
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVENTEM, 29/06/2021 – Als gevolg van het zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) 

komt vanaf 1 juli 2021 de toegankelijkheid, de continuïteit en de kwaliteit van de 

kinesitherapeutische zorg voor de bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra sterk in het 

gedrang. 

 

Op 1 juli 2021 kunnen de bewoners met een B, C, Cd en D-profiel1 in ROB en KV2 geen 

kinesitherapieverstrekkingen meer ontvangen door hun vertrouwde zelfstandige kinesitherapeut, 

gezien deze kinesitherapeut geen verstrekkingen meer mag attesteren onder de RIZIV-

nomenclatuurcodes voor de ROB-bewonerscategorieën B, C, Cd en D. 

Deze 13.103 ROB-bedden (cijfers uit 2019) worden nu gefinancierd volgens de RVT3-normen. 

Voor de zeer kleine groep van bewoners met een lichte zorgnood (14.088 A en O-bedden) verandert 

er niets.  

 

Vanaf 1 juli 2021 kan de kinesitherapeutische zorg voor deze ROB-bewoners worden ingevuld door 

de reeds aanwezige loontrekkende kinesitherapeuten verbonden aan het Woonzorgcentrum of door 

een zelfstandige kinesitherapeut die met het Woonzorgcentrum een ondernemingscontract heeft 

afgesloten. En daar knelt nu juist het schoentje: 

• De loontrekkende kinesitherapeuten hebben reeds een te groot aantal RVT-patiënten in 

behandeling en kunnen de zorg van de bijkomende ROB-patiënten niet opnemen. 

 
1 Volgens de Katz-schaal die de zorgzwaarte weergeeft 
2 ROB: Rust en OuderlingenBed/ KV: KortVerblijf/  
3 RVT: Rust en VerzorgingsTehuis 



 

 

 

 

  

 

• De zelfstandige kinesitherapeuten en de Woonzorgcentra zijn onvoldoende geïnformeerd en 

een standaard ondernemingscontract met minimum verloning en voorwaarden is (nog) niet 

voorhanden. 

• Er zijn onvoldoende kinesitherapeuten op de arbeidsmarkt die de kinesitherapie in de 

ouderenzorg willen opnemen. In Vlaanderen is kinesitherapie een knelpuntberoep waar om 

en bij de 1000 vacatures open staan. 

• Deze maatregel wordt alleen in Vlaanderen uitgerold. Het Federale RIZIV-budget voor de 

kinesitherapeutische zorg komt dus volledig ten goede voor bewoners van de Brusselse en 

Waalse Woonzorgcentra. Bovendien werd binnen het Federale kinesitherapiebudget 

€1.496.000 vrijgemaakt voor een honorarium verhoging voor alle verstrekkingen in de 

gemeenschappelijke woonplaats van mindervaliden en bejaarden. De Vlaamse 

rusthuisbewoners en Vlaamse kinesitherapeuten zullen nu geen aanspraak meer 

kunnen maken op de federaal geregelde tussenkomsten en honoraria. 

• De ROB-bewoner verliest tenslotte zijn vrije keuze van zorgverstrekker. 

 

Daarom vraagt AXXON de Vlaamse Overheid en in het bijzonder het Kabinet van de Vlaamse Minister 

Van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om het luik kinesitherapie uit dit VIA6-

akkoord te lichten en pas op een latere datum te laten ingaan wanneer de continuïteit, de kwaliteit en 

de toegankelijkheid van de kinesitherapeutische zorg voor de rusthuisbewoner gewaarborgd is. 
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AXXON, Physical Therapy in Belgium is de enige erkende beroepsvereniging voor kinesitherapeuten 

in België. AXXON verdedigt de belangen van alle kinesitherapeuten in België en is de unieke 

gesprekspartner bij de overheid en andere beleidsmakers. Op internationaal vlak is AXXON de enige 

Belgische gesprekspartner binnen de World Confederation for Physical Therapy (WCPT). 


