
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaventem, 26/01/2023 – Op 24 januari, veel vroeger dan verwacht, werd de afschaffing van de regel die 

ervoor zorgt dat patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten 25% minder terugbetaald krijgen 

besproken tijdens de Kamercommissie Gelijke Kansen en Gezondheid. Helaas kon de oppositie niet op tegen 

de meerderheid. Zo laat men dus de patiënt definitief in de kou staan. 

 

De meer dan 30.000 handtekeningen onder de petitie, de presentatie van AXXON tijdens de 

hoorzitting en de stemmen van de oppositiepartijen konden de meerderheid niet overtuigen. De 

wetsvoorstellen van Catherine Fonck (cdH) en Frieda Gijbels (N-VA) kwamen dinsdag aan bod tijdens 

de parlementaire werkzaamheden van de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen. Daar kwam 

het tot een stemming, waarbij men kleur heeft bekend. Ondanks dat iedereen slechts 14 dagen geleden 

tijdens de hoorzitting toegaf dat het over discriminerende en ongrondwettelijke materie ging, werd het 

voorstel rechtstreeks de vuilbak in gestemd.  

 

Zowel in de politieke debatten als in de media stak minister van Volksgezondheid Vandenbroucke het 

niet weg dat hij geen enkele intentie had om het wetsvoorstel goed te keuren. In de ogen van de 

meerderheid gaat het niet over discriminatie, en is tariefzekerheid voor de patiënt prioriteit. Daarnaast 

vindt hij dat de sector kinesitherapie een mooie som uit het budget heeft toebedeeld gekregen voor 

2023, waardoor de honoraria nu meer mensen tot toetreding tot de conventie zouden moeten 

brengen. Met deze uitspraak zet de minister het parlement buitenspel. De patiënten van 

gedeconventioneerde kinesitherapeuten (en enkele andere zorgverleners) zullen een deel uit eigen zak 

moeten blijven betalen voor hun zorg.  

 

Een circulaire denkwijze, wat AXXON betreft. De afschaffing van de regel komt er niet omdat er 

volgens de minister niet over discriminatie gesproken kan worden (elke patiënt kan kiezen naar welke 

kine hij of zij gaat) en de honoraria verhoogd zijn. Die tarieven zijn echter voor velen nog niet genoeg 

om tegemoet te komen aan het niveau van kwaliteit, bijscholing en bekwaamheden van de zorgverlener. 

Zeker met de stijgende levenskost zijn kinesitherapeuten vaker geneigd om te deconventioneren om 

zelf het hoofd boven water te houden. In veel stedelijke gebieden stijgt dit aantal, waardoor de ‘keuze 

van zorgverlener’ van de patiënt ook in het gedrang komt. Dezelfde patiënt die de minister wil 

beschermen, wordt de dupe.  
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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 

Physiotherapy (WP). 

http://www.axxon.be/

