PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM

UW HANDEN VRIJ
VOOR HET ÉCHTE WERK
De enige representatieve beroepsvereniging
voor kinesitherapeuten in België

PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM
Beroepsverdediging
Beroepsorganisatie

KWALITEIT
IN KINESITHERAPIE
Nederlandstalige
vleugel

QUALITÉ
EN KINESITHÉRAPIE
Franstalige (en Duitstalige)
vleugel

3 gecoördineerde vzw’s
Axxon, Physical Therapy in Belgium werd opgericht op 8 september 2009
gevolgd door de oprichting van een Nederlandstalige vleugel Kwaliteit in Kinesitherapie
en een Franstalige vleugel Qualité en Kinésithérapie. De nationale koepel focust zich
op de eigenlijke beroepsverdediging terwijl de twee vleugels begaan zijn met de
organisatie van het beroep.
Axxon, Physical Therapy in Belgium telt 5000 leden die voornamelijk lid zijn
van een lokale kring.
Axxon wordt door het RIZIV erkend als de enige representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België en is op internationaal vlak ook ‘Parent
Body van de World Confederation for Physical Therapy (WCPT), een organisatie
die wereldwijd méér dan 350.000 kinesitherapeuten vertegenwoordigt!

MISSIE
➢ Het versterken van de beroepsverdediging en van het imago van de
kinesitherapie en van de kinesitherapeuten die verenigd zijn in kringen
of groeperingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
➢ Het waarborgen van de plaats van de kinesitherapie in de algemene
gezondheidszorg, de preventie, het welzijn en de gezondheid van de
Belgische bevolking door een kwalitatief en duurzaam zorgaanbod, gewaardeerd door de overheid. Dit alles in overleg met de kinesitherapeuten.
➢ Het promoten van deze wetenschappelijk gefundeerde zorg in dialoog met de diverse bevoegde overheden.

CONTACT
➢ Voor een antwoord op al uw praktijkvragen en professioneel advies
kunt u terecht bij het Axxon Infopunt dat elke dag bereikbaar is van
9 tot 16 uur ; op woensdag tot 13 uur.
T 02/709 70 80 - Fax 03/568 16 36 - info.nl@axxon.be
Beatrijslaan 39, 2050 Antwerpen
➢ Suggesties voor artikels voor Axxon Exclusief mogen gestuurd worden
naar het communicatieteam.
T 02/709 70 86 - Fax: 02/709 70 89 - redactie@axxon.be
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