
Kring Besturen Dag 
21/04/2018

DE KINESITHERAPEUT EN DE KINEKRING BINNEN DE EERSTELIJNSZONE

(PRESTATIE)FINANCIERING VAN DE KINESITHERAPIE IN DE TOEKOMST?



Welkom in Gent

AXXON KBD 21/04/18



Dagprogramma : 

 08.30-09.00     Ontvangst & verwelkoming 

 09.00-09.30     Een lekker ontbijt! 
Wat brengt ons deze dag? 

 09.30-11.00     Samen en ontspannen op weg naar onze uiteindelijke bestemming in 
het historische centrum van Gent! 

 11.00-12.30     Toekomstige invulling en rol van de kinesitherapeut en de kine-kring 
bij de re-organisatie van de EersteLijn in Vlaanderen: 

1° Korte toelichting (10 m.) 
2° Voorstelling resultaten enquête (10 m.) 
3° Bespreking enquête & introductie naar brainstorm (10 m.) 
4° Brainstorm: “De acceleratie in verandering”! (30 m.) 
5° Reflecties & suggesties (30 m.) 

 12.30              In de Artevelde-stad worden wij uiteraard vergast op een lekkere 
Gentse waterzooi. 
                      Indien u liever voor een vegetarisch alternatief wenst te gaan, laat het 
ons dan even weten!  

 13.30-15.15     Welke plaats heeft prestatiefinanciering nog in de gezondheidszorg 
(kinesitherapie) van de toekomst?  
                       Hoe belonen we samenwerking en kwaliteit?  
                       Zijn er volgens u andere mogelijke betalingsmechanismen die de 
toegankelijkheid van de kinesitherapie in de toekomst kunnen optimaliseren? 
                       1° Korte toelichting (10 m.) 
                       2° Voorstelling resultaten enquête (10 m.) 
                       3° Bespreking enquête & introductie naar brainstorm (10 m.) 
                       4° Brainstorm: Transformatie in de financiering van 
kinesitherapeutische zorg? (45 m.) 
                       5° Reflecties & suggesties (30 m.) 
                       Teneinde de gesprekken te bevorderen en de discussie aan te 
wakkeren worden wij ondertussen verrast op een lekkere 
verwenkoffie!                                                        

 15.15              Slotwoord voorzitter 

 15.30              De terugweg wordt aangevat 

 16.30              Eind goed, al goed…en nu iedereen terug huiswaarts!    
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Toekomstige invulling en rol van de 

kinesitherapeut en de KineKring bij de re-

organisatie van de EersteLijn in Vlaanderen

1° Korte toelichting (10 m.)

2° Voorstelling resultaten enquête (10 m.)

3° Bespreking enquête & introductie naar 

brainstorm (10 m.)

4° Brainstorm: “De acceleratie in 

verandering”! (30 m.)

5° Reflecties & suggesties (30 m.)
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De kinekring binnen de eerstelijnszone

 55 > 60 ELZ in Vlaanderen

 Pilootprojecten (Dender & ZO Limburg)

 60 ELZ > medio 2018

 Transitiecoaches, Flanders Synergy, Levuur
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overkoepelende doelstelling

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
16.02.2017 Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn 1/80 

/ beleidsvisie 
 

 

EEN GEÏNTEGREERDE ZORGVERLENING 
IN DE EERSTE LIJN 
 

16.02.2017 
  

De eerstelijnsconferentie van

16 februari 2017 legde

de grote lijnen vast

van de reorganisatie van

de Vlaamse eerstelijnszorg



Reorganisatieprogramma

Op basis van de beleidsvisietekst werden 13 projecten geïdentificeerd:

 Oprichting en vorming ELZ

 Oprichting en vorming regionale zorgzones

 Oprichting Vlaams Instituut eerste lijn

 Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgcapaciteit

 Naar een digitale eerste lijn

 Zorgcoördinatie en casemanagement

 Geïntegreerd Breed Onthaal (reeds lopend proces)

 Basisopleiding en permanente vorming

 Kwaliteitsbeleid en Klachtenmanagement

 Mantelzorg (Vlaams Mantelzorgplan, reeds lopend proces)

 Zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie

 Platform Welzijn en Gezondheid (reeds lopend proces)

 Communicatie over het reorganisatieprogramma



De Sociale Kaart

Databank met gegevens van organisaties en zorgverstrekkers uit het ruime zorgveld
in Vlaanderen en Brussel

Op de website gepubliceerde praktijkgegevens

Niet-gepubliceerde contactgegevens voor actualisatie en gebruik door de 
Eerstelijnszones

www.desocialekaart.be

http://www.desocialekaart.be/


Overzicht
gevormde
Eerstelijnszones



West-Vlaanderen



Oost-Vlaanderen



Antwerpen



Limburg



Vlaams-Brabant



Van start gaan: vorm volgt inhoud

Samenstellen van veranderteam en veranderforum

5 leidende vragen als basisstructuur voor inhoudelijk proces:

1. Waarom moeten wij in iets gaan veranderen ? Dwang en drang

2. Waarom bestaan wij als eerstelijnszone ?

3. Waarvoor staan wij als eerstelijnszone ?

4. Welke kernopdrachten (processen met een finaliteit) moeten wij 
georganiseerd krijgen ?

5. Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen binnen onze 
eerstelijnszone samenwerken ?

Ervaringen vanuit pioniersprojecten dienen als inspiratie



Focus op toegevoegde waarde

• Niet focussen op wat er misloopt, maar op verbetering

• Perspectief van zorgvrager / patiënt is leidend organiserend principe

• Projecten mislukken als ze niet kunnen aantonen welk resultaat ze opleveren!
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De kinekring binnen de eerstelijnszone

 Verwachtingen

 Kinesitherapeut

 Kring

 Axxon

 Implementatie BCIG’s

 Kwaliteitsborging 
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De kinekring binnen de eerstelijnszone
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Powered by

Uw mening, ons Axxon-beleid
 94 reacties



Q3: U bent...

 Beantwoord: 94    Overgeslagen: 0



kringbestuurder
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Q4: Bent u op de hoogte omtrent de 

creatie van een eerstelijnszone in uw 

kinekringzone?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q5: Bent u op de hoogte van het feit dat 

de kinekring een verplichte partner is in de 

vorming van de eerstelijnszone (ELZ)?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q6: Bent u als kinekring uitgenodigd 

geweest om een engagement te 

ondertekenen voor uw ELZ?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q7: Bent u op deze uitnodiging ingegaan?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q8: Heeft u als kinekring dit engagement 

ondertekend?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q9: Heeft u als kinekring meerdere engagementen

ondertekend, dus voor verschillende EL-zones?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q10: Werd er op het vlak van geografische

afbakening tussen de verschillende kinekringen

samengewerkt?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q11: Werd deze reorganisatie besproken 

binnen de provinciale koepelvergadering?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q12: Bent u als kinekring op de hoogte van de 

praktische invulling van de engagementsverklaring?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q13: Welke ondersteuning wenst u van 

AXXON te ontvangen?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q14: Moet AXXON een EL-platform creëren 

omtrent deze transformatie?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Q15: Moet AXXON het proces in gang zetten

omtrent besprekingen i.v.m. geografische

afbakening van de kinekringen/EL-zones?

 Beantwoord: 67    Overgeslagen: 27



Leden AV, geen 

kringbestuurder
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Q16: Bent u op de hoogte omtrent de 

creatie van een eerstelijnszone in uw 

kinekringzone?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q17: Bent u op de hoogte van het feit dat 

de kinekring een verplichte partner is in de 

vorming van de eerstelijnszone (ELZ)?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q18: Weet u of uw kinekring uitgenodigd is 

om een engagementsverklaring tot 

vorming van een ELZ te ondertekenen?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q19: Bent uzelf benaderd door andere 

organisaties dan de kinekring om te 

participeren in de ELZ?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q20: Heeft u contact gehad met uw 

kringbestuur rond het ondertekenen van 

de engagementsverklaring?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q21: Bent u als niet-bestuurder op de 

hoogte van wat uw kinekring heeft 

getekend?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q22: Weet u of er op het vlak van geografische

afbakening tussen de verschillende kinekringen

samengewerkt wordt?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q23: Bent u als niet-bestuurder betrokken 

geweest bij deze reorganisatie?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q24: Bent u als niet-bestuurder voldoende op 

de hoogte wat deze hervorming inhoudt en 

hoe ze praktisch kan worden ingevuld?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q25: Welke ondersteuning wenst u van 

AXXON te ontvangen?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q26: Moet AXXON een EL-platform creëren 

omtrent deze transformatie?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Q27: Moet AXXON het proces in gang zetten

omtrent besprekingen i.v.m. geografische

afbakening van de kinekringen/EL-zones?

 Beantwoord: 16    Overgeslagen: 78



Conclusie!

 Voortschrijdend inzicht bestuurders >< nt-bestuurders

 Individualisme >< samenwerking! 

 Doorgeven van informatie!

 AXXON > Kringbestuur

 Kringbestuur 

 Kringbestuur > werkveld (leden)

 Niet-leden?
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Open velden discussie!

 Wat voor ondersteuning wenst u vooral vanuit AXXON te krijgen bij de reorganisatie van de 
Eerstelijn?

 Kunt u als kinekring volmondig mee participeren in de vorming van de ELZ?

 Hoe gaan we als kinekring om met dit mandaat in de ELZ en hoe krijgen we dit 
georganiseerd? Wat zijn de mogelijkheden, hoe ver wil u zich engageren, heeft u volk 
genoeg om dit mee te ondersteunen of valt alles op de schouders van enkele 
kringbestuurders?

 Wat met de EL-kinesitherapeuten die geen kinekring lid zijn? Hoe slaagt de kinekring erin om 
de democratische stem van alle EL-kinesitherapeuten te dragen?

 Wat zijn de opportuniteiten en obstakels om deze reorganisatie vanuit de kinekring tot een 
goed einde te brengen?

 Hoe kunnen we samenwerking en kwaliteit belonen in deze veranderende context?
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Enkele antwoorden ☺

 de prioriteiten voor de kinesitherapie meenemen naar de eerstelijnszone

 ja, maar de betrokkenheid is niet groot 

 het blijft wel moeilijk om iedere vergadering een vertegenwoordiger van de kring te sturen

 Momenteel dragen enkele schouders dit dossier. We gaan voor duidelijke taakafbakening met 
meerdere bestuursleden. Hopelijk lukt dit ... 

 Heb ik momenteel nog geen zicht op, maar vrees dat de hele reorganisatie een maat voor niets 
wordt. 

 is het democratisch dat er twee kinesitherapeuten van 70 leden alles moeten doen. De andere 
leden van de kring engageren zich tot niets 

 Ik denk dat bij de uitrol van het project heel wat collega's zich gaan aansluiten. Laten we daarna 
zien hoe we de anderen kunnen vertegenwoordigen. 

 Pro-Q-kine evalueren en aanpassen. 
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Brainstorm: “de acceleratie in verandering” 

Stelling 1

 Binnen de eerstelijnszone zullen de meeste inspanningen gedaan 
moeten worden door de kringbestuurders. Axxon dient eerder een rol 
te spelen op Vlaams niveau. 

 Wat wordt de meerwaarde voor de individuele kinesitherapeut in de ELZ

 Wat betekent dit organisatorisch op kringniveau

 Waar moet de focus liggen bij axxon?

AXXON KBD 21/04/18



Eerstelijnszone

Versterken

Creëren Stoppen



Brainstorm: “de acceleratie in verandering” 

Stelling 2

 Hoe kunnen we samenwerking en kwaliteit belonen in deze 

veranderende context?
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Brainstorm: “de acceleratie in verandering” 

Stelling 3

 De huidige Vlaamse eerste lijn heeft een traditie van sociaal 

geïnspireerd ondernemerschap, zowel op zelfstandige basis als in 

collectief verband. Zal deze reorganisatie de dynamiek naar 

innovatie, andere praktijkvormen en samenwerkingsmodellen in de 

kinesitherapie faciliteren? Wat wordt de “return on investment” voor 

de kinesitherapeut? 
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Brainstorm: “de acceleratie in verandering” 

 Terugkoppeling met reflecties en suggesties
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?

Welke plaats heeft prestatiefinanciering 
nog in de gezondheidszorg 
(kinesitherapie) van de toekomst? 

Hoe belonen we samenwerking en 
kwaliteit? 

Zijn er volgens u andere mogelijke 
betalingsmechanismen die de 
toegankelijkheid van de kinesitherapie in 
de toekomst kunnen optimaliseren?

 Korte toelichting (10 m.)

 Voorstelling resultaten enquête (10 m.)

 Bespreking enquête & introductie 
naar brainstorm (10 m.)

 Brainstorm: Transformatie in de 
financiering van kinesitherapeutische 
zorg? (45 m.)

 Reflecties & suggesties (30 m.)
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?

 “Pay for quality”

 Hoe samenwerking en kwaliteit belonen?

 Toepasbaarheid in een Federale / Vlaamse context!
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?
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Overheid garandeert toegankelijkheid 
en betaalbaarheid!

 volwaardige ziekte- en zorgverzekering met sociale correcties, Private 
spelers & Commerciële spelers

 Prestatiefinanciering

 Forfaitaire financiering

 Abonnementsgeneeskunde

 Tendering (offerte geneeskunde) 

 Evidence-based beste beschikbare bewijs uit kwantitatief of kwalitatief 
wetenschappelijk onderzoek.

 een 60-30-10-financiering: 60% van het inkomen komt uit niet-
prestatiegebonden betaling, 30% uit prestatiegebonden betaling, en 10% is 
beloning voor kwaliteit (ebm)
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Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?

AXXON KBD 21/04/18



Prestatiefinanciering in de 

gezondheidszorg van de toekomst?

 Wensen we financiering per prestatie, per capita, per episode of voor coördinatie?

 Wat met de financiering per enkelvoudige handeling, bij preventie, bij multidisciplinaire 
(complexe) tijdelijke en/of chronische zorg?

 Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de verschillende vormen van financiering?

 Moet een bijzondere bekwaamheid leiden naar een hoger honorarium?

 Wat is voor u een correct honorarium voor een één-op-één kabinet-kinebehandeling van 
30 min?

 Wat is voor u een correct honorarium bij de courante aandoeningen en de Fa-lijst?

 Wat is voor u een correct honorarium bij chronische pathologiën, de E en de Fb-lijst?

 Momenteel worden 18 kinebeurten vergoed bij de courante aandoeningen. Wat denkt u 
van de stelling: “nog 12 i.p.v. 18 beurten, maar wel met hoger honorarium”! of “moet het 
aantal zittingen blijven zoals het nu is en kan er van een volumedaling geen sprake zijn”?
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Financiering > discussie!

 De acute zorg zou ik blijven financieren per prestatie. Voor de chronische zorg zou ik een forfait 
voorzien, evenals voor coaching en coördinatie. 

 Ik denk dat alles mogelijk is, maar dat zoals altijd misbruik kan gemaakt worden. Men mag niet 
vergeten dat een patiënt moet kunnen veranderen van kine, tijdens zijn behandelperiode.

 opgebouwde expertise moet beloond worden; eerst moeten de algemene prestaties 
opgewaardeerd worden alvorens we de BB extra kunnen gaan vergoeden. 

 Op het kiné-werkveld gaan er teveel oneerlijk te werk heden ten dage en dit moet aangepakt 
worden!

 € 30,00 lijkt me verantwoord voor een KWALTEITSVOLLE behandeling 

 Een forfaitair bedrag op basis van de zorgnood van de patiënt.

 Volume dalingen heeft in mijn ogen weinig zin. Je wordt steeds meer beknot! 

 Pakket versmalling moet mogelijk zijn, om het honorarium te kunnen opwaarderen, met een 
degressieve terugbetaling na X-aantal zittingen. 

 Vrijwilligers zijn een uitstervende soort. Misschien tijd dat Axxon daar ook rekening mee houdt.
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Brainstorm: Transformatie in de financiering 

van kinesitherapeutische zorg?

Stelling 1

 Is gemengde financiering denkbeeldig?

 Hoe zou kinesitherapie idealiter gefinancierd worden in de toekomst?

AXXON KBD 21/04/18



Brainstorm: Transformatie in de financiering 

van kinesitherapeutische zorg?

Stelling 2

Mogelijke betalingsmechanisme

per categorie
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Brainstorm: Transformatie in de financiering 

van kinesitherapeutische zorg?

Stelling 3

Verschillende categorieën

van zorghandelingen

AXXON KBD 21/04/18



Brainstorm: Transformatie in de financiering 

van kinesitherapeutische zorg?

 Reflecties en suggesties
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Save the date!

 1 mei

 8 mei: dag van het vrije beroep

 21 juni: AV Axxon,KiK
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Kring Besturen Dag 21/04/18
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