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Lichtaart, 1 juni 2022 
 
 

Betreft: honorarium kinesitherapie 
 
 
Beste patiënt of ouder 
 

Zoals  eerder aangegeven zouden we u informeren wanneer de situatie opnieuw verandert. We 

brengen u daarom graag via deze brief op de hoogte. 

 

Sedert 1 januari zijn de tarieven binnen de kinesitherapie vrij te bepalen als gevolg van het niet 

ondertekenen van een conventie (overeenkomst met het RIZIV en de mutualiteiten betreffende 

onder andere de verloning van de kinesitherapeut).  Dit omdat onze beroepsvereniging Axxon zich 

niet akkoord kan verklaren met deze conventie.  

Ondanks verschillende pogingen om toch nog tot een aanvaardbare conventie te komen, blijven de 

meningen te ver uiteen liggen. Zo stelt het RIZIV ons een slechts gedeeltelijke indexatie voor van een 

aantal behandelingen met 0,79%. De overige behandelingen blijven, alweer, op hetzelfde niveau 

vergoed als de voorgaande jaren. Reeds verschillende jaren is de vergoeding van de 

kinesitherapeuten ondermaats en geeft ons honorarium ons niet meer de mogelijkheid om te kunnen 

investeren in kwalitatieve kinesitherapie binnen een kwalitatieve setting. Zeker nu voor iedereen de 

kosten stijgen.  

Er wordt ons dan ook vanaf 1 juni 2022 een conventie voor 2 jaar opgelegd. 
 

Met heel het team zetten wij ons steeds voor 100% in op bijscholingen, doorgedreven specialisaties, 

multidisciplinair (team)overleg, de aankoop van nieuwe materialen en ook het 

onderhouden/verbeteren van de infrastructuur. Om dit te kunnen blijven bieden aan al onze 

patiënten hebben wij besloten de nieuwe conventie niet te volgen en gedeconventioneerd te 

werken. 

 

Op korte termijn betekent dit voor jullie dat een kinesitherapeutische sessie duurder zal worden 

zonder dat de terugbetaling mee stijgt. Meer nog, helaas zorgt een discriminerende regel ervoor dat 

patiënten bij zorgverleners die niet toetreden tot de conventie minder terugbetaald krijgen dan bij 

zorgverleners die dit wel doen.  

Onze beroepsvereniging werkt al jaren aan het wegwerken van deze ongelijkheid, maar wordt door 

de overheid steeds van het kastje naar de muur gestuurd. U kan helpen deze ongelijkheid aan te 

pakken door de petitie te tekenen.  https://buff.ly/3IAN5h8  

U dwingt de overheid hiermee deze discriminatie op te heffen en krijgt hierdoor in de toekomst 

evenveel terugbetaald. En wij als kinesitherapeut zijn daardoor minder gebonden in onze 

keuzevrijheid om te deconventioneren aangezien jullie als patiënt niet extra benadeeld worden 

door onze keuze.  

https://buff.ly/3IAN5h8
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• Vanaf 1 juni 2022 zal het tarief €30 per half uur bedragen voor een sessie in de praktijk. Een huisbezoek 

gaat naar €33 per half uur. 

• Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijft het wettelijk verplicht om het conventietarief 

toe te passen. Voor hen verandert er niets. 

• Zijn er veel medische kosten, kan er in aanmerking gekomen worden voor het maximum factuur via 

het ziekenfonds. 

 

 

We hopen vurig dat het RIZIV en de mutualiteiten snel luisteren naar de beperkte eisen die door de 

kinesitherapeuten op tafel gelegd worden zodat we snel terug tot een aanvaardbare conventie 

kunnen toetreden.  

 

We zijn ons ervan bewust dat de keuze om te deconventioneren ervoor kan zorgen dat in de huidige 

economische situatie sommigen het heel erg lastig krijgen om de nodige zorg voor hun kind of zichzelf 

te kunnen blijven betalen. Spreek ons daar gerust over aan. Samen kunnen we daarvoor een 

oplossing vinden.  

 

Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust uw therapeut aan indien u toch 

nog vragen heeft. 

 

 

Dank voor jullie begrip en het vertrouwen in onze praktijk. 

 

 

Vriendelijke groeten 

 

Mieke | Marlies | Gitte | Yana | Jana  

Team praktijk Op stap! 

 


