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VRAGENLIJST M.B.T. HET AXXON-MEMORANDUM | SP.A 

 

In navolging van de andere partijen hebben we ook sp.a aan de tand gevoeld over hun visie op de toekomst 

van de kinesitherapie. Jeroen Schoenmaeckers, adviseur gezondheidszorg voor de Vlaamse socialisten, kwam 

ons de plannen van zijn partij uit de doeken doen en daarbij was hij meteen duidelijk over de intentie van de 

partij. “Allereerst willen we de gezondheidszorg weer zuurstof geven.” 

 

Herwaardering: financiële zuurstof voor de gezondheidszorg 

Schoenmaeckers geeft meteen aan dat de kinesitherapie hulp kan gebruiken, maar verduidelijkt ook 

dat de kinesitherapiesector niet onmiddellijk aan bod komt bij de sp.a plannen omtrent de 

gezondheidszorg. “De herwaardering die we voor ogen hebben is niet enkel voor de 

kinesitherapeuten. We willen in elk geval het planbureau volgen en opnieuw naar een stijging van 2,2 

procent gaan, aangevuld met een investering van 1,2 miljard euro voor het invullen van de noden die 

we zien. In de kinesitherapie is er zeker een extra inspanning nodig, maar dan gaat het niet puur om 

een verhoging van de nomenclatuurcodes. Daarvoor denken we dat we naar een nieuw model 

moeten gaan, maar daar hoort zeker een herwaardering bij.” 

Kwaliteitsvolle kinesitherapie vergt investeringen in infrastructuur die vandaag moeilijk te dragen zijn 

voor zelfstandig werkende kinesisten. sp.a gelooft dat een herwaardering van zowel de positie als de 

financiering van verschillende paramedische beroepen (naast kinesitherapie bv. ook vroedkunde) 

nodig is. Het gaat echter wel om meer dan het simpelweg optrekken van de honoraria. We geloven 

dat we het geheel van de praktijkfinanciering en organisatie moeten herbekijken in overleg met de 

sector zelf. Samenwerking, kwaliteit en preventie moeten meer voorop staan in de financiering van 

zorgverstrekkers. 

 

Deontologisch orgaan 

Wanneer we vragen naar de mening van de partij over de oprichting van een deontologisch orgaan, 

hapt de sp.a niet meteen toe. “We zijn niet zo’n heel grote fan van de klassieke ordes omdat ze niet 

doen wat ze moeten doen. Onnodige onderzoeken voeren en het bewust creëren van 

onbeschikbaarheid zijn maar enkele voorbeelden dat er een gebrek aan deontologie is.” 

De bestaande Orde der artsen en de Orde der apothekers moeten verdwijnen en worden vervangen 

door een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen. Deze Hoge Raad, die alle 

gezondheidsberoepen vertegenwoordigt (dus ook de kinesitherapeuten), stelt zowel de 

deontologische grondbeginselen vast die van toepassing zijn op alle beroepsbeoefenaars of meerdere 

categorieën ervan, als de specifieke regels. Meer info over het sp.a-wetsvoorstel kan u hier lezen: 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1443/54K1443001.pdf. 

 

sp.a: “We willen 1,2 miljard investeren in de noden die we zien” 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1443/54K1443001.pdf
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Wet op de gezondheidszorgberoepen en bijzondere beroepstitels 

Op vlak van preventie kan kinesitherapie een grote rol spelen, maar door een verouderde wet wordt 

de rol van de kinesitherapeuten sterk geminimaliseerd of bemoeilijkt. Dat is iets wat sp.a ook zeker 

wil aanpakken, vertelt Schoenmaeckers. “Daarin is onze partij zeker een medestander. We hopen in 

de volgende legislatuur zowel naar financiering als organisatie van onze gezondheidszorg de shift naar 

meer preventie in te zetten”.   

 

Een ander hiaat in de wetgeving is het statuut van de ziekenhuiskinesisten. Als relatief jong beroep is 

er van kinesitherapie geen sprake in de ziekenhuiswetgeving, die het enkel heeft over artsen en 

verpleegkundigen. “Zo heeft een kinesist na een universitaire studie van 5 jaar nog steeds de 

toestemming nodig van een arts of hoofdverpleegkundige om bepaalde handelingen uit te voeren. 

“Dat is een onderdeel van een ruimer debat”, klinkt het. “Er is heel wat ruimte in de wet voor een 

hele reeks aan beroepsgroepen, die we ook een plaats zullen moeten geven. Daarin moeten we 

ruimer gaan dan enkel de kinesitherapie. Deze vraag komt uit erg veel hoeken en die hervorming zal 

dan ook in een stroomversnelling moeten raken. De macht die nu vastzit bij de artsen zorgt namelijk 

voor een spanning op het hele systeem.” 

Ook binnen rusthuizen dringt een reorganisatie zich op. sp.a wil af van het systeem waarbij men een 

vast aantal zorgberoepen per bewoners vastlegt. Het lijkt haar beter om, afhankelijk van de 

plaatselijke behoeftes, meer of minder zorgverleners van een bepaald beroep te voorzien. De mix 

van verschillende zorgverleners is hierbij essentieel. Ze is er zich echter van bewust dat zo’n 

verandering niet op een paar jaar tijd gerealiseerd kan worden. 

Wat de bijzondere bekwaamheden betreft, moet dit globaal bekeken worden. “Uiteraard zeggen we 

geen neen tegen kwaliteitsbevordering. Het mag echter niet de bedoeling zijn beroepsgroepen uit 

elkaar te spelen, daar wordt niemand beter van.” 

 

Directe toegang 

“Wij zijn niet a priori tegen directe toegang.” Voor sp.a kan dit deel uitmaken van een globale 

hervorming van de organisatievorm van de kinesitherapie. Dergelijke hervormingen moeten 

uitgewerkt worden op basis van wetenschappelijke adviezen en in samenspraak met de sector. 

 

Statuut en inspraak 

sp.a staat open om waar nodig te kijken naar hervorming van het statuut van kinesitherapeuten die in 

specifieke instellingen werken, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen of in de geriatrische setting. Ook de 

rol van kinesitherapeuten in bepaalde overlegstructuren willen ze herbekijken. 

 

De problematiek van IF-IC 

Uit overleg tussen Axxon en IF-IC lieten de vertegenwoordigers van IF-IC blijken dat een hogere 

inschaling van de doelbarema’s een kwestie is van politieke wil. sp.a meent echter dat de rol van de 

politiek hierin echter beperkt is. Er is immers geen politieke inmenging in de uiteindelijke uitvoering 

“De macht van de artsen zorgt voor een spanning op het hele systeem” 
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van IF-IC. Deze problematiek kan het beste aangepakt worden via nieuwe onderhandelingen. Axxon 

geeft aan dat net hier het schoentje knelt, aangezien het overleg voornamelijk plaatsvindt tussen 

vakbonden en werkgevers. De kinesitherapeut valt doorgaans uit de boot. De sp.a erkent het 

probleem en zijn bereid om deze situatie te onderzoeken. Een concrete oplossing blijft – momenteel 

althans – echter uit. 

 

 

 


