VZW ‐ ASBL

Aan de Heren Charles Michel en Kris Peeters
co-formateurs

Zaventem, 18 augustus 2014

Waarde Heren,
Bewegen. Stimuleren om te bewegen. Opnieuw leren bewegen. Beweging onderhouden. Actief
worden, actief blijven. Genezen door bewegen, re-integratie in de maatschappij door bewegen na
ziekte en trauma, behoud van onafhankelijkheid door een therapeutisch mobiliteitsplan voor
mindervaliden en chronische patiënten, therapie bij respiratoire, cardiovasculaire, neurologische,
pediatrische, geriatrische en interne aandoeningen: dit is kinesitherapie.
De kinesitherapie speelt een erg belangrijke rol - preventief en curatief- in de mobiliteit en de
participatiegraad van burgers, wat essentieel is voor de sociale, psychische, fysieke en emotionele
gezondheid van de medemens.
Opdat kinesitherapeuten deze rol kunnen blijven opnemen, en zelfs uitbreiden –een noodzaak gezien
de evolutie van het gezondheidsbeleid en de wetenschappelijke evolutie van de sector-, wenst
Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, volgende
aanbevelingen voor het toekomstige Regeerakkoord te formuleren:
I. Dringende evaluatie van het budget kinesitherapie in de ziekteverzekering. Er
is ondersteuning nodig om het budget kinesitherapie aan te passen aan de gevolgen die nu -na
de budgettaire ingreep in de sector in 2002- extreem wegen op de toegankelijkheid, de
ontwikkeling en de beoefening van het beroep.
II. De oprichting van een Orde voor Kinesitherapeuten. De verdere ontplooiing van het
beroep, waarin de kinesitherapeut meer verantwoordelijkheid opneemt in de
multidisciplinaire zorg, vraagt een deontologisch kader en een onafhankelijk beroepseigen
disciplinair orgaan.
III. De accreditering voor kinesitherapeuten. Voor een verdere ontwikkeling van de
kwaliteitspromotie in de kinesitherapie is op korte termijn waardering en erkenning voor de
deelnemende kinesitherapeut noodzakelijk.
IV. De actualisatie van het KB nr. 78 die de kinesitherapie haar rechtmatige plaats geeft in
de gezondheidszorg, in verhouding tot het huidige opleidingsniveau, met onder andere een
mogelijke directe toegang tot de kinesitherapie.
Alle bovenstaande punten zijn essentieel voor de toekomst van de kinesitherapie op langere termijn.
En kinesitherapie is essentieel voor de toekomst en de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg
waarin chroniciteit en vergrijzing, en actief zijn en blijven sleutelwoorden zijn.
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De voorbije jaren werd reeds heel wat voorbereidend werk geleverd, zowel in het Parlement, op de
respectievelijke kabinetten, in het RIZIV, in de Federale Raad voor de Kinesitherapie en bij Axxon.
De realisatie van deze aanbevelingen lijkt ons binnen deze legislatuur haalbaar en wenselijk.

Mocht verdere toelichting noodzakelijk zijn, dan houden wij ons graag ter beschikking.

Met vriendelijke groet,
Voor Axxon,

Luc Vermeeren,

Philippe Larock,

Michel Schotte,

voorzitter

vice-président

secretaris-generaal
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