B.)  Baldwin SONDERVAN (A’pen, N.A.K.)
Eli SCHAILLÉE (Vl.-Br., K.K.Zo)  Marina GASTEN (Algemeen Directeur)

Achteraan (v.l.n.r.): Eli Schaillée – Jean Van Hoornweder – Baldwin Sondervan – Dirk Verleyen
Vooraan (v.l.n.r.): Ann De Zitter – Ann Coppé – Mieke Vervisch 
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Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie. Het 
directiecomité is samengesteld uit: Dirk VERLEYEN (Voorzitter), Jean VAN HOORNWEDER  (Ondervoorzitter), 
Ann COPPÉ (Penningmeester), Mieke VERVISCH (Secretaris) en Marina GASTEN  (Algemeen Directeur).

Werkgroepen & andere
 
In de loop van 2018 waren volgende werkgroepen actief en/of werden volgende thema’s opgevolgd:

• ABCIG
• Werkgroep KineCoach 
• Werkgroep Reuma
• Werkgroep EL-gemandateerden
• Eerste lijn, Eenlijn.be, SWP ELGZ, Vitalink, Velo
• Project Preventie
• Project ziekenhuiskinesitherapie
• VIGeZ
• Vlaamse Erkenningscommissie Kinesitherapie
• Beroepskwalificatiedossier kinesitherapie
• FVB
• Ondersteuning onderzoeksprojecten
• Congres KiK
• Laatstejaarsstudenten 2018 
• Kringbesturendag 2018 
• Teambuilding juni 2018

Een aantal werkgroepen en/of projecten zullen ook actief zijn in 2019 en/of lopen gewoon verder.

xw Bestuursorganen
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Overzicht vanuit  
verschillende werkgroepen

ABCIG
AXXON heeft als doel alle collega’s uit de verschillende domeinen binnen de kinesitherapie met gepaste 
expertise te vertegenwoordigen, de collega’s op het werkveld een overlegplatform aan te bieden binnen 
hun interessegebied en de pijnpunten binnen een deeldomein te kunnen aankaarten en te verdedigen 
bij de verschillende instanties. In 2017 werden de eerste 6 ABCIG’s (AXXON Belgian Clinical Interest 
Groups) een feit. In 2018 werd er verder gewerkt aan de oprichting van de overige deeldomeinen, zoals 
de ABCIG respiratoire kinesitherapie en de sportkinesitherapie. Eind 2018 zag de ABCIG sportkinesithe-
rapie het licht door de fijne samenwerking tussen vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Franstalige 
universiteiten en de heropstart van BFSP die de samenwerking met AXXON aanging.
Voor de reeds opgerichte ABCIG’s was 2018 het eerste echte «werkjaar»: elkeen organiseerden peer 
reviews (in het Nederlands en in het Frans), schreef artikels voor ons Magazine en/of Exclusief, hield haar 
leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen hun domein en bracht inhoudelijke kennis aan de man. 
Een paar dossiers, uit de deeldomeinen pediatrie en pelvische reëducatie, werden op gepaste wijze en 
mits directe input van de experts uit de ABCIG’s binnen de juiste beleidsorganen gebracht en verdedigd. 
De ABCIG’s vertegenwoordigden samen in dit eerste werkjaar zo’n 970 AXXON-leden. 
In 2019 werken we verder aan de oprichting van de ABCIG neurologische kinesitherapie, cardiovasculaire 
en respiratoire kinesitherapie en zal de Dag van de Kinesitherapie (8 september) geanimeerd worden 
door onze reeds opgerichte ABCIG’s  met een prachtig aanbod aan mini-congressen. Wordt vervolgd ...

Ann Coppé

Werkgroep ReumaNet

In de loop van februari-maart 2018 werd het mandaat van Stefaan Peeters bij ReumaNet overgenomen 
door Eli Schaillée.
In 2018 heeft ReumaNet de volgende projecten gerealiseerd:

- Tentoonstelling “Don’t delay, connect today” in het Federaal Parlement op 15/2
- ReumaMama’s hebben hun debuut gehad op 3/3
- ReumaWerkt in samenwerking met het RIZIV
- Reumacafé op 24/4 & 11/10
- Opendeurdag ReumaHuis op 12/10
- Nieuwe brochures sinds 12/10
- Chatbot over biologicals in testfase sinds 12/10

Daarnaast zijn in 2018 ook de eerste fases doorlopen voor de oprichting van het Patiëntenexpertise-
centrum (PEC) met als streefdoel om dit in 2019 daadwerkelijk op te richten. 
De huidige reumapatiëntenexperten (PE) zouden dan ook onder deze organisatie komen te staan onder 
het luik PECR(euma). Een eerste groep van 17 PE’s heeft in 2018 de opleiding ook afgerond met de focus 
op communicatieve en sociale vaardigheden. Zij hebben ook reeds meegewerkt aan verschillende projecten.
ReumaNet & de Koninklijke Belgische Vereniging Reumatologie (KBVR) zijn sinds 2018 gehuisvest onder 
hetzelfde dak, dat op 2 juni werd ingewijd.

Eli Schaillée

xw Terugblik op 2018
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Werkgroep KineCoach

KineCoach Cardiale
De vraag naar referentiekinesitherapeuten voor bepaalde maatschappelijke doelgroepen stijgt. Naast de 
lopende vormingen voor (pre)diabetes en obesitas voor volwassenen en kinderen, werd in 2018 nage-
dacht om nieuwe vormingen voor eerstelijnskinesitherapeuten in het leven te roepen. Zo werd gewezen 
op het belang van een vorming cardiale kinesitherapie voor fase 2 en fase 3 in de eerstelijnspraktijken.  
Gedurende fase 1 bij hartfalen vinden patiënten hun weg in een hospitalisatiefase en daarna in de revalida-
tiecentra van de ziekenhuizen. Het is gedurende deze fase dat veel patiënten hun therapietrouw verliezen. 
Hun voorkeur gaat vooral uit om dichter bij huis hun cardiale oefeningen en begeleiding voort te zetten. 
Het is vanuit deze bekommernis dat prof. dr. Paul Beckers (UA) aangeeft dat er een potentieel ligt voor 
cardiale coaching in de eerste lijn: “Er zijn momenteel nog te weinig collega’s met ervaring, kennis en 
coaching om hartpatiënten te begeleiden in de eerste lijn. Ziekenhuizen en privépraktijken hoeven geen 
concurrenten van elkaar te zijn. De aansluiting naar een volgende fase buiten het ziekenhuis kan naadloos 
verlopen in alle veiligheid voor de patiënten en op voorwaarde dat kinesitherapeuten in de privépraktijk 
bijkomende competenties bezitten om de hartrevalidatie te verzekeren.”   
De bestaande basismodule rond inspanningsfysiologie blijft voor de huidige vormingen KineCoach bes-
taan. Daarna zal men naast (pre)diabetes en obesitas bij kinderen en volwassenen kunnen doorvloeien 
naar een specifieke module KineCoach Cardiale. In 2019 wordt het programma in samenwerking met 
de verschillende universiteiten op punt gesteld, om begin 2020 van start te gaan als een nieuwe module 
KineCoach Cardiale.    

KineCoach Oncologie
Op vraag van Kom op Tegen Kanker vzw werd de beroepsvereniging AXXON verzocht om na te denken 
over de mogelijkheden om de nazorg voor kankerpatiënten te verbeteren. Uit hun onderzoek bleek dat 
de tevredenheid over kinesitherapeuten bij kankerpatiënten hoog scoort. De kennis over de nazorg was 
echter minder en dit voor alle disciplines die met kanker te maken hebben. Zelfs voor oncologen. 
Een onderzoek van het College voor Oncologie (Ministerie van Volksgezondheid) wijst uit dat er in België 
390.000 survivors zijn na kankerbehandelingen en dat zij minstens vijf jaar na kanker overleven. Sommige 
daarvan genezen, anderen worden meer en meer beschouwd als chronische patiënten. Blijkbaar is het een 
Europees fenomeen dat de nazorg bij kankerpatiënten onvoldoende gekend is bij zorgverleners. Korteter-
mijneffecten, langetermijneffecten en late effecten zijn niet gekend. Vermoeidheid, pijn, angst, slapeloosheid 
en fysieke verzwakking zijn maar enkele effecten die kankerpatiënten doormaken. 
Samen met Kom op Tegen Kanker en AXXON werd in 2018 het initiatief genomen om met alle experts van 
de verschillende Vlaamse universiteiten na te denken over een programma voor referentiekinesitherapeuten 
voor kankerpatiënten. De noodzaak voor kinesitherapeuten met gedegen kennis over de nazorg en revali-
datie bij kankerpatiënten binnen de eerste lijn is hoog. Pas in 2019 voorzien de reguliere opleidingen kine-
sitherapie in de afstudeerrichting ‘inwendige’ bijkomende competenties voor kankerpatiënten. Ondertussen 
wordt elke praktijk in Vlaanderen geconfronteerd met kankerpatiënten of survivors na kanker.   
Samen met de experten zal een nieuwe KineCoach-module oncologie uitgewerkt worden om vanaf 2020 
in het voorjaar te starten met referentiekinesitherapeuten oncologie voor de eerste lijn. 

KineCoach Reuma
De opzet tot organisatie van een vorming KineCoach reumatologie is in 2018 met heel wat obstakels 
verlopen. Door structurele hervormingen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de implementatie 
van een e-learning-programma werd het gebruik en de opleiding van dit platform uitgesteld. Samen met 
onze deskundigen in de reumatologie werd verder gewerkt aan het vervolledigen van de content van 
de opleiding. Ondertussen heeft AXXON via het infopunt de nodige stappen ondernomen om de ver-
schillende partners, die betrokken zijn voor het welslagen van dit project, te motiveren om vooralsnog 
een waardevolle KineCoach reuma op het programma te zetten. 

Stefaan Peeters

xw Terugblik op 2018
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Werkgroep EL-gemandateerden

Op de eerste vergadering van de werkgroep EL-gemandateerden bespraken we de resultaten van de 
AXXON-enquête voorafgaand aan de kringbesturendag van 21 april 2018. Ook de geografische afbakening 
van de kinékringen en de matching met de ELZ kwamen aan bod. Een brainstorm over de mogelijke trans-
formatie in de financiering van de kinesitherapeutische zorg was een complex onderwerp.
De volgende vergadering deed ons nadenken over het engagement van de kinesitherapeut-gemandateerde 
uit de AXXON-kinékring bij de reorganisatie van de eerste lijn; de verankering van de kinesitherapie binnen 
het veranderforum en de zorgraad. Daarnaast werd ook gesproken over de positie die de kinesitherapie 
wil/kan opnemen in de gezondheidszorg van de toekomst. Het betrof allemaal onderwerpen die mee de 
AXXON-visie bepalen in onze relatie met de verschillende thema’s.

Dirk Verleyen

Eerstelijn - Eenlijn.be - SWP ELGZ - Vitalink - VELO

Eerstelijnszones (ELZ)
Vlaanderen wil in de komende jaren een geïntegreerd zorgaanbod uitbouwen door de vorming van 
eerste lijnszones. De kinékring als verplichte partner in de vorming van de eerstelijnszone ziet AXXON 
als een meerwaarde voor zowel de kinékringen als de kinépraktijken.
Eerstelijnszones zijn een hefboom naar een uitbouw van een betere geïntegreerde zorg, afgestemd op 
de behoeften van de patiënt. ELZ’s bieden meer mogelijkheden rond een gerichte zorgplanning, betere 
samenwerking tussen kinesitherapeuten en (huis)artsen, inclusief de andere zorg- en welzijnssectoren. 
De bestaande en actieve kinékringen zijn het best geplaatst om de eerste stappen te zetten in de me-
de-oprichting van de ELZ’s. Het gevaar is dat, als de kinesitherapeuten deze kans laten voorbijgaan, ze zich 
later zullen moeten schikken in een plan waarvoor andere partijen het initiatief hebben genomen en dat 
de kinesitherapeut minder goed ligt.
Via de bekende communicatiekanalen informeert AXXON zijn leden en kringen over deze reorganisatie 
en de implicaties voor het werkveld.

Opstart VIVEL
Tijdens de tweedaagse in de Abdij van Corsendonk mochten we als AXXON inhoudelijk meedenken 
over de volgende stappen bij de opstart van VIVEL, later nog bijgestuurd tijdens het conclaaf van Geetbets. 
Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) heeft zes grote opdrachten:

-  Het omsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking 
stellen aan alle actoren in de eerste lijn;

-  Ontwikkelen van strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning (van de 
organisatie) van de eerstelijnszorg;

- Advisering, coaching, vorming en sensibilisering;
- Stimuleren van innovatie;
- Creëren en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Vlaanderen;
- Adviseren van de Vlaamse overheid, sturend werken.

VIVEL wordt een netwerkorganisatie en werkgeversorganisatie. De structuur bestaat uit een AV, een RvB 
en een strategisch comité. De vertegenwoordiging van AXXON is hierbij verzekerd. Tegen het tweede 
kwartaal van 2019 wordt VIVEL operationeel, dan wordt het een instituut.
Het conclaaf van Corsendonk (4 en 5 juli 2018) leidt naar het opstellen van een stappenplan bij de oprich-
ting van VIVEL:

xw Terugblik op 2018
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- Opstellen opdrachten VIVEL;
- Een governance-structuur en de leidende principes bepalen;
- Samenwerking tussen VIVEL en de koepelorganisaties/ beroepsvereniging;
- Beleidsplan, statuten schrijven, profielen medewerkers, …

Op het conclaaf van Geetbets (4 december 2018) wordt er verder afgestemd naar missie en visie en 
afspraken gemaakt rond het beleids- en financieel plan naar de oprichtingsvergadering van VIVEL.

De agenda van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg (SWP ELGZ) 
was in 2018 hoofdzakelijk gevuld met de punten gerelateerd aan de hervorming van de eerstelijnszorg:

- Ondersteuning van multidisciplinaire zorgpraktijken en werken aan zorgcapaciteit;
- Mantelzorger als volwaardige partner in de eerste lijn;
- Sociale kaart;
-  Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) > continuïteit in de geplande aanpak/ zorgcoördinatie en case-

management;
-  Verzekeren basisopleiding en permanente vorming;
-  Zorgraden in de eerstelijnszones;
-  Allerlei projectgroepen (13) zoals patiëntenparticipatie en zorggeletterdheid;
-  Vormgeving en opstart eerstelijnszones;
-  VIEL wordt VIVEL;
-  Digitale eerste lijn (digitaal zorg- en ondersteuningsplan);
-  Communicatie over de reorganisatie eerste lijn in Vlaanderen;

• Nieuwsbrieven – nieuwsflashes
• Infosessies in Vlaams Parlement
• Infomateriaal opstarten vorming ELZ
• Update van de FAQ’s
• Website en wiki

-  Bespreking “ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;

• Tijdslijn
• Opstart, krachtlijnen en hoofdopdrachten VIVEL

- Opstart Agentschap Gegevensdeling in de Zorg;
-  Vervolg en besluit bij het onderzoek van de Federatie Vrije Beroepen: “Interdisciplinaire samenwer-
king tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg”.

xw Terugblik op 2018

Infosessie over de ELZ  
in het Vlaams Parlement.
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Enkele werkgroepen gerelateerd aan het SWP ELGZ, waar AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie actief bij 
betrokken is:

-  WG ICT-Vitalink: is een initiatief van de Vlaamse overheid om gegevens van patiënten in de eersteli-
jnsgezondheidszorg veilig te kunnen uitwisselen tussen zorgverstrekkers. Dit platform werkt met een 
uniek veiligheidsconcept. Opvolging en bespreking van:

• Cijfers over gebruik en evolutie van Vitalink 
• Status lopende projecten
• Voorstelling nieuwe gegevensstromen
• Status éénlijn.be

-  Gebruikersgroep: technische aspecten, maar ook update actieplan eGezondheid;
-  Dirk Verleyen is namens AXXON, KiK sleutelbeheerder bij Vitalink (sinds 2012) en dit voor de ganse 

eerste lijn (www.vitalink.be), met herbevestiging van zijn mandaat in 2016;
-  AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie en éénlijn.be: AXXON, KiK wenst deze e-uitrol bij kinesithe-
rapeuten te kaderen in de doelstellingen die de Vlaamse regering heeft i.v.m. gegevensdeling. De 
toegang tot relevante en noodzakelijke gegevens is een absolute noodzaak in een multidisciplinaire 
en geïntegreerde zorgverstrekking. Dit komt de interprofessionele samenwerking ten goede. Al onze 
huidig gelabelde softwarepakketten wensen de gegevensdeling te implementeren in een realistisch 
tijdsbestek: 

•  AXXON, KiK onderschrijft de huidige strategie van éénlijn.be en samen zullen we de verdere 
uitrol naar het werkveld co-organiseren. 

• Spoor 1 en combisessies met herwerkte kiné-PowerPoint; 
• Upgrade op het “operationeel overleg” de “onderdompeldagen” en de “stuurgroep”

-  Het aankondigingsbeleid v.d. overheid en de (e-)diensten t.o.v. de kiné blijft bestaan, waarbij het 
tijdspad en de implementatie van bepaalde eHealth-diensten steeds verder in de tijd vooruit 
geschoven worden

-  Het EKV (elektronisch kinévoorschrift) met voorziene uitrol in 2017 staat nog steeds on hold! 
(Dit door aanslepende conventieproblematiek!)

-  Telematicapremie is momenteel enkel voorbehouden voor de geconventioneerde kinesithera-
peuten, wat belangrijke implicaties heeft op de uitrol van allerlei e-diensten!

WG eKiné
In samenspraak met de koepel is er op regelmatige tijdstippen overleg met de kiné-softwareproducenten 
en de stakeholders op federaal en gewestelijk niveau. In overleg willen we tot een gedragen visie komen 
tot implementatie van de verdere ICT-ontwikkelingen binnen de kinesitherapie (niet alleen administratief 
maar ook uitkijkend naar mobile health-applicaties). 
Op de agenda:

-  Huidige kiné(software)problematiek met de opgelegde conventie M18, afstemming met de softwar-
epartners (taskforce), 

-  Stavaza kinesitherapie binnen het actieplan eGezondheid, recente ontwikkelingen rond gegevensde-
ling (AP6), + nieuwe tijdslijn!

- Stavaza dataregistratie / pathologieregistratie 
- Stavaza elektronisch kinévoorschrift / de verdere technische ontwikkelingen zoals het Cookbook, …
- Stavaza criteria telematicapremie
- Homologatie met discussiepunten

Prioritair voor AXXON blijven:
- Gebruiksvriendelijke kinésoftware (admin > communicatief pakket)
- Toekomstgericht > Gegevensdeling met andere zorgverstrekkers
- Digitale kennisgevingen via MyCareNet, etc ..
- Multidisciplinaire software / implementatie richtlijnen / decision support …
- Elektronisch kinesitherapeutisch dossier inhoudelijk vorm geven
- PMF/SMF kine moet kunnen rekenen op mogelijke softwareswitch
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-  Pathologieregistratie! Snomed/ICD10/ICPC2? Via op de overlegplatformen eGezondheidszorg geven 
we onze het eKV

- Telematicapremie niet gelinkt aan de conventiestatus van de kinesitherapeut 

Overlegplatform eGezondheidszorg
In 2018 werd de aanzet gegeven voor een federaal overlegplatform voor eGezondheidszorg. Hierbij 
geven we een stand van zaken en concrete behoeften vanuit onze sector. Kinesitherapeuten leven al 
jaren met een aankondigingsbeleid van de overheid; we worden wel meegenomen in de uitrol van de 
eGezondheidsdiensten, maar steeds weer worden relevante diensten voor ons uitgeschoven in de tijd. 
Er zijn dossiers opgestart en lopende rond multidisciplinaire gegevensdeling, MHealth-toepassingen, het 
elektronisch kinesitherapeutisch voorschrift, …

We wachten nu samen met jullie af wat het tijdspad (2020?) wordt en dan hebben we voor het eerst echt 
iets waar de toepassing van ICT realiteit wordt in de dagelijkse kinépraktijk.

De infosessies rond de digitalisering in de gezondheidszorg worden voortdurend bijgestuurd: 
- Historiek van de informatisering en de plaats van de kine binnen dit geheel
-  Kiné-administratie: van bijhouden van het patiëntendossier en het afdrukken van getuigschriften tot 

het delen van gegevens uit dit kinesoftwareprogramma
- Roadmap eGezondheidszorg en de rol van AXXON
- Gezondheidszorg 2020 > planning overheid
- WG eKine: overleg met de softwareproducenten, éénlijn.be, iMinds, Prorec, 
- eHealth! Functies, diensten en opdrachten
- Vitalink, Recip-e, MyCareNet, EBM PracticeNet, ….
- Multidisciplinaire gegevensdeling
- Casuïstiek en verdere uitrol

Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO)
Centraal thema in 2018 bij VELO was de hervorming van de eerste lijn. Gezamenlijk gedragen standpu-
nten kwamen aan bod op het SWP ELGZ, bij de tweedaagse in Corsendonk en het conclaaf van Geetbets.   
Onze medewerkers op het infopunt waken over de opvolging en het overleg van de AXXON-geman-
dateerde eerstelijnskinesitherapeut op mesoniveau bij allerlei overlegorganen zoals SEL, LOGO, LMN, 
palliatief netwerk, zorgregio’s en de sociale kaart, … Kortom de ondersteuning van onze gemandateerden 
is hier dagelijkse praktijk.

Dirk Verleyen

Project preventie

Hoe kunnen kinesitherapeuten participeren en ingeschakeld worden om hun competenties als experts in 
bewegen wat betreft preventie te laten gelden? Binnen de nomenclatuur is enkel valpreventie opgenomen 
en dit op basis van een valincident. Dit is dus secundair. 
Door het ontbreken van een reglementair kader blijft de kwaliteit van geleverde preventieprestaties on-
gemeten en dus ongeweten bij de overheidsinstanties. De gezondheidswinst voor zowel patiënt als de 
maatschappelijke bonus wordt tot op heden niet (h)erkend.
Voorschrijvers zijn nog steeds enorm farmaceutisch georiënteerd terwijl bewegen het nieuwe medicijn is 
volgens de WHO. Inactiviteit van de bevolking kost € 300 per persoon per jaar volgens de WHO.
Wat wij als kinesitherapeuten, die de autonomie en zelfredzaamheid van de burger in stand houden, nodig 
hebben – als volwaardige partner in de zorg, als ‘expert in bewegen met geneeskundig doel’– is directe toe-
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gang, in (gedeeltelijke) complementariteit met de huisarts. Een consultatief onderzoek zonder voorschrift, 
dat kan gekoppeld worden aan preventie-advies, zou deuren kunnen openen. Vanuit een denken naar oor-
zaak van klacht, en niet ophoudend bij het verhelpen van huidige klacht, kan er een mooie symbiose ontstaat 
tussen verschillende gezondheidswerkers extra- of intramuraal.
De overheid moet het aanbod op vlak van preventie ondersteunen en structureren door eerstelijns-pri-
maire preventie op te nemen in de nomenclatuur. Via revalidatieovereenkomsten is in de tweede lijn reeds 
de structuur aanwezig om aan preventie te doen. Denken we maar aan tal van rugscholen, oncologiereva-
lidatie, CVS en fybromyalgiegroepen die via de voorschrijvers in de fysische geneeskunde hun weg vinden 
naar de instellingen. Terwijl de eerstelijnspraktijken door hun algemene maatschappelijke verspreiding vlot 
bereikbaar, laagdrempelig, binnen hun eigen leefgemeenschappen makkelijker toegankelijk zijn en niet gelinkt 
zijn met ‘ziek zijn’, zoals de revalidatiecentra verbonden aan een ziekenhuis dat wel zijn. Ook de therapie-
trouw is groter in de privépraktijken.
Anderzijds kan preventie, ergonomie, beweegadvies e.d. ook buiten de gezondheidszorg binnen de kine-
sitherapie. Ook hier is een gemeenschappelijke regelgeving noodzakelijk buiten het RIZIV-kader, vanuit een 
deontologisch stramien dat beantwoordt aan wettelijke reglementering inzake ondernemingen. 
Een nieuwe balans dient gevonden te worden tussen wat terugbetaald wordt en wat de eigen inbreng is om 
gezond te blijven. Dit vereist een mind-shift. Een kader is daarrond geschept door collega Stefaan Peeters: 
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Het BOV-coachproject, waarbij de noodzaak van bewegen ter voorkoming van pathologische toestanden 
wordt herkend door de overheid, kende zijn start in 2018. Enkele cijfers: 

- Indien patiënt <150 minuten/ week beweegt, komt hij in aanmerking
- 57 % van de Brusselse en Vlaamse gemeenten hebben een BOV-coach aangesteld
- 1765 Vlamingen deden beroep op een BOV-coach
- 1910 huisartsen verwezen door
- Meer info op www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/evaluatieresultaten

Ook het diabetescoachtraject is geïnitieerd in 2018. Dit is een zeer mooi interdisciplinair voorbeeld van hoe 
we samen met andere disciplines kunnen werken aan een patiënt-centered complete-care-model, waar elke 
discipline doet waar ze goed in zijn, maar evenzeer niet zonder elkaar kunnen. 
AXXON werkte in 2018 ook mee aan het ‘Emma-project’ dat recentelijk is gelanceerd via het Partena 
ziekenfonds waarbij de ‘cliënt’ zijn eigen gezondheidsindex kan in de gaten houden aan de hand van een 
aantal ingevoerde parameters, zowel fysiek als psychisch.  Uit deze data wordt een dashboard gegenereerd 
dat jou een overzicht van je gezondheid geeft en naar analogie met wat de stappenteller doet naar beweging, 
zal Emma jou nog beter kunnen begeleiden naar een gezonde geest in een gezond lichaam. Emma zal jou ook 
waarschuwen wanneer het tijd is om je huisarts te raadplegen. 
In de toekomst zal het gebruik van wearables ook een vlucht nemen in het kader van controle van fysieke 
status van ons lichaam, Emma zal naar alle waarschijnlijkheid ook daar gebruik van maken op korte termijn.

Ann De Zitter

Project ziekenhuiskinesitherapie
De ziekenhuiskinesitherapie is één van de vele facetten van onze beroepsgroep. Al enkele jaren zet AXXON 
ook in op deze groep. Er is gezocht naar vertegenwoordiging vanuit deze sector en binnen het bestuur 
neemt de kennis over de ziekenhuiskinesitherapie gestaag toe.
In 2018 werden de verwachtingen van de ziekenhuiskinesitherapie opgelijst en vervolgens meegenomen in 
het memorandum: erkenning via de ziekenhuiswet, een gewaarborgde kinesitherapeutische bezetting via 
normering en een uniform loontrekkend statuut zijn enkele van deze verwachtingen. Verder werd ook de 
nodige inspanning geleverd om het nieuwe loonmodel IFIC te doorgronden en waar nodig in vraag te stellen. 
Om verder te gaan dan het uiten van kritiek, zijn ook concrete voorstellen tot verbetering uitgewerkt. 
AXXON is dan ook onthaald bij Zorgnet-Icuro om deze verder toe te lichten. 
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De inspanning die geleverd werd voor de collega’s in deze sector zorgt dat de ziekenhuiskinesitherapie 
op de juiste plaats en tijd vertegenwoordigd is. We zetten ons de komende jaren dan ook in om deze 
samenwerking verder te zetten!

Mieke Vervisch

VIGeZ
Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met 
onderbouwd advies, concrete tips en kant-en-klare projecten. 
Vele van deze projecten hebben raakvlakken met de dagdagelijkse praktijk van de kinesitherapie. Vandaar dat 
AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie actief participeert in de ontwikkeling van deze adviezen en projecten. 
Door ook aanwezig te zijn op de algemene vergadering wordt AXXON op de hoogte gehouden van de 
highlights van de activiteitenkalender 2018 en vernemen we de prioriteiten voor het jaar 2019.

Vlaanderen zette in 2018 voornamelijk in op preventie zoals:
1. Wisselwerking om het sedentair gedrag tegen te gaan;
2. Proceseigenaars helpen ouderen in WZC omtrent valpreventie;
3. Evaluatie van de nieuwe voeding en bewegingsdriehoek;
4. Oprichting van de fictieve partij Gezond Leven om politici wakker te maken rondom preventie;
5. Het bewegen op verwijzing project waar collega’s te velde aan deelnemen.

Alsook werd een vooruitblik gegeven van wat komen zal in 2019:
1. Meer bewegen en minder zitten op school;
2.  Meehelpen het lokaal gezondheidsbeleid uit te stippelen en dit ook met de eerstelijnszorgraden waar 

de kinesitherapie in vertegenwoordigd is;
3. Gezonde voeding voor iedereen;
4. De ultieme veerkrachttest voor jongeren.

Jean Van Hoornweder

Vlaamse Erkenningscommissie Kinesitherapie (VECK)
De Vlaamse Erkenningscommissie Kinesitherapie (VECK) werkt in opdracht van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 
De VECK is samengesteld uit academici van elke Vlaamse universiteit, mensen vanuit de beroepsorganisatie 
AXXON, alsook mensen uit het werkveld. Vertegenwoordigers van AXXON zijn: Nicole Timmerman, Ann 
De Zitter, Dirk Verleyen en Jean Van Hoornweder.
Haar opdracht is tweeërlei: generieke erkenningsaanvragen kinesitherapie en bijzondere bekwaamheidsaan-
vragen kinesitherapie.
De VECK verwerkt de aanvragen van zowel Belgische diploma’s als buitenlandse diploma’s de beroepstitel 
van kinesitherapeut te bekomen. Wat de Belgische diploma’s betreft zijn dat dossiers op basis van een 
diploma licentiaat kinesitherapie/REVAKI/MOREKI of master REVAKI afgeleverd door een universiteit of 
hogeschool, alsook de diploma’s van gegradueerde in de kinesitherapie afgeleverd door een hogeschool. 
Afhankelijk van de datum van aflevering van diploma zal bijkomende info worden opgevraagd of zal een 
gunstig advies worden uitgebracht door de commissie aan het agentschap.
Wat de internationale dossiers betreft wordt het dossier samengesteld op basis van 

- Een motivatiebrief;
- Een kopie van de diploma’s, getuigschriften of andere bewijsstukken van de beroepsopleiding;
- Het officiële programma van de gevolgde opleiding;
- Een kopie van de identiteitskaart of paspoort;
- Een getuigschrift van goed gedrag en zeden dat minder dan 3 maanden oud is;
- Het curriculum vitae, voornamelijk over de beroepsactiviteiten en met tewerkstellingsattesten;
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- Een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door beroepsorganisatie;
-  Een attest betreffende de erkenning van beroepskwalificaties afgeleverd door de bevoegde overheid van 

het land waar het diploma werd behaald.
Wanneer het dossier volledig is, zal de VECK nakijken of het diploma academische gelijkwaardigheid bezit 
(NARIC) dan wel aan bepaalde opleidingsvereisten voldoet op basis van de opleidingsduur in ECTS en stages 
en op basis van relevante werkervaring.
Om een erkenning Bijzondere Bekwaamheid Kinesitherapie te bekomen in één van de 6 bijzondere 
bekwaamheden liggen de criteria vast op basis van ECTS, een stageperiode en een verklaring op erewoord 
met minimum 1 jaar specifieke praktijkervaring. 
De VECK heeft echter nog een derde grote opdracht, nl. de controle over “het behoud van de erkenning”. 
Elke collega met een erkenning bijzondere bekwaamheid moet binnen de vijf jaar na erkenning (startda-
tum = erkenningsdatum op het erkenningsgetuigschrift) 200 navormingseenheden in zijn of haar domein 
bewijzen, alsook 1200 uren werkervaring. Indien de collega niet aan die erkenningscriteria voldoet, kan het 
agentschap op advies van de VECK de erkenning intrekken.

Ann De Zitter & Nicole Timmerman

Beroepskwalificatiedossier kinesitherapie
Op vraag van Europa wordt gewerkt aan een EQF (European Qualification Framework) bestaande uit acht 
niveaus. Dit betekent dat naast de onderwijskwalificatie ook wordt gekeken naar de beroepscompetenties 
die iemand nodig heeft om het beroep te kunnen uitoefenen. Ook de Vlaamse regering houdt rekening met 
acht verschillende niveaus waarin een beroep kan ingeschaald worden.
Om de juiste elementen aan te brengen in dit dossier werd binnen AXXON een werkgroep opgericht 
om, samen met ambtenaren van de dienst Kwalificatie en Curriculum van de Vlaamse overheid, geregeld 
voorstellen en correcties door te voeren om tot een nieuwe en aangepaste beroepskwalificatie te komen.
In het oorspronkelijke niveau werd de kinesitherapeut nog herleid tot niveau 5. Een niveau waarin hij nog 
beschouwd werd als de “technische uitvoerder van zorgen”. In het huidige niveau wordt de actuele kine-
sitherapeut ingeschaald op niveau 7, of de uiteindelijke erkenning van een beroepsbeoefenaar met “een 
volledig autonoom functioneren met beslissingsrecht”.
Een zeer belangrijke stap voor de kinesitherapeut. Een belangrijke upgrade die o.a. van pas kan komen bij 
de functieclassificatiesystemen voor loontrekkenden maar ook bij dossiers als vrije toegang in de eersteli-
jnsgezondheidszorg. 
De Vlaamse regering heeft uitvoering gegeven aan dit besluit tot erkenning beroepskwalificatie kinesithera-
peut in 2018.

Dirk Verleyen

FVB
FVB Zorgverstrekkersoverleg
De activiteiten binnen het Zorgverstrekkersoverleg liggen AXXON nauw aan het hart. Multidisciplinaire 
samenwerking; patiënten omringen met ‘zorgteams’ waarbinnen de zorgverstrekkers optimaal op elkaar zijn af-
gestemd, zodat ze samen de ideale behandeling kunnen aanbieden is de ideale visie naar een geïntegreerde zorg.
De rol van de zelfstandige zorgverstrekker wordt te allen tijde bewaakt door het Zorgverstrekkersoverleg. 
Dit wordt ook medegedeeld en duidelijk gemaakt aan de desbetreffende ministers die verantwoordelijk zijn 
voor de gezondheidszorg.
De problematiek van de btw bij de samenwerking voor kostendelende verenigingen prijkt ook in 2018 
hoog op de agenda. De reorganisatie van de eerstelijnszorg, de oprichting van zorgraden en EL-zones wordt 
verder opgevolgd. 

Infopunt
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Via het FVB zijn we eveneens vertegenwoordigd in het Vlaams instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ).  
Naast de vertegenwoordiging in het zorgverstrekkersoverleg is AXXON ook vertegenwoordigd in de raad 
van bestuur en de algemene vergadering van FVB. 
Hieronder enkele extra toelichtingen bij een aantal kine-gerelateerde issues, waarbij AXXON nauw 
samenwerkte met het FVB.

Infopunt

GDPR binnen de kinesitherapie
Op 25 mei 2018 trad de «General Data Protection Regulation» (GDPR) in werking. Dat betekent dat elke 
onderneming die gegevens bijhoudt van klanten, personeel, leveranciers, prospecten, ... de nodige priva-
cy-maatregelen moet nemen om die gegevens te beschermen tegen mogelijk misbruik. Patiënten zijn klanten. 
Zelfstandige kinesitherapeuten hebben een ondernemingsnummer. Dus ook de zelfstandige kinesitherapeut 
krijgt te maken met deze nieuwe privacyregels.
Bij AXXON zijn we al een tijdje bezig met het dossier van de GDPR. Het FVB/Unizo voerde, o.a. op ons 
verzoek, gesprekken met de overheid om antwoorden te krijgen op onze bezorgdheid bij deze nieuwe 
regelgeving.
Axxon werkte samen met FVB/Unizo, onder begeleiding van een extern adviseur, een procedure uit voor 
onze leden. Daarna heeft AXXON uitgebreid geïnformeerd naar de kinesitherapeut in het werkveld. Leden 
konden via de website een wachtkamerposter, een voorbeeld van een privacyverklaring en een blanco ge-
gevensverwerkingsregister downloaden. Bijkomende informatie en duiding werd gegeven door het Infopunt. 

Infopunt

Enquête “Samenwerken, het nieuwe ondernemen in de zorg”
De gezondheidszorg wordt in al zijn aspecten uitgedaagd en vereist een andere samenwerking tussen de 
verschillende zorgaanbieders. Kortom, de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen staat voor de deur 
en ook voor zelfstandige zorgverstrekkers heeft de ‘vraaggestuurde zorg’ implicaties naar de realisatie 
van efficiënte en effectieve zorg. Om een geïntegreerd en persoonsgericht zorgaanbod te realiseren, is 
samenwerking noodzakelijk.
De Federatie Vrije Beroepen kreeg, in het kader van de reorganisatie van de eerste lijn, de opdracht om 
modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandige zorgverstrekkers uit te werken. Het resultaat 
kunt u lezen op onze website.
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Op de Grote Markt in Brussel verwelkomde de Federatie Vrije Beroe-
pen eind oktober 2018 overigens een diverse groep stakeholders op 
het slotmoment van het project “Samenwerken in de Zorg” dat 
ze uitvoerde met steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezond-
heid. De 108.496 zelfstandige zorgverstrekkers in ons land omarmen 
het principe van samenwerking meer dan ooit. Voor deskundig advies 
en handige tips ter zake kunnen ze nu ook een beroep doen op een 
gloednieuw stappenplan en handboek.

AXXON heeft o.a. meegewerkt aan het handboek “Samenwerken 
in de Zorg - Stappenplan en handboek voor (nog) meer 
samenwerking”. Door dit te publiceren, wensen wij onze leden ook 
te informeren rond het bestaan van deze tools voor hen die wensen te 
gaan samenwerken, voornamelijk met andere zorgberoepen.

Infopunt

Project Zelfstandigen in Zorgraden (Z²)
Een project met steun van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid gecoördineerd door het FVB in 
samenwerking met Domus Medica, VAN, AXXON, VAS, VBZV.
Zelfstandige zorgverstrekkers worden bevraagd naar hun ‘engagement’ om al dan niet betrokken te worden 
in een zorgraad. Ook kinesitherapeuten werden bevraagd. De resultaten en het besluit worden verwacht 
in 2019.

Infopunt

Afschaffing billijke vergoeding voor vrije beroepen
AXXON heeft als actief lid van FVB er jarenlang voor gestreden: vrije beroepers moeten, in tegenstelling 
tot commerciële ondernemers, geen billijke vergoeding betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal. 
De jaarlijkse individuele bijdrage mag dan wel beperkt zijn, toch bedraagt deze inning voor de sector jaarlijks 
om en bij de 1 miljoen euro. Kinesitherapeuten halen helemaal geen commercieel voordeel uit het spelen 
van muziek in hun wachtzaal. Patiënten komen immers niet voor de gezelligheid maar uit pure noodzaak 
naar de vrije beroepspraktijk. 

Dirk Verleyen
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Ondersteuning onderzoeksprojecten 

In 2018 verleende AXXON, KiK haar steun aan twee onderzoeksprojecten: 
1.  Het FWO-TBM-project “Secondary Prevention of Low Back Pain”, uitgewerkt door de Spine Research 

Unit Ghent van de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en de vakgroep Huisartsge-
neeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de Universiteit Gent.

2.  Het FWO-SBO-project “Flanders study to Develop and Test Comprehensive assessments and Com-
munication Tools to improve care (DETECCT)”, uitgewerkt door LUCAS - Centrum voor zorgonde-
rzoek en consultancy aan de KU Leuven.

Beide projecten werden echter niet geselecteerd en verkregen bijgevolg geen fondsen voor verder 
 onderzoek.

Infopunt

Congres AXXON, KiK – 21 en 22 september 2018

Op 21 en 22 september 2018 organiseerde AXXON voor zowel de loontrekkenden als zelfstandige prakti-
jkhouders een congres in de VUB te Brussel.
De loontrekkenden beten op vrijdag de spits af met een gevarieerd programma vanuit universitaire hoek 
gebracht door prof. Bautmans (“Spierzwakte bij de gehospitaliseerde geriatrische patiënt: oorzaken en 
oplossingen”), prof. Cambier (“Posturale controle en (ver)ouderen”) en prof. Hobbelen uit Nederland (“De 
kwetsbare oudere: van theorie naar praktijk”).
Daarnaast kregen de 100 aanwezigen op vrijdag naast de theorie ook praktijkvoorbeelden voorgeschoteld 
door Nienke De Vries (“Bewegen bij ouderen”), Bieke Van Deun (“Therapiemogelijkheden bij personen met 
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paratonie”) en dit aan de hand van stellingen geponeerd aan het grote publiek en door Margreet Van Dijk 
aan de hand van een workshop (“Power aan de frail”).
Alles werd afgesloten met een panelgesprek waardoor gerichte vragen vanuit het publiek aan de experts 
konden gevraagd worden. En dit tot ieders algemene tevredenheid.
Op zaterdag 22 september werd voor het tweede gedeelte van het congres gekozen voor de titel “Profes-
sionele & digitale perspectieven van de kinesitherapie in het hervormde zorglandschap”.
Het voormiddagprogramma bestond uit twee gedeelten, namelijk “Digitale toekomst van kiné-software: 
een stand van zaken” en “Professionele & digitale perspectieven in de kinesitherapie”. Dit gedeelte werd 
verzorgd door bijna alle softwareproducenten in België en de universiteiten omtrent de aanwezigheid van 
toekomstige apps voor ons werkgebied.
In de namiddag werd een onderwerp gebracht vanuit iedere specifieke beroepsbekwaamheid.
Als conclusie kunnen we stellen dat dit, gezien de vele positieve reacties, voor herhaling vatbaar is.

Jean Van Hoornweder

xw Terugblik op 2018
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xw Terugblik op 2018

Laatstejaarsstudenten 2018

Ook in 2018 heeft AXXON de kans gekregen om de verschillende opleidingen toe te spreken.
Ter gelegenheid van deze ontmoetingen wordt AXXON voorgesteld en bestaat de mogelijkheid om met 
de toekomstige jonge kinesitherapeuten van gedachten te wisselen en te peilen naar hun verwachtin-
gen.  Naar aanleiding van deze ontmoetingen worden deze laatstejaars uitgenodigd om hun gegevens ter 
beschikking te stellen in ruil voor een gratis lidmaatschap van AXXON. Op deze manier kunnen zij op een 
ongedwongen manier al een eerste keer kennismaken met AXXON en haar werking.

Het was leuk om zoveel enthousiaste kinesitherapeuten en professoren bij mekaar te zien, geestdriftig en 
collegiaal.  Allen uitkijkend naar wat de competenties van een kinesitherapeut de volgende jaren allemaal 
als arbeidsvreugde te bieden heeft. Aan hen de toekomst!
Foto: Aanwezigheid van AXXON op de diploma-uitreiking promovendi UGent (5 oktober 2018).

Infopunt & Dirk Verleyen

Aanwezigheid van AXXON op de diploma-uitreiking promovendi UGent (5 oktober 2018).
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xw Kringbesturendag 2018

Een ontbijt bij aankomst

De top van AXXON in overleg. 
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De top van AXXON in overleg. 

Naar het hart van het pittoreske Gent.

Schol! De aankomst aan  
het Vleeshuis moest  

op gepaste wijze  
worden ‘gevierd’.

Dé niet-te-ontbreken boottocht!
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Ronde 1

Een rondetafelgesprek over de toekoms-
tige invulling en rol van de kinesithera-
peut en de kinékring binnen de eerste-
lijnszones in Vlaanderen. Tijdens deze 
bespreking werden ook de resultaten 
van een enquête over de reorganisatie 
van de eerstelijnszones gepresenteerd 
aan de aanwezigen.

Ann De Zitter

Ronde 2

Het tweede luik omvatte het belonen van 
samenwerking en kwaliteit, de toegankelijkheid 
van de kinesitherapie en de financiering hiervan. 
Ook hier werden allereerst de resultaten van 
een enquête gepresenteerd, waarna er in groep 
duchtig gebrainstormd werd over nieuwe finan-
cieringsmodellen om de kinesitherapie te kunnen 
optimaliseren in de toekomst.

Ann De Zitter
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Teambuilding juni 2018

Tijdens de teambuilding werd oud-voorzitter 
Stefaan Peeters uitgebreid bedankt voor zijn 
jarenlange toewijding en engagement. Daar-
na volgde een ontspannen activiteit voor alle 
aanwezigen.

Infopunt
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45 Aangesloten kringen

In 2018 zijn er 45 kringen aangesloten. Via deze aansluiting krijgen de kringen toegang tot overlegorganen, 
informatie, eerstelijnsadvies, een uitgebreid netwerk en medezeggenschap in het beleid van AXXON, 
Kwaliteit in Kinesitherapie.

Provincie Antwerpen (11)

- K101 Z.K.G.A.
- K102 K.K.V.
- K103 W.I.K.K.
- K106 U.Z.K.R.
- K107 K.R.M.
- K109 ACHILLEUS
- K110 K.N.K.
- K111 N.A.K.
- K112 A.K.S.I.S.
- K113 K.K. Mechelen
- K114 K.D.N.

Provincie Vlaams Brabant (6)

- K201 T.K.K.
- K202 L.K.K.
- K203 AMALO
- K204 K.N.B.
- K206 K.K.Zo.
- K602 B.K.K. (Slechts tot augustus 2012- nu onder de hoede van K.N.B.)

Provincie Limburg (8)

- K301 K.K.Z.O.L.
- K302 Z.K.V.
- K303 Z.K.V.N.L.
- K304 Z.K.V.H.
- K305 K.M.K
- K306 K.K.G.S.T.
- K307 G.A.O.Z.
- K310 W.L.K.K.

xw Axxon overkoepelt kringen en leden
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Provincie Oost-Vlaanderen (12)

- K401 K.G.
- K402 K.K.M.
- K403 K.Z.K.W.
- K404 Z.K.V.B.
- K405 W.Z.K.
- K406 Kring 052
- K407 K.Z.K.D.
- K408 K.Z.K.O.
- K409 Z.O.K.
- K410 Land van Aalst
- K411 KiLoMo
- K412 K.Z.K.T.K.

Provincie West-Vlaanderen (8)

- K501 VKTielt
- K502 Z.K.I.
- K504 G.S.K.
- K505 K.K.W.
- K506 K.K.R.
- K507 K.N.W.V.
- K508 G.K.A.I.
- K509 K.V.A.K.

xw Axxon overkoepelt kringen en leden
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xw Infopunt
Medewerkers

*Vaste medewerkers
Algemeen Directeur (A.D.)
Stafmedewerker algemeen, organisatie & beleid (M.A.)
Project assistant (P.A.) 
Kine Service Representative (K.S.R.) 
Junior Kine Service Representative (J.K.S.R.) 
 

*Losse medewerker
Administrative Support Representative (A.S.R.)

Marina  
Gasten  
 A.D.

Katrien  
Vermaerke

M.A. 

Yasmina  
Bouziani
J.K.S.R.

Onthaal
A.S.R.

Caroline  
Sorgeloos

K.S.R.

Sophie 
Jans
P.A.
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In 2018 blijft Caroline Sorgeloos actief als Kine Service Representative (K.S.R.). Zij houdt zich actief bezig 
met het beantwoorden van de telefoons en de mails van onze leden. Dit vraagt een grondige kennis van 
de nomenclatuur, de conventie en alle lopende dossiers.

Zij wordt hierin ondersteund door Yasmina Bouziani als Junior Kine Service Representative (J.K.S.R.). 
Afwisselend behandelen zij samen alle telefoons en mails. Daarnaast is Yasmina ook actief betrokken bij 
het up-to-date houden van ons databestand met ledengegevens en de verwerking van de lidmaatschappen 
en online betalingen.

Aangezien het up-to-date houden van onze data alsook het actief opvolgen van ons ledenbestand en het 
bijstaan van onze leden in hun administratie enorm veel tijd vraagt, behouden wij in 2018 ook nog steeds 
de functie van Administrative Support Representative (A.S.R.). Deze wordt net als in het verleden door 
verschillende en wisselende losse medewerkers ingevuld onder het statuut van jobstudent. Voor onze 
organisatie blijkt dit de handigste en meest flexibele oplossing te zijn die bovendien ook nog budgetvrien-
delijk is. Zij nemen ook aantal vaste wekelijkse administratieve vaste taken voor hun rekening.

In 2018 blijft Katrien Vermaerke stafmedewerker Algemeen, organisatie & beleid (M.A.). Tot haar takenpak-
ket behoren o.a. boekhouding, handleiding nomenclatuur, startersbrochure, opvolging eerste lijn, onders-
teuning kringen, organisatie evenementen e.d. Zij voert deze taken uit in nauw overleg met de algemeen 
directeur. Daarnaast treedt zij op als rechterhand van de algemeen directeur en vervangt zij deze bij 
afwezigheid. 

Sophie Jans treedt in 2018 aan als Project Assistant (P.A.). Zij is verantwoordelijk voor het eerste telefo-
nische contact met de leden en helpt hen desgevallend met de algemene ledenadministratie. Daarnaast is 
zij medeverantwoordelijke voor de sociale media en de opvolging van de ABCIG’s. Qua projecten onders-
teunt zij onder andere de opleiding KineCoach, de congressen die AXXON organiseert of alles inzake de 
samenwerking met WCPT. Zij treedt ook op ter ondersteuning van de algemeen directeur in het kader 
van de logistiek en de algemene administratie.

Katrien Vermaerke, Caroline Sorgeloos, Yasmina Bouziani, Marina Gasten en Sophie Jans
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Ledenondersteuning

-  Vragen beantwoorden omtrent nomenclatuur en praktijkvoering
-  Hulp bieden bij conventie, wetgeving en andere regelgeving
-  Advies verlenen bij geschillen
-  Starters ondersteunen met alle formaliteiten
-  Leden adviseren inzake verzekering en pensioenvorming

xw Infopunt



Ledenservice

xw Infopunt
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xw Samenwerkingsverbanden
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xw Samenwerkingsverbanden
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xw Kerncijfers

Werking Infopunt

Telefoonregistratie (IN/UIT)

   CATEGORIE JAAR 2016 JAAR 2017 JAAR 2018 

Praktijk & wetgeving (NC, conventie, edm.) 1715 2341 2515
E 71 67 78
Praktijkbeheer (algemeen - admin) 831 1247 707
Economaat 108 64 67
ROB/RVT 34 31 19
Loontrekkend 4 12 17
Advertenties & interims 47 36 39
Sociaal statuut & praktijktoelage 32 145 30
Ledenadministratie 1116 968 851
Kring 82 256 222
Juridische begeleiding (BH, wanbetalers edm.) 53 31 59
Contact met Zaventem 439 420 327
PE Online 826 56 109
Algemeen 1129 1566 1325

   TOTAAL 6487 7240 6365

  TYPE JAAR 2016 JAAR 2017 JAAR 2018

Leden 3885 5086 4685
Bestuursleden 327 441 304
Niet-leden 677 318 215
Andere 1598 1395 1161
 
   TOTAAL 6487 7240 6365

  KERNRATIO’S JAAR 2016 JAAR 2017 JAAR 2018

Ratio aantal tel. leden/ledenaantal 1,05 1,00 1,17
Ratio totaal aantal tel./ledenaantal 1,75 1,43 1,59

  TELEFOONS PER PERSOON JAAR 2016 JAAR 2017 JAAR 2018

P.A. (+ A.S.R. sinds 2018)   1051
J.K.S.R. (+ A.S.R. tot 2017) 1568 1860 1796
K.S.R. 1878 2242 1529
M.A. 1767 1794 876
A.D. 1274 1344 1113
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Opmerkingen: 

Het aantal telefonische contactopnames van de M.A. (Katrien Vermaerke) is sterk gedaald dit als 
gevolg van haar nieuwe functie. 

Tot en met 2017 werden de telefoontjes van de A.S.R. bijgeteld bij de telefoontjes van de J.K.S.R. 
(Yasmina Bouziani). Vanaf 2018 worden die van de J.K.S.R. apart geteld. We zien hier dat zij het 
merendeel van de telefoontjes op zich neemt. Dit laatste is logisch aangezien de K.S.R. (Caroline 
Sorgeloos) slechts 4/5 werkt. 

Zowel op telefonisch vlak als bij de uitgaande mail stellen we een daling vast. Dit is te verklaren door 
het feit dat het jaar 2018 iets minder heftig was als 2017 in het kader van de conventieperikelen in 
het begin van het jaar.

De inkomende mail blijft daarentegen licht stijgen.

xw Kerncijfers
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Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
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KSR 1878 2242 1529
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xw Kerncijfers

Mailregistratie

  JAAR INKOMENDE MAIL

2016 24046
2017 29538
2018 31524
 
  JAAR UITGAANDE MAIL

2016 40245
2017 48386
2018 43165
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xw Kerncijfers

Wie zijn onze leden in 2018?

Leden 2018 - NL

   SOORT LID AANTAL 2018

Familie 110
Loontr. in hfdb. 150
Mixed 158
Gepensioneerde 187
Starter 2018 171
Zelfstandige hfdb. 3229

  Totaal 4005

Kringleden/provincie  
versus Totaal # LBUK

   PROVINCIE AANTAL

Antwerpen 640
Vlaams-Brabant 361
Limburg 333
Oost-Vlaanderen 722
West-Vlaanderen 543
Leden buiten kring (LBUK) 1406

   Totaal 4005
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Kringleden per provincie versus totaal # LBUK 

PROVINCIE AANTAL 
Antwerpen 645 
Vlaams-Brabant 361 
Limburg 333 
Oost-Vlaanderen 722 
West-Vlaanderen 543 
Leden buiten kring (LBUK) 1401 
TOTAAL 4005 
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Enkele financiële parameters 

TABEL WORDT NOG BEZORGD DOOR MARINA; 

Antwerpen
16%

Vlaams-Brabant
9%

Limburg
8%

Oost-Vlaanderen
18%

West-Vlaanderen
14%

Leden buiten kring 
(LBUK)

35%

KRINGLEDEN PER PROVINCIE VS. TOTAAL # LBUK

Enkele financiële parameters

   2018 INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT 

Lidgelden € 573.711,99
Andere €  76.478,52  €  139.062,38 
Kringen  €   95.000,00   
Medewerkers/Bestuur  € 326.095,89
Pro-Q-Kine  €  -
   
   TOTAAL €  650.190,51  €  560.158,27  € 90.032,24
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AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw
Beatrijslaan 39
B-2050 Antwerpen
Tel. 02/709 70 80 – Fax 03/568 16 36
info.nl@axxon.be - www.axxon.be


