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Contacten
Ter ondersteuning van haar beleid onderhoudt Axxon diverse contacten, zowel op nationaal als 
op internationaal niveau. De voornaamste zijn:
•	 De opleidingen kinesitherapie
•	 FVIB en UCM
•	 UNIZO en UNPLIB
•	 Diverse beroepsverenigingen van andere zorgenverstrekker
•	 Alle politieke partijen
•	 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s
•	 Alle mutualiteiten
•	 Platform zorgenverstrekkers

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

Sociale zaken
•	 Conventiecommissie
•	 Technische Raad
•	 Verzekeringscomité
•	 Profielencommissie
•	 Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
•	 Observatorium voor Chronische Zieken

Volksgezondheid
•	 Federale Raad voor de Kinesitherapie en alle daaronder ressorterende werkgroepen                      

en commissies
•	 Erkenningscommissie
•	 Planningscommissie
•	 Provinciale Geneeskundige Commissies
•	 Federale Commissie voor de Rechten van de Patiënt

Werking

Leden
Axxon telde 5.077 leden in 2014. Ten 
opzichte van 2013 betekent dit een groei 
van 4,25% in ledenaantal. Het aandeel 
betalende leden hierin bedraagt 4.634.

Tachtig procent van de leden zijn Ne-
derlandstalig en twintig procent zijn 
Franstalig. Deze verhouding is licht ge-
wijzigd ten opzicht van 2013. Het aan-
deel Franstalige leden steeg zeer licht-
jes met ongeveer 0,5%. 

De grafiek	 rechts geeft een overzicht 
van de verdeling van de leden wat hun 
werkstatuut betreft.
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2014, een belangrijk jaar
2014 was een belangrijk jaar voor België in het algemeen en voor de kinesitherapie in het bijzonder. 
We stonden in de maand mei voor cruciale verkiezingen die uiteindelijk hebben geleid naar een nieuw 
kabinet Sociale Zaken en Volksgezondheid. Na jarenlang te hebben gewerkt onder het beleid van 
een minister van socialistische signatuur kregen we voor het eerst een liberale voogdijminister.  Bij 
aanvang van de nieuwe regeringslegislatuur heeft Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor 
kinesitherapeuten, zijn intenties duidelijk kenbaar gemaakt aan de nieuwe beleidsmakers.

Axxon staat voor:
•	 De patiënt op een respectvolle wijze een kwaliteitsvolle behandeling aanreiken.
•	 Het overleg met de stakeholders in de kinesitherapie die de kinesitherapeut, als zorgverstrekker, 

in het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg erkent. De klemtonen om dit te bereiken liggen 
bij	kwaliteit	en	efficiëntie.

•	 De preventieve en curatieve zorgtoegankelijkheid naar de kinesitherapie optimaliseren.  
•	 De beroepsverdediging van alle kinesitherapeuten.

Axxon wil aantonen dat er het laatste decennium een belangrijke weg is afgelegd in de realisatie van 
de doelstellingen maar ze wijst ook naar de discrepantie in de resultaten.  De start van een ware revo-
lutie in de sector wordt gegeven in 2002 wanneer de Minister van Sociale Zaken, de heer F. Vanden-
broucke, een drastische besparing doorvoert in de kinesitherapie. Over de motivatie van deze actie 
heerste onduidelijkheid. Werd de kinesitherapie gebruikt als pilootproject om de ziekteverzekering te 
saneren? Achteraf gesteld lijkt het daar sterk op maar een vervolg is er niet gekomen. En dat valt te be-
treuren voor de ziekteverzekering en voor de kinesitherapie. Het pilootproject is budgettair geslaagd 
voor de ziekteverzekering en zou model kunnen staan voor de toekomst maar tegelijkertijd draait het 
voor de kinesitherapie uit op een budgettaire catastrofe gekoppeld aan positieve trends. Axxon wil de 
beleidsmakers dringend vragen te anticiperen op de negatieve consequenties van  “het pilootproject 
kinesitherapie”. Zo niet wordt zowel voor de patiënt als de kinesitherapeut de kinesitherapeutische 
zorg in de ziekteverzekering onmogelijk. Ondanks de negatieve ervaring met het meerjarenplan I stelt 
de sector zich constructief op om oplossingen te zoeken in een nieuw meerjarenplan. Het dient onder-
steund te worden met  budgettaire garanties zo niet wordt een overeenkomst onmogelijk.

Het is duidelijk dat de recuperatie	van	financiële	middelen	op korte termijn vereist is:
•	 de historisch teveel gerecupereerde middelen  (112 miljoen) herinvesteren in de sector;
•	 aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten;
•	 verdere contingentering prestaties;
•	 optimalisering van de budgettaire impact van exogene factoren;
•	 de	criteria	om	tot	de	overeenkomst	toe	te	treden	herdefiniëren.

Doel:
•	 Herwaardering honorarium in analogie met de kosten/baten-analyse (gedurende vijf jaar jaarlijks 

1 €/behandeling toevoegen);
•	 Toekennen van een kwaliteitspremie van gemiddeld 2.500 € voor loontrekkende en zelfstandige 

kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria;
•	 Opwaardering van de RIZIV-premie sociaal statuut;
•	 Opwaardering verplaatsingsvergoeding;
•	 Realisatie van de diverse dossiers uit de Technische Raad van de Kinesitherapie.

Van 2014 onthouden we ook dat: 
•	 Axxon de eerste stenen legde voor het organiseren van een neutrale zorgenverstrekkersoverleg;
•	 de 2 eerste Axxon Belgian Clinical Interest Groups het levenslicht zagen; 
•	 Axxon deelnam aan de General Meeting van ER-WCPT;
•	 Axxon een politiek Memorandum en een dossier Sociale Zaken en Volksgezondheid voorstelde 

aan de politieke wereld; 
•	 Axxon de start maakte van een Academy;
•	 Axxon op een interactieve manier zijn leden is gaan bevragen over diverse thema’s; 
•	 Axxon een reeks kwaliteitswerkboeken als handleiding tijdens peerreviews ontwikkelde;
•	 …

Axxon - Beknopt jaarrapport 2014           p.2

Jaarrekening - Resultaten

BALANS

Vaste activa 184.009,98

Materiële vaste activa 71.834,74

Financiële vaste activa 112.175,24

Vlottende activa 578.559,19

Voorraden en bestellingen in uitvoering 5.000,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar 127.212,60

Liquide middelen 416.186,81

Overlopende rekeningen 581,10

Totaal der activa 732.990,49

Eigen vermogen 395.456,87

Overgedragen winst 395.456,87

Schulden 337.533,62

Schulden op meer dan één jaar 27.462,65

Schulden op ten hoogste één jaar 93.876,80

Overlopende rekeningen 216.194,17

Totaal der passiva 732.990,49

RESULTATENBEREKENING

Bedrijfsopbrengsten 1.563.781,49

Bedrijfskosten 1.554.875,04

RESULTAAT

Bedrijfswinst(verlies) 8.906,45

Financiële opbrengsten 3.583,61

Financiële kosten 4.095,62

Winst uit gewone bedrijfsvoering 8.394,44

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00

Uitzonderlijke kosten 36.504,11

Winst van het boekjaar 28.068,03
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