
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaventem, 30 maart 2020 
 
 

Aan de federaal minister Philippe De Backer 
Finance Tower - Kruidtuinlaan 50/155 

1000 Brussel 
 

CC: de federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. 
Finance Tower - Kruidtuinlaan 50/175 

1000 Brussel 
 

CC: de eerste minister Sophie Wilmès 
Wetstraat 16 
1000 Brussel 

 
 
Betreft: mondmaskers en beschermende kledij voor de eerstelijnskinesitherapeuten  
 
Geachte minister 
Beste Philippe 
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft de quarantaineperiode verlengd tot 19 april 2020. Onder deze 
omstandigheden kan AXXON, als enige representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten in 
België, de afwezigheid van beschermende materiaal voor kinesitherapeuten in de eerstelijn niet meer 
accepteren. 
 
We ontvingen het persbericht van uw kabinet waar we konden lezen dat de kinesitherapeuten 
eindelijk werden opgenomen in de lijst van prioriteiten, maar geen enkele informatie over de 
distributiemethode (wanneer, waar, hoe?) van de mondmaskers. 
 
Het is onaanvaardbaar om in dit persbericht eveneens te lezen: 
“Voorlopig worden geen verdere vragen over deze leveringen, testen en verdelingen beantwoord. Alle 
inspanningen moeten nu geïnvesteerd worden in het vinden van materiaal en oplossingen voor mensen op het 
terrein. Het stroomlijnen van de communicatie tussen de verschillende betrokken administraties en 
organisaties is er om de verspreiding van onvolledige of foutieve informatie te vermijden. We geven hierover 
verder geen commentaar en beantwoorden ook geen verdere vragen.” 
 
Verschillende kinesitherapeuten hebben hun gemeente gecontacteerd met de vraag naar 
mondmaskers voor de behandeling van patiënten met een dringende en noodzakelijke 
kinesitherapeutische hulpvraag. De gemeenten beantwoorden onze leden dat ze niet op de hoogte 
zijn en dat ze contact moeten opnemen met hun beroepsorganisatie. 



 

 
 
 

  
 

 
Het is meer dan noodzakelijk dat de 17 miljoen maskers die momenteel in België zijn (dixit de heer 
De Backer vrijdagmorgen op Radio 1) snel en intelligent worden verdeeld. Het is duidelijk dat onze 
administratieve structuren deze crisis absoluut niet aan kunnen. Dit geldt zowel voor het federaal als 
het gewestelijk niveau. Onze zorgverleners worden geconfronteerd met totale chaos  en 
miscommunicatie. 
 
Het is leuk om de zorgverleners publiekelijk te bedanken of 's avonds te applaudisseren, maar u moet 
beseffen onder welke voorwaarden ze moeten werken, met name in de eerstelijnspraktijken, op 
huisbezoek of in woonzorgcentra. Ons beroep is ‘hands-on’ en dicht bij de patiënt waar de ‘social 
distancing’ niet gerespecteerd kan worden. 
 
Na de crisis komt de tijd om de balans op te maken, maar nu telt de gezondheid van de bevolking en 
de bescherming van zorgverleners, zoals kinesitherapeuten. 
 
Wij vragen u met aandrang druk uit te oefenen op de verantwoordelijken van deze administratieve 
structuren om de distributie op een accurate en gestructureerde manier te laten verlopen. 
Kinesitherapeuten zijn partners in het gezondheidssysteem die dagelijks risico's nemen, zowel voor 
zichzelf door het virus op te lopen als om het naar hun patiënten te verspreiden door een gezonde 
drager van het virus te zijn. 
 
We zijn bereid om deze distributie te helpen structureren, maar daarvoor zouden we over correcte 
aanwijzingen moeten beschikken. 
 
Alvast bedankt om onze dringende vraag ter harte te nemen. 
 
 
Namens AXXON, Physical Therapy in Belgium 
Peter Bruynooghe  
 
Namens AXXON, Qualité en Kinesitherapie, 
Bernard Laplanche 
 
Namens AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, 
Dirk Verleyen  
 
 


