AXXON IN ACTIE

De petitie rond gelijke terugbetaling haalt
meer dan 31.000 handtekeningen!
Lien Van Tilborgh

Tussen maart en juli 2022 werd de nationale petitie lustig gedeeld en ondertekend.
Wat zijn de volgende stappen?

Voldoende toegetreden verstrekkers
aan boord houden vergt correcte
honoraria, het terugdringen van
de administratieve overlast, de
automatisering inzake dataverkeer
tussen ziekenfondsen en verstrekkers,
en
een
gemoderniseerde
nomenclatuur, veel meer dan de

en

een

Voor- en tegenstanders van de
25%-regel hebben hetzelfde doel
voor ogen: de toegankelijkheid van
de zorg voor de patiënt waarborgen.
AXXON hoopt een constructieve
dialoog te kunnen aangaan in de
commissie, en beide groepen tot een
verstandig besluit te kunnen brengen,
in het voordeel van de patiënten.

INDIENING VAN EN PETITIE

STAP 3

31.611 mensen, kinesitherapeuten
en patiënten, zetten hun handtekening
eronder. Zo kreeg op 1 juli 2022 de
petitie de status van “Aanvaard”.
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HOORZITTING MET DE PETITIONARIS
IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

STAP 4

Nu reeds weten we dat meerdere
Kamerleden
behorend
tot
verschillende partijen in de de
bevoegde Kamercommissie onze
vraag tot afschafﬁng (oftewel
een activering van artikels 85
en 86 van de kwaliteitswet)
ondersteunen. Tegenstanders van
de afschafﬁng vrezen dat de
conventioneringsgraad onder de
kinesitherapeuten en logopedisten
verder dreigt af te nemen. AXXON is
echter overtuigd van het tegendeel:
ophefﬁng van de 25%-regel stopt
enerzijds de onderlinge discriminatie

sociale RIZIV-voordelen
telematicapremie.

De petitieprocedure stap voor stap

STAP 1

De bevoegde commissie beslist dan
welk gevolg er aan de petitie zal
gegeven worden. De petitionaris
(voorzitter Peter Bruynooghe) wordt
automatisch in kennis gesteld van
elke stap die de petitie doorloopt.
Net zoals alle ondertekenaars die
op de website van de petitie het
vakje “volgen” hebben aangeduid
of op het “belletje” hebben geklikt.
Het antwoord dat door de commissie
wordt gegeven op de petitie, wordt
ook online gepubliceerd. Volg zeker
onze digitale kanalen voor het
laatste nieuws hierrond.

van patiënten, en maakt anderzijds
een aantal randvoorwaarden voor
voldoende toetredingen duidelijk.

STAP 2

AXXON
heeft
een
verzoek
ingediend om gehoord te worden
door de bevoegde Kamercommissie
(hier commissie voor Gezondheid
en Gelijke kansen). Voorzitter Peter
Bruynooghe zal in de commissie
worden uitgenodigd om met de
volksvertegenwoordigers
van
gedachten te wisselen over de
afschafﬁng van de “25%-regel”.

DE PETITIE KOMT OP
DE AGENDA VAN
DE COMMISSIE VOOR
DE VERZOEKSCHRIFTEN

DE PETITIE WORDT VERWEZEN NAAR HETZIJ:
• de bevoegde commissie • de federale Ombudsman
• de bevoegde minister of • de plenaire vergadering
staatssecretaris

HET ANTWOORD WORDT
ONLINE BEKENDGEMAAKT
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