
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antwerpen, 30 maart 2020 
 
 

Aan de Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits 
Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 

 
CC: aan alle ministers van de Vlaamse regering 

 
 
Betreft: Vlaamse corona-hinderpremie voor kinesitherapeuten 
 
 
Geachte minister, 
Beste Hilde, 
 
Graag komen we terug op ons schrijven van 20 maart 2020, waarin AXXON de problemen ten gevolge van de 
coronacrisis in de kinesitherapiesector onder de aandacht bracht. Graag wil AXXON nog even alle vragen en 
voorstellen van de sector inventariseren.  
 
Uit cijfers tijdens de eerste week van de crisis bleek dat 2 op de 3 kinesitherapeuten hun praktijk hebben 
gesloten en dit om verschillende redenen; de patiëntenpopulatie bestaat uit te veel risicogroepen, de 
kinesitherapeut behoort zelf tot een risicogroep, de praktijk is een groepspraktijk waar te veel mensen 
aanwezig zijn, ...  
 
Praktijken die gedurende deze coronacrisis volledig zijn gesloten, zullen gedurende deze periode geen 
ereloonnota’s voor verstrekte zorg uitschrijven. Praktijken die slechts de dringende noodzakelijke 
behandelingen verrichten, zullen een beperkt aantal ereloonnota’s voor verstrekte zorg uitschrijven. Op basis 
van het aantal uitgeschreven ereloonnota’s voor verstrekte zorg tijdens deze coronacrisis kan een economische 
steunmaatregel voor de betreffende praktijken worden voorzien. 
 
Enkel het toekennen van een economische steunmaatregel voor de praktijk zelf (aan de praktijkhouder) heeft 
weinig zin, gezien in de meeste groepspraktijken meerdere zelfstandige kinesitherapeuten werkzaam zijn. 
 
Daarnaast blijven we herhalen dat de coronasituatie een financiële impact heeft op alle praktijken. Het hoeft 
geen betoog dat vele jonge, startende collegae zware investeringen hebben gedaan voor de opstart van hun 
praktijk en nu hun inkomsten tot het minimum zien herleid.  
 
AXXON hoopt dat de toekenning van een ‘Vlaamse corona-hinderpremie voor kinesitherapeuten’ kan 
onderzocht worden door de Vlaamse regering. AXXON is steeds bereid om met uw kabinet hierover digitaal 
in gesprek te gaan. 
 
Hopend op een gunstig antwoord, 
Tekenen we met de meeste hoogachting 
 
 
Namens AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, 
Dirk Verleyen  

Namens AXXON, Physical Therapy in Belgium 
Peter Bruynooghe  

 


