
Beste patiënten, 

Bij deze willen we u graag inlichten over de tariefwijzigingen vanaf 
omdat we vanaf heden gedeconventioneerd zijn.  

Dit jaar is er voor de sector kinesitherapie geen onderhandelde conventie. De tarief-
overeenkomst is opgesteld vanuit het RIZIV en heeft geen steun gekregen vanuit AXXON, de 
beroepsvereniging van de kinesitherapeuten. 

Wat betekent dit? 

• Voor vele kinesitherapeuten zijn de opgelegde tarieven ontoereikend om kwalitatieve
kinesitherapie te voorzien, binnen een kwalitatieve setting. De kosten van de praktijk kunnen
er niet langer mee gedekt worden.

• Kinesitherapeuten die kiezen om niet tot de overeenkomst toe te treden, mogen hogere
bedragen vragen voor hun behandeling. De terugbetaling vanuit uw ziekenfonds blijft wel gelijk,
deze is berekend op de bedragen in de tarief-overeenkomst.

• Bovendien geldt hier bovenop een vermindering van 25% in terugbetaling indien uw
kinesitherapeut niet is toegetreden. AXXON diende een petitie in bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers om deze discriminatie uit de wet te laten schrappen. Via deze QR-
code kan u de petitie ondertekenen:

Scan de QR-code, log in met je eID-gegevens (via itsme, kaartlezer, token of 
code) en onderteken de petitie tegen deze patiëntonvriendelijke regel! 

We zijn ervan bewust dat onze keuze om niet toe te treden tot de tarief-overeenkomst ervoor kan 
zorgen dat het voor sommigen moeilijk wordt om de nodige zorg te kunnen blijven betalen. Spreek 
ons daar gerust over aan. Samen kunnen we daarvoor een oplossing vinden.  

Sowieso blijven de tarieven voor iedereen met verhoogde tegemoetkoming wel op het niveau van de 
geldende conventie, ongeacht de statuskeuze van hun therapeut. Zij blijven ook genieten van een 
verhoogde terugbetaling. Gelieve ons duidelijk te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.  

Bedankt voor uw begrip 
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