
Praktische tips voor een 
vlotte start 

 
 
De stap van het studentenleven naar het beroepsleven is niet altijd evident. Axxon helpt kersverse 
kinesitherapeuten graag op weg onder meer via de handige startersbrochure die heel wat 
informatie bundelt voor de dagelijkse beroepspraktijk. Als voorsmaakje vind je hier alvast enkele 
te vervullen formaliteiten.  
 
➢RIZIV identificatienummer aanvragen  
De erkenning door het Agentschap Zorg en Gezondheid en het visum toegekend door de Minister 
van Volksgezondheid, worden enkel aan het RIZIV (Ministerie van Sociale Zaken) meegedeeld indien 
dit op het aanvraagformulier wordt vermeld. Dan zal het RIZIV je automatisch een 
identificatienummer toekennen dat je toelaat verstrekkingen binnen de RIZIV-nomenclatuur aan te 
rekenen die worden verleend in ziekenhuis, revalidatiecentrum, rusthuizen en dergelijke meer.  
 
Om verstrekkingen te kunnen aanrekenen voor prestaties uitgevoerd in een eigen praktijkruimte 
voor kinesitherapie of aan huis bij de patiënt, moet je een formulier “verklaring op erewoord” 
invullen en overmaken aan het RIZIV.  
 

➢Verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen  

Wie start met een vrij of intellectueel beroep moet verplicht langsgaan bij een ondernemingsloket 
om zich te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Na de inschrijving 
ontvang je een ondernemingsnummer. De eerste inschrijving is gratis. Voor wijzigingen of 
schrappingen die later plaatsvinden, wordt 83,50 euro aangerekend.  
Voor een aantal van deze beroepen is ook een toelating of registratie nodig van een orde of een 
beroepsinstituut. Voor een kinesitherapeut gaat dit om een erkenning door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid.  
 

➢Getuigschriften voor verstrekte hulp  

Getuigschriften kun je enkel bestellen als je van het RIZIV de officiële bevestiging hebt  
ontvangen van je inschrijving, en als je beschikt over je ondernemingsnummer.  
Er bestaan verschillende modellen: MODEL G20 (wit): Getuigschriftenboekjes om de getuigschriften 
handmatig in te vullen. MODEL G21 (wit): Getuigschriften-kettingformulieren om af te drukken via je 
gehomologeerd softwarepakket. MODEL D20 (wit): Verzamelgetuigschriften – kettingformulieren.  



➢Hoe kun je genieten van het sociaal statuut RIZIV?  

Het RIZIV stort elk jaar aan alle kinesitherapeuten die zich aan de conventie houden en een zeker 
prestatieniveau hebben bereikt een bedrag om een verzekeringscontract te financieren dat hen een 
rente, pensioen of kapitaal waarborgt in geval van invaliditeit en/of pensionering en/of overlijden.  
 

➢Wanneer heb je recht op een praktijkvergoeding (informaticapremie)?  

Geconventioneerde kinesitherapeuten hebben recht op een jaarlijkse RIZIV-bijdrage van 800 euro 
voor de softwarekosten die ze maken voor het elektronische beheer van hun patiëntendossiers. Dit 
bedrag moet in rekening gebracht worden bij de inkomsten van het jaar waarin het gestort is en is 
fiscaal belastbaar.  
 

➢Waarom een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten?  

Elke kinesitherapeut is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan derden bij de uitoefening 
van zijn beroep in geval van fout of nalatigheid. Wanneer men bij de uitoefening van zijn beroep 
schade veroorzaakt aan derden - een patiënt of zijn roerende goederen - moet men die herstellen, 
ook als ze het gevolg is van een lichte fout of onoplettendheid.  
De zelfstandige kinesitherapeut is volledig aansprakelijk en hij heeft er alle belang bij om een 
verzekering af te sluiten die deze aansprakelijkheid dekt.  
Voor de loontrekkende kinesitherapeut is het de werkgever die aansprakelijk is voor schade aan 
derden, behalve bij fraude, zware fouten of herhaalde lichte fouten. Om elk probleem te vermijden is 
het aan te raden om een eigen beroepsverzekering te nemen.  
 
Axxon kan jou in samenwerking met haar partner de meest gunstige verzekering 
beroepsaansprakelijkheid aanbieden.  
 

 

➢Wens je meer informatie voor een vlotte start, bestel dan online de startersbrochure via 

www.axxon.be 

➢Maak je lid van Axxon aan het supervoordelige starterstarief van 94 euro.  
➢Het lidmaatschap dat je vandaag afsluit loopt tot 31 december 2019. (Dit geldt dus voor wie 
afstudeert in juni 2018 of september 2018) 
➢Voor meer info: Axxon Infopunt – info.nl@axxon.be - T 02/709 70 80 

http://www.axxon.be/
mailto:info.nl@axxon.be

