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AXXON staat voor dynamisch, krachtig, 
éénduidig, voor alle taalgemeenschappen. 
Het fonetische refereert naar een 
uitloper van een neuron, namelijk 
een axon. Dit is een primair element 
van informatieoverdracht binnen het 
zenuwstelsel. Dit wordt onderstreept  
door de dubbele X, extra-large. Kortom, 
AXXON is voor iedere collega, voor 
elke sector waarin de kinesitherapeut 
werkzaam is.

AXXON is een onafhankelijke 
organisatie die in 2009 voortvloeide uit 
een fusie van het voormalige Nationaal 
Kinesitherapeutenkartel en de Algemene 
Kinesitherapeutenvereniging van België. 

De nationale koepel AXXON, Physical 
Therapy in Belgium houdt zich vooral 
bezig met beroepsverdediging in 
verschillende raden en commissies. 
Daarnaast werden er twee vleugels 
opgericht: AXXON, Qualité en 
Kinésithérapie voor het Franstalige 
landsgedeelte en AXXON, Kwaliteit in 
Kinesitherapie voor het Nederlandstalige. 
De twee vleugels hebben als opdracht 
de praktijkorganisatie van de individuele 
kinesitherapeut te begeleiden en 
het dagelijks contact met hen te 
onderhouden.
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VERTEGENWOORDIGING
Krachtige beroepsverdediging

AXXON is de enige organisatie die in 
dialoog treedt met de overheid en andere 
beleidsmakers in een gezondheidssector 
die voortdurend in beweging is. Zo kan 
AXXON de beslissingen beïnvloeden 
en de belangen van de kinesitherapeut 
beter verdedigen.

Eén stem, één coherente visie

Met AXXON wordt de 
beroepsverdediging versterkt. Ze 
wordt georganiseerd vanuit de centrale 
zetel te Zaventem. Hier komen beide 
taalgemeenschappen bijeen om een 
gezamenlijk beleid vast te leggen voor 
de kinesitherapie in België.

Erkende vertegenwoordiging

Sinds 2009 wordt AXXON door 
het RIZIV erkend als de enige 
representatieve beroepsvereniging voor 
de Belgische kinesitherapeuten. Ook 
op internationaal vlak is AXXON de 
enige Belgische gesprekspartner van de 
World Physiotherapy (ex-WCPT).

KRINGEN
Een kinesitherapeutenkring is een groep 
die de lokale belangen van de kinesithe-
rapeuten behartigt. 

De kring wil de multidisciplinaire 
samenwerking in de eerstelijnszorg 
verbeteren. Ze werkt aan de relaties 
met de regionale gezondheids- en 
welzijnszorg en de lokale bevolking. 
Als verplichte partner binnen de 
eerstelijnszone kan de kring actief 
deelnemen aan het beleid.

Alle lokale verenigingen of kringen zijn 
erkend door AXXON, Kwaliteit in 
Kinesitherapie.

Ook in uw buurt is er een kring waar u 
terecht kunt voor advies, contacten of 
opleidingen.

KWALITEIT
hun deeldomein vertegenwoordigden. 
Zij fungeren als adviesplatform voor 
verschillende interessegebieden. 

Om deze deeldomeinen optimaal te 
kunnen verdedigen, doet AXXON 
beroep op experts die dossiers 
samenstellen om voor te stellen aan de 
overheid. Het is binnen de ABSG1 en de 
ABCIG2 dat deze dossiers ontstaan en 
experts worden geraadpleegd om deze 
dossiers te kunnen verdedigen bij de 
stakeholders. 

Op internationaal vlak worden de 
deeldomeinen door de ABSG1 en de 
ABCIG2 vertegenwoordigd binnen de 
World Physiotherapy.

1AXXON Belgian Specialised Groups
2AXXON Belgian Clinical Interest Groups

De kinesitherapeut levert een belangrijke 
bijdrage aan de volksgezondheid. Binnen 
de gezondheidszorg zijn ongeveer een 
18.000 kinesitherapeuten actief in België. 

AXXON engageert zich om een 
referentiekader te bieden waarin deze 
kwaliteit erkend wordt. Daarvoor 
werkt AXXON nauw samen met Pro-
Q-Kine, waar kinesitherapeuten een 
portfolio kunnen bijhouden om in het 
kwaliteitsregister te verschijnen. Dankzij 
AXXON hebben kinesitherapeuten die 
voldoen aan de kwaliteitscriteria recht 
op een premie.

Daarnaast richtte AXXON in België 
de ABSG1 en de ABCIG2 op. Dit is een 
samenwerking tussen AXXON en een 
aantal klinische interesseverenigingen 
en erkende kinesitherapeuten die 


