
Beste patiënt,

Met deze brief wil ik jullie graag op de hoogte brengen van een verandering in
tarieven die zal plaatsvinden vanaf 6 juni 2022. Vanaf dan werk ik
gedeconventioneerd.

Aangezien ik mijn beroep met volle toewijding uitoefen en daar ook de nodige
inspanningen voor wens te leveren door:

 permanente bijscholingen te volgen
 investeringen in de praktijk te doen
 er elke dag voor 100% te staan voor jullie

kan ik, uit respect voor ons beroep, NIET TOETREDEN tot de conventie van M22
en dit met ingang vanaf 06-06-2022.

De algemene tarieven worden vastgelegd door het RIZIV en staan
neergeschreven in een conventie. Op dit moment zijn er geschillen tussen onze
beroepsvereniging Axxon en het RIZIV, waardoor de opgelegde tarieven van de
conventie ontoereikend zijn. Het nieuwe voorstel houdt geen rekening met de
indexeringen en komt niet overeen met wat de nieuwe tarieven zouden
moeten zijn om kwaliteitsvolle therapie te kunnen aanbieden..

Om dit te kunnen aanbieden, heb ik besloten de nieuwe conventie niet te
volgen en de tarieven te verhogen (zie bijgevoegde tabel).

Opgelet! Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming van de
mutualiteit (waarbij ‘XX1/XX1’ vermeld staat op het vignetje) blijven de
conventietarieven gelden.

Ik wil graag open en eerlijk communiceren met jullie, dus spreek mij gerust aan
indien u hierover toch nog vragen heeft.

Dank voor jullie begrip en vertrouwen in de praktijk.



KADERING DECONVENTIE

De tariefovereenkomsten binnen de kinesitherapiesector zijn al langer voer
voor debat. Verschillende medische beroepen sluiten een tariefakkoord met
het RIZIV en verzekeringsinstellingen. De spelregels blijken echter niet voor
iedereen hetzelfde. Zo kunnen artsen of tandartsen bijvoorbeeld zelf hun
tarieven bepalen, zonder dat dit een effect heeft op de terugbetaling voor de
patiënt bij het ziekenfonds. Binnen de kinesitherapie is het echter zo dat,
indien u naar een kinesitherapeut gaat die zelf zijn tarieven kiest
(gedeconventioneerd is), u als patiënt 25 procent minder terugbetaald krijgt
dan wanneer u naar een kinesitherapeut gaat die wel het tariefakkoord (de
conventie) volgt.
Enkel goed voor de portemonnee van de verzekeringsinstellingen dus.
Hierboven worden de kinesitherapeuten zelf ook nog enkele premies ontzegd
wanneer ze zich niet willen aansluiten bij de conventie.

De afgelopen jaren werden er stappen ondernomen om deze discriminerende
regel van de baan te ruimen. Onze beroepsvereniging trok reeds naar de
rechtbank om deze onwettelijke regel aan te vechten, maar tot op heden werd
er aan het dossier nog steeds geen vervolg gegeven.

Wanneer meer dan 40% van de kinesitherapeuten de conventie niet
ondertekent, wordt deze conventie automatisch verworpen en vallen de
terugbetalingen gelijk.

Echter hier wringt het schoentje.
Kinesitherapeuten die in een verzorgingstehuis of ziekenhuis werken worden
vaak gedwongen om akkoord te gaan met deze conventie, deconventioneren
kan hen hun job kosten. Daarboven verlopen de tellingen niet helemaal correct
omdat gepensioneerde kinesitherapeuten vaak automatisch als
geconventioneerden worden meegeteld.

Nu, in 2022, weigerde onze beroepsvereniging de conventie van het RIZIV te
ondertekenen.

Waarom? Na bijna 10 jaar zonder indexatie, waardoor de tarieven van de
kinesitherapeuten de laatste jaren al zwaar ondermaats waren, wordt er dit
jaar maar met 0,78 % geïndexeerd. Deze indexatie wordt ingezet in kleine
veranderingen en heeft zelfs amper effect op de honoraria die uw
kinesitherapeut ontvangt. Dit jaar is de algemene inflatie 8,31 %. Sedert 10 jaar
is de inflatie algemeen zeer sterk toegenomen. Kan u zich voorstellen dat u nog



steeds exact hetzelfde loon of pensioen ontvangt als 10 jaar geleden? De
kinesitherapeuten wel, jammer genoeg...

U hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt, de ongeziene hoge inflatie zorgt voor
hoge kosten. Toename in de prijs van brandstof, gas, elektriciteit,
verbruiksgoederen, huur, onderhoud,… De kosten voor het uitbaten van een
praktijk zijn dus ook sterk gestegen. Logisch gezien zou het honorarium met
eenzelfde factor moeten stijgen om nog maar break-even te draaien.

Bijna 10 jaar kinesitherapie zonder indexatie, een indexatie in 2022 van 0,78%
en een wurgcontract van het RIZIV (voor twee jaar!) waar men niet kan
uitstappen gedurende deze periode. Nee bedankt.

Wist u trouwens dat, volgens de conventie:

 De tarieven per aandoening verschillen? Uw kinesitherapeut ontvangt dus
een verschillend bedrag afhankelijk van uw aandoening.

 Na een x aantal behandelingen de honoraria lager liggen dan de andere
sessies?
Kent u iemand die, ook al werk je even hard, de ene dag of avond een lager
loon ontvangt dan de andere dag? Onbegrijpelijk, maar blijkbaar logisch
volgens de conventie.

 Uw kinesitherapeut geen deel wenst uit te maken van dit wansmakelijk
beleid.

Het massaal deconventioneren van de kinesitherapeuten is het enige sterke
signaal dat op juridisch en politiek niveau zal volstaan om daar onenigheid aan
te geven.

Hopelijk verklaart dit een beetje waar onze beroepsgroep van
kinesitherapeuten mee zit en kadert dit voor u de verhoging van de tarieven.
Wij hopen dat na 2022 ons beroep het respect en de waardering zal krijgen, die
het verdient.



Tarieven voor verstrekkingen geleverd vanaf 6 juni

2022

[VT = verhoogde tegemoetkoming]

Aandoening Honorarium Tussenkomst

Zonder
VT

Met
VT

Zonder
VT

Met
VT

Courant Praktijk, 1ste zitting €35,00 €34,10 €20,89 €31,60

Praktijk, 2de - 9de

zitting
€28,00 €27,10 €15,64 €24,60

Praktijk, 10de-18de

zitting
€28,00 €24,00 €13,32 €21,50

E-
pathologie

Praktijk, alle zittingen €28,00 €26,08 €16,65 €24,70

Verslag €30,65 €30,65 €22,99 €30,65

F-
pathologie

Praktijk, 1ste-60ste

zitting
€28,00 €26,10 €15,45 €24,10

Verslag €30,65 €30,65 €22,99 €30,65

Toeslag huisbezoek = €2

KEEP IT SIMPLE, ALGEMEEN BETAALT U :

 35 euro voor een eerste sessie

 28 euro per sessie (alle andere sessies, behalve de eerste bij een courante
pathologie)

 Terugbetaling afhankelijk van uw statuut (voorkeursregeling, ja of nee)

 Voor patiënten met voorkeursregeling verandert er niets



Het Riziv is nog volop bezig met het updaten van de nieuwe tarieven, de
hierboven terugbetalingen kunnen licht afwijken (in uw voordeel). In de maand
juni zal u waarschijnlijk nog een hogere terugbetaling ontvangen. Van zodra de
nieuwe tarieven officieel zijn, pas ik deze tabel aan.


