DISCRIMINATIE IN TERUGBETALING VOOR
PATIËNTEN NOG STEEDS NIET AFGESCHAFT
PATIËNTONVRIENDELIJKE MAATREGEL IN KINESITHERAPIE BLIJFT AANSLEPEN
ZAVENTEM, 17 december 2020 – Patiënten van een gedeconventioneerde kinesitherapeut krijgen 25
procent minder terugbetaald van hun ziekenfonds dan wanneer ze naar een geconventioneerde kinesitherapeut
gaan. In 2019 werd een amendement goedgekeurd dat dit verschil definitief afschaft. Nu, een jaar en zeven
maanden later, werden er door de Ministerraad nog steeds geen stappen ondernomen om deze wetswijziging
in werking te laten treden.
De tariefovereenkomsten binnen de kinesitherapiesector zijn al langer voer voor debat. Verschillende
medische beroepen sluiten een tariefakkoord met het RIZIV. De spelregels blijken echter niet voor
iedereen hetzelfde. Zo kunnen artsen of tandartsen bijvoorbeeld zelf hun tarieven bepalen, zonder dat
dit een effect heeft op de terugbetaling voor de patiënt bij het ziekenfonds. Binnen de kinesitherapie is
het echter zo dat, indien u naar een kinesitherapeut gaat die zelf zijn tarieven kiest, u als patiënt 25
procent minder terugbetaald krijgt dan wanneer u naar een kinesitherapeut gaat die wel het
tariefakkoord volgt. AXXON, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, vond dit dan ook
onaanvaardbaar.
In 2019 werd uiteindelijk een amendement goedgekeurd binnen de Kwaliteitswet, dat ervoor zorgt dat
deze patiëntonvriendelijke maatregel eindelijk wordt afgeschaft. In de toekomst moeten alle patiënten,
ongeacht bij welke kinesitherapeut ze behandeld worden, evenveel terugbetaald krijgen. Het schoentje
knelde echter bij de tijdelijke regering-Wilmès, die niet de bevoegdheid had om deze wetswijziging
door te voeren. Nu er een nieuwe, volwaardige federale regering op de been is, moet de Ministerraad
werk maken van een Koninklijk Besluit, dat vervolgens gepubliceerd moet worden in het Belgisch
Staatsblad. Tot op heden werden er hiervoor nog geen stappen ondernomen.
AXXON begrijpt dat de regering alles op alles zet om de COVID-19-pandemie onder controle te
krijgen, maar roept de beleidsmakers toch op om zo snel mogelijk werk te maken van de publicatie
van deze wetswijziging. Dit draagt namelijk bij tot een kwalitatieve gezondheidszorg voor de patiënt,
en het belang hiervan blijkt nu juist meer dan ooit.

