
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aan de Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke 
Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35 
B 1030 Schaarbeek 

 
CC: de federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block 

Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50/175 

B 1000 Brussel 
 

Betreft: mondmaskers en beschermende kledij voor de eerstelijnskinesitherapeuten 
 
Geachte minister, 
Beste Wouter, 
 
Op 16 maart 2020 heeft AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie de Vlaamse kinesitherapeuten geadviseerd om 
nog uitsluitend noodzakelijke en dringende behandelingen uit te voeren.  
Deze kinesitherapiebehandelingen dienen uitgevoerd te worden één op één, op afspraak in de praktijk of op 
huisbezoek, en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. 
 
Patiënten met respiratoire aandoeningen (COPD, mucoviscidose, …), acute post-operatieve situaties, bepaalde 
neurologische aandoeningen (ALS, multiple scelerose, tetra- en paraplegie, …), chemopatiënten en palliatieve 
patiënten hebben ook tijdens deze coronacrisis nood aan kinesitherapeutische zorg. 
 
Deze kinesitherapeutische behandelingen dienen uitgevoerd te worden, mede uit uitdrukkelijke vraag van het 
Vlaams Patiëntenplatform. We willen vermijden dat deze patiënten op korte termijn in de ziekenhuizen terecht 
komen, waar momenteel alle aandacht gaat naar de patiënten (mogelijks) besmet met COVID-19. 
 
Gezien een kinesitherapiebehandeling ‘hands on’ is, waar het moeilijk is de 1,5 meter “social distance” te 
respecteren, is er op het werkveld NOOD aan mondmaskers en bij respiratoire aandoeningen aan bijkomende 
beschermende kledij, dit ter bescherming van de patiënt maar evenzeer van de kinesitherapeut. Deze 
problematiek is al gemeld op 4 maart tijdens het stakeholdersoverleg op het Agentschap Zorg & Gezondheid in 
aanwezigheid van uzelf en de experten dr. Vlieghe, dr. Van Ranst en dr. Wildemeersch. 
 
AXXON stelt voor om de noodzakelijke mondmaskers aan de eerstelijnskinesitherapeuten te verdelen via de 
60 eerstelijnszones in Vlaanderen. Als afhaalpunt kunnen misschien de plaatselijke huisartsenwachtposten of de 
triagecentra worden ingeschakeld. 
 
Hartverwarmend was de massale respons die we na onze oproep als beroepsvereniging kregen op de 
bereidwilligheid van onze kinesitherapeuten om zich als zorgreserve klaar te houden om ingezet te worden in 
de woonzorgcentra, ziekenhuizen, triagecentra, … ter ondersteuning van de sectoren die momenteel in de 
frontlinie de crisis bestrijden. Een vijfjarige universitaire kinesitherapeutische opleiding biedt voldoende 
kwalitatieve basiszorg-competenties. Met één muisklik kan deze reserve overal in Vlaanderen geactiveerd en 
gericht ingezet worden. 
 
Hopende dat we eerstdaags over het broodnodig beschermend materiaal kunnen beschikken om op een veilige 
manier de kinesitherapeutische zorgcontinuïteit te kunnen garanderen in de eerstelijn en zo mee in te staan in 
de beheersing van de coronacrisis. 
 
Tekenen we met de meeste hoogachting, 
 
Namens AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, 
Dirk Verleyen  
 

Namens AXXON, Physical Therapy in Belgium 
Peter Bruynooghe

 


