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Mémorandum Axxon 2019 

“14 points pour une meilleure qualité de vie”

“14 punten voor meer levenskwaliteit”





De 14 prioriteiten voor Axxon de komende 5 jaar

1. Directe toegang tot de kinesitherapie

• Volgens de WHO moet elke burger op elk niveau toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Dit is ook van toepassing 

voor de kinesitherapie. De patiënt moet het recht krijgen op directe toegang tot de kinesitherapie, zonder 

voorschrift. Deze directe toegang is gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

• Directe toegang tot de kinesitherapie houdt een besparing in voor de gezondheidszorg. Onnodig doktersbezoek 

(ter ophaling van een voorschrift), technische prestaties, enz.   verdwijnen uit het medische proces. 

• Kinesitherapeuten beschikken over voldoende wetenschappelijke en praktische kennis om patiënten na een 

kinesitherapeutische diagnose door te verwijzen naar een arts, indien nodig.

• Nauwere samenwerking door meer elektronische communicatie binnen het medische, multidisciplinaire team. 



De 14 prioriteiten voor Axxon de komende 5 jaar

1. Directe toegang tot de kinesitherapie

• De Federale Raad voor de kinesitherapie heeft een uitgebreid dossier omtrent directe toegang onder 

voorwaarden overgemaakt aan de Minister.



De 14 prioriteiten voor Axxon de komende 5 jaar

2. Marktconform ereloon voor zelfstandige kinesitherapeuten

Situatie:

• De opwaardering van het diploma kinesitherapie resulteerde niet in een opwaardering 

van de honoraria of de lonen van de kinesitherapeuten.

• Het brutohonorarium van maximaal 50 €/uur is ontoereikend om de 

praktijkinvesteringen, onderhoudskosten, een adequaat administratief beheer, continue 

opleidingen en bijscholingen, nieuwe innovaties, het levensonderhoud en een 

pensioenopbouw te garanderen.



De 14 prioriteiten voor Axxon de komende 5 jaar

2. Marktconform ereloon voor zelfstandige kinesitherapeuten

• Een evaluatie van de financiële verloning van de zelfstandige kinesitherapeuten dringt zich op.

• Om professionele en kwaliteitsvolle inter- en multidisciplinaire praktijken verder uit te bouwen moet 

de mogelijkheid gecreëerd worden om praktijkfinanciëring te voorzien vanuit het 

Impulseofonds.

• Een regulerend (wettelijk) kader moet voorzien worden voor de honorering van niet vergoedbare 

verstrekkingen (verstrekkingen zonder tegemoetkoming van de ziekteverzekering) en niet-

genomenclatureerde verstrekkingen. 



Onderhandelingen  

Overeenkomst M20 - M21



Enkele kerncijfers

2015 2016 2017 2018 HTR 2019 TR 2020

Uitgaven
in 000 EUR

715.450 738.228 741.882 758.640 836.983 855.708

Evolutie 3,18% 0,49% 2,26% 10,33% 2,24%

Uitgaven

Uitgaven 2018

• Voor 2018 vertoont de sector kinesitherapie een belangrijke onderschrijding van 51,966 miljoen 

euro, ruim 6% beneden de partiële begrotingsdoelstelling.

Dit is te wijten aan een te hoge inschatting met 50 % van de kostprijs van de nieuwe maatregelen 

voorzien in de overeenkomst voor 2018, in totaal voor ruim € 13,402 mio.

• Bovendien is er een bijkomende onderschrijding t.o.v. van de herziene technische raming 2018 van 

€ 11 mio. Deze is integraal toe te schrijven aan de veel kleinere dan geschatte groei van de 

uitgaven voor courante aandoeningen (1,2% i.p.v. het gemiddelde van 3,9% de voorgaande jaren)

= gerealiseerde efficiëntiewinst dankzij de keuze van de Overeenkomstencommissie om in te 

zetten op doelmatige zorg in courante en Fa-pathologie.



Enkele kerncijfers

Verder dient er een compensatie van € 1,519 mio te worden voorzien voor de remgelden binnen de 

toekomstige lijst § 11 bis, o.w.v. het feit dat de berekening van die remgelden niet werd toegepast 

conform de remgelden in Fb-pathologie, maar volgens de remgelden van toepassing in de E-pathologie. 

Samenvattend

€ 13,402 mio

+ € 11 mio

+ € 1,519 mio

= marge van € 25,921 mio = rechtmatige 2e schijf bestemd voor “nieuw beleid”



Enkele kerncijfers

Bijkomend:

• Tevens dient het bedrag van € 1,448 miljoen (niet besteed saldo van 2019) 

en het budget van € 1,0 mio voor de pathologieregistratie (reeds in de behoeften 2018 opgenomen) 

als gereserveerd bedrag ( € 2,448 mio) naar 2020 te worden overgeheveld.

• Ingevolge het arrest van de Raad van State 4 juli 2019 dat het koninklijk Besluit van 17 oktober 2016 

vernietigd heeft (arrest nr. 245.099 - VI Kamer) moet er tenslotte 4,12 mio euro extra begroot worden 

voor 2020 gezien de herinvoering van de (oude) nomenclatuur voor patiënten met CVS en 

fibromyalgie.



Enkele kerncijfers

in 000 EUR RIZIV

TR 2020 855.708

Indexmassa 2020 (index = 1,95%) 20.827

LVZ - 4.273

TOTAAL 872.262

Voorstel NIC goedgekeurd in het VC (7 oktober 2019)

Voorstel vanuit het VC in juli 2019

In 000 EUR RIZIV

TR 2020 842.901

Indexmassa 2020 (index = 1,95%) 20.509

LVZ - 4.150

Extra budget 5.393

TOTAAL 864.653



Enkele kerncijfers

Budget voor 2019 voor de artsen t.o.v. de kinesitherapeuten

basis Gezondheids

- index

Meerkost

spilindex 

‘18

Begrotingsdoel-

stelling 2019

voor LVZ

LVZ Begrotingsdoel-

stelling 2019

na LVZ

Honoraria 

artsen 

€ 8.537.793.000 € 131.922.000 0 € 8.662.805.000 € 341.890.000 € 8.320.915.000

31,37%

Kinesi-

therapie

€ 810.849.000 € 14.638.000

(1,45%)

0 € 825.487.000

€ 25.000.000

€ 850.487.000

€ 3.142.000 € 847.345.000

3,19%



Enkele kerncijfers/ Quelques chiffres-clés

Uitgaven RIZIV 2018

2018

sector

RIZIV-

uitgaven in 

000 niet-besteed overschrijding % van BD

artsen 8.276.770 € 171.062 € 98,0%

tandartsen 958.387 € 22.512 € 97,7%

farmaceutische 

verstrekkingen 4.808.766 € 376.812 € 108,5%

verpleegkundigen 1.526.724 € 51.660 € 96,7%

diensten thuisverpleging 

(extra kosten) 31.073 € 2.568 € 109,0%

kinesitherapeuten 758.640 € 48.469 € 94,0%

logopedisten 115.931 € 9.323 € 92,0%

Totaal RIZIV 25.555.882 € 467.903 € 98,1%



Enkele kerncijfers



Enkele kerncijfers



Enkele kerncijfers



Wat is reeds goedgekeurd binnen OC en VC maar nog niet van kracht! 
Normaal op 1/01/19 maar nu op …? 

3. Aanpassing van de voorwaarden en de lijst van de “zware aandoeningen” (E-

pathologieën)

4. Introductie van de lijst § 11 bis



Nieuwe initiatieven voor 2020 

De indexmassa (1,95%) voor 2020, de rechtmatige marge van € 25,921 mio en het 

gereserveerd bedrag van € 2,488 mio wenst Axxon in overleg met de VI’s aan te wenden 

voor:

1. De herwaardering van de prestaties M48 in de E-pathologie (147.472 prestaties) naar een 

correct equivalent honorarium van 1 uur.  Momenteel bedraagt dit honorarium € 38,65.

Herwaardering per 

prestatie

Budget per 

prestatie

Noodzakelijk budget op 

basis van het aantal 

prestaties

Naar € 44,52 (2X 

€22,26)

€ 5,87 € 801.370,38

Naar € 50 (2X € 

25,00) 

€ 11,35 € 1.609.514,47



Nieuwe initiatieven voor 2020 

2. De herwaardering van de prestaties M36 in de Fb -en E-pathologie (85.058 prestaties)

Herwaardering per 

prestatie

Budget per 

prestatie

Noodzakelijk budget 

op basis van het aantal 

prestaties

Naar € 33,39 (€ 

22,26 + € 11,13)

€ 0,26 € 38.356,81

Naar € 37,5 (€ 25 + 

€ 12,5) 

€ 4,37 € 377.901,77



Nieuwe initiatieven voor 2020 

2. De herwaardering van de prestaties M24 in de E-pathologie naar € 25 (9.495.841 prestaties) (raming 2020)

M 24 - 30 min 560652 2,74 11.626.388,42

M 24 - 30 min 560770 2,74 805.384,83

M 24 - 30 min 560895 2,74 172.377,37

M 24 - 30 min 561013 1,37 6.434.853,41

M 24 - 30 min 561245 2,74 292.584,56

M 24 - 30 min 561315 7,66 632.521,12

M 24 - 30 min 561326 7,66 72.429,09

20.036.538,79Totaal

9.455

E-lijst Nomnr raming 2020 Verhoging Impact

4.243.207

293.936

62.911

4.696.973

106.783

82.575

De herwaardering van de prestaties M24 in de Fb-pathologie naar € 25 (4.006.874 prestaties) (raming 2020)

M 24 - 30 min 563614 2,74 3.797.316,66

M 24 - 30 min 563710 2,74 138.993,09

M 24 - 30 min 563813 2,74 68.655,90

M 24 - 30 min 563916 1,37 3.050.707,10

M 24 - 30 min 564174 7,66 0,00

M 24 - 30 min 564185 7,66 50,54

M 24 - 30 min 564270 2,74 159.186,72

M 24 - 30 min 564292 2,74 3.251,11

M 24 - 30 min 564314 2,74 3.654,86

M 24 - 30 min 564336 1,37 353.171,42

7.574.987,40Totaal 4.006.874

1.385.882

50.727

257.789

58.097

1.187

1.334

2.226.794

0

7

Verhoging Impact

25.057

Fb-lijst Nomnr raming 2020



• Axxon wil verder inzetten op doelmatige zorg en daarom moet gewerkt worden met 

gedifferentieerde honoraria !

Mediaan bij courante op 9 zittingen en bij Fa-lijst op 23 zittingen 

(mediaan Fb-lijst = 35      E-path = 64    palliatieve = 30)

• Administratieve vereenvoudiging door het wegwerken van pseudocodes !

Onderliggende gedachten



Nieuwe initiatieven voor 2020 

2. De herwaardering van de eerste 64 prestaties M24 in de E-pathologie (6.092.434 prestaties) (raming 2020)

De herwaardering van de eerste 35 prestaties M24 in de Fb-pathologie (3.082.435 prestaties) (raming 2020)

M 24 - 30 min 560652 2,74 7.459.371,87

M 24 - 30 min 560770 2,74 516.726,67

M 24 - 30 min 560895 2,74 110.595,56

M 24 - 30 min 561013 1,37 4.128.536,12

M 24 - 30 min 561245 2,74 187.719,26

M 24 - 30 min 561315 7,66 405.819,08

M 24 - 30 min 561326 7,66 46.469,76

12.855.238,32Totaal

6.067

2.722.398

188.586

40.363

3.013.530

68.511

52.979

ImpactE-lijst Nomnr
raming 2020 * aandeel steekproef 

van de eerste 64 verstrekkingen
Verhoging

Steekproef 2017 aandeel

eerste 64 gevallen 64,16%

overig 35,84%

M 24 - 30 min 563614 2,74 3.173.400,78

M 24 - 30 min 563710 2,74 116.155,92

M 24 - 30 min 563813 2,74 57.375,43

M 24 - 30 min 563916 1,37 2.549.462,47

M 24 - 30 min 564174 7,66 0,00

M 24 - 30 min 564185 7,66 42,24

5.896.436,84

42.393

20.940

1.860.922

0

Totaal 3.082.435

Verhoging Impact

6

Fb-lijst Nomnr raming 2020* aandeel

1.158.175

Steekproef 2017 aandeel

eerste 35 gevallen 76,93%

overig 23,07%



Nieuwe initiatieven voor 2020 

4. De herwaardering van de honoraria voor de verstrekkingen in de perinatale 

kinesitherapie waarbij het persoonlijk aandeel voor de patiënt significant moet dalen om de 

concurrentie met de gratis verstrekkingen door de vroedvrouwen weg te werken.

Gemiddeld remgeld per prestatie: € 5,375. Gezien de wetgeving remgeld wettelijk verplicht, 

stelt Axxon een remgeld van € 9 per zwangerschap ten laste van de patiënt voor.

Aantal prestaties in 2018: 363.829     Raming 2020: 358.697 

Noodzakelijk budget: € 1.437.684,95 (VK en NVK)

5. Daarnaast kan ingezet worden in projecten ter ondersteuning van preventieve 

kinesitherapeutische zorg. Hierbij overweegt Axxon de creatie van een 

nomenclatuurnummer voor educatie van de patiënt in het kader van de KCE richtlijn lage 

rugpijn.



Verdere belangrijke elementen onder art. 1 van de 

Wijzigingsclausule M18

Inzake het voorzetten van de maatregelen uit 2018 zullen in 2019 concrete initiatieven worden 

opgenomen opdat:

• Uiterlijk op 1 juli 2019 de Overeenkomstencommissie een voorstel van proefproject voorlegt aan 

het Verzekeringscomité, inzake de registratie van pathologiën in de courante aandoeningen in het 

elektronisch kinesitherapeutisch dossier; 

• Uiterlijk op 1 juli 2019 de Overeenkomstencommissie, op basis van een ontwerp van de Technische 

Raad voor kinesitherapie, een proefproject voorstelt aan het Verzekeringscomité waarin aan 

patiënten na een multidisciplinaire behandeling in het ziekenhuis een voortgezette ambulante 

intensieve monodisciplinaire behandeling te verlenen;



Werkzaamheden Overeenkomstencommissie

• Elektronisch niet-medicamenteus voorschrift – Roadmap e-Gezondheid 2019-2021 

Volledige digitalisering van de administratie!

• Harmonisatie van de sociale voordelen RIZIV

• Telematicapremie : digitalisering van de aanvraagprocedure

Vergoeding voor de opmaak van het elektronisch kinesitherapeutisch dossier bij de intake 

van de patiënt (dit voor alle kinesitherapeuten: geconventioneerden als 

gedeconventioneerden).

De middelen voor de opmaak dossier courante (€ 6,00), dossier en verslag bij de Fa-, Fb- en 

zware pathologieën (€ 30,65) en de telematicapremie (€ 800,00) worden samengevoegd.



Werkzaamheden  Technische Raad Kinesitherapie

• Integratie van de pseudocodes in de nomenclatuur

• Integratie voor telerevalidatie in de nomenclatuur (Move Up)

• Proof of concept: Time Units



Proof of concept: Time Units 


