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VOORWOORD
2020, OF HOE EEN “ONSCHULDIG” GRIEPJE DE 
WERELD OP ZIJN KOP ZETTE!

Er was een leven voor Covid en nu is er een leven met Covid! 

Als kinesitherapeut moesten we er mee voor zorgen dat het virus zich niet verspreidde en 
toch tegelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als zorgverstrekker opnemen.  Op 
18 maart 2020 gingen we bijna voor twee maanden in “lockdown”. Terwijl de ziekenhuizen 
overspoeld werden met Covid-patiënten, werd de courante zorg uitgesteld en mochten we 
nog enkel urgente en noodzakelijke kinesitherapeutische zorg op ons nemen. De doorstart 
van de ambulante kinesitherapie vanaf 4 mei bracht alles terug wat in beweging, maar de angst 
in de maatschappij bleef en nieuwe opflakkeringen en golven deden de zorg steeds weer 
opnieuw uitstellen.

“Business as usual” is nog steeds niet aan de orde. Ook al geeft het virus steeds meer van 
zijn geheimen vrij, de onzekerheid blijft voortduren. Een werkzaam vaccin zou de start van de 
exitstrategie inluiden. Ondertussen blijven we alert. Met naleving van de basisregels en richt-
lijnen rond veiligheid en bescherming is het mogelijk ons kinesitherapeutisch handelen onder 
strikte voorwaarden voort te zetten. Deze crisis bood ook kansen en soms groeide er iets 
positiefs. Een hechtere samenwerking, over disciplines en geledingen heen, geeft steeds meer 
visibiliteit en waardering aan onze kinesector. De triage, de schakelzorgcentra, de cohortzorg, 
de vrijwilligers, de samenwerking van kinekringen met de zorgraden en inzet binnen de ELZ’s 
zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ook opportuniteiten en innovaties zoals tele- en video-
consulten zijn versneld operatief geworden. De duurzaamheid en verdere digitalisering zijn nu 
onafwendbaar in onze sector.

Door deze crisis wordt het voor iedereen in de samenleving duidelijk hoeveel engagement 
er wel leeft in de zorgsector. Onderschat ook niet de psycho-sociale component van de 
kinesitherapie. 

Ook voor de beroepsorganisatie was het snel schakelen naar het digitale; telewerk werd de 
norm. Al onze medewerkers konden zo hun werkzaamheden veilig thuis verder zetten met 
behoudt van maximale dienstverlening naar het werkveld. 

Uitkijkend naar een verbindend en veerkrachtig 2021.

Dirk Verleyen
Voorzitter 
AXXON, Kwalitit in Kinesitherapie vzw
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PHYSICAL  THERAPY IN BELGIUM

QUALITÉ  EN KINÉSITHÉRAPIEKWALITE IT  IN KINESITHERAPIE

Nederlandstalige vleugel Frans- en Duitstalige vleugel

ONZE MISSIE
AXXON, Physical Therapy in Belgium is een professione-
le organisatie voor en door kinesitherapeuten in België. 
AXXON heeft tot doel de belangen van het beroep te 
behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen en te verde-
digen. AXXON wil de kinesitherapeuten informeren en 
adviseren.

Wij trachten binnen onze organisatie:

 – de plaats van de kinesitherapie in de gezondheids-
zorg te waarborgen

 – de wetenschappelijk gefundeerde zorg te promo-
ten

 – de beroepsverdediging en het imago van de 
kinesitherapie te versterken

 – de kinesitherapeut in zijn beroepsproblematiek te 
ondersteunen

ONZE VISIE
AXXON 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 organiseert zich in sectoren en kinesitherapeu-
tenkringen. Zo kan een representatieve vertegenwoordi-
ging in de gezondheidszorg (eerste, tweede en derde lijn) 
gegarandeerd worden in alle regio’s. 

AXXON, PHYSICAL 
THERAPY IN BELGIUM

WIE IS AXXON VZW?
De nationale koepel van AXXON, Physical Therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 septem-
ber 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. 

Op 6 oktober 2009 werd de Franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht, gevolgd door de 
Nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober 2009. 

AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 5.000 à 6.000 leden, die ook lid kunnen zijn van een lokale kring. 
AXXON bestaat dus uit 3 onderling coördinerende delen:
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WERKGROEP PLANNINGS-
COMMISSIE
Deze werkgroep, samengesteld uit academici en  
kinesitherapeuten uit het werkveld, stelde in 2020 een 
advies samen. 

Dit advies, uitgebracht op 20 oktober 2020 door de 
Planningscommissie Medisch Aanbod, is gebaseerd op 
de verschillende werkzaamheden en rapporten van de 
Commissie: “Kinesitherapeuten op de arbeidsmarkt 
2004-2016”. Een basisscenario kinesitherapie 2016 – 
2041 werd ontwikkeld om de balans tussen het aantal 
kinesitherapeuten en de zorgnoden van de bevol-
king te onderzoeken voor de periode 2016-2041. Als 
uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de  
historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het 
PlanKad-rapport “Kinesitherapeuten op de arbeidsmarkt 
2004-2016”, gehanteerd. Een planningsmodel wordt 
gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod 
aan kinesitherapeuten ten opzichte van de toekom-
stige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het 
aanbod aan kinesitherapeuten houdt rekening met de 
“voorraad” aan actieve kinesitherapeuten de “instroom” 
(nieuw gediplomeerden in België, of kinesithera- 
peuten opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom”  
(overlijdens, pensionering).  

De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal  
individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijds-
categorie en geslacht) en op de gegevens van de 
Ziekteverzekering. Het basisscenario geeft een beeld 
van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor  
kinesitherapeuten er “kan” uitzien “bij onveranderde 
omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Naast het basisscenario werd ook een alternatief  
scenario kinesitherapeuten 2016-2041 opgesteld. Hierbij 
wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de 
werkzaamheden van kinesitherapeuten naar preventie-
gerichte kinesitherapie, verruiming van de werkzaam-
heden door vergrijzing, toename door verhoging van 
chronische aandoeningen. Er wordt ook rekening  
gehouden met daling van de vraag naar  
kinesitherapeutische behandelingen door toename van 
gezondheidsbewustzijn, leefstijl en bewegingspromotie 
door de overheid bijvoorbeeld. 

De leden van de Planningscommissie hebben hun 
visie geformuleerd op hoe de toekomstige populatie  
kinesitherapeuten er zal uitzien, aan de hand van een 
projectiemodel op basis van historische trends en 
rekening houdend met onder meer de veroudering van 
de populatie en de verbreding van de competenties. 

Daarnaast zijn er een reeks nieuwe hypotheses  
ontwikkeld over de evolutie van het beroep en de 
vraagontwikkelingen in de toekomst, met de bedoe-
ling de minister een inkijk te geven in mogelijke trends 
gesteund op beschikbare informatie en gewogen  
schattingen.

WERKGROEPEN EN 
PROJECTEN

Luk Dieleman, Ann De Zitter
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WERKGROEP PREVENTIE IN NAUWE 
SAMENWERKING MET GEZOND LEVEN 
Kwetsbaarheid kan beschouwd worden als een voorstadium van ernstige gezondheidsproblemen, geassocieerd met 
vergrijzing, chronische ziekten en multi-morbiditeit, polyfarmacie. 

Aan de oorzaak van kwetsbaarheid liggen een aantal factoren waaronder spierzwakte, afname van loopsnelheid en gebrek 
aan lichaamsbeweging. Hier is de link met fysieke activatie snel gelegd en is de kinesitherapeut de aangewezen zorgver-
strekker om de kwetsbaarheid te keren en liefst in een vroeg stadium, deel uitmakend van een integraal zorgpad.

Algemeen moet meer ingezet worden op preventie van belangrijke determinanten van chronische ziekten zoals roken, 
slechte voedingsgewoonten, alcoholgebruik en onvoldoende lichaamsbeweging. Daarenboven is de psychosociale context 
belangrijk: het aantal depressies en langdurige vermoeidheid spelen een grote rol in deze problematiek. 

Gezond zijn en gezond blijven draagt bij aan het welzijn van de individuen en mogelijkheden tot participatie in de 
maatschappij. Investeren in preventie is een maatschappelijk proces waar wij met veel stakeholders dienen samen te 
werken. Samenwerkingsverbanden met Gezond Leven, de LOGO’s en de ELZ met het oog op vroeg-detectie van kwets-
baarheid biedt een enorme meerwaarde.

Hier wil AXXON een steentje bijdragen door preventie op de kinesitherapeutische kaart te zetten. Enerzijds samen-
werkingen met andere organisaties faciliteren en anderzijds de individuele kinesitherapeut de weg laten vinden naar 
interessante acties, preventie-info, wetenschappelijke artikels, …

Er werd in 2020 een convenant opgesteld tussen Gezond Leven en AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie om de samen-
werking te stimuleren en preventie onder de aandacht te brengen bij de kinesitherapeuten.

Ann De Zitter, Jean Van Hoornweder, Baldwin Sondervan 
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BEWEGEN OP 
VERWIJZING
Ook in 2020 werkte AXXON verder mee aan het project 
Bewegen Op Verwijzing. Ondertussen heeft de overheid 
beslist om in 2021 hiermee nog verder te  gaan.  BOV helpt 
mensen met een verhoogd gezondheidsrisico op weg 
naar een actiever leven door middel van professionele 
coaching en een beweegplan op maat. Bewegen is 
op de dag vandaag belangrijker dan ooit en blijft een 
opportuniteit binnen het vernieuwd verdienmodel 
voor kinesitherapie binnen en buiten het RIZIV. 
Kinesitherapeuten zijn als bewegingstherapeuten het 
beste geplaatst om deze preventieve taak op zich te nemen. 

Vanuit de werkgroep Preventie wordt de evolutie en de 
verdere uitrol van het project bijgevolg nauw opgevolgd. 
Met Gezond Leven werd reeds meermaals overlegd om te 
kijken hoe we het project Bewegen Op Verwijzing vanuit 
het kinesitherapeutisch werkveld verder mee kunnen 
ondersteunen. Er werd oa. een peerreview ontwikkeld 
om BOV meer onder de aandacht te brengen bij de 
lokale kringen. Op de website van AXXON is er binnen 
de tak Preventie een pagina ontwikkeld waarop alle 
verdere info over het project kan teruggevonden worden. 

BELGIAN CANCER 
BAROMETER
In opdracht van ‘The Belgian Foundation Against Cancer’ 
met als coördinator Sciensano werd in 2020 een  
epidemiologisch state-of-play van de begeleiding  van 
kankerpatiënten op poten gezet waarbij de betrokken 
organisaties (Vlaamse & Waalse universiteiten, patiën-
ten, beroepsorganisatie, Kom Op tegen Kanker, KCE…) 
werden geconsulteerd. Doel is om een politiek en epide-
miologisch state-of-play van kanker in België te voorzien. 

Noden en gaps in deze in kaart te brengen en de interna-
tionale richtlijnen voor oncologische zorg te integreren 
in een nieuwe richtlijn op Belgische maat.
Vijf thema’s werden uitgewerkt in verschillende  
werkgroepen : 
• gezondheidspromotie en primaire preventie 
• kankerscreening en vroegdetectie
• diagnose van kanker en behandeling
• survivorship en rehabilitatie
• palliatieve zorg

AXXON neemt deel aan een aantal van deze werk- 
groepen. Het volledige rapport zal beschikbaar zijn vanaf 
23/04/21.

CONVENANT WVVK
In 2020 werd een convenant getekend tussen 
enerzijds AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie (KiK) 
en de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse 
Kinesitherapeuten anderzijds. 

AXXON, KiK en WVVK brengen de wetenschap en 
EBP op een toegankelijke manier naar het werkveld van 
de kinesitherapie (alle sectoren en deeldomeinen) met 
rechtstreekse linken naar mekaars website.

Op die manier willen beide partijen kinesitherapeuten 
inspireren en motiveren naar het “to-be” van de gezond-
heidszorg met focus op de rol en competenties van de 
kinesitherapie in het realiseren van gezondheidswinst op 
bevolkingsniveau.

Er wordt gestreefd naar integriteit in de wetenschapsbe-
oefening en samenwerking in mono- of interdisciplinaire 
onderzoeksprojecten op basis van structureel overleg.
Dit alles in een onafhankelijkheid van bestuur met 
respect voor mekaars integriteit en autonomie. 

KINECOACH
Het KineCoach®-opleidingsprogramma is opgestart 
vanuit een gemis in het werkveld aan specifieke  
behandelprogramma’s bij cardiale patiënten, obesitas bij 
kinderen, adolescenten en volwassenen, diabetes-type 
II-begeleiding en behandeling van oncologische patiënten. 
De cursussen worden gegeven door academici van onze 
verschillende Vlaamse universiteiten, naast medewerkers 
van het Cédric Hèle-instituut en Kom Op Tegen Kanker. 

Je kan voor deze cursussen inschrijven na het volgen van 
de basismodule ‘beweging en gezondheid’, waar inspan-
ningsfysiologie, trainingsleer edm aan bod komen. In de 
aanpak van deze pathologieën is de gemeenschappelijke 
noemer ‘beweeg- en leefstijladvies’ waar gesuperviseer-
de bewegingstherapie cruciaal is. 
De collega’s die slagen in deze basisopleiding krijgen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende 
vervolgmodules. 

Deze leveren uiteindelijk het label ‘KineCoach®’ op 
waardoor zij optreden als referentie-kinesitherapeuten 
in deze specifieke pathologie-groepen. 

In 2020 werden de opleidingen noodzakelijkerwijs 
digitaal georganiseerd. 

Ann De Zitter

Baldwin Sondervan

Ann De Zitter

Dirk Verleyen
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WERKGROEP WZC: VERLONING EN OPWAARDERING
De werkgroep beleid loontrekkenden WZC bestaat reeds enkele jaren, en wordt vanuit de RvB opgenomen door Jean 
Van Hoornweder. De Raad van Bestuur van AXXON, KiK besliste in het najaar van 2020 om een kerngroep te instal-
leren waarbij een expertfunctie werd toegevoegd. Deze wordt ingevuld door Lien Van Tilborgh.  Zodoende neemt de 
werkgroep een nieuwe start waarbij de continuïteit wordt verzekerd.

Om de voorstellen, documenten en projecten naar de RvB af te toetsen wordt in eerste instantie beroep gedaan op 
Chris Callant en Jef Kestens, die fungeren als klankbord en bovendien zorgen voor de praktische dagdagelijkse onder-
steuning. In uitbreiding wordt ook de ABCIG Kinesitherapie bij Ouderen geconsulteerd gezien de nauwe link tussen 
beleid en kwaliteit.

Uit de drie actieve maanden in 2020 kunnen we volgende realisaties meenemen:

1. Het organiseren van een wetenschappelijke activiteit onder discussie-vorm in december 2020. Onderwerp: De 
impact van Covid-19 voor kinesitherapeuten werkzaam in een woonzorgcentrum.

2. Voorstelling van het jaarplan 2021 op de RvB van  AXXON, KiK met volgende belangrijke punten: 
• Vanuit het memorandum: het verder uitdragen van het gedragen functieprofiel en het verderzetten van de 

procedures rond een correcte verloning.
• Het ontwikkelen van een community en een communicatieplan voor alle kinesitherapeuten werkzaam in instellingen.  

Hierbij wordt actief deelgenomen aan de werkgroep communicatie instellingen.
• Het ontwikkelen van acties om enkele belangrijke bestaande ‘pijnpunten’ onder de aandacht te brengen, waaronder:
 - ROB behandelingen uitgevoerd door loontrekkenden RVT statuut
 - De samenwerking (of net niet) met ergotherapeuten
 - De ondersteuning van in het Memorandum gestelde eisen: normering binnen de woonzorgcentra, plaats van  
  de kinesitherapeut in het organigram en de verloning.
• Het aanleggen van een database (contactlijst) van kinesitherapeuten met interesse voor kinesitherapie bij ouderen 

en van alle Vlaamse WZC, zodat gerichte communicatie kan plaatsvinden.
• Voorbereiden van een dossier voor overleg met het kabinet van minister Beke (Agentschap Zorg en Gezondheid) 

en stakeholders in de ouderenzorg in Vlaanderen.

Jean Van Hoornweder
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WERKGROEP ZIEKENHUIZEN: PROJECT POSITIONERING  
EN NORMERING
In het voorjaar van 2020 werden voorbereiding getroffen rond de opstart van een nieuwe werkgroep rond kinesitherapie 
binnen het ziekenhuis. Bij de uitbreiding van de Raad van Bestuur in augustus van dit jaar werden 2 mensen toegevoegd 
met een grote focus op deze doelgroep. Een maand later, in september, werd officieel van start gegaan met de werkgroep 
“Kinesitherapeuten werkzaam binnen de ziekenhuizen” of kortweg “WG Ziekenhuizen”. 

De kern van deze werkgroep bestaat uit 3 leden binnen de Raad van Bestuur van AXXON KIK: 
• Jean Van Hoornweder (ondervoorzitter) 
• Gert Lambrecht (Lid van de Raad van bestuur) 
• Jonathan Hooft (Expert Ziekenhuizen) 

Het doel van deze werkgroep is die van verbindingsofficier. Enerzijds wil ze het beleid van AXXON versterken door 
de nodige aandacht te vestigen op de leefwereld en realiteit van onze collega’s binnen de ziekenhuizen. Anderzijds wil 
zij initiatieven nemen om dit belangrijk deel van de collega’s duidelijk te maken dat de beroepsvereniging ook voor hen 
een belangrijke partner is in hun beroepsleven.  Concreet is het de bedoeling om de stem van de kinesitherapeut in het 
ziekenhuis structureel te verankeren in de werking van AXXON. Een stem die breedgedragen en respresentatief is voor 
dit werkveld. 
Om dit doel te bereiken werden tussen september en december reeds enkele projecten op de rails gezet. 

1. Twee Peer Reviews (december 2020) waarin collega’s uit de ziekenhuizen maar ook de periferie in discussie 
konden gaan over de rol van de kinesitherapeut binnen het multidisciplinaire team, de samenwerking met andere  
zorgberoepen of collega’s buiten het ziekenhuis, werkdruk en verloning. 

2. Het lanceren van een onderwerp voor masterproeven om het werkveld te verkennen: Hoeveel kinesitherapeuten 
werken in een ziekenhuis? Hoe zijn hun werkomstandigheden? Wat loopt goed en wat moet beter? Deze verkenning 
moet nog meer inzicht geven en is een aanzet voor de strijdpunten van de komende jaren. 

3. Er wordt vorm gegeven aan een communicatiestrategie om onze collega’s beter te bereiken. We willen hen beter 
kunnen informeren maar vooral een open dialoog starten. Er worden intiatieven gestart om in de toekomst betere 
communicatie in beide richting mogelijk te maken. 

Dit zijn allen voorzetten die in 2021 een concrete uitwerking zullen krijgen. 

Jean Van Hoornweder, Gert Lambrecht, Jonathan Hooft
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FVB
De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is dé representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije 
beroep.

• Staat in voor de belangenbehartiging van de diverse vrije beroepen.
• Facilitering van samenwerking tussen beroepsorganisaties van vrije beroepers.
• Vrije beroepers kunnen er terecht voor activiteiten en opleidingen op maat.
• Adviseren en begeleiden vrije beroepers rond diverse thema’s en uitdagingen.
• Publiceren een ledenmagazine en nuttige naslagwerken voor vrije beroepers.
• Bundelen jaarlijks de belangrijkste statistische gegevens over vrije beroepen.

Het beleid van de Federatie Vrije Beroepen wordt uitgestippeld door de vertegenwoordigers van de leden in de Algemene 
Vergadering, Raad van Bestuur en Directiecomité.
Voor meer informatie kan u onder meer terecht in de laatste jaarverslagen.
  
AXXON, KiK is vertegenwoordigd door Dirk Verleyen in de RvB en AV van het FVB. 
De Federatie Vrije Beroepen tracht een positieve invulling te geven aan het begrip “vrij beroep” en richt zich tot alle 
zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken:
• de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;
• dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;
• de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid;
• de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze : de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van  

zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;
• de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij   

wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garan-  
deren en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever,    
cliënt of patiënt.

Los van de vraag welke beroepen wel of niet een vrij beroep zijn, is sinds 1 november 2018 duidelijk bepaald dat ook 
vrije beroepers een “onderneming” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Omdat vrije beroepers bepaalde 
kenmerken vertonen die een klassieke onderneming vaak niet bezit, zijn zij voor een aantal zaken onderworpen aan een 
aangepaste benadering.

KMO-ADVIES MARKT ‘ONDERNEMERS OP EEN 
KRUISPUNT’
In 2020 organiseerden UNIZO, Integraal vzw, Liantis en Overnamemarkt in samenwerking met verschillende  
beroepsorganisaties, waaronder AXXON, twee KMO adviesmarkten. 

Deze  zijn opgebouwd rond ‘sleutelmomenten van het zelfstandig ondernemen’.  De focus ligt op het overlaten, verkopen 
of overnemen van een zaak (fiscaal & juridisch advies bedrijfsoverdracht, waardebepaling zaak, personeelsproblematiek, 
financiering, steunmaatregelen & subsidies,…) én op ‘eindeloopbaanproblematieken’ zoals starten, groeien, successie- 
& financiële toekomstplanning, (einde)loopbaanbegeleiding, pensioenregeling voor zelfstandigen, mogelijkheden verder 
werken of herstarten na pensioen, eigendom- & vastgoedadvies, uitkeringen & ziekteverzekering, ...

De bedoeling van deze Adviesmarkten is over 13 verschillende deelthema’s het nodige gepersonaliseerd advies te bieden 
aan de bezoekende zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen.  De deelnemers kunnen te rade gaan voor individueel 
advies bij meer dan 30  praktijkexperts afkomstig uit  partnerorganisaties met diverse disciplines. 

De fysieke avonden, initieel georganiseerd in mei 2020 werden corona-proof digitaal uitgewerkt onder de vorm van een 
webinar in december 2020 en januari 2021.

Dirk Verleyen

Dirk Verleyen
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OZZ
Het OZZ (Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers) is een overlegplatform waarbij de meeste sectoren met zelfstandige 
zorgverstrekkers structureel maandelijks overleg plegen.
Voor AXXON, KiK volgen Dirk Verleyen (effectief) en Peter Bruynooghe (plaatsvervangend) dit overleg op. 
 
De sterke punten van het huidig overleg OZZ zijn: 
• Netwerking: met de andere zorgberoepen en het netwerk dat UNIZO heeft in tal van overheidsorganen 
• Stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen de zorgberoepen 
• Obstakels van andere zorgberoepen leren kennen en begrijpen, inclusief gemeenschappelijke standpunten onder-

bouwen en solidariteit versterken waar nuttig en mogelijk 
• Maandelijkse update over RIZIV aangelegenheden 
• Formuleren beroep overstijgende problemen en eisen 
• UNIZO Service: richtlijnen GDPR, BTW, startersgidsen, …
• Grote groep dus grotere daadkracht + contacten met andere vrije beroepen
• Vertrouwensband binnen OZZ betreffende vertegenwoordiging

Besproken issues in 2020
• Nieuwe definitie “vrije beroepen” + opvolging
• Stavaza en opvolging klankbordgroep sociale kaart
• Opvolging projectgroep “zorgcoördinatie en casemanagement”
• Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (VRWVG) : stand van zaken, opvolging vraag naar input over 

administratieve lasten en/of inzet ICT & technologie, …
• Opvolging Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)
• Opvolging activiteiten Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen Actoren in de Zorg 

(VASGAZ)
• Opvolging zorgstrategische planning
• Federale regeringsvorming : stand van zaken en opvolging
• Signalen van toenemende agressie tegen zorgprofessionals!
• BTW : opvolging van arrest Grondwettelijk Hof (05/12/2019)
• Opvolging Evenredigheidsbeoordeling beroepsreguleringen + ontvangst op kabinet MDB
• Zelfstandigen in Zorgraden : opvolging (disseminatie en inspirerende voorbeelden)
• Project “lokale betrokkenheid van zorgverstrekkers” in de ELZ’s 
• Opvolging “Uitvoeringsbesluiten kwaliteitsvolle zorg”!
• Opvolging coronacrisis! 
• Opvolging/bespreking/advies Covid-19-maatregelen (overbruggingsrecht, 7dagen-problematiek, compensatiepremie, 

quarantaine en isolatie, verschillen tussen gewesten, schakelen naar online-activiteiten, accrediteringsvoorwaarden 
herbekijken, meerkost zorg tijdens Covid-crisis, coronasupplementen, mondmaskersaga, waarschuwing “uitstel van 
niet-dringende zorg”, zorg op afstand (tele en videoconsult), triage- en schakelzorgcentra, testing, exitstrategie, 
opstart vaccinatiecampagne, …)

• Opvolging en stavaza Vivel + zorgregio’s
• Webinars
• …

Dirk Verleyen
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SOCIALE KAART
(DYNAMISCH KADASTER) 

Het doel van de sociale kaart : elke burger heeft het recht om 
geïnformeerd te worden over het Vlaamse zorgaanbod. De 
sociale kaart verzekert dat recht.

De sociale kaart wordt ontwikkeld door het Vlaams Agentschap, 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voorlopig 
kunnen KB78’ers via e-ID inloggen waarbij door middel 
van e-Health & de CoBRHA-databank de basisidentificatie-
gegevens overgenomen worden uit authentieke bronnen.  
De zorgverstrekker kan dan zelf contact- en werkingsgegevens 
aanvullen. 

Vanaf medio 2021 komt DWVG met een nieuwe versie waarbij 
zoveel mogelijk authentieke bronnen zullen gebruikt worden. 
Wat kinesitherapeuten betreft zullen dat gegevens uit e-Health 
(controle KB78), CoBRHA (RIZIV, FOD, Vlaamse Overheid, te 
wijzigen via www.uppad.be), PQK,… zijn. 

De sociale kaart zal enkel die zorgverstrekkers opnemen die 
vastgelegd zijn in de KB78-wetgeving, minimaal aangevuld met 
osteopaten, klinische seksuologen, tabakologen, Bewegen-op-
Verwijzing-coaches en eventuele andere preventieve gezond-
heidswerkers op vraag van Agentschap Zorg en Gezondheid, 
waarbij een objectief kwaliteitscriterium kan gehanteerd 
worden.

De betrokken partijen bij dit project zijn naast het ‘team 
SoKa’ van DWVG die zorgen voor de algemene inhoud en 
technische coördinatie, handleiding en instructiefilmpjes ook 
de Zorgraden ELZ die zullen instaan voor sensibiliseren en  
communiceren over zorgaanbod in SoKa via vormingen, 
infoavonden, … Regionale/lokale initiatieven opzetten i.s.m. 
team Sociale Kaart.

Ook de beroepsverenigingen zullen een taak krijgen, namelijk 
sensibiliseren en communiceren over gebruik van de SoKa bij 
hun leden en hun leden aansporen om gegevens aan te vullen 
en actueel te houden. 

Voor VIVEL bestaat de taak omtrent de SoKa uit een  
brugfunctie tussen het team SoKa, zorgraden en  
zorgberoepen opstellen, naast expertise over gezondheidszorg-
beroepen inbrengen bij het team SoKa. En last but not least : 
de VIVEL communicatie- en netwerkkanalen gebruiken om de 
sociale kaart bekend te maken. 

AXXON, KiK heeft in overleg met de sociale kaart een matrix 
afgesproken waarin de admin-gegevens en typische kiné- 
praktijkcompetenties éénduidig gecommuniceerd kunnen 
worden.

Dirk Verleyen
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ELZ – REGIONALE ZORGPLATFORM MET PARTNERS
De zesde staatshervorming gaf de gemeenschappen vanaf 2014 bijkomende bevoegdheden, onder andere op het vlak 
van de organisatie van de eerstelijnszorg. Dit was de aanleiding voor een grondige hervorming waarbij twee belangrijke 
perspectieven werden geïntegreerd: enerzijds de samenwerking in een team rond en met de persoon met een zorg- en 
ondersteuningsnood en anderzijds de populatiegerichte verantwoordelijkheid gericht op verbetering van toegankelijk-
heid en kwaliteit van de eerstelijnszorg voor de bevolking van de eerstelijnszone 

Concreet zijn er nu 60 eerstelijnszones opgericht om het werk van de lokale overheden en de zorg- en hulpverleners 
beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger/patiënt centraal staat 
en die toegankelijk is voor iedereen. 

De zorgraad is het bestuursorgaan van de eerstelijnszone en verenigt een mix van vertegenwoordigers uit de clusters 
gezondheid, welzijn en lokale besturen, aangevuld met een aantal extra mandaten. De kinesitherapie is in deze scope een 
‘verplichte partner’ in de cluster gezondheid omwille van haar belangrijke bijdrage aan het welzijn van de patiënt. 

DE OPDRACHTEN VAN DE ZORGRADEN :
A) Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam:
- Aanbieden van ondersteuning bij de coördinatie van complexe en chronische zorg;
- Zorgen voor interdisciplinaire samenwerking;
- De personen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders (mantelzorgers en vrijwil-
ligers) betrekken als volwaardige partner in de zorg.

B) Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: zorgen voor informele en buurtgerichte 
zorg door:
- Ondersteuning van het lokaal sociaal beleid (afstemming van de lokale sociale hulp- en dienstverlening);
- Ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal;
- Samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren.

C) Op het niveau van de eerstelijnszone:
- Zorgen voor een goede analyse van vraag en aanbod en voorstellen uitwerken voor een betere afstemming 
(‘populatiemanagement’);
- De zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren;
- Vorming aanbieden;
- Het klachtenbeleid ondersteunen;
- Digitale gegevensverwerking en een actuele sociale kaart stimuleren;
- Signalen oppikken en oplossingen voorstellen.

D) Op regionaal en Vlaams niveau:
- Overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod;
- Medewerking verlenen aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid;
- Meewerken aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen.

Het agentschap heeft een concrete piste om de zorgberoepen te ondersteunen in 2020, onder meer via de beroeps-
vereniging AXXON, KiK. 

In oktober 2020 organiseerde AXXON samen met het Vlaams ApothekersNetwerk en andere beroepsorganisaties 
een webinar waar de huidige innovaties binnen de eerstelijnszorg werden toegelicht vanuit de overheid, het perspec-
tief van de eerstelijns-zorgverstrekker en rond de meerwaarde van de zorgraden binnen de eerstelijnszones. Sprekers 
waren ondermeer Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid en armoedebestrijding, Caroline Verlinden, direc-
teur Vlaams Instituur Voor Eerste Lijn. Voor de kinesitherapie getuigde Jan Tessier, over de meerwaarde van integratie 
van zorg in de eerste lijn, waar de klemtoon ligt op samenwerking met als doel de levenskwaliteit van de burger te 
promoten.

Dirk Verleyen
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In het huidig Vlaams regeerakkoord, onder de hoofding ‘Kwalitatieve eerstelijnszorg’ (p. 106) 
staat het volgende: “De regering erkent het belang van zelfstandigen en vrije beroepen in de 
realisatie van kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste 
lijn. Ze waakt erover dat in de hervormingen voldoende aandacht gaat naar hun noden en 
uitdagingen.” 

De eerste stenen voor de huidige hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg werden 
in 2010 gelegd in functie van de resultaten van de eerste eerstelijnsgezondheidsconferentie. 
De zesde staatshervorming gaf de gemeenschappen vanaf 2014 bijkomende bevoegdheden, 
onder andere op het vlak van de organisatie van de eerstelijnszorg. Dit was de aanleiding 
voor een grondige hervorming. Het eindresultaat werd gepresenteerd onder de vorm 
van een beleidsvisietekst op de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017. In deze tekst 
werden twee belangrijke perspectieven geïntegreerd: enerzijds de samenwerking in een 
team rond en met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en anderzijds de  
populatiegerichte verantwoordelijkheid gericht op verbetering van toegankelijkheid en 
kwaliteit van de eerstelijnszorg voor de bevolking van de eerstelijnszone. 

PROJECTOPDRACHT 
Het agentschap Zorg en Gezondheid wil vanaf 2020 de beroepsgroepen die actief zijn in 
de eerstelijnszorg ondersteunen zodat zij zich kunnen voorbereiden op en meewerken aan 
de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Voor de kinesitherapeuten is de beroepsvereniging, 
AXXON, KiK in dit verband aangesproken.  

Als eerste opdracht denkt het agentschap aan: 
• De uitbouw van een professionele lokale werking van de beroepsgroep; 
• De vertegenwoordiging van de beroepsgroepen in de zorgraden (informatiedoorstro-

ming, betrokkenheid, actieve participatie, …); 
• Een grondige kennis bij elke zorgaanbieder van het zorgaanbod. 

Het agentschap wil een rechtstreekse ondersteuning geven aan AXXON. De looptijd 
van het project is 1 jaar. Na evaluatie zal beslist worden hoe de beroepsgroepen verder  
ondersteund kunnen worden. 
Voor de beroepsvereniging wordt dit een uitdaging waarbij we een business case  
uitwerken via het SMART-principe om tot de gewenste resultaten te komen. De strategie en de  
operationele en organisatorische uitgangspunten zullen het projectresultaat mee vorm en 
inhoud geven. Deze punten zijn: 

• De verdere professionele uitbouw van onze lokale werking via de bestaande  
kinekringen; tevens inzetten op nog op te richten kinekringen om de volledige geografi-
sche dekking van Vlaanderen te voltooien; 

• De betrokkenheid, de actieve participatie en informatiedoorstroming versterken 
bij onze gemandateerde kinesitherapeuten in de zorgraden, gezondheidscluster,  
werkgroepen … in functie van de ELZ; 

• Het ontwikkelen en in stand houden van de kennis aangaande het beschikbare zorgaan-
bod, incluis het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. 

PROJECTVOORSTEL ‘ONDERSTEUNING LOKALE 
WERKING ZORGBEROEPEN’ Dirk Verleyen
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De kinesitherapeuten leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan de persoon met een zorgnood. Zowel binnen 
de eigen praktijk, als bij de mensen thuis, verhogen zij de kwaliteit van leven van personen met lichamelijke noden. 
De kinesitherapeut richt zich dan ook vooral op het menselijk bewegen in een context van een gezond functioneren. 
Samen met de persoon probeert hij de lichamelijke mogelijkheden en activiteiten van de persoon te bevorderen. De  
kinesitherapeut draagt ook bij aan de preventieve gezondheidsdoelstellingen (bv. valpreventie, strijd tegen sedentarisme). 
Een rol die steeds belangrijker wordt in een verouderende maatschappij, waarin men in afnemende mate beweegt.

De inrichting van het project, de methodologie, de coördinatie, het projectteam en stuurgroep, het tijdspad en de  
deliverables, KPI’s, budget, staan in het projectvoorstel beschreven en zijn goedgekeurd bij het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid en het kabinet Beke.

MKO UITGEROLD
Kinesitherapie gebeurt vandaag nog steeds op voorschrift van een arts of een tandarts, wat niet wegneemt dat patiënten 
steeds meer rechtstreeks de weg naar de kinesitherapeut vinden. Door de toenemende vraag naar bewegingsadvies, 
ergonomie en preventie zet de kinesi- therapeut zich anders in de markt. Daarenboven stijgt de mondigheid van de 
patiënten.  We merken dat zij meer en meer zelf graag aan het stuur zitten in de keuze en toegang tot de gezondheidszorg. 

Een samenwerking van Huis voor Gezondheid (Brussel), Domus Medica en AXXON resulteerde in de  
geboorte van het Medisch Kinesitherapeutisch Overleg: een peer review over de communicatie tussen huisarts en  
kinesitherapeut met als doel om zorgverstrekkers uit dezelfde buurt beter te laten samenwerken.

Hoe en via welke weg en wanneer elkaar bereiken, wat zijn de verwachtingen bij verslaggeving, wat zijn de issues bij 
het voorschrift, wat betekenen die bijzondere bekwamingen, hoe pakken we preventie binnen de zorg aan … Allemaal 
thema’s die besproken worden, aangevuld met enkele casussen om de interactie nog te bevorderen.

Het MKO werd in 2020 afgerond en kan vanaf maart 2021 door zowel huisartsen als kinesitherapeuten georganiseerd 
worden. Dit overleg kan een grote meerwaarde zijn in de relatie arts - kinesitherapeut, en zeker in de aanpak naar de 
geïntegreerde zorg. Professioneel overleg is essentieel om samenwerking en vertrouwen tussen beroepsgroepen te laten 
groeien. Via casuïstiek moet het mogelijk zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Concreet: het MKO overal in de eerstelijnszones initiëren en structureel verankeren. Door middel van een  
gezamenlijke peer review wordt een samenwerking tussen huisarts en kinesitherapeut bevorderd.

Ann Coppé
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VIVEL
VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat 
sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de 
Vlaamse Overheid als eerste en enige partnerorganisatie 
voor de eerste lijn. Samen met alle actoren van de eerste 
lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke 
burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. Hiervoor 
brengen VIVEL kennis en expertise samen op het vlak 
van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, 
rehabilitatie en palliatie. Op Vlaams niveau is VIVEL het 
centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog 
van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. 
VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de 
ontwikkelingen in zorg en welzijn en versterkt de 
zorgraden zodat zij efficiënt en doelgericht de noden 
van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen, 
tegelijk verleend VIVEL de overheid strategisch advies 
voor een optimaal eerstelijnsbeleid. 

VIVEL is een gezamenlijk initiatief van:  zorg- en welzijn-
sactoren, vertegenwoordigers van patiënten, gebruikers 
en mantelzorgers, expertisecentra,  lokale besturen. 
AXXON, KiK is in de RvB en de AV van VIVEL vertegen-
woordigd door Dirk Verleyen en dit binnen de cluster 
zorg vanuit het OZZ FVB.

VIVEL wil bijdragen aan de “Quadruple Aim”:  
4 doelstellingen voor de zorg 
1. Verbeteren van de zorg en ondersteuning zoals die 

door het individu wordt ervaren; 
2. Verbeteren van gezondheids- en welzijnstoestand 

op bevolkingsniveau met bijzondere aandacht voor 
toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid; 

3. Het realiseren van meer “waarde” op het vlak van 
gezondheid en welzijn met de ingezette middelen; 

4. Ervoor te zorgen dat professionelen in de zorg hun 
werk op een goede en duurzame manier kunnen 
doen. 

Acties en timing werden in het actieplan 2019-2020 
gedefinieerd, maar er werd eveneens aangegeven dat als 
opstartende organisatie in een zorglandschap in volle 
transformatie, VIVEL flexibel, proactief en innovatief 
moet inspelen op de noden uit het werkveld. In 2020 
werd die flexibiliteit extra op de proef gesteld bij de 
uitbraak van corona. Een deel van de eerstelijnszorg ging 
tijdens de eerste coronagolf ‘op slot’. De eerstelijnszorg-
verleners die mochten blijven werken, werden gecon-
fronteerd met de dreiging van een ongekende vijand 
waartegen men in de ziekenhuizen nauwelijks beschermd 
was en waar de frontlinie ongewapend naartoe gestuurd 
werd. Dit zorgde voor een ongeziene zoektocht naar  
beschermingsmateriaal, manieren om vanop afstand zo 
goed mogelijk zorg te verlenen, alternatieve manieren 

om kwetsbare burgers thuis de zorg te geven die ze 
nodig hadden… De verminderde toegankelijkheid van 
zorg, de maatschappelijke en economische situatie waarin 
burgers zich bevonden, zorgde voor het ontstaan of  
verergering van bepaalde zorgproblematieken. De 
toekomstige zorgraden en VIVEL zochten naar manieren 
om de frontlinie de ondersteuning te bieden die ze nodig 
hadden. Na de eerste golf namen we de nodige afstand 
om lessen te trekken voor een eventuele 2de golf en de 
toekomst van de eerste lijn in Vlaanderen. 

6 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In dit jaarverslag van VIVEL (https://www.vivel.be/vivel/)
lees je een bondig overzicht van de activiteiten aan de 
hand van de zes strategische doelstellingen die werden 
geformuleerd in het actieplan 2019 - 2020: 

1. Uitbouw van VIVEL als netwerk- en expertise- 
organisatie 

2. Inhoudelijke ondersteuning zorgraden 
3. Organisatorische ondersteuning zorgraden 
4. Netwerkvorming tussen zorgraden faciliteren en 

ondersteunen 
5. Een kwaliteits- en klachtenbeleid voor de zorgraden 

uitwerken 
6. Signaalfunctie naar Vlaamse overheid en rol pleitbe-

zorger eerste lijn uitwerken 

STRUCTUREEL OVERLEG 
MET PRO-Q-KINE
Met respect voor de autonomie van PQK bespreekt 
AXXON, KiK de signalen die ze ontvangt vanuit het 
werkveld. Enerzijds van de individuele kinesitherapeut, in 
functie van de setting, maar ook vanuit de Kinekringen.
Enkele topics:
• Communicatie vanuit PQK naar het werkveld en 

omgekeerd
• Het portfolio
• De heraanvragen door uitstel van fysieke  

bijeenkomsten gerelateerd aan Covid
• Issue: hoe innovatieve therapieën en kritische 

beschouwingen accrediteren
• Accreditering van Covid-gerelateerde webinars en 

online activiteiten
• Schakelen van fysieke bijscholingen en opleidingen 

naar digitaal
• Bijsturing van de accrediteringsvoorwaarden en 

puntensysteem gerelateerd aan Covid
• …

Dirk Verleyen

Dirk Verleyen
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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. 
Haar opdracht is tweeledig: generieke erkenningsaanvragen kinesitherapie en bijzondere bekwaamheidsaanvragen  
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; 
• 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 (startdatum = 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. 

Dirk Verleyen, Jean Van Hoornweder, Ann De Zitter
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ALLERLEI

AFSTUDEERDAGEN UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN KINESITHERAPIE:  
AXXON, KIK gaf (digitale) toelichting over de beroepsproblematiek bij alle universiteiten.

ALGEMEEN ONDERZOEK IN DE SECTOR DOOR DE FOD ECONOMIE:
In haar opdracht als toezichthouder op de naleving van de economische reglementeringen organiseert de 
Algemene Directie Economische Inspectie deze algemene onderzoeken in 2019-20. Doelstelling van dergelijke 
onderzoeken is om na te gaan of de regelgeving in verschillende economische bedrijfstakken correct wordt 
toegepast. In 2019-20 waren in het kader van een dergelijk onderzoek de kinesitherapeuten aan de beurt. 
AXXON anticipeerde op deze onderzoeken en informeerde het werkveld o.a. met een wachtkamerposter. 

ONDERZOEKSPROJECTEN:  
AXXON, KiK ondersteunt tal van onderzoeksprojecten in samenwerking met de universitaire opleidingen.

STAKEHOLDERSOVERLEG: 
voorbereidende gesprekken ifv optimalisatie van de kinesitherapie naar de toekomst.

OVERLEG VPP: 
overleg in functie van uitgestelde zorg door Covid, visuals in functie van veilige zorg, bespreking ontwerp van 
advies “chronische zieken en kinesitherapeutische zorg” door het observatorium, bespreking bevragingen, …

DIGITALISERING: 
deelname aan verschillende werkgroepen en commissies in functie van de digitalisering van de kinesitherapeutische 
zorg (toegang tot gegevensdeling, eHealth, mHealth, homologatiecriteria kiné-software, administratie, elektronische 
dossiers, pathologieregistratie, digitale tools zoals kennisgevingen en akkoorden, elektronische verwijsvoorschriften, ...) 
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KRINGZONES VS 
ELZONES
Sinds de opstart in 2009 van de beroepsvereniging van 
kinesitherapeuten AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie 
(AXXON KiK) heeft deze zich georganiseerd in kinesit-
herapeutenkringen (kinekringen).  AXXON Kik is destijds 
ontstaan uit de fusie van verschillende beroepsverenigin-
gen. Eén van de fusionerende beroepsverenigingen heeft 
vanaf haar oprichting in de jaren ’80 gewerkt volgens 
het kringconcept. Dit werd gealigneerd op de werking, 
structuur en geografische afbakening van de bestaande 
huisartsenkringen. Dit principe is door AXXON KiK bij 
de oprichting overgenomen en verder uitgebouwd. 

Een kinekring is een lokale groep van kinesitherapeuten 
in de vorm van een vereniging met rechtspersoonlijk-
heid (vzw) of een feitelijke vereniging. Het doel is de 
lokale belangen van de kinesitherapeuten behartigen 
binnen een welomschreven territorium (verschillende 
gemeenten). De kring fungeert in haar regio als spreek-
buis en aanspreekpunt op vlak van gezondheidsdoelstel-
lingen van de plaatselijke overheden. De kring beoogt 
tevens de verbetering van multidisciplinaire samen- 
werking in de eerstelijnszorg, alsook de relaties met de  
regionale gezondheids- en welzijnszorg en de lokale 
bevolking. De kinekring tracht ook samen te werken met 
de vertegenwoordigers van de tweedelijnsgezondheids-
zorg in hun regio om zo een vlotte doorstroming van de  

patiënten naar de eerste lijn te waarborgen. Als verplichte 
partner binnen de eerstelijnszone kan de kinekring actief  
deelnemen aan het beleid. 

De kinekring maakt deel uit van de overkoepelen-
de beroepsvereniging AXXON, KiK. Zijn bestuur-
ders worden geacht een mandaat op te nemen 
binnen de algemene vergadering van AXXON KiK. 
Door deze vertegenwoordiging binnen de algemene  
vergadering van AXXON, KiK neemt de kinekring actief 
deel aan de werking van de beroepsvereniging. Alle lokale 
verenigingen of kringen zijn erkend door AXXON KiK. 
Deze erkenning en samenwerking wordt bezegeld door 
middel van een convenant. Momenteel tellen we zo’n 45 
kinekringen verspreid over heel Vlaanderen. 

Via het Project ‘ondersteuning lokale werking  
zorgberoepen’ (zie p. 16) wil AXXON de uitbouw 
van een professionele werking van de beroepsgroep  
stimuleren, de vertegenwoordiging binnen zorgraden 
aanmoedigen, het ontwikkelen en in stand houden van 
de kennis aangaande het beschikbare zorgaanbod incluis 
het stimuleren van interdisciplinaire samenwerkingen 
uitbouwen. 

KRINGEN
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VZW – STATUUT 
De kringen worden aangemoedigd om een VZW-statuut 
op te richten om een zo uniform mogelijke  
samenwerking tussen AXXON en zijn kringen te 
bekomen. Hierbij is een transparantie in twee richtingen 
een streefdoel. 

CONVENANT
Het doel van het convenant ligt hoofdzakelijk in het 
verzekeren van enerzijds een goede samenwerking 
tussen de kinekring met AXXON, anderzijds in het  
uitbouwen van een gestructureerde netwerkverbinding 
met de eerstelijnszones.

Het convenant impliceert een aantal gemeen-
schappelijke opdrachten van beide partners, naast 
een aantal specifieke opdrachten van enerzijds 
AXXON, KiK en anderzijds de kringen. Naast 
deze opdrachten bevat het convenant ook een  
financiële responsabilisering voor beide partijen.  Het 
samenwerkingsconvenant heeft een onbeperkte duur.

Een sterk ontwikkeld netwerk van kinekringen 
blijft noodzakelijk om in een geest van wederzijds  
vertrouwen en transparantie, toekomstgericht samen te 
werken met de verschillende geledingen van AXXON, 
KiK, zijnde: haar bestuur en medewerkers.  

85% van de kringen ondertekenden in 2020 het  
convenant tussen AXXON en haar kringen. 

UBO-REGISTER
Wie is de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van uw 
social profit-organisatie? Om dat in kaart te kunnen 
brengen bij eventuele onderzoeken naar crimineel geld, 
wil de overheid vanaf binnenkort alle gegevens over de 
begunstigden van iedere vzw samengebald zien in een 
online register dat te allen tijde kan worden geraad-
pleegd. 

De bedoeling van het UBO is in de eerste plaats om 
constructies op te sporen waarbij vzw’s worden 
opgericht als vehikel om zwart of crimineel geld wit te 
wassen. In essentie verandert er niets: er zijn alleen een 
paar dingen bijgekomen waarover de organisatie extra 
transparant moet zijn.

Het vervelendste element aan de introductie van het 
UBO-register is natuurlijk dat de informatie moet 
worden doorgegeven. Dat gebeurt digitaal, door een 
vertegenwoordiger die binnen de organisatie moet 
worden aangewezen, die zich op het overheidsportaal 
MyMinFin moet aanmelden met zijn eID en vervolgens 
de data moet invoeren. 

Maar al die gegevens moeten eerst natuurlijk wel intern 
worden verzameld. Na de invoering van de gegevens 
in het register is het verder een kwestie om de infor-
matie jaarlijks te herbevestigen, en wijzigingen tijdig te 
melden. Dat ‘tijdig’ is altijd binnen de maand nadat de  
wijziging werd doorgevoerd, dus organisaties zullen in een  
interne procedure moeten voorzien om die wijzigingen 
op tijd door te geven. Dat papierwerk is de enige manier 
waarop de invoering van het UBO-register werkelijk 
iedere organisatie treft.

Het infopunt heeft in de loop van 2020 alles in het werk 
gesteld om de kringen hierin te ondersteunen. 
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KRINGEN TIJDENS COVID-19
Het jaar 2020 is niet onopgemerkt gepasseerd, en daar zit SARS Covid-19 voor het grootste aandeel in tussen. De 
kinesitherapiepraktijken zowel in de eerste lijn als in de revalidatiecentra draaiden vanaf half maart tot 4 mei op een zeer 
laag pitje, echter AXXON draaide op volle toeren.

AXXON maakte een webpagina aan, volledig in het teken van corona. Nog steeds is daar een zeer groot aantal links te 
vinden in verband met de pandemie die ons overspoelde en hoe correct te ageren en reageren als kinesitherapeut. Er 
werden richtlijnen uitgeschreven, flow-charts opgesteld, webinars ontwikkeld, filmpjes geüpload, bevragingen georgani-
seerd, overzichten van mogelijke premie-aanvragen en hun voorwaarden opgelijst,… en kinesitherapie op afstand nam 
noodzakelijkerwijs een start. Ook de verlengde geldigheid van voorschriften, E- en F-statuten werden bewerkstelligd 
door overleg van AXXON met het RIZIV en overheidsinstanties. 

Voor de kringen betekende het een opportuniteit om zich te profileren als mogelijke leverancier van persoonlijk  
beschermingsmaterialen als mondmaskers en ontsmettingsmiddelen. 

Ook waren kringen genoodzaakt zich digitaal te organiseren om hun leden te kunnen voorzien in opleidingen en weten-
schappelijke avonden via webinars en digitale peer reviews. 

Aangezien het deelnemen aan zulke avonden makkelijker en laagdrempeliger is voor veel collega’s ziet PQK zich genood-
zaakt de regels aan te passen. Vooraleer een activiteit zal worden goedgekeurd zal vragenlijst via Google-forms moeten 
worden ingevuld en zal de deelnemer een ‘voldoende’ moeten behalen. 
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SOORT LID LEDEN NL

Familie 51

Loontrekkend in hoofdberoep 192

Mixed 235

Gepensioneerd 203

Starter 290

Zelfstandige in hoofdberoep 3802

TOTAAL 4773

WIE ZIJN ONZE LEDEN IN 2020?

KERNCIJFERS EN  
STATISTIEKEN
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WIE ZIJN ONZE LEDEN IN 2020?

AXXON KIK - INFOPUNT
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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 (7)

 – K201 T.K.K.
 – K202 L.K.K.
 – K203 AMALO
 – K204 K.N.B.
 – K205 K.K.Z.
 – K206 K.K.Zo.
 – K207 K.K.P.

PROVINCIE LIMBURG (7)

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

KRINGEN
In 2020 zijn er 44 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 OOST-VLAANDEREN (12)

 – K401 K.G.
 – K402 K.K.M.
 – K403 K.K.S. (sinds 14/10/’20, voordien 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 (7)

 – K501 VKTielt
 – K504 G.S.K.
 – K505 K.K.W.
 – K506 K.K.R.
 – K507 K.N.W.V.
 – K508 G.K.A.I.
 – K509 VLAS
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Yasmina Bouziani
 
KINE SERVICE REPRESENTATIVE

Marina Gasten
ALGEMEEN DIRECTEUR

Caroline Sorgeloos
 

KINE SERVICE REPRESENTATIVE

Katrien Vermaerke
 

STAFMEDEWERKER 

ORGANISATIE -BELEID- KRINGEN

Sophie Jans
 

COÖRDINATOR

COMMUNICATIE (NL)

Losse 
medewerker

 
ONTHAAL & 

ADMINISTRATIE

Martine De Brucker

PROJECTMEDEWERKER

MEDEWERKERS
Het AXXON-infopunt is het eerste aanspreekpunt voor alle praktijk-
gerelateerde vragen, onder leiding van Marina Gasten. De Kine Service 
Representatives staan onze leden te woord en voorzien hen van de laatste, 
correcte informatie. Het onthaal en de algemene administratie wordt net als 
in het verleden door verschillende losse medewerkers ingevuld, onder het 
statuut van jobstudent.

In 2020 vervoegt Helena D.Milonas het KSR-team en neemt ook wat  
administratieve taken op zich. Ondanks dat vanaf maart 2020 iedereen ‘in zijn 
kot’ moest blijven, bleef de werking van het infopunt nagenoeg onveranderd.  
Telewerk werd de norm, dus hierdoor moesten we tot de zomer even de 
pauzeknop voor onze jobstudenten indrukken. Gelukkig konden we op de 
administratieve hulp van Hendrik Verschueren rekenen gedurende dat half jaar. 

Helena D.Milonas
 

JUNIOR KINE SERVICE  
REPRESENTATIVE

Hendrik Verschueren
 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER



AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw
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