
ZAVENTEM, 9 maart 2022 –  In de afgelopen weken kregen veel kinesitherapeuten een PV van vaststelling 

in de bus van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV. Deze dienst voerde 

controles uit naar behandelingen uitgevoerd in tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of 

verblijfplaatsen van mindervaliden of voor rechthebbenden die er verblijven. Een heksenjacht, die niet enkel de 

kinesitherapeuten treft, maar ook als gevolg zal hebben dat mindervaliden nog moeilijker aan de 

kinesitherapeutische zorg zullen geraken die ze nodig hebben. 

Waar ligt de fout nu juist? 

De kinesitherapeuten hebben foutief de nomenclatuurnummers voor het huisbezoek geattesteerd i.p.v. de 

nummers voor ‘instellingen voor mindervaliden’. Dit zorgt ervoor dat de patiënten beter behandeld kunnen 

worden, en ook andere zorgverleners doen het op deze manier. Er werden ook nooit correctiedocumenten 

ontvangen vanuit de mutualiteiten. Uit sommige dossiers blijkt dat zelfs de aanbieders van de woonplaatsen voor 

mindervaliden niet op de hoogte waren dat ze onder deze definitie thuis hoorden. 

De enige echte slachtoffers van deze RIZIV-controles worden uiteindelijk de behandelde groep van 

mindervaliden. De nomenclatuurcodes die gehanteerd moeten worden, geven immers slechts recht op 20 

minuten behandeling, terwijl deze groep net vaak meer nood heeft aan kinesitherapie en meer tijd door de extra 

assistentie die nodig is bij aan-/uitkleden en transfers. Waarom krijgen patiënten, die soms na lang wachten een 

plaats in een instelling krijgen, minder kinesitherapeutische zorg dan ze thuis zouden kunnen krijgen? 

Twee maten en gewichten? 

Enkele zaken in dit dossier doen toch serieuze vragen reizen bij AXXON over de manier waarop deze controles 

worden aangepakt. Waarom werd er door de DGEC gekozen om eerst een enquête te houden bij prestaties in 

diezelfde voorzieningen door verpleegkundigen, maar is er bij de kinesitherapeuten onmiddellijk overgegaan tot 

het versturen van PV’s?  

Ten slotte wil AXXON ook opmerken dat ouderen aan net dezelfde discriminatie onderworpen zijn van zodra 

zij overschakelen naar tijdelijke- of permanente gemeenschappelijke woon- of verblijfplaatsen voor ouderen of 

rechthebbenden die er verblijven. 

Peter Bruynooghe 

Voorzitter AXXON, Physical Therapy in Belgium    

       0475/89.00.63        peter.bruynooghe@axxon.be        www.axxon.be 

mailto:peter.bruynooghe@axxon.be
http://www.axxon.be/

