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Mevrouw, Mijnheer,

1. Wijzigingsclausule M/10 quinquies bij de nationale overeenkomst (bijlage 1)
Op 6 december 2012 heeft de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten –
verzekeringsinstellingen een wijzigingsclausule M/10 quinquies (bijlage 1) bij de nationale
overeenkomst gesloten. Deze wijzigingsclausule omvat een lineaire herwaardering van alle
kinesitherapieverstrekkingen op 1 januari 2013.
Om deze lineaire herwaardering te kunnen uitvoeren, heeft de Overeenkomstencommissie
de volgende structurele besparingsmaatregelen genomen :
-

Het op nul euro zetten van de honoraria en de tegemoetkomingen voor alle kleine
zittingen met uitzondering van de verstrekkingen 560523 en 561260 (voor patiënten
die in het ziekenhuis zijn opgenomen) en van alle tweede zittingen op dezelfde dag
met uitzondering van de verstrekkingen van §12 van de nomenclatuur;

Deze maatregel rechtvaardigt zich door het beperkt gebruik van deze verstrekkingen en door
het feit dat de duurtijd ervan moeilijk toelaat om kwaliteitsvolle verzorging te verlenen aan de
verzekerden.
-

een vermindering van het forfaitair supplement voor de reiskosten.

Tervurenlaan 211 · B-1150 Brussel
Tel.: 02 739 74 79 · Fax: 02 739 77 36
Onthaal in onze kantoren: op maandag en donderdag van 13 tot 16 uur en op dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 12 uur of na afspraak.
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2. Nieuwe nationale overeenkomst (M/13) vanaf 1 januari 2013 (bijlage 2)
Op 6 december 2012 heeft de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten –
verzekeringsinstellingen een nieuwe nationale overeenkomst (M/13) gesloten die op 1
januari 2013 in werking treedt. Deze overeenkomst geldt tot 31 december 2014.
Deze nieuwe overeenkomst omvat, vanaf 1 januari 2013, de volgende prioriteiten:
1.1. Een lineaire herwaardering van alle kinesitherapieverstrekkingen met 2,76´%.
Deze herwaardering is uitgevoerd kunnen worden zonder
besparingsmaatregel en komt bovenop de herwaardering in de
wijzigingsclausule.

compenserende
bovengenoemde

1.2. Nomenclatuur
De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen zal aan de
Technische Raad voor Kinesitherapie vragen om de mogelijkheid te onderzoeken om een
2de grote zitting van de dag in intensieve zorgen alsook multidisciplinaire thuisverstrekkingen
in te voeren.
De Overeenkomstencommissie zal, binnen de beschikbare budgettaire middelen, de
mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst, in bepaalde bijzondere situaties, hoge
kosten van gebruikt materiaal te kunnen terugbetalen.
Ten slotte zal de Overeenkomstencommissie de mogelijkheid van een contingentering van
de verstrekkingen binnen de lijst van “zware aandoeningen”, onderzoeken.
1.3. Kwaliteitspromotie
De Overeenkomstencommissie zal de nodige budgettaire middelen vragen opdat het
proefproject “kwaliteitspromotie” zou worden voortgezet tijdens de 2 jaren van deze
overeenkomst.
1.4. Sociale voordelen
De partijen van de overeenkomst bevelen aan dat het bedrag voor het “sociaal statuut”
aanzienlijk stijgt gedurende de twee jaren gedekt door de overeenkomst M/13. In elk geval
worden deze bedragen elk jaar geïndexeerd.
1.5. Harmonisering van de nomenclaturen M en K
De Overeenkomstencommissie zal een gezamenlijk overleg met de andere betrokken
sectoren houden om de maatregelen te bepalen die aan de overheid zullen worden
aanbevolen om de behandeling, in identieke klinische situaties, te optimaliseren en te
harmoniseren van patiënten in de kinesitherapie en fysiotherapie.
1.6. Consultatief onderzoek
De Overeenkomstencommissie verbindt zich ertoe om, samen met de FOD
Volksgezondheid, te onderzoeken om de regelgeving aan te passen en de mogelijkheid te
creëren zodat kinesitherapeuten, in bepaalde situaties de verstrekking “consultatief
onderzoek” mogen attesteren zonder een medisch voorschrift.
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1.7. Telematicapremie
De Overeenkomstencommissie verbindt zich ertoe om een aanpassing te onderzoeken van
de voorwaarden voor de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het
elektronisch beheer van dossiers.
1.8. Verlaging van de persoonlijke aandelen
De Overeenkomstencommissie zal de mogelijkheid onderzoeken om niet meer de verlaging
van de persoonlijke aandelen toe te passen in post-operatieve situaties.
1.9. Verplaatsingsvergoedingen
De Overeenkomstencommissie zal de mogelijkheid onderzoeken om het forfaitair
supplement voor de reiskosten te herwaarderen, binnen de beschikbare budgettaire
middelen en rekening houdende met de andere behoeften in de sector, inzonderheid de
therapeutische noden.
De Overeenkomstencommissie verbindt er zich toe om eventuele supplementaire
middelen die vrijkomen uit bepaalde hierboven genoemde maatregelen, te gebruiken
binnen het budget kinesitherapie als middel om nieuwe initiatieven te financieren.
Andere maatregelen die ingaan op 1 januari 2013:
Binnen de context van de mogelijke afwijkingen op de honoraria wordt de definitie van
het weekeinde verruimd: het begint 's vrijdags om 19.00 uur en eindigt ’s maandags om
08.00 uur. (artikel 4 §2)
Bij gebruik van de derdebetalersregeling moet de kinesitherapeut aan de patiënt een
factuur of een informatief document geven waarop het bedrag van de
verzekeringstussenkomst en in voorkomend geval, het persoonlijk aandeel alsook de
andere bedragen worden vermeld die aan de patiënt zijn aangerekend (artikel 6). Zo krijgt
de rechthebbende precieze informatie over de globale kostprijs van zijn verzorging.
De toegetreden kinesitherapeut verbindt er zich toe om in ten minste 85 % (i.p.v. 70 %)
van de door hem geattesteerde verstrekkingen het persoonlijk aandeel aan de
rechthebbende aan te rekenen. Een eerste controleprocedure hiervoor wordt uitgevoerd
in 2013 in alle settings.

3.

Toetreding tot de overeenkomst M13 (bijlage 3)

1.
U hoeft niets te ondernemen indien u voor de nieuwe overeenkomst hetzelfde
standpunt inneemt als voor de vorige overeenkomst;
2.
U stuurt binnen dertig dagen na de datum van deze omzendbrief een
schriftelijke verklaring aan het hieronder vermelde adres indien u uw toetreding tot de
overeenkomst wil opzeggen;
3.
Indien u nog niet tot de overeenkomst bent toegetreden, verzoek ik u om tot
de nationale overeenkomst toe te treden door het behoorlijk ingevulde en ondertekende
toetredingsformulier M/13 (bijlage 3) terug te sturen naar
R.I.Z.I.V.
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling kinesitherapeuten
Tervurenlaan 211
1150 BRUSSEL
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4.

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2013

U vindt de nieuwe tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013 op onze website
www.riziv.fgov.be > Individuele zorgverleners > Kinesitherapeuten > Honoraria, prijzen en
vergoedingen. Zij omvatten alle herwaarderingen van de honoraria van toepassing vanaf 1
januari 2013.
5.

Praktische informatie

Wij herinneren u eraan dat een call center, dat belast is met de betrekkingen met de
kinesitherapeuten, maandag en donderdag van 13 tot 16 uur en dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 16 uur bereikbaar is op het nummer 02/739.74.79. Wij raden aan om u
tijdens uw oproep te identificeren door uw RIZIV-nummer in te voeren, zodat u sneller met de
bevoegde medewerker wordt doorverbonden en de behandeling van uw dossier aldus wordt
vergemakkelijkt.
BELANGRIJK
Dit is de laatste informatieve omzendbrief die u op papieren drager zult ontvangen.
Het RIZIV neemt immers deel aan het project “Duurzame Ontwikkeling” van de federale
overheid en heeft beslist om de zorgverleners zo efficiënt mogelijk te informeren. We raden u
daarom aan onze website te raadplegen.
Onderaan op de homepage van de website van het RIZIV vindt u de subrubriek Mailinglist:
“Om verwittigd te worden van het laatste nieuws? Schrijf u in op onze mailinglist.”
Door op die laatste link te klikken komt u terecht op een pagina waar u verschillende
gegevens moet invullen. We verzoeken u vriendelijk om de velden in te vullen en
nauwkeurig te controleren of het door u ingevoerde e-mailadres correct is. Klik vervolgens op
de knop “Inschrijven”.
U zult dan dagelijks op de hoogte worden gebracht van alle informatie die op onze website
wordt bekendgemaakt, en in het bijzonder informatie krijgen over de voor u bestemde
omzendbrieven.

Zoals alle federale overheidsdiensten zal het Riziv gesloten zijn van 24 december 2012 tot
en met 2 januari 2013.
Ik dank u voor uw medewerking in het kader van de regeling van de verzekering voor
geneeskundige verzorging.
Hoogachtend,
De Leidend ambtenaar,

H. De Ridder,
Directeur-generaal.
Bijlagen: 3

