
Kine TOP 2020: Als kinesitherapeut op zoek naar een verbetertraject? 

Op 20 oktober 2016 organiseerde Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw de allereerste editie van de 

Kine TOP. Centraal stond de nood binnen het werkveld van de kinesitherapeut aan een 

verbetergingsproces om de leefbaarheid van zijn beroep te verbeteren in de toekomst.  

Het streven naar een nieuw zakelijk model moet volgens Axxon haar ingang vinden in de actuele 

werkomgeving om vanuit een legaal en deontologisch kader tegemoet te komen aan de steeds 

grotere maatschappelijke vraag naar bewegingsadvies, preventie en bewegingshygiëne.  

Op zaterdag 20 oktober omstreeks halfnegen ’s ochtends sijpelden de eerste bekende gezichten 

reeds binnen in Den Bell te Antwerpen. Bij velen viel de verwachting van hun gezicht af te lezen, al 

kan dat ook te wijten zijn aan de koffie en de ontbijtkoeken die verleidelijk lonkten. Stilaan versaste 

de groep naar het auditorium, voor de echte aanvang van de Kine TOP. 

Voorzitter Stefaan Peeters verwelkomde de aanwezige kinesitherapeuten en trapte hiermee officieel 

de start van de Kine TOP 2020 af. VRT-journalist Ann De Bie zou voor de rest van de dag alles 

naadloos aan elkaar praten. In de voormiddag kwamen 2 professoren aan het woord die de toekomst 

van de gezondheidszorg en de kinesitherapie schetsen. Daarna belichtten 3 collega’s hun nieuw 

zakelijk model.  Aansluitend volgde er een panelgesprek. 

Professor Koen Kas mocht als eerste de spits afbijten. Zelf omschrijft hij zich als een 

“gezondheidszorg visionair, trendwatcher, ondernemer en professor aan de Universiteit van Gent”. 

Voer genoeg dus voor een meer dan interessante lezing, getiteld “Disruptieve opportuniteiten voor 

de kinesitherapie van morgen”. 

Disruptief denken laat vandaag toe het beroep van kinesitherapeut nader in te vullen, 

gebruikmakend van aanstormende technologieën, nieuwe design-ideeën en businessmodellen uit 

andere sectoren. Door gebruik te maken van wearables en onzichtbare sensoren, smartphone-apps, 

slimme sociale media, games en internet zullen we evolueren van de huidige geneeskunde, die ons 

probeert te genezen, naar één die ons gezond zal houden en misschien zelfs kan ‘beter maken’! 

Vervolgens was het de beurt aan professor Jan de Visch, een man die duidelijk niet van hokjesdenken 

houdt en bijgevolg actief is in meerdere sectoren. Zijn bouwstenen voor een nieuw zakelijk model 

vinden hun oorsprong in de peer reviews die Axxon, Kwaliteit in kinesitherapie vzw in alle Vlaamse 

provincies heeft georganiseerd met als thema “Van een kinesitherapie die enkel verstrekt wordt op 

doktersvoorschrift naar een kinesitherapiepraktijk volgens een nieuw, persoonlijk zakelijk model”. 

De gezondheidszorg zal in de toekomst evolueren van een reactieve, aanbod gestuurde zorg naar een 

proactieve, vraag gestuurde zorg, van een pathologiegerichte naar een persoonsgerichte aanpak; 

niet langer naar een medisch model met een passieve patiënt maar naar een multidisciplinair model 

met een actieve patiënt. Binnen de kinesitherapie kan een nieuw zakelijk model evolueren van 

kinesitherapie op voorschrift naar kinesitherapie zonder voorschrift en buiten het RIZIV. Prof. De 

Visch distilleerde in het kader hiervan acht vragen die tijdens de namiddagsessie van deze Kine TOP 

2020 werden besproken. 

Na het betoog van verschillende academici kwamen ook de kinesitherapeuten zelf aan het woord. 

Collega’s Hendrik Maes, Ann Coppé en Jos Joniaux stelden hun nieuw zakelijk model anno 2016 voor. 

Alle drie maanden ze aan om creatief te zijn, je eigen opportuniteiten te ontdekken en deze 

vervolgens te benutten en om te denken in termen van multidisciplinariteit, wat alleen maar een 

verrijking kan zijn voor elkaars therapiestrategie.  Dit werd vervolgens verder uitgediept in het 

panelgesprek waarbij de aanwezigen de kans krijgen om vragen te stellen. 



Na een wel gesmaakte lunch pikte Professor Lieven Annemans, hoogleraar aan de UGent  

daaropvolgend in met zijn visie over de toekomst van onze gezondheidszorg – en meer specifiek die 

van de kinesitherapie. Hierbij hanteerde hij het principe ‘toon aan dat wat je doet, dat het goed doet, 

en dat jij dat goed doet’! Naast deze positieve insteek werd er ook een belangrijke maatschappelijke 

vraag voor de toekomst gesteld, nl. wat is een ‘acceptable cost-effectiveness’ met inbegrip van 

preventie en innovatie voor je behandelingen? 

Na een hele rist aan lezingen was het voor alle aanwezigen tijd om zelf te spreken en van gedachten 

te wisselen. Tijdens de peer review werd er aan verschillende tafels geanimeerd gediscussieerd aan 

de hand van de vragen van prof. De Visch. Een opsteker voor velen om te weten dat ze niet alleen 

staan bij de problemen die ze ondervinden, maar eveneens blijven er veel vraagtekens de kop 

opsteken. De eerste stap is alleszins gezet; vanaf hier kan het alleen maar beter gaan. Toch? 

Enkele reacties van de aanwezigen 

 “Het was zeker interessant om nieuwe ideeën over kinesitherapie te ontdekken en vanaf nu zal ik 

zeker meer ondernemingsgezind kijken naar mijn beroep en zijn mogelijkheden. […]” 

“Interessante discussie over de mogelijkheden voor een ander verdienmodel kinesitherapie en de 

grens tussen commerce en corebusiness van de kine.” 

“[…] Hopelijk komen er concrete zaken uit en blijft het niet allen bij een denkoefening. De tijd is rijp 

om veranderingen door te voeren en wij kunnen in deze materie een voortrekkersrol spelen, hopelijk 

laten we deze kans niet liggen.” 

“Zeer interessant, gevarieerd en geanimeerd. Combinatie van lezingen van professoren en mensen 

uit het werkveld was ideaal.” 

 

 

 

 

 

 


