
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVENTEM, 16/11/2021 – Met het huidige voorstel voor het budget voor de gezondheidszorg voor 2022 

ziet de toekomst er voor de patiënt niet rooskleurig uit. Er werd niet naar alle zorgverstrekkers geluisterd. Op 

deze manier zullen nog meer kinesitherapeuten onder andere niet willen toetreden tot de conventie. Hierdoor 

zullen - door een zeer patiëntonvriendelijke maatregel - veel patiënten 25% meer uit eigen zak moeten betalen 

als ze een gedeconventioneerde kinesitherapeut bezoeken.  

 

De huidige wet stelt immers dat een patiënt die bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut verzorgd 

wordt, 25% minder zal terugbetaald krijgen dan iemand die voor exact dezelfde behandeling bij een 

geconventioneerde collega gaat. Al jaren ligt de afschaffing van deze patiëntonvriendelijke regel op tafel. 

 

De mogelijkheid tot afschaffing van deze discriminatoire maatregel (de 25% regel) staat ook in de 

kwaliteitswet. Echter is het in voege treden van deze kwaliteitswet uitgesteld naar juli 2022.  

Meerdere Kamerleden hebben in de loop van dit jaar pogingen gedaan om er op allerlei manieren 

beweging in te krijgen. Maar de overheid lacht het laconiek weg. Het beloofde onderzoek naar de 25% 

regel in de verschillende overeenkomstencommissies binnen het RIZIV laat eveneens op zich wachten. 

De bevoegde ministers schuiven de zaak rond de afschaffing van de conventie-discriminatie bewust 

voor zich uit. De patiënt moet dus nogmaals opdraaien voor het gebrek aan inspanning van deze 

ministers. 

 

De beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, AXXON, was verbijsterd wanneer ze de nota omtrent 

het RIZIV-budget voor 2022 vanuit het Nationaal Intermutualistisch College onder ogen kreeg. Naast 

het feit dat de kinesitherapie in deze nota niet eens vermeld werd, bleek dat het kabinet 

Vandenbroucke plots niet meer dacht in een budgettair meerjarenkader, een wens van AXXON. Van 

alle onderbouwde voorstellen vanuit het werkveld werd geen enkele weerhouden. Ook daar werd het 

voorstel rond de afschaffing van de discriminatie niet opgepikt. Ondanks het feit dat dit voorstel erop 

gericht is de toegankelijkheid van de kinesitherapeutische zorg te verbeteren. 

 

Dit alles leidt ertoe dat er voor volgend jaar een nog hogere deconventiegraad kan voorspeld worden 

en dat dus nog vaker de ene patiënt meer zal moeten betalen dan de andere voor een bezoek dat 

essentieel is voor de eigen gezondheid.  

 

AXXON is ervan overtuigd dat er een bijsturing van het budget kan gebeuren, zonder dat de bevolking 

op kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg moet inboeten.  
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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 (World 

Physiotherapy). 

 


