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Uw VAP
(Vrij Aanvullend Pensioen) 
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VOORWOORD

INHOUD

“De mallemolen draait verder”
Kinesitherapeuten hebben het in de vakantiemaanden meestal wat rustiger. Tijd om even te refl ecteren: 
ben ik professioneel goed bezig? Slaag ik er in om een evenwicht te bewaren tussen werk en gezinsleven? 
Heb ik zelf nog een ‘aanvaardbaar’ privé-leven met activiteiten die mij revitaliseren en alert houden? 
Hoe kan ik vermijden dat ik binnen twintig jaar - te laat - tot de vaststelling kom dat ik te weinig tijd en 
aandacht heb gegeven aan mijn opgroeiende kinderen? Deze zelfrefl ectie is belangrijk!

Ondertussen draaide in de zomermaanden voor Axxon de mallemolen verder. Een hectische periode 
van opmaak van de behoeftenraming 2013, aantonen van de onderconsumptie in de kinesitherapie 
versus de door RIZIV vastgestelde overconsumptie, haalbare besparingsmaatregelen voorstellen die 
vóór 1 oktober 2012 effect ressorteren en de toekenning van de resterende index mogelijk maken. 
Verder ook nog lobbyen voor de invulling van de partiële begrotingsdoelstelling 2013 en de voorbereiding 
van de activering van het kwaliteitsproject Pro-Q-Kine in 2013, voor alle kinesitherapeuten, met een 
waardering voor de deelnemers.

Axxon ontving een krachtig en duidelijk signaal van haar 
leden tijdens haar Algemene Vergaderingen in juni 2012. 
Axxon wordt door al haar Nederlandstalige en Franstalige 
vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering krachtig 
gevolgd en gesteund: zij keurden UNANIEM het door Axxon 
gevoerde strategisch en fi nancieel beleid goed. 

De Raad van Bestuur dankt u voor het vertrouwen.

Luc Lemense 
Voorzitter Axxon, Physical Therapy in Belgium
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RELAXX

NIEUWS

Verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen
Het RIZIV schetst in zijn jaarverslag 2011 een grondig beeld van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (GVU), een kerndomein van onze sociale zekerheid. Ondanks de aanslepende 
regeringsvorming in 2011 ging de dynamiek in de GVU-verzekering onverminderd verder.  

Een ruime selectie van statistieken onthult onder meer: 
•  dat een Belg in 2010 gemiddeld 2.092,85 euro kostte aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dat is 2,16% 

meer in vergelijking met 2009 en 8,98% meer in vergelijking met 2008. De kost voor de categorie tussen 10 en 19 jaar is het 
laagst (722,42 euro), die voor 90 jaar en ouder het hoogst (12.788,66 euro). 

•  dat het vaderschapsverlof voor werknemers (10 dagen verlof, waarvan zeven ten laste van het ziekenfonds) in 2010 goed 
was voor 402.648 vergoede dagen en 36.711.043 EUR. Dit is een stijging ten opzichte van 2009 (+ 10.334 dagen en + 
1.160.532 EUR). 

•  dat het aantal invaliden blijft stijgen: eind 2010 telde België 278.071 invaliden (werknemers en zelfstandigen), tegenover 
264.668 in 2009. Psychische stoornissen (psychosen, ersoonlijkheidsstoornissen, enz.) en ziekten van het bewegingsstelsel 
en het bindweefsel (rugaandoeningen, reuma, enz.) blijven de belangrijkste oorzaken van invaliditeit. 

Bron: RIZIV

“7DE CONGRES KINESITHERAPIE IN DE OUDERENZORG”:“7DE CONGRES KINESITHERAPIE IN DE OUDERENZORG”:

“GERIATRISCHE REVALIDATIE EN INCONTINENTIE”“GERIATRISCHE REVALIDATIE EN INCONTINENTIE”

Een organisatie van Axxon Kwaliteit in Kinesitherapie in samenwerking met Axxon BCIG 
Geriatrie en de vakgroep Gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel

  23 november 2012    14 december 2012
  Vrije Universiteit Brussel    Siniscoop  
  Laarbeeklaan 103     Stationsplein 12
  1090 Brussel     9100 Sint-Niklaas

Voor verdere informatie en inschrijvingen: zie nieuwsbrief en Axxon website vanaf 20 september 2012.

SUPERVOORDELIG TARIEF VOOR KERSVERSE 
KINESITHERAPEUTEN
Axxon helpt nieuwe collega’s graag op weg en is dan ook dé 
partner bij uitstek voor een optimale start van uw carrière.
• Ontdek in de online ledenbrochure waarom Axxon als 

beroepsvereniging onbetwistbaar uniek is en van welke 
bijkomende diensten onze leden genieten. Een voorsmaakje van 
de vele te vervullen formaliteiten vindt u in de starterstips of in 
de uitgebreide startersbrochure (te verkrijgen op aanvraag).

• Maak u vandaag nog lid en geniet als pas afgestudeerde van het 
supervoordelige starterstarief: gratis aansluiting tot eind 2012 
en 90 euro voor uw lidmaatschap in 2013. 

• Voor meer info en inschrijving: www.axxon.be of contacteer het 
Axxon Infopunt: : T 02/780 709 70 80 – info.nl@axxon.be

TE NOTEREN IN UW AGENDA VOOR HET 
NAJAAR

6/10/2012
10 years EBP in Belgium - Brussel

20/10/2012
Actualité en Kinésithérapie  
Symposium georganiseerd in Louvain-La-Neuve door 
de Franstalige vleugel Axxon, Qualité en Kinésithé-
rapie. Programma is te consulteren in de Franstalige 
agenda op de Axxon website.

23/11/2012 en 14/12/2012
7de Congres Kinesitherapie in de Ouderenzorg

4  AXXON  AUG – SEPT – OKT 2012 MAGAZINE

Axxon_september2012.indd 4Axxon_september2012.indd   4 21/08/12 16:0021/08/12   16:00



CHATTANOOGA INTELECT MOBILE ULTRASOUND (US) 
Compleet en gemakkelijk in gebruik

CHATTANOOGA INTELECT ADVANCED COMBO
Ultrageluid en elektrostimulatie

GRATIS ROLWAGENTJE 

ter waarde van 499 € incl BTW

1 en 3 MHz frequenties

Pulserende en continue therapie

Voorgeprogrammeerde klinische alsook persoonlijke programma’s

Geleverd met een 5cm2 behandelkop

Verwarmde behandelkop voor een beter comfort

2 onafhankelijke kanalen voor elektrostimulatie

Meer dan 200 klinische protocollen zichtbaar op kleurenscherm

en 100 gepersonaliseerde protocollen.

Uitgebreide lijst met electrodenplaatsing , anatomische kaarten, 

pathologie info…

Stroomvormen : Interferentie , galvanische stroom , TENS , 

Iontophorese ,…

1 en 3 MHz frequenties

Pulserende en continue therapie

Geleverd met een 5cm2 behandelkop

Modulatie mogelijk : 4 kanalen , EMG , laser , batterij…

PROMOTIE PRIJS

1349 € incl BTW

3749 € incl BTW

3099 € incl BTW

1 Draagtas 12 flacons US gel 260 ml

GRATIS

GRATIS
TER WAARDE VAN

231 € incl BTW

All products
bvba

ALL PRODUCTS BVBA | Geensbeekstraat 10 | 9310 Aalst (Moorsel) | Tel.: 053/785030 | Email: info@allproducts.be www.allproducts.be
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“Er zijn wel 120.000 vrije beroepers,
 maar slechts 1 zoals ik.”

U bent als beoefenaar van een vrij beroep dag in dag uit in de weer. Een deskundige 

partner die u op het vlak van boekhouding, fi scaliteit en associaties of vennootschappen 

ondersteunt en zekerheid biedt, is geen overbodige luxe. Dankzij de brede ervaring van de 

sbb-accountants en het regelmatig overleg met de organisaties van vrije beroepen is sbb als 

geen ander vertrouwd met uw sector.

www.zekervanuwzaak.be
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FABIENNE VAN DOOREN

EXXPERT

DOSSIER

De delegatie van Axxon bestond uit Luc Lemense, Simon D’Hooghe, 
Patrick Wérrion en Fabienne Van Dooren, plus drie vertegenwoor-
digers van specifieke belangenverenigingen, Marie-Josée Decoster 
(BGKVGPR-UPKOGRP), Hilde Van Waelvelde (pediatrie) en Bart 
Vanthillo (BVMT-ABTM).

ALLES STIL SINDS 1 JUNI 2010
Het werd de hoogste tijd om een stand van zaken te krijgen in de 
verschillende dossiers. Sinds de laatste plenaire zitting van de Natio-
nale Raad voor de Kinesitherapie (NRK) van 1 juni 2010 lag alles 
eigenlijk stil. Wat is er in die twee jaar dan gebeurd? Het einde van de 
tweede zittingsperiode van de NRK, de val van de regering en 541 
dagen lopende zaken, in afwachting van de nieuwe benoemingen 
binnen de NRK. Wat die laatste betreft, treuzelden de artsen om 
hun kandidatenlijsten in te dienen. Van bij de vorming van de nieuwe 
regering begin december 2011 werden alle dossiers die nog ter 
ondertekening lagen op het bureau van minister Onkelinx immers 
teruggestuurd naar de FOD Volksgezondheid (in januari 2012), om 
na te gaan of ze nog up-to-date waren. Na onderzoek belandden ze 
in februari 2012 opnieuw op het bureau van de minister. 

 BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE NRK 
Op 24 april keurde de minister de benoemingen van de NRK uit-
eindelijk goed, en op 11 mei legde de juridische dienst ze voor ter 
publicatie in het Staatsblad. Het duurde nog tot 7 juni voor ze effec-

tief in het Staatsblad verschenen. Om de opgelopen achterstand wat 
in te halen, plande de FOD Volksgezondheid niet alleen de installatie 
van deze nieuwe raad voor 22 juni, maar zou tijdens deze zitting ook 
de benoeming van een voorzitter, een vicevoorzitter en het bureau 
worden goedgekeurd, na voorstelling van de kandidaten. 

Enig probleem: sommige artsen werden benoemd voor een derde 
legislatuur, terwijl elk lid slechts twee legislaturen mag zetelen. Van-
daar dat een crisisvergadering op 12 juni besliste om de installatie 
nietig te verklaren en er een dringende oproep geformuleerd werd 
voor nieuwe kandidaat-artsen. Terug naar af dus.

MINISTERIËLE BESLUITEN INZAKE BIJZONDERE 
BEKWAAMHEDEN GOEDGEKEURD
De plenaire zitting van de NRK van 1 juni 2010 keurde de voor-
stellen van ministeriële besluiten (MB’s) goed inzake de specifieke 
erkenningscriteria voor kinesitherapeuten voor de volgende bijzon-
dere bekwaamheden: cardiovasculaire kinesitherapie, manuele the-
rapie, pediatrie, neurologie, bekkenbodemreëducatie en perinatale 
en ademhalingskinesitherapie. Deze zes ontwerp-MB’s zijn nog niet 
bekrachtigd door de minister. Eind juni had de Interministeriële Con-
ferentie Volksgezondheid plaats, en één van de discussiepunten ging 
over de selectieproef voor kinesitherapeuten en het feit dat verschil-
lende opleidingen – 5 jaar in Vlaanderen, 4 jaar in Franstalig België – 
recht geven op hetzelfde diploma. Dat verschil is momenteel een 
probleem voor de publicatie van de MB’s. 

Hoe zit het met de timing? Als dit probleem eenmaal opgelost is, 
zullen deze MB’s niet samen ondertekend worden. Het is de bedoe-
ling er twee per jaar goed te keuren en te beginnen met de klein-
ste, d.w.z. de besluiten die betrekking hebben op het minste aantal 

Axxon op bezoek bij de 
FOD Volksgezondheid 

OM NA TE GAAN HOEVER HET STAAT MET  DOSSIERS IN VERBAND MET DE 
KINESITHERAPIESECTOR WENSTE AXXON EEN ONDERHOUD TE HEBBEN MET 
MICHEL VAN HOEGAERDEN, DIRECTEUR-GENERAAL BASISGEZONDHEIDSZORG 
EN CRISISBEHEER (DG2) VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
VOLKSGEZONDHEID. OP 11 MEI WERD EEN AXXON-DELEGATIE UITGENODIGD 
VOOR EEN GESPREK MET TWEE MEDEWERKERS DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
VOOR HET BELEIDSDOMEIN KINESITHERAPIE. 
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EXXPERT

DOSSIER

kinesitherapeuten. Momenteel is het personeel dat zal samenwer-
ken met de erkenningscommissie te beperkt om een groot aantal 
dossiers te bestuderen en te verwerken. De vertegenwoordigers 
van de specifieke belangenverenigingen zijn sterk begaan met deze 
procedure. Ze vragen een inspanning om alles zo snel mogelijk te 
laten verlopen, zodat de erkenning geen jaren duurt en er geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote bijzondere be-
kwaamheden. 

De dienst stelt voor om zo snel mogelijk een soort boordtabel op 
te maken, om een duidelijker beeld te krijgen van wat er moet ge-
beuren en binnen welke termijn. 

VOORSTELLEN TOT AANPASSING VAN 
HET KB NR. 78 VAN 10 NOVEMBER 1967 
BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN. 
De uitoefening van de kinesitherapie werd ingevoerd in hoofdstuk 1 
bis van het KB nr. 78 door de wet van 6 april 1995 ter wijziging van 
het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 
de geneeskunde, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en 
de Medische Commissies met het oog op de reglementering van 
de uitoefening van de kinesitherapie. Die is de voorbije vijftien jaar 
sterk veranderd. Het KB nr. 78 daarentegen heeft die ontwikkelingen 
niet gevolgd, met uitzondering van de aanpassingen inzake de Pro-
vinciale Medische Commissies. De NRK stelde - eveneens tijdens de 
plenaire zitting van 1 juni 2010 - enkele noodzakelijke aanpassingen 
voor. Dit advies beperkte zich tot de voorstellen met betrekking tot 
de artikelen 21bis en 21ter. 

Het advies werd echter niet gepubliceerd, want de juridische dienst 
Volksgezondheid is momenteel de tekst van het KB aan het verdui-
delijken. Het advies zal dus opgenomen worden in deze opdracht. 

PLAATS VAN DE KINESITHERAPEUT IN DE 
ZIEKENHUIZEN EN RVT’S 
De wet inzake ziekenhuizen maakt geen melding van de kinesithe-
rapie. Dit heeft verregaande gevolgen voor het beoefenen van het 
beroep, de professionele en financiële bescherming van de kinesi-
therapeuten en de verstrekte zorgen in ziekenhuizen. 

Het feit dat de kinesitherapie tot de paramedische beroepen wordt 
gerekend, stelt een probleem bij de planning van de ziekenhuissec-
tor, die vacatures publiceert voor kinesitherapeuten met een kwali-
ficatie in de neurologie bijvoorbeeld. Dat bestaat echter momenteel 
niet aangezien geen enkele kwalificatie erkend wordt. De sector van 
de rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) is niet erg aantrekkelijk; er is 
eigenlijk alleen vraag naar kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn 
in geriatrie. En toch zal deze sector ongetwijfeld verder groeien door 
de vergrijzing van de bevolking. Een ander probleem is het verschil 
tussen de verschillende loonschalen en het feit dat de kinesithera-
peut zeer vaak onder ‘toezicht’ staat van de verpleegkundige. 

Dat probleem zou moeten worden voorgelegd aan de Nationale 
Raad voor de Ziekenhuizen, waar een werkgroep zich buigt over de 
loonschalen en de verschillende normen ter zake. 

HOOPVOL VOOR DE TOEKOMST  
De delegatie van Axxon is na dit onderhoud vrij hoopvol over de toekomst van de dossiers betreffende de kinesitherapie. De twee
jonge medewerkers toonden bereidwilligheid om de dingen te doen bewegen en hun - en ook onze - ontgoocheling was dan ook 
bijzonder groot toen bleek dat de installatie van de nieuwe NRK moest worden geannuleerd. Maar laten we positief blijven en hopen 
dat, op het moment dat u dit artikel leest, de artsen hun kandidaten zullen hebben voorgesteld, zodat de Raad eindelijk opnieuw kan 
worden opgericht. 

TOGU® oefenballen, zit- en oefenkussens

ABS®: Anti-Burst Systeem

Het door Togu gepatenteerde ABS®-systeem zorgt ervoor 

dat de oefenballen aan zeer hoge druk kunnen weer-

staan en niet ontploffen bij contact met een scherp 

voorwerp, zelfs niet onder druk. De TOGU oefenballen 

voldoen zo aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

ACTISAN:

Effectief tegen bacteriën en micro-organismen:

werkt op ionische basis

onschadelijk voor de huid

geen desinfecterende middelen nodig

Ontdek onze Togu® producten.

Bezoek onze website www.gymna.be, kom naar één van onze showrooms 
of contacteer onze klantendienst: 089/510.550 - gymna@gymna.be.
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DE FYSIOLOGISCHE KETTINGENDE FYSIOLOGISCHE KETTINGEN
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www.fysiologische-kettingen.com
www.chaines-physiologiques.comwww.chaines-physiologiques.com
www.chaines-physiologiques-bebe.comwww.chaines-physiologiques-bebe.com
Algemeen sekretariaat : 19, avenue d'Ossau - 64000 Pau (F)Algemeen sekretariaat : 19, avenue d'Ossau - 64000 Pau (F)
+ 33 ( 0 ) 5 59 27 00 75 -+ 33 ( 0 ) 5 59 27 00 75 - formation@methode-busquet.comformation@methode-busquet.com

Opleiding Busquet

MDT is uitstekend toepasbaar binnen de richtlijnen
Gebruik van KMO-portefeuille mogelijk (50% subsidie Vlaamse overheid)

INFO www.mckenzie.be cursus@mckenzie.nl

  U leert:

- Duidelijk gestructureerd onderzoeken

- Betrouwbaar classificeren 

- Positief prognostische factoren herkennen in 
  biopsychosociale context 

- Doelgericht behandelen met een actieve rol voor 
  de patiënt

  U bereikt:

- De beste en snelste mogelijke behandelresultaten 

- Een uitstekende secundaire preventie 

- Een hoge tevredenheid bij u en uw patiënten 
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100 ste B-E-St Center

JeeCee.com is vernieuwd

Bezoek onze vernieuwde website en ontdek 

onze cursussen totaaltherapie, de internatio-

nale seminaries, de JeeCee gezondheidsweken 

in Dubai, Kreta & Thaïland en de JeeCee pro-

ducten. www.jeecee.com

Testimonial Jan Van Damme

Ik leerde het B-E-St con-

cept kennen toen ik werk-

zaam was als  

kinesitherapeut bij 

Fcv Dender. Wat 

mij toen meteen 

opviel was de 

snelle en accu-

rate genezing van 

spierblessures. 

Contracturen, elon-

gaties, scheuren...  

Als je deze letsels met 

B-E-St behandelt kan je 

echt spreken van een snellere genezing. Maar 

het toepassingsgebied is veel ruimer....  Ook bij 

nek- en rugklachten kan je B-E-St perfect inte- 

greren in je behandeling. Ik als manueel thera-

peut en sportkine raad het elke collega aan.

U kunt natuurlijk ook steeds terecht op onze website 

www.best-by-jeecee.com

Gefeliciteerd Sven Huygen met uw aankoop van B-E-St by JeeCee als 
100ste B-E-St center!

c

w

et

on-

werk-

et

Volg ons op Facebook
facebook.com/bestbyjeecee

Volg ons op Twitter
twitter.com/bestbyjeecee
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Het B-E-St By JeeCee  toestel is een techno-  

logisch hoogstandje waarbij Micro-current of 

bio-stimulatiestroom gebruikt wordt. Door het 

uitsturen van deze zeer lage stroomsterkte 

slaagt B-E-St erin om ATP (adenosinetrifosfaat) 

– de omgezette  energie uit voedsel - in ons  

lichaam te verhogen met maar liefst 500 à 

800%. Micro-current bootst de lichaamseigen 

stroom na om het natuurlijk evenwicht te her-

stellen van de aangetaste weefsels en dus de 

regeneratie van beschadigde cellen  bevordert.

Wat is B-E-St By JeeCee?

De Voordelen?

Herstel bij  spier- , pees- , gewrichts- en 

ligamentletsels

Vermindering van ontstekingen 

Toename beweeglijkheid

Vlugger herstel na (sport) inspanningen

Toename plaatselijke bloedcirculatie

Versnelde wondgenezing en regeneratie 

van  cellen en botten

Versterking van het immuunsysteem  door 

aanmaak van lymfocyten

Verbetering van de slaapkwaliteit

Verhoging van het energiepeil

Anti-stress en revitaliserend

Medica beurs 2012

Bezoek ons tijdens Medica en ervaar het unieke 

B-E-St by JeeCee concept aan den lijve. 

Dusseldorf

14 – 17 november 2012

Seminaries

Wilt u dit unieke concept vrijblijvend leren ken-

nen? Schrijf u dan in voor  één van onze gratis 

kennismakingsseminaries!

Zaterdag 29 september 9u30 – 12u30

Zaterdag 24 november 9u30 – 12u30

JeeCee Center Bassevelde
Inschrijven kan via

Adres: Vent 1 a Bassevelde

Email: jcint@jeecee.com

Tel:  09 373 82 82

Professional Beauty & Wellness

Op zondag 30 september en maandag 1 okto-

ber 2012 (van 10u tot 18u!) vindt in Kortrijk Xpo 

de achtste editie plaats van PROFESSIONAL 

BEAUTY & WELLNESS.

Kortrijk Xpo

30 sept - 1 okt 2012           

JeeCee International nv
Vent 1a, 9968 Bassevelde, Tel: 0032 (0)9 373 82 82,Fax: 0032 (0)9 373 94 09, Email: jcint@jeecee.com
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EXXPERT

THERAPIE IN DE KIJKER

Na ontslag uit het ziekenhuis kwam Greet 
aankloppen bij Peter met de vraag waar ze 
terecht kon voor nazorg. Omdat hij niet di-
rect het antwoord wist en hij het wel een 
interessant gegeven vond, ging hij op zoek in 
de literatuur. Daar was - behalve het dragen 
van drukkledij, de hydratatiemethode en het 
gebruik van siliconen - echter weinig infor-
matie te vinden. Het internet bracht hem 
tot in Lyon, waar toen al een gespecialiseerd 
centrum bestond dat zuiver manuele behan-
delingen uitvoerde. 

VIER PIJLERS: NAZORG, 
RESEARCH, PREVENTIE EN 
OPLEIDING
Het eerste centrum voor nazorg van (brand-
wonden)littekens - het Greet Rouffaer Huis - 
opende de deuren in 2001. Dr. Raymond 
Peeters, toenmalig diensthoofd van het 
brandwondencentrum Stuivenberg, nam de 
leiding en Peter Moortgat ontfermde zich 
over de gespecialiseerde kinesitherapiebe-
handelingen. In geen tijd werd het een thuis-
haven voor brandwondenpatiënten waar 
ze terecht konden voor nazorg, bijstand en 
steun. In 2008 werd het centrum omge-
doopt tot OSCARE en met de komst van 
de nieuwe directeur en psycholoog Koen 
Maertens kreeg het centrum de opdracht 
om alle behandeltechnieken  systematisch te 
onderzoeken.
Research werd dan ook de tweede pijler 
van het centrum. Vandaag worden er bin-

nen OSCARE wetenschappelijke studies 
opgezet met als einddoel de kwaliteit van 
de littekens én de daarbij gaande levenskwa-
liteit van de patiënten te bevorderen. De 
onderwerpen van de studies liggen vooral 
binnen het domein van de (niet-invasieve) 
littekenbehandelingen en de psychologische 
opvolging binnen het nazorgtraject. Voor het 
onderzoeksgedeelte werd een samenwer-
kingsovereenkomst opgezet met Universi-
teit Antwerpen en de Artesis Hogeschool. 
Er worden ook nieuwe producten voor de 
industrie uitgetest. De derde pijler van het 
centrum is ‘preventie’. Oscare verspreidt 
preventieboodschappen en informatie via 
preventieacties zoals bijvoorbeeld ‘Veilig 
barbecueën’ en richt zich tot een zo breed 
mogelijk publiek. Er worden ook frequent 
preventielessen aan groepen of scholen ge-
geven. Het geven van opleidingen is pijler 
nummer vier en daar leest u meer over 
in het kaderstukje ‘Scar Academy’.

CENTRALE ROL VOOR 
GESPECIALISEERD TEAM 
VAN KINESITHERAPEUTEN
Vandaag telt Oscare een 20-tal me-
dewerkers: enkele administratieve 
krachten en een (para)medisch team 
onder leiding van Dr. Cynthia Lafaire 
bestaande uit 2 artsen, 2 technisch 
orthopedische techniekers, 2 ver-
pleegkundigen, 1 psychologe en een 
gespecialiseerd team van 6 kinesi-
therapeuten die een centrale rol 
spelen in de nazorg. Buiten de tra-

ditionele methoden passen zij de nieuwste 
innoverende technieken toe. De behandeling 
van brandwondenlittekens is de voorbije ja-
ren immers in een stroomversnelling terecht 
gekomen. Manuele en mechanische defi-
broseringstechnieken maken steeds meer 
opgang en proberen hun plaats op te eisen 
in de ‘basics’ voor littekenbehandeling. Hier-
onder een overzicht van enkele technieken.

MOBILISATIE
Opdat spanningen op het litteken niet zou-
den leiden tot misvormingen is het de taak 
van de kinesitherapeut om vanaf de dag na 
de operatie de beweeglijkheid te stimuleren 
door middel van posturale rekkingen. Dit 
moet volgehouden worden zolang het litte-
ken blijft veranderen. De patiënt wordt ook 
gereactiveerd met actieve oefentherapie en 
ergotherapie.

OSCARE:

ver 

-
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TOEN ACTRICE GREET ROUFFAER IN 1997 ERNSTIGE BRANDWONDEN 
OPLIEP TIJDENS OPNAMES VOOR EEN TV-SERIE WAS DE NAZORG VAN 
BRANDWONDEN  NOG EEN ONGEKEND ITEM. VIJFTIEN JAAR LATER GENIET  
OSCARE,  NAZORG- EN ONDERZOEKSCENTRUM VOOR BRANDWONDEN 
EN LITTEKENS, EEN ZEER GOEDE REPUTATIE. KINESITHERAPEUT PETER 
MOORTGAT WAS ER VAN BIJ DE START HEEL NAUW BIJ BETROKKEN.
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Peter Moortgat gewapend met de kennis en de behandeltools 
om de strijd tegen littekens aan te gaan.
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EXXPERT

KINEPLASTIE
Het uitzicht van het litteken wordt mee 
bepaald door de dikte (hypertrofie) en de 
spanningen op het litteken (retractie - at-
tractie). Beide componenten kunnen fel ver-
beterd worden door manuele defibrosering 
of kineplastie; een recente techniek die door 
amper een dertigtal kinesitherapeuten in Bel-
gië gekend is. Deze technieken, met de hand 

uitgevoerd, kunnen worden toegepast vanaf 
3 weken na operatie tot aan de volledige ge-
nezing van het litteken.

MICRONEEDLING
Via een apparaatje met naaldjes van 2 tot 
3mm lengte kunnen in de lederhuid – de 
plaats waar het litteken zich bevindt – cor-
recties aangebracht worden door nieuw ge-
zond collageen aan te maken.

DEPRESSOMASSAGE OF 
VACUOTHERAPIE
Het vacuüm zuigen van de huid kan pas als 
de littekens niet meer inflammatoir zijn. Deze 
therapie wordt toegepast voor oudere lit-
tekens die weliswaar soms nog zeer dik zijn 
of fel rood kleuren. Via mechanische defibro-
sering of vacuotherapie waarbij de PRUS© 
- een innovatie in de medische wetenschap 
wordt gebruikt  - wordt de huid met nega-
tieve druk aangezogen en alzo sterk gemo-
biliseerd. 
Heel wat van de huidige technieken die wor-
den toegepast, komen eigenlijk uit de wereld 
van schoonheidsbehandelingen. Zo werd 
depressomassage oorspronkelijk gebruikt 
voor het behandelen van cellulitis en de 
microneedling-methode voor de aanmaak 
van nieuw collageen. Het is de taak van de 
kinesitherapeut om een optimale cocktail te 
maken van deze technieken.  

SCAR ACADEMY ORGANISEERT OP-
LEIDINGEN IN VLAANDEREN EN 
WALLONIË
Aangezien er in ons land geen specifi eke op-
leiding bestaat rond brandwonden en zorgver-
strekkers vragende partij zijn om hun kennis 
hierover te vergroten, richtte OSCARE in 2010 
de ‘Scar Academy’ op die multidisciplinaire op-
leidingen organiseert. Deze opleidingen voor 
de nazorg van (brandwonden) littekens richten 
zich tot artsen, chirurgen dermatologen, kinesi-
therapeuten en verpleegkundigen.

Een 20 uur durende basismodule wordt jaar-
lijks georganiseerd. De volgende sessie gaat van 
start in het voorjaar van 2013.
Daarnaast zijn er ook workshops gericht 
naar specifi eke beroepsgroepen, zoals 
bijvoorbeeld kinesitherapeuten of verpleegkun-
digen. Op zaterdag 20 oktober 2012 vindt de 
Workshop ‘Depressomassage en manu-
ele defi brosering’ plaats, waar ervaren litte-
kentherapeuten specifi eke behandeltechnieken 
aanleren.

Voor meer informatie en inschrijving kunt 
u terecht op www.scaracademy.be. 
Daar vindt u ook de lijst van littekentherapeu-
ten die een bepaald niveau van Scar Academy 
hebben voltooid.
Begin dit jaar werd de basisopleiding ‘Lit-
tekentherapie’ ook georganiseerd voor de 
Franstalige collega’s. De opleiding vond 
plaats in Namen en gebeurde in samenwerking 
met de brandwondencentra van Neder-Over-
Heembeek, Luik en Loverval. Meer info op 
www.cicademie.be

nazorg van brandwonden en littekens met 
innoverende kinebehandelingen

OSCARE IN EEN NOTENDOP
Missie
Nazorg op een betaalbare manier aanbieden
(Inter)nationaal onderzoek stimuleren naar vernieuwende behandelingen
Investeren en meewerken aan projecten rond brandwondenpreventie
Een ontmoetingsplaats creëren waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen met 
elkaar en met hulpverleners

Enkele cijfers
Het centrum behandelt 700 patiënten per jaar
Een honderdtal patiënten volgen kinesitherapie
Er worden jaarlijks 5.000 behandelingen uitgevoerd
Voor meer informatie: www.oscare.beee
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DE KINESITHERAPIE IS IN BEWEGINGDE KINESITHERAPIE IS IN BEWEGING
Heb je ook reeds gehoord over de belangrijker de belangrijke rol die fascia speelt in de weefselstruc-
turen en het functioneren van mensen? Wil je mee zijn met de jongste stand van zaken van mensen? Wil je mee zijn met de jongste stand van zaken 
en de meest ven de meest vernieuwende inzichten hiernieuwende inzichten hieromtrent? Dan is het Fasciacongres zeker iets 
voor jou! Een congrvoor jou! Een congres waar interes waar internationaal befaamde en bezielde wetenschappers, clinici 
en theren therapeut-vorsers de rapeut-vorsers de recentste concepten en hun therecentste concepten en hun therapeutische toepassingen voor-
stellen. Leer het tijdens de voorstellen. Leer het tijdens de voordrachten, verdiep je inzichten en overtuig jezelf tijdens de 
workshops waar je het geleerworkshops waar je het geleerde zelf kan toepassen en uittesten!

Lezingen en workshops met simultane vLezingen en workshops met simultane vertaling Nl/Fr/Eng.
Aarzel niet en neem vlug een kijkje op wwwAarzel niet en neem vlug een kijkje op www.fascia2012.be
Ben je ovBen je overtuigd? Schrijf je dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt!ertuigd? Schrijf je dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

Voor kinesitherapeuten die het vapeuten die het verschil willen makerschil willen maken… 5-6-7 OKTOBER
WWW.FASCIA.BE

TWEEDE
SPORTCONGRES

KEMPEN
cultureel centrum

‘T SCHALIKEN
GROTE MARKT

HERENTALS
27 OKTOBER

2012
Programma en Inschrijvingen op
www.sportcongres.eu
Accreditatie: 6 punten
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INTERVIEW

ANDULLATIE THERAPIEANDULLATIE THERAPIE

Dokter, hoe kan u zich omschrijven?Dokter, hoe kan u zich omschrijven?

Na een opleiding in de orthopedie 

concentreerde ik me tijdens mijn 

Spinal Fellowships uitsluitend op de 

rugchirurgie. In Perth, Australië, kon 

ik ook data documenteren op meer 

dan 27.000 postmortem wervelzui-

len. Deze database vormde de basis 

voor research and development van 

een nieuwe vertebrale cementoplas-

tietechniek, een cervicale discuspro-

these, een interspineus implantaat en een wervellichaamprothese. 

Hoe komt het dat u als chirurg en researcher zoveel belang hechtHoe komt het dat u als chirurg en researcher zoveel belang hecht

aan een niet-heelkundige techniek zoals andullatie?aan een niet-heelkundige techniek zoals andullatie?

In 2009/2010 beweerden enkele door mij destijds geopereerde 

patiënten dat zij hun residuele postoperatieve klachten eindelijk 

zeer goed onder controle konden brengen door regelmatig op 

een ‘trillingsmatras’ te liggen. Ik weet dat vibraties toegepast wor-

den om doorligwonden te voorkomen en te behandelen.

En op die basis bent u gewoon gaan ‘geloven’ in andullatie?En op die basis bent u gewoon gaan ‘geloven’ in andullatie?

Het ligt niet in mijn aard om mij te laten indoctrineren over een 

‘medische nieuwigheid’ (medicament, implantaat, etc …) zonder 

er de wetenschappelijke achtergrond van te kennen. Onder ‘non 

disclosure agreement’ kon ik  alle researchdocumenten van HHP 

inkijken. Deze waren de basis om de strenge TÜV, CE, en FDA 

certifi caten te bekomen. Met enkele researchcollega’s heb ik dan 

de volledige wereldliteratuur in verband met de toegepaste sinus-

oïdale vibraties doorgenomen.

Wat zeggen deze data?Wat zeggen deze data?

Het werd snel duidelijk dat de toegepaste trillingsfrequenties

tijdens andullatie sedert 1935 onderwerp uitmaken van interna-

tionaal wetenschappelijk in vitro en in vivo onderzoek. Zelfs de 

RUG, VUB en KUL publiceerden hierover 7 artikels. Het effect 

wordt uitgelegd op basis van (1) het wetenschappelijke fenomeen 

van stochastische resonantie, (2) het fysiologische fenomeen dat 

huidreceptoren vibraties capteren en doorsturen naar de herse-

nen met positieve corrigerende feedbacksignalen, (3) het fysiolo-

gische fenomeen dat deze trillingsfrequenties in het extracellulaire 

vocht resonanties veroorzaken die het intracellulaire apparaat

stimuleren ter productie van ATP, en (4) de productie van hormo-

nen (testosterone en groeihormoon) en endorfi nes.

Is andullatie dan een innovatieve therapie?Is andullatie dan een innovatieve therapie?

Andullatie is zeker innovatief omdat de toepassing van deze me-

chanisch opgewekte sinusoïdale vibraties in combinatie met een 

IR-warmtebron de beoogde resultaten nog verbetert. De door-

bloeding van de weefsels wordt sterker gestimuleerd en er kan 

geen gewenning ontstaan gezien het principe van stochastische 

resonantie in de verschillende lichaamsstructuren. Regelmatige 

toepassing resulteert dan ook in een accumulatie van positieve 

effecten. 

Andullatie wordt dan ook aan verdere wetenschappelijkeAndullatie wordt dan ook aan verdere wetenschappelijke 

evaluatie onderworpen?evaluatie onderworpen?

Omdat HHP nu beschikt over een database van meer dan 

100.000 mensen die andullatie op regelmatige basis toepassen 

voor diverse (postoperatieve) aandoeningen, heeft HHP de Euro-

pean Association of Andullation Therapy opgericht teneinde het 

in vitro en in vivo research over andullatie te fi nancieren. De hui-

dige researchprojecten gebeuren onder professorale supervisie 

in de Karlsruhe Institute für Technology (KIT), de VUB, en in het 

AZ te Sijsele.

In welke omstandigheden kunnen kinesisten andullatie dan gaanIn welke omstandigheden kunnen kinesisten andullatie dan gaan

toepassen?toepassen?

Klachten in verband met perifere circulatiestoornissen worden 

verzacht. Omdat de gebruikte trillingsfrequenties een bewezen 

rechtstreeks effect vertonen op osteocyten, chondrocyten en 

myocyten, wordt andullatie toegepast bij klachten in verband 

met osteoporosis, artrotische gewrichten, chronische lage rug-

pijn, gangmoeilijkheden, en spieroverbelasting na sport. Veel 

onverklaarbare klachten bij fi bromyalgie (FM) en het chronisch 

vermoeidheidssyndroom (CVS) kunnen onderdrukt worden (zie 

verder via www.andullatie.be).

Dank u dr. Declerck voor dit interview.
Graag gedaan. 

Dr. Guy Declerck, MD (www.guydeclerck.com)

 Voor meer informatie over Andullatie bekijkt u 
 www.youtube.com met als zoekwoord “Andullatie” of  
 bezoekt u de internetpagina www.hhp-kine.be.

RUGCHIRURG DR. GUY DECLERCK OVERRUGCHIRURG DR. GUY DECLERCK OVER 
ANDULLATIETHERAPIE IN DE KINEPRAKTIJK !ANDULLATIETHERAPIE IN DE KINEPRAKTIJK !

ANDULLATIE EEN INNOVATIEVE
THERAPIE ?
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Uw eigen praktijk, met de steun van ons finan-

cieel plan. Vanaf uw studie tot aan uw pensioen.

Eén medicus op vijf werkt vandaag al met  

Belfius Bank. Daarom ontwikkelden we Belfius 

for Medical, een pakket van diensten en  

producten voor medische professionals. Wilt u 

dit ook? Een goede beslissing, want samen 

met uw bedrijfsadviseur staat er een sterk 

financieel team achter u dat in elke fase van 

uw loopbaan met u naar de essentie gaat. 

Door u altijd de service te bieden die u écht 

nodig hebt. Maak dus vandaag nog een 
afspraak met onze specialist Medische 
Beroepen in uw Belfius Bank-kantoor of bel 
Belfius Contact op 02 222 00 72.

Vooral bezorgd zijn over 
uw patiënten? Of ook 
wakker liggen van uw geld?

Wat betekent 
een eigen praktijk 
voor u? 

Dexia Bank België NV (Belfius Bank NV vanaf 11-06-2012), Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 

BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.
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AXXON IN ACTIE

SIMON D’HOOGHETERUGBLIK

BESPARINGEN
De regering was pas gestart of we werden 
geconfronteerd met een besparingsmaat-
regel. De pest of de cholera. Een eenvoudi-
ge berekening leert ons dat de onvolledige 
uitbetaling van de index op termijn duur-
der is dan de huidige besparingen. Deze 
maatregel valt des te zwaarder omdat 
aangetoond is dat het budget kinesithera-
pie zwaar belast is door externe factoren, 
maatregelen genomen door de overheid 
die een grote hap wegnemen uit ons bud-
get zonder dat we daartegen kunnen re-
ageren. Axxon leverde goed uitgewerkte 
dossiers in die de verzekeringsinstellingen 
hebben gewaardeerd. 
Een uitwerking van deze behoeftenraming 
leest u in Axxon Exclusief.

KWALITEITSPROJECT 
PRO-Q-KINE
Ook het kwaliteitsproject staat onder druk. 
Reeds 1.800 kinesitherapeuten zijn inge-
schreven en we verwachten dat dit aan-
tal tegen eind 2012 zal groeien tot 3.000. 
Naast de werkingskosten voor PQK vraagt 
Axxon middelen om deze kinesitherapeu-
ten die inspanningen leveren om kwaliteits-
vol te werken ook daadwerkelijk te belo-
nen. Statistische gegevens vanuit het RIZIV 
tonen aan dat we meer patiënten verzor-

het motto. Investeren in kwaliteit van zorg 
komt niet alleen ziekenfondsen en hun pa-
tiënten ten goede maar ook de overheid.

CONTINGENTERING
De Planningscommissie heeft dit jaar het 
advies gegeven de selectieproef voor één 
jaar op te schorten. Alle kinesitherapeu-
ten die zich dit jaar inschrijven, zullen een 
voorlopig nummer krijgen. Men hoopt op 
die manier een dreigend tekort aan kine-
sitherapeuten op te vangen. Men mag ech-
ter niet vergeten dat dit advies gekoppeld 
is aan voorwaarden. Er moet een degelijk 
kadaster komen. Om de behoeften op het 
terrein te kunnen inschatten, is het immers 
noodzakelijk te weten wie waar werkt.
Kinesitherapie heeft immers een zeer ge-
varieerde beroepspopulatie die bestaat uit 
zelfstandigen, loontrekkenden, gemengde 
statuten in rusthuizen, RVT’s en ziekenhui-
zen, enz. Een kadaster is dus noodzakelijk 
om noden op het terrein te kunnen detec-
teren.
Bijkomend vraagt Axxon - samen met de 
opleidingen in Noord en Zuid - een har-
monisering in het onderwijs. Dit is echter 
de bevoegdheid van de Gemeenschappen 
en overleg dringt zich dus op.

Zal dit alles helpen? Het is zeer moeilijk een 
evenwicht te vinden. Het toekennen van de 
voorlopige nummers als voorbereiding op 
het afschaffen van de selectieproef, biedt 
geen oplossing. Iedereen is het er over 

eens dat een selectieproef na de studie niet 
humaan is, maar daar stopt de eensgezind-
heid. Er is een grote toevloed van studen-
ten niet alleen in de Franse Gemeenschap 
maar ook in de Vlaamse Gemeenschap. 
Het spook van de selectieproef duikt ook 
daar weer op. Door de vergrijzing van de 
bevolking zal de nood aan zorg stijgen en 
zal ook de nood aan kinesitherapie en  aan 
kinesitherapeuten stijgen.  Het kadaster zal 
hier aantonen waar die noden zich bevin-
den. Het aanbod zal zich daaraan moeten 
aanpassen en de nodige middelen moeten 
voorzien worden. Het onbeperkt toelaten 
van die voorlopige nummers is binnen het 
huidig budget van de kinesitherapie on-
houdbaar. Of men het nu graag hoort of 
niet, hoe groter het aanbod hoe groter de 
vraag, maar dit is altijd gekoppeld aan het 
toegekende budget. Het aanbod moet ook 
daar rekening mee houden.

TECHNISCHE RAAD VAN DE 
KINESITHERAPIE (TRK)
De besparingkoorts heeft ook zijn weerslag 
op de werking van de Technische Raad. De 
nulgroei van het budget geeft geen ruimte 
om aanpassingen aan de nomenclatuur uit 
te voeren of om administratieve vereen-
voudiging door te drijven. De Voorzitter 
Gilbrecht Devos leidt met kunde de ver-
gaderingen maar - zoals in ieder orgaan - is 
een mandaat niet tot in de eeuwigheid. Zijn 
verdienste voor de kinesitherapie is on-
weerlegbaar, maar het wordt toch tijd dat 

2012 KONDIGDE ZICH AAN ALS EEN MOEILIJK JAAR 
EN DAT IS HET OOK. DE EERSTE ZES MAANDEN ZIJN 
ACHTER DE RUG EN DUS TIJD OM EVEN TERUG TE 
BLIKKEN OP ENKELE ITEMS.

tonen aan dat we meer patiënten verzor-
gen met minder prestaties 
per patiënt. Levenslang 
leren is tegenwoordig 
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de fakkel wordt doorgegeven.
De behoeften en prioriteiten 2013 voor 
de sector werden in de TRK vastgelegd en 
bevestigd in de Overeenkomstencommis-
sie. Er zijn geen middelen voorhanden maar 
toch vraagt Axxon het in stand houden van 
het kwaliteitsproject met daarenboven een 
fi nanciële waardering voor de kinesithera-
peuten die daaraan deelnemen. Een twee-
de prioriteit is het herwaarderen van de 
verplaatsingsvergoeding. De andere vragen 
blijven dezelfde als vóór het budget 2012.

De Technische Raad zal, evenals de Over-
eenkomstencommissie, nog in spoedzitting 
samenkomen om maatregelen voor te stel-
len en te bekrachtigen over een materie 
waarvoor zij niet voor zijn opgericht, name-
lijk besparingen doorvoeren. 

FOD VOLKSGEZONDHEID
De Nationale Raad Kinesitherapie is be-
noemd maar de installatievergadering werd 
uitgesteld omdat er bij de benoeming van 
sommige leden fouten zijn gebeurd. Deze 
wijzigingen moeten eveneens in het Bel-
gisch Staatsblad verschijnen. Binnen Volks-
gezondheid is men ook al aan de voorbe-
reiding begonnen van de overheveling van 
bevoegdheden die door de staatshervor-
ming noodzakelijk worden. Dit zal van toe-
passing op diverse Raden en Commissies, 
rekening houdend dat de wet federaal blijft, 
de toepassing naar de Gemeenschappen 
zal gaan.

ADMINISTRATIE
De softwarelabeling zal op het einde van 
dit jaar plaatsvinden en nieuwe aanpassin-
gen in onze programma’s zullen ingevoerd 
worden. Axxon tracht ook hier de adminis-
tratie voor de kinesitherapeuten te verlich-
ten en een dossier voor te stellen dat meer 
voldoet aan de dagelijkse praktijk.
Ook het voorschrift wordt herbekeken 
vooral met als doel de communicatie tus-
sen voorschrijver en kinesitherapeut te ver-
eenvoudigen en te verbeteren. 
Axxon participeert ook binnen Recip-e. 

Ook hier heeft Axxon bevestigd als partner 
te willen meewerken aan de ontwikkeling 
van het elektronisch voorschrift. Bij de apo-
thekers loopt momenteel een proefproject. 
De voorlopige resultaten geven aan dat 
de medewerking van de artsen aarzelend 
verloopt. Hoe dit binnen onze sector zal 
verlopen is dus nog een groot vraagteken, 
temeer daar we ook afhankelijk zijn van de 
beschikbare middelen.

DE BEROEPSVERENIGING
De statuten werden herschreven en de Al-
gemene Vergadering werd uitgebreid. Deze 
verandering was nodig om de werking van 
Axxon nog transparanter te maken en een 
Algemene Vergadering samen te stellen die 
een weerspiegeling is van het ledenbestand.

Ook de BCIG’s zullen actief worden. Spe-
cifi eke statuten voor de BCIG’s zijn ont-
wikkeld en ter bespreking aangeboden. 
Tijdens de zomermaanden werd er verder 
overlegd met de belangenverenigingen. 
Het is inderdaad zo - en we zijn daar niet 
fi er op - dat de uitwerking van de statuten 
lang op zich heeft laten wachten. Dit was 
echter noodzakelijk omdat iedere BCIG de 
kans krijgt zich binnen Axxon te verenigen 
in een vereniging met rechtspersoonlijk-
heid of in een feitelijke vereniging, rekening 
houdend met de belangen van de Axxon-
leden en met internationale criteria. Dit al-
les heeft juridische ondersteuning gevraagd 
en dus ook tijd.  

ARTZT VITALITY®

De ARTZT Vitality® lijn is een concept dat verschillende hulpmiddelen voor revalidatie en oefentherapie 

aanbiedt. Naast al bewezen klassiekers, zijn er innovatieve tools voor het onderhouden en verbeteren van 

kracht, evenwicht, coördinatie en stabiliteit.

Dit concept bestaat onder andere uit:

Oefenmatten en -ballen

Aerosling® suspensietrainer

Taping en elastische banden zonder latex

Instelbare Bioswing® swingstaaf voor stabilisatietraining

Ontdek onze ARTZT Vitality® producten.

Bezoek onze website www.gymna.be, kom naar één van onze showrooms
of contacteer onze klantendienst: 089/510.550 - gymna@gymna.be.

SIMON D’HOOGHE

AXXON IN ACTIE

TERUGBLIK

Shutterstock
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cursus Mulligan Concept A-B
4-daagse cursus (2 blokken van 2 dagen), te 
Brasschaat
cursus Mulligan Concept C        
2-daagse cursus te Brasschaat
cursus BACKtoGOLF
3-daagse cursus in Vught (Nederland)

Voor meer informatie over bovenstaande 
cursussen, data en inschrijven : 

www.mulliganconcept.be 
Secretariaat : info@mulliganconcept.nl 

Het gebruik van specifieke gewricht- mobilisaties 
MWM’s, NAG’s & SNAG’s zijn ontwikkeld door 
Brian Mulligan. Een mobilisatie volgens Mulligan leidt, 
indien correct toegepast, onmiddellijk  tot eliminatie 
van pijn en toename van de bewegingsomvang in 
perifere gewrichten en wervelkolom.  
De technieken zijn 100% pijnvrij.  
Docent: René Claassen, dip PT,MT,MCTA

Deze praktische tweedaagse tapecursus wordt sinds 
2000 in België gedoceerd door René Claassen, 
Mulligan docent en gediplomeerd Kinesiotaping /  
Medical Taping docent. Er wordt gewerkt met 
elastische gekleurde tapes.  Taping cursussen 
worden in heel Europa gedoceerd en zijn zeer 
succesvol.  De effecten van elastische tape zijn o.a. 
vermindering van pijn (of abnormaal gevoel) in 
huid, fascia of spieren, verwijdering van ophopingen 
van lymfe of bloedingen onder de huid, 
vermindering hypertonie in spieren , ondersteunen 
van spiercontractie en correctie van positiefouten 
en/of sporingsproblemen van de gewrichten. 

Deze cursus wordt georganiseerd door het 
secretariaat Mulligan Concept.  

Voor meer informatie, data en inschrijven: 
www.mulliganconcept.be

cursus Taping Concepts 
2-daagse cursus te Brasschaat 
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4 redenen om voor Xerius te kiezen 

Persoonlijke begeleiding
Elke zelfstandige die zijn dossier door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds laat 
beheren, krijgt een vast team van dossierbeheerders toegewezen dat uw situatie 
door en door kent. 

Kennis
Een goed geïnformeerde zelfstandige kan heel wat kosten vermijden. Daarom 
ontvangt u om de drie maanden onze nieuwsbrief en krijgt u juridisch advies waar 
nodig over uw verzekeringsplicht, pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... 

Kwaliteit
Xerius hecht een groot belang aan efficiëntie en snelheid. Daarom analyseren we 
onze werkmethoden voortdurend en sturen bij waar nodig.  

No-nonsense
Xerius is volledig onafhankelijk: wij werken enkel in het voordeel van onze klanten.
We hanteren bovendien al jaren de laagste beheerskost in de markt. Bij ons 
betaalt u slechts 3,05%.

Voor meer info bel naar 078 15 00 15 of mail naar vrijberoep@xerius.be.

3,05%

www.xerius.be

Op zoek naar  
een betrouwbare 
partner voor uw 
sociale zekerheid?
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BEROEPS- EN 
PRAKTIJKONDERSTEUNING 
Al uw vragen over wet- en regelgeving, 
RIZIV, fi scaliteit, deontologie worden snel 
en accuraat beantwoord. Axxon zet u op 
weg bij het starten, het reorganiseren of het 
stoppen van uw praktijk. 

PROFESSIONELE 
BEROEPSVERDEDIGING
Door netwerking en overleg met alle part-
ners in de gezondheidszorg, komen tot ge-
wogen standpunten voor een prominente 
aanwezigheid van de kinesitherapie in alle 
domeinen van de gezondheidszorg en 

daarbuiten. Axxon gaat voor een moderne 
beroepsverdediging, gebaseerd op overleg 
vanuit sterke en duidelijke standpunten. Een 
betere vergoeding van kinesitherapeutische 
zorg en een realistische verplaatsingsver-
goeding staan voorop. 

VISIE OP DE TOEKOMST
Kinesitherapie in een digitale maat-
schappij. 
Axxon zit er bovenop met actieve partici-
patie aan het Elektronisch Kinesitherapeu-
tisch Dossier, E-prescript, E-Health. 

De kwaliteit van zorgen waarborgen 

is de sleutel voor de toekomst.
Axxon maakt kwaliteit zichtbaar via PE-
online. Axxon maakt kwaliteit haalbaar via 
vormingsactiviteiten in LOKK’s, dichtbij de 
kringen. 

De toekomstige kinesitherapie heeft 
vele gezichten. 
Axxon geeft specifi eke interessegebieden 
een plaats in haar organisatie en in haar vi-
sie. Axxon ijvert voor de legalisering van de 
directe zorgvraag van patiënten zonder me-
disch voorschrift en voor een competentie-
uitbreiding van de kinesitherapeut op het 
vlak van preventie. 

WORD LID VAN AXXON, DE ENIGE REPRESENTATIEVE BEROEPSVERENIGING VOOR 
KINESITHERAPEUTEN IN BELGIË  VIA WWW.AXXON.BE

U kunt rekenen op Axxon 
Axxon rekent ook op u!

Het UIB biedt U een internationaal en wetenschappelijk ondersteund opleidingsprogramma aan. 
Anatomie, fysiologie en biomechanica vormen de basis om het cranio-sacrale (centraal 
zenuwstelsel) en het fasciale systeem te bestuderen en te begrijpen in relatie tot pathologie, pijn, 
dysfuncties, maar ook welzijn.
Craniosacraal therapie (CST) is een klassiek anatomisch-fysiologische benadering die ook gebruik 
maakt van energetische technieken. Deze therapie leert u hoe fysiek en psycho-emotioneel lijden 
te behandelen, gebruikmakend van een proprioceptieve lichaamsdiagnostiek. Het is een manier 
van behandelen die het autoregulerend vermogen van het lichaam faciliteert en de autorealisatie 
van de patiënt stimuleert.
Deze therapie richt zich tot alle kinsitherapeuten die in hun dagelijks werk patiënten op een 
holistische manier willen benaderen en daardoor hun behandelmogelijkheden aanzienlijk kunnen 
uitbreiden, alsook de mogelijke behandelindicaties.
De kracht van deze therapie ligt juist in de direct relationele psychosomatische benadering van de 
patiënt. John Upledger, arts en osteopaat heeft dit in een geniaal concept gegoten.  Geniaal door 
zijn eenvoud !

Meer info vindt U op: www.upledger.be of tel: 0496/381740
Infodag: 14 september en 10 november 2012 vanaf 13u30 op Koningsteen te Kapelle o/d Bos.
Start Module CST1 op 3 tot 6 oktober 2012.

Craniosacraaltherapie® volgens de grondlegger JohnUpledger.
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HORIZON

Dit initiatief tracht andersvalide kinderen 
uit de sloppenwijken van Bhubaneswar te 
includeren in hun gemeenschap door hen 
te revalideren en sociaal te herintegreren. 
Elisabeth en haar collega’s deden dit aan de 
hand van oefentherapie. Het was een erg 
verrijkende ervaring die ze uit de doeken 
doet in woord en beeld. 

VRIJWILLIGERSWERK IN DE 
ARMSTE REGIO VAN INDIA
“Ik had net mijn tweede klinische stage 
achter de rug in het Virga Jesse ziekenhuis 
toen ik in allerijl mijn spullen heb gepakt om 
samen met Peter Bruyninx en Jasper Gre-
vendonck, twee collega-studenten, richting 
India te vliegen voor een maand vrijwilli-
gerswerk. Veel tijd om na te denken over 
wat er me te wachten stond, had ik niet. 
Via internet snorde ik wat informatie op en 
wist ik dat mijn werkterrein Bhubaneswar, 
Orissa de armste regio van heel India zou 
zijn. Bijna de helft van de bevolking  leeft er 
onder de armoedegrens die door de Indi-
sche overheid is vastgelegd op 6 euro per 
maand op het platteland  en 9 euro in de 
steden. Van luxe zou dus zeker geen sprake 
zijn. Wat ik wel verwachtte en ook hoopte, 
was dat ik nuttig werk zou leveren en van 
betekenis zou kunnen zijn voor de gehan-
dicapte kinderen die ik de komende maand 
zou behandelen.”

SAMENWERKING MET DE 
KINESITHERAPEUT VAN DE 
SLUMS
“Eens aangekomen, werden we opgepikt 
door Dr. Herman Kuppers en Valentin 
Schroyen- twee docenten van PHL - die 
ons de eerste tien dagen van ons verblijf 

hebben begeleid. We bezochten verschil-
lende sloppenwijken waar we patiëntjes 
ontmoetten met diverse problematieken. 
Sommige met een fysieke handicap, ande-
ren met een mentale handicap. Het waren 
de kinderen met cerebral palsy, spasticiteit, 
contracturen, een vertraagde fysieke ont-
wikkeling, gangafwijkingen, enz. waarmee 
wij de komende weken zouden werken. 
Samen met Balgopal, de plaatselijke kine-
sitherapeut van de slums stelden we een 
schema op van de kinderen die we dagelijks 
zouden bezoeken en behandelen.”

HEALTH WORKER SESSIONS
“Naast ons werk in de slums hadden we 
een tweede opdracht:  een eenvoudig 
ICF-formulier opstellen, specifi ek voor de 
kinderen uit de sloppenwijken, bestaande 
uit de anamnese, de kinesitherapeutische 
diagnose en het behandelingsplan. Dit for-
mulier werd ingevuld voor alle kinderen die 
we behandelden. Onze derde taak bestond 
erin om gezondheidswerkers die patiëntjes 
in hun sloppenwijk voorzagen van oefen-
therapie te helpen opleiden. Hiervoor or-
ganiseerden we ‘health worker sessions’ op 
zaterdagvoormiddagen. De gezondheids-

werkers zijn immers helemaal niet opgeleid 
en dus leerden we hen basisoefeningen aan 
zoals spierversterkende en stretchoefenin-
gen en ook oefeningen die de motorische 
ontwikkeling stimuleren. Het was niet ge-
makkelijk om hen deze vrij simpele oefe-
ningen aan te leren omwille van de taal-
barrière. Ze spraken geen Engels en dus 
moest alles voortdurend vertaald worden. 
Ze gingen ook nogal hardhandig te 

Belgische studenten 
geven oefentherapie 

in Indische slums
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werk. We moesten hen dus leren langzaam 
en voorzichtig met hun patiëntjes om te 
gaan. We probeerden dit vooral door hen 
zelf de oefeningen te laten proberen en te 
laten aanvoelen. Hoewel de gezondheids-
werkers allemaal erg gemotiveerd waren 
en zelfs trots dat ze een nuttige taak voor 
hun gemeenschap konden uitvoeren, was 
herhaling, herhaling en nog eens herhaling 
de boodschap. Telkens opnieuw moesten 
we hen erop wijzen om ‘aste’ (traag/zacht) 
te werk te gaan. Ruwheid blijkt nu eenmaal 
iets wat in hun gewoonten is geroest en is 
er dus niet gemakkelijk uit te krijgen. Ook 
aan de ouders van de patiëntjes leerden we 
de oefeningen aan die hun kinderen iedere 
dag moesten uitvoeren.”

TAAK VOLBRACHT BIJ 
SCHROEIENDE TEMPERATUREN
“Tot slot organiseerden we ook activi-
teiten voor de shelter, een opvangtehuis 
voor kinderen die omwille van geweld, ver-
waarlozing of andere problemen niet lan-
ger thuis kunnen wonen. Bij de terugkeer 
van onze bezoeken aan de sloppenwijken 
organiseerden we een fi lm-, een dans- en 
een muziekavond. Na een lange, hete en 
vermoeiende dag werkte de vrolijkheid 
en het enthousiasme van de kinderen die 
uitbundig dansten en zongen aanstekelijk 
en voelde ik me weer helemaal opgeladen. 
Het middag- en avondeten verorberden 
we ook samen met de kinderen: elke dag 
rijst die we met onze handen aten al zittend 
op een dun matje op de grond. Hoewel we 
niet altijd even productief waren als ik had 
gehoopt - werken bij 47°C is geen lacher-
tje en lange middagpauzes zijn dan ook een 
must - hebben we op korte termijn al deze 

nuttige taken kunnen volbrengen. 
De kinderen die we hebben behan-
deld, boekten vooruitgang en kun-
nen in de toekomst beter worden 
opgevolgd dankzij het formuliertje 
dat we opstelden. De plaatselijke 
kinesitherapeut is bereid om deze 
dossiers verder aan te vullen en 
nieuwe dossiers te creëren voor 
toekomstige patiëntjes. Evi-
dent is dit niet voor hem 
omdat het een volledig 
nieuwe gang van zaken is. Ik 
hoop dat hij toch de tijd en 
energie zal vinden om dit 
te doen. Het zou ook goed 
zijn mochten op termijn 
ook de gezondheidswer-
kers hiertoe bijdragen.  

Aan het einde van ons ver-
blijf kwamen de medewer-
kers van Ruchika en enkele 
van de shelterkinderen sa-
men voor een afscheids-
meeting. Ze vroegen ons 
feedback te geven op de 
werking van de organisatie, 
en vooral minpunten aan te halen. Het is 
opvallend hoe groot hun motivatie is om 
hun organisatie bij te sturen en hun wer-
king te verbeteren. Persoonlijk denk ik dat 
ze met al hun projecten erin slagen om van 
Bhubaneswar een betere en mooiere leef-
wereld te maken. De sloppenwijken helpen 
ze alvast goed vooruit met sanitaire voor-
zieningen, schooltjes, tuinprojecten en hy-
giëneprogramma’s. Met onze hulp kunnen 
ze hun projecten blijven voortzetten en de 
slaagkansen vergroten.” 

ELISABETH CLAES, KINESISHTERAPIESTUDENTE AAN DE 
PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG (PHL) WERKTE 
EEN MAAND LANG IN ÉÉN VAN DE ‘COMMUNITY BASED 
REHABILITATION’-PROJECTEN VAN DE ‘RUCHIKA 
SOCIAL SERVICE ORGANISATION’ IN INDIA. SAMEN 
MET TWEE ANDERE STUDENTEN EN PLAATSELIJKE 
GEZONDHEIDSWERKERS DROEG ZE HAAR STEENTJE BIJ 
AAN HET ‘INCLUSIVE EDUCATION’ INITIATIEF. 

Ruchika is een Indische NGO die via projec-
ten en schooltjes in de sloppenwijken van 
Bhubaneshwar ongeveer 5000 slumkinderen 
bereikt. In de fi losofi e van Ruchika staat het 
kind centraal en wordt er samengewerkt 
met de mensen in de slums in Community 
Based Development en Community Based 
Rehabilitation. De mensen en de kinderen 
zijn voortdurend betrokken bij het beden-
ken, opstarten, evalueren en bijsturen van 
initiatieven die de leefomstandigheden in de 
slums kunnen verbeteren. Dit uit zich ondere 
in projecten rond Inclusive Education.
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AXXENT OP KWALITEIT

STEFFAAN PEETERS

Een fi ere voorzitter Ben Goris nam de taak op zich om de geschiedenis 
van de kinékring te schetsen. Achilleus mag gerust trots zijn dat zij in de 
lokale regio meer dan 50% van de actieve kinesitherapeuten of een 80-tal 
leden tot hun kring mogen tellen. Onder de slogan ‘Kinesitherapie is ge-
zonde therapie’ worden alle kringactiviteiten met een grote bekommernis 
voor kwaliteit en Evidenced Based Practice voorbereid en losgelaten op 
de leden van de kring.
Tijdens de viering werd kennis gemaakt met de ‘echte’ webanalist Klaas 
Bellemans die op ludieke wijze zijn passie voor de digitale wereld niet 
onder stoelen en banken kon steken. Een ‘computer nerd’ die, in samen-
spraak met de bestuurders en de geneesheren-orthopedisten, de web-
site www.revalidatieherentals.be ontwikkeld heeft. Absoluut een 
aanrader om oefeningen en schema’s te raadplegen.

STERKE SAMENWERKING TUSSEN ARTSEN EN
KINESITHERAPEUTEN
Tot slot nam Dirk Claes, secretaris van de kring het woord samen met Dr. 
Gert Van den Bogaert, orthopedisch chirurg. Onder de titel ‘Orthopedie 
en kinesitherapie: een huwelijk in goede en kwade dagen’, werden vrank en 
vrij, weliswaar in een zeer ontspannen en losse sfeer, enkele nagels met 
koppen geslagen aan het adres van beide disciplines. Met veel respect 
voor elkaars werk werden enkele heikele punten aangehaald. Voor de 

artsen het te weinig preventief en te laat doorsturen van patiënten met 
beginnende orthopedische klachten. Voor de kinesitherapeuten de chaos 
in het aanbod van therapieën waardoor artsen dikwijls het ‘bos door de 
bomen’ niet meer zien!
Terechte opmerkingen van beide kanten, met als besluit dat enkel respect 
en communicatie tussen beide groepen de dialoog en verstandhouding 
kan doen verbeteren. Een stap in de goede richting is alvast de sterke 
samenwerking tussen beide groepen om de website www.revalidatiehe-
rentals.be, waar tips en juiste oefeningen zichtbaar worden gemaakt na 
verschillende orthopedische ingrepen, vorm te geven. Niet té academisch, 
wel praktisch en voor iedereen raadpleegbaar. Een visueel werk, momen-
teel nog beperkt tot schouder en knie, met actieve foto’s voor oefeningen 
in de postoperatieve fase. Een opdracht die onverminderd zijn voortgang 
zal vinden voor alle gewrichten.

GEEN ROEPERS MAAR DOENERS
Axxon kan alleen maar respect hebben voor deze ‘gouden’ bestuurders. 
Geen roepers maar doeners! Profi ciat aan alle bestuursleden van de kring 
en aan alle leden in de regio Herentals die door hun talrijke aanwezigheid 
hun appreciatie gaven aan de kring die het verdient.  Als aanloop naar de 
receptie werden nog verschillende mensen in de bloemen gezet als dank 
voor hun actieve bijdrage aan de Achilleus kring. 

DONDERDAG 7 JUNI WERD HET 15-JARIG BESTAAN VAN DE 
KINESITHERAPEUTENKRING ACHILLEUS GEVIERD. TERECHT EEN KRING OM FIER 
OP TE ZIJN. GEDURENDE AL DIE JAREN HEBBEN ZIJ IN DE REGIO HERENTALS EN 
OMSTREKEN DUIDELIJK HUN STEMPEL GEDRUKT. EEN STERK VIERSPAN NEEMT NOG 
STEEDS DEZE TAAK OP ZICH: BEN GORIS, DIRK CLAES, LU MARINUS EN MARC VAN 
EERDENBRUGH, DE TREKPAARDEN VAN DE KRING.

KRINGWERK

Be
n 
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15 jaar ACHILLEUS vzw: 
een kring om fi er op te zijn!

Het vierspan van de Achilleus kring met vlnr 
Dirk Claes (secretaris), Marc Van Eerdenburgh 
(beheerder), Ben Goris (voorzitter) en Lu 
Marinus (penningmeester).
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“Onze bevolking beweegt steeds minder. 
Nochtans is meer bewegen noodzakelijk om 
verouderen tegen te gaan en succesvol de 
strijd aan te binden tegen chronische ziektes 
als diabetes en obesitas.  Als je het ons vraagt, 
gebeurt dit bij voorkeur onder deskundige 
begeleiding van een kinesitherapeut”

Aan het woord is Natacha Vercammen, de enthousiaste 

en sympathieke zaakvoerster van Disporta. 

“Het spreekt voor zich dat het advies van de 

kinesitherapeut naar zijn patiënten toe steeds 

belangrijker wordt.  Zo zal hij de behandeling steeds 

vaker aanvullen met een aangepast oefenschema voor 

thuis en de patiënt periodiek opvolgen. Van belang 

daarbij is dat men bij de oefentherapie gebruik maakt 

van kwalitatief hoogstaand materiaal in de juiste 

maatvoering. Disporta staat dan ook garant voor 

kwaliteit aan een scherpe prijs. Als kinesitherapeut 

kan u bij ons steeds terecht voor telefonisch advies 

hierover.”

“Toch is Disporta veel meer dan een groothandel in 

oefenmaterialen”, gaat Natacha verder. “Het valt ons 

steeds weer op dat kinesitherapeuten een vaak jonge 

en dynamische beroepsgroep vormen, uiterst veelzijdig 

en leergierig ook.  Daar spelen we als Disporta 

graag op in.  Zo hebben we een ruim aanbod van 

praktijkbenodigdheden, verbruiksmaterialen en braces. 

Onder het motto ´meten is weten´ kan u bij ons 

ook uitstekende test- en meettoestellen aanschaffen. 

Daarnaast helpen we u graag verder in uw keuze 

inzake tenstoestellen, shockwave en elektroapparatuur, 

alsook bij de aankoop van verschillende (elektrische) 

behandelbanken.

“Samengevat kan u bij ons terecht voor praktijkinrichting 

tot dagelijkse verbruiksproducten met daar bovenop 

een enorme keuze aan oefenmaterialen voor de 

patiënt”, besluit de zaakvoerster met gepaste trots. 

“Perfecte service en goede prijskwaliteit-verhouding”
– kinesitherapeut D. uit Zoersel

“Snelle levering, ben er heel tevreden over”
– kinesitherapeut W.S. uit Diepenbeek

“Uitgebreid, overzichtelijk assortiment, snelle levering en 
zéér klantvriendelijk!”
– kinesitherapeut J.K. uit Balen

“Ik ben zeer tevreden over de snelle service van 
Disporta. Zij staan altijd paraat om kundig advies te 
geven over producten om de best passende oplossing 
te vinden.”
– kinesitherapeut P.M. uit Neerpelt

Natacha Vercammen
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Wie de filosofie van Disporta 

dagelijks in de praktijk brengt, 

is kinesitherapeut Frederik 

Crab, eigenaar en oprichter van 

Sportkinelab. 

Sportkinelab is gespecialiseerd in Blessurepreventie en 

Prestatieverbetering voor sporters van elk niveau.

Frederik neemt dagelijks sportlui, gaande van recreant 

tot topsporter, onder handen in zijn praktijk.  

Vaak sukkelen ze met kleine kwaaltjes of allerhande 

blessures omdat er musculaire krachtdisbalans of 

musculaire verkortingen, rompstabiliteitsproblemen, ... 

aanwezig zouden kunnen zijn. 

Om deze redenen is Sportkinelab ontstaan: meten, 

testen en juist adviseren en begeleiden van mensen 

die willen bewegen, zodat ze ook blessurevrij kunnen 

blijven bewegen!

Advies inzake aankoop en gebruik van het juiste 

oefenmateriaal en/ of meetinstrumenten is hierbij 

essentieel.  Speciaal hiervoor stelde Disporta een 

sportpakket op maat samen voor (de patiënten en 

sporters van) Sportkinelab.

Voor meer informatie, zie www.sportkinelab.be of 

stuur een mailtje naar info@sportkinelab.

VERKOOP VAN MATERIAAL
Waarom uw patiënt na de behandelingen nog naar 

een specialist of sportwinkel sturen als u de nodige 

producten zelf snel kan aanleveren? 

Een kinesitherapeut kan het nodige oefenmateriaal 

en/ of braces doorverkopen aan zijn patiënt, zodat 

deze op zijn beurt thuis de oefeningen verder kan 

zetten … en dus in beweging blijft.  

Een kinesitherapeut kan trouwens perfect dergelijke 

handelsactiviteiten uitvoeren. U neemt hiervoor 

contact op met het ondernemingsloket om daar de 

hoedanigheid van handelaar toe te voegen. 

Bovendien geniet u van BTW-vrijstelling als uw omzet 

jaarlijks € 5580 of minder bedraagt.

Disporta speelt hier graag op in via een snelle levering 

binnen 24-48u, scherpe prijzen, een goede service en 

een uitgebreide keuze aan producten van verschillende 

merken.  

PRAKTISCHE INFO
Een overzicht van het gamma van Disporta vindt u 

op www.disporta.be.  

Bel of mail ons indien u uw login nog niet 

ontvangen heeft.  

Bestellen kan via www.disporta.be, of via telefoon, 

e-mail of fax.

T: 070/69 00 40, F: 070/69 00 50, info@disporta.be
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VISIE

AXXENT OP KWALITEIT

PATRICK WÉRRION

Het Pro-Q-Kine-project dat kinesitherapeuten de mogelijkheid geeft om 
een kwaliteitsbeheersysteem uit te werken afgestemd op de specifi eke 
behoeften en mogelijkheden van hun sector, zet deze professionalisering 
mee op de rails.
PQK ontwikkelt en test verschillende benaderingen om kwaliteitsbeheer 
te stimuleren in de beroepspraktijk en installeert op die manier mecha-
nismen voor kwaliteitsontwikkeling, dat alles met de nodige wetenschap-
pelijke en logistieke ondersteuning. Essentieel hierbij is dat haalbaarheid 
en gebruiksvriendelijkheid de basiscriteria zijn voor de uitvoering van 
dit project. 

SAMENWERKING MET OPLEIDINGSINSTITUTEN
De sector heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor dit project 
waardoor Axxon een bevoorrechte partner is naast universiteiten, ho-
gescholen, verzekeringsinstellingen en het RIZIV. De resultaten zullen de 
vorm, de structuur en de inhoud bepalen van het toekomstige kwali-
teitsbeheersysteem, dat - zo hopen we - in 2013 het licht zal zien. 
Axxon wil dit systeem opbouwen vanaf de basis en in nauwe samen-
werking met alle kinesitherapeuten op het terrein. Zo werden er LOKK’s 
opgericht naarmate het project vorderde en staat het begrip intercol-
legialiteit - het delen van persoonlijke ervaringen - centraal.  

Dankzij PQK krijgt een verrijkende samenwerking met de opleidings-
instituten dag na dag vorm. Daaruit kan de nodige wetenschappelijke 
expertise worden geput om onze kwaliteitsaanpak te bewijzen. Deze 
samenwerking vloeit uiteraard voort uit dit project en moet kinesithe-
rapeuten met een degelijke opleiding en een grondiger kennis van het 
terrein ondersteunen bij het transparant maken van hun kwaliteitsvol 
handelen. 

GELOOFWAARDIGHEID DANKZIJ ZELFREFLECTIE
Dit project is en blijft een grote uitdaging voor de kinesitherapie. De 

voorbije vijf jaar stelden we vast dat het niet meevalt om gewoonten 
en mentaliteit van collega’s die al jaren in het vak zitten, te veranderen. 
Toch heeft het wel degelijk zin gehad om concreet in actie te schieten 
en collega’s te bezoeken op het terrein. Na een eerste – en volkomen 
te begrijpen – reactie van angst en wantrouwen groeit er stilaan open-
heid voor deze nieuwe manier van denken over ons beroep. We kunnen 
de geloofwaardigheid van de kinesitherapie binnen de gezondheidszorg 
alleen waarborgen als de kinesitherapeut bereid is om op een transpa-
rante en kritische manier aan zelfrefl ectie te doen.

MEER TRANSPARANTIE EN BELONING OP TERMIJN
Meer dan 1.800 collega’s werken vrijwillig mee aan deze transparante 
aanpak via PE-online, een tool die daarvoor werd ontwikkeld. Voor hen 
en voor alle anderen die mee op de trein zullen springen, ijvert Axxon 
van bij de start van PQK voor een vorm van erkenning vanwege de 
overheid en de verzekeringsinstellingen via registratie in een kwaliteitsre-
gister, fi nanciële incentives of een andere vorm van waardering.  

De patiënt eist terecht een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke zorg. 
De voorschrijvers verwachten dat de kinesitherapeut als ‘professional’ 
kwaliteitsprestaties levert. Axxon weet dat de budgettaire situatie mo-
menteel niet gunstig is, maar blijft voortdurend lobbyen opdat kinesithe-
rapeuten die op een transparante manier streven naar kwaliteit en daar 
de nodige inspanningen voor leveren, beloond worden. Nu dit project 
concreet vorm heeft gekregen, moet het absoluut voortgezet worden, 
en wel op een professionele manier. Axxon verwacht wel dat ze niet 
als enige haar verantwoordelijkheid moet nemen.  Ook overheid en 
verzekeringsinstellingen moten hun rol opnemen in het kwaliteitsverhaal.

Visie van Axxon op Pro-Q-Kine

ALS KINESITHERAPEUTEN VERLENEN WE KWALITEITSZORG 
AAN ONZE PATIËNTEN, DAAR ZIJN WE ALLEMAAL VAN 
OVERTUIGD. MAAR HOE KUNNEN WE DAT BECIJFEREN EN 
BEWIJZEN ZODAT WE ERKENNING EN WAARDERING KRIJGEN 
VOOR ONZE INSPANNINGEN? DAARVOOR IS EEN ZEKERE 
PROFESSIONALISERING NOODZAKELIJK. 

Meer informatie over Pro-Q-Kine vindt u op www.pqk.be
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TIME FOR 
A CHANGE
Een uniek trainingssyteem gebaseerd op ‘s Een uniek trainingssyteem gebaseerd op ‘s 
werelds meest krachtige en tevens meest werelds meest krachtige en tevens meest 
veilige element: LUCHTveilige element: LUCHT

Bij Move2Improve
stellen wij de hoogste 
eisen aan onze 
apparatuur.  
Keiser apparatuur 
voldoet aan die eisen, 
omdat deze de beste 
is op het gebied van 
functionele training.

David Bombeke  
Kinesitherapeut
Move2improve 
Rehab & Training
Beveren-waas

 weerstand instelbaar per 100 gram vanaf 0 kg
 trainen op elke snelheid, onder elke gewenste hoek
 constante weerstand, geen risico op piek- of overbelasting
 minimale kans op blessures
 1001 oefeningen mogelijk op slechts een apparaat

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

The Sports Company
Hagelkruisweg 11
NL-5971 EA  Grubbenvorst 

T +31 (077) 3661640

Kijk op www.thesportscompany.nlwww.thesportscompany.nl voor Keiser projecten in België
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SeSelleeccttiioon Mn Meedidiccal - Lal - Leeg Pg Preressss

NIENIEUUWWEE
SELSELEECCTTIIOON MED LN MED LIINENE

EfEfffeeccttiieevve inne innoovavattiie ve voooorr
rerevalivaliddaattiie ee en sn sppoorrtt

De Leg Press Medical is de nieuwste innovatie op het gebied 
van medische- en sportrevalidatie. Het Multiple Resistance 
System (MRS) combineert elastische weerstand met  
weight stack training. Het toestel beschikt over uitgebreide 
instelmogelijkheden, waardoor deze toepasbaar is voor iedere 
fase van revalidatie. Door gebruik te maken van accessoires kan 
ook proprioceptie worden getraind. 

Unieke product eigenschappen:

Uitgebreide instelmogelijkheden
Trainen zonder weerstand
Elastische weerstand
Verschillende
weerstandcombinaties
Lage startweerstand
Proprioceptie training

TECHNOGYM BENELUX
Essebaan 65 - 2908 LJ Capelle aan den IJssel - Tel: +31 (0) 10 - 422 32 22
Fax: +31 (0) 10 - 422 25 68 - Email: info_blx@technogym.com

www.technogym.com/selectionmed
De Leg Press Medical is EEC 93/42 en TÜV gecertificeerd.
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Curalia | Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr 0809

Curalia Aanvullend Pensioen-contract
• Fiscaal voordeel blijft ONGEWIJZIGD:

- 48% van uw spaargeld wordt door de fiscus terugbetaald indien uw 
inkomen hoger is dan 19.810 euro per jaar;

- Indien uw inkomen hoger is dan 36.300 euro per jaar, dan loopt dit 
zelfs op tot 53%.

De vergelijking met traditioneel pensioensparen is snel gemaakt. Hierbij 
gaat het om ‘slechts’ 30% fiscaal voordeel.

•  Vanaf 100 euro en met een maximum van 3.408,94 euro
in 2012 met de mogelijkheid om maandelijks te storten.

• Rendement:
- 2,75% gewaarborgd rendement (stortingen 2012) en dit tot aan 

uw 65ste verjaardag;

- 5,60%�als gemiddeld jaarlijks rendement over de laatste 20 jaar.

Wilt u in 2012 van dit hoogst mogelijke fiscale voordeel genieten?

Contacteer ons vandaag nog:
02/735.80.55 
info@curalia.be
www.curalia.be

CURALIA IS DE PARTNER VAN AXXON
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Shockmaster 500
Effi ciënt en innovatief

Een veilige en succesvolle behandeling.

Shock Wave therapie heeft de wereld veroverd en is niet meer weg te 

denken in een moderne behandelsetting. De Shockmaster 500 heeft 

een geluidsarme oliecompressor met instelbare druk van 1 tot 5 bar 

en instelbare frequentie van 1 tot 21 Hz en biedt dus de hoogste 

functionaliteit op de markt aan de laagste prijs. Er zijn 6 verschillende 

behandelkoppen verkrijgbaar voor diverse behandelingen.

Uniek: geïntegreerde evaluatie van de effectiviteit van de 

behandeling.

Het kleuren LCD touchscreen geeft de pijnperceptie op statistische 

wijze weer tijdens de verscheidene behandelsessies.

Het scherm biedt een menu aan met indicaties en pathologieën. 

Zelfs de revisie is op een eenvoudige manier door uzelf uitvoerbaar.

Exclusieve verdeler: www.gymna.be

‘Shockmaster 300’

NIEUW
DRAAGBAAR

Shockwave apparaat
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