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Beste ouders, patiënten ,  
 
Bij deze willen we u graag inlichten over de tariefwijzigingen vanaf donderdag 23 juni 2022 
in onze praktijk.  
Vanaf 23/6/2022 werken wij als “gedeconventioneerde” therapeuten.  
 
Waarom ?  
1. Door massaal te deconventioneren maken we duidelijk dat wij als kinesitherapeuten 
(vertegenwoordigd door onze beroepsvereninging AXXON)  de tariefovereenkomst zoals door 
het RIZIV recent voorgesteld op 1 juni ’22  en geldend tot 31/12/2023 niet steunen. 
Deze tarieven zijn ontoereikend om kwalitatieve kinesitherapie(incluis setting,bijscholingen 
materiaal , multidisciplinair overleg , verslaggeving) te voorzien.  
Met de pediatrische kinesitherapeuten uit de regio Mechelen/ Vilvoorde zijn we in navolging 
van veel collega’s met andere specialisaties overeengekomen massaal te deconventioneren 
en onze tarieven te verhogen in onderlinge overeenstemming.  
Deze tariefovereenkomst zal in de loop van volgende week officieel en gezamenlijk 
meegedeeld worden.  
Voorstel is 32 euro / 30 min therapie ; 60 euro / 60 min therapie en 4 euro voor transport 
(indien thuis/school) 
Vanuit het RIZIV dient onze deconventie officieel ondertekend te worden voor 
24/6/2022.Indien er voldoende kiné’s deconventioneren voor die datum  moet er een nieuwe 
overeenkomst opgemaakt worden EN DIT HOPEN WE ZO …  
 
2; Naast de ondermaatse tarieven is er nog een andere grief die ons parten speelt nl. de 
discriminatieregel die enkel bij de kinesitherapeuten gehanteerd wordt en niet bij andere 
zorgberoepen (zoals vb. artsen , tandarsen , … )  
Wat houdt dit in ?  
Bij een geconventioneerde kinesitherapeut is er altijd een terugbetaling van minimum 75 % 
voor  het toegestaan aantal behandelingen. (Courante pathologie 18 sessies/jaar , FA/FB 
pathologie  60 s/ jaar , E -pathologie onbeperkt s/jaar). 
Wanneer een kinesitherapeut echter deconventioneert gaat de patiënt minder dan het 
gebruikelijke minimum van 75 % terugtrekken , concreet 25 % minder .  
Concreet betekent dit dat u minder terugtrekt van uw ziekenfonds . Echter betekent dit wel 
dat u sneller aan uw maximumfactuur komt. Het doel van de maximumfactuur is om je 
gezondheidsuitgaven per gezin binnen bepaalde grenzen te houden. Voor meer informatie 
hierover kunnnen jullie contact onemen met jullie mutualiteit. Personen met een 
voorkeursregeling (mut.nummer eindigt op een xx1 ) blijven echter het conventietrief betalen 
en genieten van een verhoogde terugbetaling, ongeacht of hun kinesitherapeut 
geconventioneerd is of niet.  
Tegen deze discriminatieregel heeft AXXON een petitie ingediend  bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers om deze regel uit de wet te laten schrappen. Via de onderstaande  
QR-code kan u de petitie ondertekenen 



 
 
 
 
 
  

 
 
Gezien de telling op 24/6/2022 kortbij komt willen wij vandaag al deze info communiceren.In 
de loop van volgende week beschikken wij over de tarieven en terugbetalingsmodaliteiten die 
gezamenlijk vanuit onze en de verschillende praktijken in de regio zullen gehanteerd worden. 
Deze volgen asap.  
 
Wij zijn er ons van bewust dat onze keuze om niet toe te treden tot de tarief-
overeenkomstervoor kan zorgen dat het vor sommigen moeilijk wordt om de nodige zorg te 
kunnen blijven betalen.Spreek ons daar gerust over aan. Samen kunnen we daarvoor een 
oplossing vinden.  
 
Bedankt voor uw begrip.  
Het kineteam ! 


