
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaventem, 22 april 2020 
 
 
Ter attentie van de gouverneurs 
 
 
Betreft: Distributie van beschermend materiaal voor kinesitherapeuten 
 
Geachte heer / mevrouw 
Beste gouverneur 
 
AXXON, de enige representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten in België, maakt zich 
zorgen over de distributie van beschermingsmiddelen voor kinesitherapeuten binnen de eerste lijn. 
 
Een eerste distributie betrof kinesitherapeuten met de bijzondere beroepsbekwaamheid respiratoire 
kinesitherapie. De meeste van deze kinesitherapeuten werken echter voornamelijk in ziekenhuizen. 
Wij hebben het hier over ongeveer 350 kinesitherapeuten in heel België. Vervolgens reageerde 
AXXON op een verzoek van Volksgezondheid om een lijst met vrijwillige kinesitherapeuten, opgesteld 
door AXXON, door te spelen. Deze lijst bevat ongeveer 4.000 kinesitherapeuten in België. Blijkbaar 
wordt deze lijst nu gebruikt voor de verdeling van beschermend materiaal.  
 
Wat met alle andere kinesitherapeuten die in de frontlinie werken? 
Op dit moment worden steeds meer COVID-19-patiënten ontslagen uit ziekenhuizen.  Enerzijds heeft 
een groep van deze patiënten baat bij respiratoire kinesitherapie  om de optimale ademhalingscapaciteit 
te herstellen. Anderzijds hebben diegenen die langere tijd op intensieve zorgen verbleven ook nood 
aan revalidatie omdat ze een ernstige fysieke deconditionering vertonen door neuropathie. 
 
Bovendien geven de autoriteiten in hun schrijven van 16 april 2020 in verband met de toepassing van 
de richtlijnen door gezondheidsactoren en verdere aanpak het volgende aan: “ […] Alle dringende en 
noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen kunnen wel blijven gebeuren. Alle lopende 
levensnoodzakelijke therapieën (bijvoorbeeld chemotherapie, dialyse, enz.) kunnen worden 
voortgezet. Behandelingen van chronische aandoeningen waarvoor uitstel zou leiden tot 
onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand, moeten eveneens 
beschouwd worden als een essentiële zorgverlening.” 
 
In de huidige situatie is het verlenen van de nodige en essentiële kinesitherapeutische zorgen binnen 
de eerste lijn, zoals hierboven beschreven, onmogelijk zonder beschermend materiaal. Kinesitherapie 
is immers een hands-on behandeling met fysiek contact. Wij wensen als zorgverleners ook actief bij te 
dragen aan het indijken van het virus, zonder de patiënten de nodige zorg te ontzeggen. Daarvoor is 
er dringend beschermingsmateriaal nodig, te beginnen met mondmaskers! 



 

 
 
 

  
 

Zelfs na de lichte lockdown zullen kinesitherapeuten niet meer kunnen werken zoals voorheen. 
Volgende regels blijven van kracht: 

- Enkel één-op-één behandeling 
- Geen meerdere patiënten in de wachtkamer en/of de oefenzaal als de regel van social 

distancing niet kan worden gerespecteerd 
- Contact tussen patiënten is te vermijden 
- Na elke patiënt moet het materiaal gedesinfecteerd worden 
- Zowel de patiënt als de kinesitherapeut dragen een masker (wegens wederzijdse 

bescherming, asymptomatische dragers, hands-on behandelingen) 
 
Deze lijst is maar een korte, niet-limitatieve opsomming van alle elementen waarmee een 
kinesitherapeut uit de eerste lijn in de toekomst rekening zal moeten houden bij het behandelen van 
patiënten. In verband met het laatste punt op deze lijst zullen wij de patiënt een chirurgisch masker 
moeten geven. Om hygiënische redenen is het niet aanvaardbaar dat de patiënt zijn zelfgemaakte of 
eigen masker blijft dragen. 
 
Wij hopen te kunnen rekenen op uw medewerking teneinde te zorgen voor een correcte verspreiding 
van mondmaskers aan àlle kinesitherapeuten uit de eerste lijn en niet enkel aan de ongeveer 4.000 
vrijwilligers op de lijst die Volksgezondheid u bezorgde.  
 
Als AXXON staan wij klaar om met u samen te werken bij deze distributie van mondmaskers. 
Wij stellen graag zowel onze data als onze communicatiekanalen ter beschikking om er voor te zorgen 
dat alle kinesitherapeuten binnen de eerste lijn kunnen worden voorzien van beschermingsmateriaal.  
Het volstaat om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag ten dienste van onze sector verder.  
 
Vriendelijke groeten 
 
Marina Gasten 
Algemeen directeur 
AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw 
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Peter Bruynooghe, voorzitter AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw/asbl 
Dirk Verleyen, voorzitter AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw 
Bernard Laplanche, voorzitter AXXON, Qualité en Kinésithérapie asbl 


