KINESITHERAPEUTEN ONTVANGEN GEEN
BESCHERMINGSMATERIAAL VAN OVERHEID
BIJ TWEEDE CORONA-UITBRAAK
KABINET-DE BACKER NEEMT KINESITHERAPEUTEN NIET OP IN DISTRIBUTIELIJST
VAN STRATEGISCHE RESERVE VOOR DE EERSTELIJNSZORGVERSTREKKERS
ZAVENTEM, 24 juni 2020 – Met verontwaardiging stellen de kinesitherapeuten in de
eerste lijn vast dat ze door de federale overheid niet opgenomen zijn in de lijst met
zorgberoepen die een strategische voorraad beschermingsmateriaal ontvangen bij een
eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus.
Elke huisarts, arts-specialist, tandarts, thuisverpleegkundige, zorgkundige of vroedvrouw ontvangt in
het geval van een tweede uitbraak van het coronavirus vierhonderd handschoenen, vijftig schorten, één
bril en duizend chirurgische mondmaskers. De eerstelijnskinesitherapeuten moeten in dat geval
opnieuw volledig zelf op zoek gaan naar materiaal, zonder steun van de overheid.
Op de vraag waarom de kinesitherapie uitgesloten wordt, antwoordde de FOD Volksgezondheid dat
er keuzes moeten worden gemaakt bij deze verdeling. AXXON, de enige representatieve
beroepsorganisatie van kinesitherapeuten, betreurt deze werkwijze en hoopt dat de overheid nog op
andere gedachten komt. Verder overleg hierover werd 14 dagen geleden nog beloofd, evenwel zonder
gevolg.
Daarnaast betreurt AXXON dat de coronatoeslag voor de onkosten van het beschermingsmateriaal
voor kinesitherapeuten slechts € 2,50 bedraagt. Volgens een raming van de niet-bestede middelen voor
2020 (€ 209,597 miljoen), op basis van de uitgaven voor 2019 in de kinesector, is er de mogelijkheid
van € 5,18 per behandelsessie aan te wenden als coronatoeslag. Om hierbij een veiligheidsmarge in te
bouwen, had AXXON een voorstel aan het RIZIV overgemaakt van € 3,18 per prestatie als
coronatoeslag. Bovendien gelden op de toeslag een aantal beperkingen. Zo geldt deze enkel voor de
eerste 50 prestaties per week met een limiet op 200 prestaties per maand. Voorlopig mag de toeslag
enkel in de maanden juli en augustus aangerekend worden.
Aangezien kinesitherapeuten hands-on werken en ze de social distancing op die manier niet kunnen
naleven, zijn extra beschermingsmaatregelen vereist, die bovendien een extra tijdsinvestering per
behandeling vergen. Nu de kinesitherapeuten alle beschermingsmateriaal – mondmaskers, schorten en
ontsmettingsgels – zelf moeten aanschaffen, is deze € 500 coronatoeslag ruim onvoldoende. Het blijft
eveneens vaag wat er moet gebeuren met een bijkomende vergoeding voor de periode van begin mei
tot 30 juni 2020. AXXON roept de overheid dan ook op om snel klare wijn te schenken.

