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Uw VAP
(Vrij Aanvullend Pensioen) 

5,06% jaarlijks gemiddeld rendement

over 15 jaar
 tot 70% fiscale voordelen

 zekerheid voor uw familie
 meer dan 40 jaar tot uw dienst

Uw sociale 
voordelen 

RIZIV
 voor uw pensioen

 voor uw gewaarborgd 
inkomen

Gewaarborgd 
inkomen

 een dekking op maat

Partner van Partner van AXXONAXXON

Groepsverzekering  
en IPT  

(Individuele Pensioentoezegging)

 flexibele oplossingen  
voor kinesitherapeuten  

in vennootschap

Onze adviseurs tot uw dienst 0800/96.119
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VOORWOORD

INHOUD

“2013, opnieuw een uitdagend jaar!”

Het jaar is pas gestart na de moeizame onderhandeling van een nieuwe overeenkomst en de dossiers 
stapelen zich al op. Tijdens de ‘Ronde Tafel e-Gezondheid’ in december werd de ‘Roadmap 2013-2018 
voor de informatisering van de gezondheidszorg” aan minister Onkelinx overhandigd. Axxon leverde 
met eigen experten een substantiële bijdrage aan dit rapport. Het dossier ‘Osteopathie’ staat hoog op de 
agenda omdat Onkelinx aan twee osteopatenverenigingen reeds 83.000 euro aan dwangsommen heeft 
moeten betalen wegens laattijdige uitvoering van de Wet Colla. Hoewel wij in dit dossier stakeholders 
zijn, werden wij hierover door de overheid nog niet geraadpleegd: de belofte om gehoord te worden 
is nu gemaakt.

De 6de de staatshervorming heeft ook voor de gezondheidszorg grote gevolgen en wordt op vele 
niveaus voorbereid. Axxon is hierin betrokken partij met de inzet van heel wat gemandateerden. 
Ouderenzorg, woon- en zorgcentra, erkenning van zorgverstrekkers en kwaliteitsbewaking worden 
bevoegdheden van de gemeenschappen. In 2013 moeten de teksten over de staatshervorming 
beschikbaar zijn. De overheid mikt op 1 januari 2014, of is het 2015, om deze door te voeren. Ook voor 
kinesitherapeuten zullen de gevolgen ingrijpend zijn.

De Nationale Raad voor Kinesitherapie is nog steeds niet benoemd in haar nieuwe samenstelling. 
Ondertussen liggen alle werkzaamheden voor de erkenning van de ‘Bijzondere beroepsbekwaamheden’ 
en de aanpassing van het KB 78 noodgedwongen stil. Ook de aanpassing van de Wet op de Ziekenhuizen, 
het dossier CVS, de contingentering, de nomenclatuurhervorming, de strijd voor herwaardering van de 
honoraria en verplaatsingsvergoedingen en de vrijwaring van de plaats van de kinesitherapeut in de 
eerstelijngezondheidszorg zijn belangrijke dossiers waarvoor vele Axxon-collega’s zich inzetten.
In deze zichzelf snel hervormende staat, waar de overheid het zelf ook niet altijd zo goed meer weet, is 
waakzaamheid en aanwezigheid op alle niveaus meer dan ooit aangewezen.
Wie zet er mee zijn Axxon schouders-onder?

Luc Lemense
Voorzitter Axxon, PhysicalTherapy in Belgium
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Een prima visitatierapport voor de 
Vlaamse kine-opleidingen 

Op 6 januari overleed Edgard Lambotte, één van de pioniers van de beroepsverdediging , op 96-jarige 
leeftijd. Hij was medestichter van de AKD (Association des Kinésithérapeutes Diplômés), de latere APK 
die als doel had te overleggen met het RIZIV en het ministerie van Volksgezondheid om een offi ciële 
erkenning van het beroep en correcte honoraria te bekomen. Zijn inzet voor de fusie van de Neder-
landstalige en Franstalige verenigingen leidde in 1964 tot de oprichting van de AKB (Association des 
Kinésithérapeutes de Belgique) waar hij meerdere jaren de functie van Secretaris-Generaal uitoefende.
Edgard Lambotte was één van de eersten die aanvoelde dat men ook in de kinesithe-
rapie de krachten moest budelen. Op 12 november 2009, enkele dagen na de oprichting van 
Axxon schreef hij dan ook het volgende: “Il a fallu encore attendre 63 ans pour qu’enfi n mon projet de 
1946 soit réalisé. J’en éprouve une grande satisfaction. Bon vent à vous tous pour l’avenir. “
Axxon biedt zijn familie haar innige deelneming aan. ■

Overlijden van Edgard Lambotte

RELAXX

NIEUWS

Het voorbije jaar lichtte een visitatiecommissie alle Vlaamse opleidingen 
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie door. Deze commissie bestond 
uit vier commissieleden, waaronder ook Axxon-bestuurder Stefaan 
Peeters, en vier student-leden uit verschillende opleidingen. 
Op 21 december 2012 werd de visitatie of-
fi cieel afgesloten met de uitreiking van een 
lijvig eindrapport aan alle opleidingen.

In totaal werden vijf universiteiten en vier hogescholen bezocht en 
getoetst aan het vooraf gestelde referentiekader. Er worden verschil-
lende aspecten van de opleiding onder de loep genomen zoals niveau 
en oriëntatie, programma, personeel, materiële voorzieningen, interne 
kwaliteitszorg en eindresultaten.

Hoog niveau op internationaal vlak
Sinds het academiejaar 2004-2005 was er een overgangsperiode waarin 
de hogescholen en universiteiten onderling hun programma’s konden 
afstemmen voor een volledige academisering van het kinesitherapie-
onderwijs in Vlaanderen. Tegen eind 2013 wordt verwacht dat de nog 
bestaande hogescholen volledig ingekanteld zijn binnen de universiteiten 
en dat kinesitherapie van dan af nog uitsluitend op dat niveau aangebo-
den wordt. Deze opdracht vergde een specifi eke doorlichting omwille 
van de vooraf gestelde eisen inzake de academische en professionele 
gerichtheid van de opleidingen voor zowel de bachelor- als masterjaren. 
Algemeen kan gesteld worden dat de Vlaamse opleidingen Revalidatie-
wetenschappen en Kinesitherapie internationaal gezien van een hoog 
niveau zijn. Dit is hoofdzakelijk te danken aan het proces van acade-

misering. Vanuit haar doorlichting en contacten met het werkveld kon 
de commissie aangeven dat de kwaliteit van de opleidingen het laatste 
decennium sterk gestegen is, niet alleen door toepassing van ‘evidence-
based practice’ en de uitbouw van specifi eke onderzoekslijnen binnen 
het vakdomein van de kinesitherapie, maar ook omwille van de aan-
dacht voor het klinisch redeneren. 

Omnipracticus of specialistisch aanbod?
Sinds het academiejaar 2007-2008 werden zes gevorderde professione-
le afstudeerrichtingen in het leven geroepen, waarbij studenten geacht 
worden, eens afgestudeerd, zich te bekwamen in bijzondere beroeps-
competenties. De commissie vindt dit een goede ontwikkeling maar wil 
toch waarschuwen dat het generalistisch aanbod als ‘omnipracticus’ niet 
uit het oog mag verloren worden door teveel te focussen op het spe-
cialistische aanbod. 
Het grote probleem voor alle opleidingen blijft de te grote instroom van 
studenten in het eerste jaar. De commissie pleit dan ook voor een ori-
entatieproef vooraf als aanvaardbaar alternatief voor een numerus clau-
sus om menselijke frustraties, middelen, energie en tijd te besparen. ■
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Wist u dat …
➥ op 1 januari de erelonen van kine-

sitherapeuten stegen met 2,76% 
(overeenkomst M/13), bovenop de 
indexering met 1,391% (4de wijziging 
bij overeenkomst M/10)

➥ op 1 januari de erelonen van artsen 
geblokkeerd werden op niveau 2012

➥ op 1 februari de erelonen van huisart-
sen geïndexeerd werden met 2% ■
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‘Komt tegemoet aan alle 
therapie-eisen’:
•  Compleet pakket (incl 

software en docking station) 
•  Dagelijkse planning en 

duidelijke patiëntopvolging.
•  Kant-en-klare 

behandelprogramma’s
•  Programmeerbaar
•  MI-technologie 

(maximale comfort)
•  Intelligente TENS (bepaalt 

gevoeligheid van de patiënt)

NEUROSTIMULATIE  
Het meest uitgebreide pakket 
aan specifieke toepassingen: 
cervicalgie, dorsalgie, lumbalgie, 
patella syndroom, heupprothese, 
spierscher, urge-incontinentie, 
atrofie, hémiplegie, dropvoet, 
schouder subluxatie
DENERVATIE  
Automatische parameterbepa-
ling bij totaal of gedenerveerde 
spier. Makkelijk en betrouw-
baar.

COMPEX 3

2 499 € incl BTW

De Theta 500 biedt u 
verscheidene dagdagelijkse 
toepassingen aan:
•  Standaard revalidatie
•  Specifieke revalidatie
• Pijnverlichting
• Vasculair
• Esthetisch
• Sporttoepassingen
• Fitness
• Massage

THETA 500

999 € incl BTW

NEUROSTIMULATIE  
Een complete spierstimulator, 
multi-inzetbaar.
• Standaard revalidatie
• Specifieke revalidatie
• Pijnverlichting
• Specifieke pijnverlichting
• Vasculair
• Spasticiteit
• Agonist/antagonist
• Hemofilie
• Esthetisch
• Sport
• Fitness

THETA 600

1 499 € incl BTW Standaard pakket voor spier-
versterking en pijnverlichting.
35 standaard programma’s:

•  Revalidatie (orthopedisch 
en neurologisch)

•  Antalgisch (tens, burst, 
fractuurpijn, epicondilitis, 
lumbago, nekpijn,…)

• 4 kanalen (onafhankelijk)
•  Verschillende programma’s 

tegelijk toepasbaar.
•  Comfortabele stroomvorm 

(gecompenseerd)
•  Inclusief draagtas,

elektroden, gebruikershand-
leiding,…)   

REHAB 400

699 € incl BTW Een compleet toestel met 
31 basisprogramma’s:

•  Revalidatie (amyotrofie, 
spierversterking,…)

•  Antalgisch (tens, burst, 
endorfine, lage rugpijn, 
tendinitis, spierpijn,…)

•  Denervatie (totaal of 
gedeeltelijk)

•  Vasculair (capillarisatie, 
veneuze problemen)

•  Incontinentie (stress, 
urge-incontinentie)

• Iontoforese

• 4 kanalen (onafhankelijk)
•  Meerdere programma’s op 

zelfde tijdstip te gebruiken
• Programmeerbaar
•  Inclusief draagtas, elektroden, 

motorische puntzoeker, 
duidelijke handleiding

PHYSIO 5

1 399 € incl BTW

ALL PRODUCTS BVBA | Geensbeekstraat 10 | 9310 Aalst (Moorsel)
Tel.: 053/785030 | Email: info@allproducts.be

www.allproducts.be

All products
bvba

EEN COMPLEET GAMMA  
SPIERSTIMULATOREN

COMPEX VOLDOET AAN ELKE VERWACHTING
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www.sissel.be

SISSEL BENELUX
Torenstraat 20, B-3384 Glabbeek
T +32(0)16 77 89 31
info@sissel.be

Bezoek nu onze website en ontvang gratis:
• de SISSEL® patiëntenfolders (6 thema’s) + bijhorende folderhouder

• SISSEL® aanbevelingen voor rugproducten

Rug- en 
nekproblemen 
voorkomen en 

behandelen
Aanbevelingen van uw fysiotherapeut

SISSEL® verhoogt de 
levenskwaliteit van uw patiënten

Het SISSEL® gamma biedt oplossingen voor een juiste zithouding en een 
correcte slaapondersteuning. Het geeft de rug de nodige steun en zet mensen aan 

tot laagdrempelige oefeningen.

Kortom, als kinesitherapeut geeft het je de mogelijkheid uw patiënten thuis verder te helpen!
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SIMON D’HOOGHE

RELAXX

ACTUALITEIT

Het Federaal Kenniscentrum KCE(1) gaf in haar advies enkele aanbe-
velingen die ook voor kinesitherapeuten belangrijk zijn: 

1. Diagnose en voorschrift:

 Er zijn geen wetenschappelijke argumenten om aan de beoefe-
naars van de osteopathie en chiropraxie die geen arts zijn meer 
bevoegdheden te geven op het vlak van diagnose en werken zon-
der voorschrift dan aan kinesitherapeuten.

2. Zolang deze opleidingen niet erkend zijn door de Paritaire Com-
missie moet de beoefening van osteopathie en chiropraxie voor-
behouden blijven voor kinesitherapeuten of artsen.

KOMT ER EEN ACADEMISCHE OPLEIDING?
Men zou kunnen veronderstellen dat de overheid de aanbevelingen 
van het KCE zou volgen. Er doen zich echter eigenaardige ontwik-
kelingen voor. De osteopathie is in zijn oorsprong een holistische 
benadering van diverse pathologieën. Zij hanteren hiervoor én ma-
nuele én craniale én viscerale technieken. Samen vormen deze drie 
de osteopathie, dit is de typische eigenheid van de osteopaat waarin 
hij verschilt van andere zorgenverstrekkers.

De osteopaten wensen hun positie te versterken mits een opleiding 
van het academisch type die hen zou toelaten om zelf een diagnose 
te kunnen stellen maar ook om medische beeldvorming voor te 

schrijven. De Koninklijke Academie van de Geneeskunde geeft echter 
aan dat deze praktijken zich moeten beperken tot de pathologie van 
het locomotorisch stelsel en dat het stellen van de diagnose voorbe-
houden blijft voor artsen.(1)

De vraag tot academisering en het standpunt van de Koninklijke Aca-
demie hebben gevolgen. De osteopatenverenigingen beseffen zeer 
goed dat, om erkend te worden, het niet volstaat een universitaire 
cursus in te richten. Vooral het feit dat er geen wetenschappelijke 
evidentie is voor de craniale en viscerale technieken breekt hen zuur 
op. Om toch van de overheid een erkenning te verkrijgen, heeft de 
Kamer van Osteopathie er blijkbaar geen enkele moeite mee om 
de eigenheid van hun beroep en haar bestaansreden (de holistische 
visie met haar drie pijlers) te laten vallen en de osteophathie onder 
een andere, beperktere inhoudelijke defi nitie (enkel behandeling van 
muskuloskeletale aandoeningen) te laten erkennen.

De defi nitie van de osteopathie is volgens het advies van de Kamer 
van Osteopathie 2012/advies-K2: “Osteopathie is een therapeutische 
en diagnostische* manuele benadering van de pathologieën. In het ka-
der van een eerstelijnsopvang van de patiënten, richt ze zich uitsluitend 
op de dysfonctioneringen van het locomotorische stelsel en het perifere 
zenuwstelsel. Osteopathische pathologieën die niet in de bovenvermelde 
defi nitie vallen, worden in tweede lijn benaderd. ”
* Onder “diagnostische” verstaat men een werkhypothese in het diag-
noseproces.

1 Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België, KCE rapport 148A

WAT MET DE 
OSTEOPATHIE?

DE LAATSTE WEKEN ZIJN ER IN DIVERSE KRANTEN ARTIKELS VERSCHENEN OVER DE 
OSTEOPATHIE EN DE MOGELIJKE ERKENNING VAN DIT BEROEP. HET GEBREK AAN UITVOE-
RINGSBESLUITEN VAN DE WET COLLA EN DE VEROORDELING VAN DE BELGISCHE STAAT 
MET DE DAARAAN VERBONDEN DWANGSOM VAN 5.000 EURO PER MAAND ZIJN DAAR 
WAARSCHIJNLIJK NIET VREEMD AAN. 
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De osteopatenverenigingen beseffen zeer goed dat dit in feite kine-
sitherapie (manuele therapie) is . Zelf zijn zij daar niet gelukkig mee, 
maar. pragmatisch bekeken verwachten zij dat deze defi nitie meer 
aanvaardbaar is om de overheid over de brug te trekken. Het twist-
punt blijft het voorschrift. Maar er is meer.

GEEN MEDEWERKING VAN DE DECANEN 
Door te stellen dat hun opleidingen van het academische type moe-
ten zijn, brengen zij zichzelf in de problemen. De opleidingen die in 
België worden georganiseerd, worden niet gecontroleerd door een 
offi ciële instantie. De huidige privé-scholen zijn tegen de academise-
ring. Dit is begrijpelijk want zij verliezen hun reden van bestaan. Intern 
zijn de osteopaten verdeeld over de te volgen weg.

De belangrijkste hinderpaal is echter de weigering van de decanen 
van de faculteiten geneeskunde en de decanen van de opleidingen 
kinesitherapie - in beide Gemeenschappen- om enige medewerking 
te verlenen aan een opleiding osteopathie. De aanvraag tot erken-
ning en het verlenen van de beroepstitel steunt dus op een opleiding 
die, zowel intern als extern, niet gevolgd wordt met direct gevolg dat 
er geen garantie is tot de veiligheid van de patiënt.

Het erkenningsdossier is dus duidelijk niet rijp 
tot uitvoering. Het grote gevaar blijft dat de 
overheid enkel bezorgd is om de fi nanciële 
gevolgen en een oplossing zal uitwerken die 
niemand zal toejuichen. Het is geen dossier 
meer dat steunt op de adviezen van het KCE. 
Dit ziet men reeds bij de voorstelling van de 
adviezen in de Commissie Volksgezondheid. 
Daar verkondigen beleidsmakers standpun-
ten die menig waarnemer met verstom-
ming slaan.

LATEN WE DE KRACHTEN 
BUNDELEN

Axxon doet een oproep om de krachten 
te bundelen. Decanen, opleidingen, de be-
roepsvereniging samen met de manueel 
therapeuten moeten aantonen dat het 
standpunt van het KCE moet gevolgd 
worden:

“Bovendien wijst de wetenschappelijke literatuur niet op 
verschillen tussen kinesitherapeuten, chiropractors of osteopaten op ge-
bied van het behaalde resultaat. In dit kader kan het verlenen van een 
verschillende verantwoordelijkheid aan de osteopaten of de chiropractors 
in vergelijking met de kinesitherapeuten niet worden gerechtvaardigd. 
Bovendien zijn de diagnostische concepten van de osteopaten (osteopa-
thisch letsel) en van de chiropractors (subluxatie) niet in overeenstem-
ming met de huidige gegevens over de wetenschappelijke kennis of met 
strenge en gecontroleerde methodologische activiteiten.” (1) 

BETROKKEN WORDEN BIJ BESLUITVORMING
Axxon begrijpt zeer goed dat osteopathie een maatschappelijk gege-
ven is maar kan niet aanvaarden dat er een ongelijkheid van bevoegd-
heden zou zijn tussen beide beroepen. 

Kinesitherapeuten krijgen hun erkenning op basis van hun diploma 
steunend op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Dit kan 
men bij de osteopathie niet zeggen. Om die reden vraagt Axxon aan 
de overheid en aan alle politieke partijen om de beroepsvereniging 
samen met de manuele therapeuten en met de opleidingen kinesi-
therapie te betrekken bij de besluitvorming en te horen binnen de 
Commissie Volksgezondheid van de Kamer.

NEWS

ACTUALITEIT

1 Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België, KCE rapport 148A
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4 redenen om voor Xerius te kiezen 

Persoonlijke begeleiding
Elke zelfstandige die zijn dossier door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds laat 
beheren, krijgt een vast team van dossierbeheerders toegewezen dat uw situatie 
door en door kent. 

Kennis
Een goed geïnformeerde zelfstandige kan heel wat kosten vermijden. Daarom 
ontvangt u om de drie maanden onze nieuwsbrief en krijgt u juridisch advies waar 
nodig over uw verzekeringsplicht, pensioen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... 

Kwaliteit
Xerius hecht een groot belang aan efficiëntie en snelheid. Daarom analyseren we 
onze werkmethoden voortdurend en sturen bij waar nodig.  

No-nonsense
Xerius is volledig onafhankelijk: wij werken enkel in het voordeel van onze klanten.
We hanteren bovendien al jaren de laagste beheerskost in de markt. Bij ons 
betaalt u slechts 3,05%.

Voor meer info bel naar 078 15 00 15 of mail naar vrijberoep@xerius.be.

3,05%

www.xerius.be

Op zoek naar  
een betrouwbare 
partner voor uw 
sociale zekerheid?
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PROJECT KINECOACH 

EXXPERT

Vanuit het werkveld moest de vraag en het 
antwoord geformuleerd worden: ‘Welke 
specifi eke rol kan de kinesitherapeut waar-
nemen bij deze maatschappelijke problema-
tiek?’ 

HET BELANG VAN INFORMEREN, 
ADVISEREN, BEWEGEN EN 
COACHEN

In dit verband werd de werkgroep ‘Kine-
Coach’ opgericht, onder de wetenschap-
pelijke begeleiding van Prof. Dr. Dominique 
Hansen (UHasselt), om bruikbare klinische 
aanbevelingen te formuleren voor kinesithe-
rapeuten werkzaam in de privépraktijk. Met 
een goed wetenschappelijk onderbouwde 
aanbeveling voor de eerstelijnskinesithera-
peut werd het belang van informeren, be-
wegen, adviseren en coachen benadrukt. Er 
werd onderzocht hoe patiënten moeten 
benaderd worden, hoe de preparticipatie-
screening uitgevoerd dient te worden, welke 
trainingsmodaliteiten te selecteren, en hoe 
de medische veiligheid te optimaliseren.

EEN BLIK OP HET PROGRAMMA

Om tegemoet te komen aan de maat-
schappelijke opdracht voor de practicus 
richt Axxon, Kwaliteit in kinesitherapie een
driedaagse opleiding in tot KineCoach dia-
betes type 2. Deze opleiding bestaat uit een 
theoretisch luik en een praktische coaching 
voor diabetespatiënten, gespreid over drie 
dagen.

Dag 1 - Het algemeen theoretisch deel omvat 
toelichting rond:

• Pathofysiologie en medicatie bij diabetes 
- Endocrinoloog (spreker nog te bepalen)

• Voedingsdeskundige - Mevr. Anne Marie 
Van de Sompel, UZA

• Voetproblematiek - Podoloog, An Van-
denberk, Federatie Belgische Podologen

• Inspanningsfysiologie - Prof. Dominique 
Hansen, UHasselt

• Theorie van de screening - Prof. Domini-
que Hansen, UHasselt

Dag 2 - Het praktisch deel is voornamelijk ge-
richt op het gebruik en de evaluatie van de 
testen voor de privépraktijk: 

• Deel 1: Aanleren pre-participatie-
screening bij diabetespatiënten - Bruno 
Zwaenepoel, praktijkassistent UGent

• Deel 2: Screening, testing en evaluatie bij 
diabetespatiënten - Bruno Zwaenepoel, 
praktijkasssistent UGent

• Theorie van de motivationele training - 
Wout Van der Borght, psycholoog Gast-
huisberg Leuven

• Praktische oefeningen motivationele trai-
ning - Wout Van der Borght, psycholoog 
Gasthuisberg Leuven

Dag 3

• voormiddag: bespreking casussen
• namiddag: bekwaamheidstest ■

BINNEN AXXON, KWALITEIT IN KINESITHERAPIE 
- DE NEDERLANDSTALIGE VLEUGEL VAN AXXON - 
WERD EEN WERKGROEP OPGERICHT OM VANUIT 
DE KINESITHERAPIE EEN ANTWOORD TE BIEDEN OP 
DE STIJGENDE MAATSCHAPPELIJKE PREVALENTIE 
VAN METABOLE STOORNISSEN. ZIEKTEBEELDEN ALS 
DIABETES EN OBESITAS ZIJN OPGENOMEN IN DE 
GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID EN WORDEN TELKENS OP DE AGENDA 
GEPLAATST OP REGIONALE INITIATIEVEN VAN DE 
LOKALE MULTIDISCIPLINAIR NETWERKEN (LMN). 

KineC ach

KWALITEIT IN KINESITHERAPIE

(Pre-) Diabetes Type 2

www.kinecoach.net

Opleiding tot            

040347 Axxon_NL.indd   10 6/02/13   15:37



MAGAZINE FEBRUARI-MAART-APRIL 2013  AXXON  11

STEFAAN PEETERS

EXXPERT

De lessenreeks zal plaatsvinden in de lokalen van Axxon, Imperiastraat 
16, 1930 Zaventem op donderdag 25 april van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag 27 april en zaterdag 18 mei, telkens van 9.00 tot 17.00 uur

De prijs: 350 euro voor leden - 550 euro voor niet-leden.
Hierin is een syllabus en catering inbegrepen.
Aanvraag tot KMO-cheques wordt onderzocht.
De inschrijving wordt beperkt tot 25 personen.
Axxon-leden genieten voorrang.

In de Axxon nieuwsbrief en op de website vindt u binnenkort 
alle details met betrekking tot de inschrijvingsmodaliteiten.

         pre-diabetes type 2 

7.00 uur.

MCKenzie

INFO >

DEMOSESSIES  in ons leslokaal te Berlare of persoonlijke demo 
op aanvraag.

CURSUS te Berlare of Antwerpen in februari en maart.
Data zie website (latere data worden nog vastgelegd).

Heerlijkheidstraat 18  -  9200 Dendermonde (Schoonaarde)  |  052 42 49 37
Leslokaal: P. Christiaensstraat 2, 9290  Berlare  |  www.fysionotes.be

Oefensessies met foto’s, video’s, tekst. Gelinkt aan patiënten 
in Fysionotes. Bij intekening voor 3 jaar: 1 jaar gratis.  
Inclusief 1250 oefeningen.

Afspraken agenda Fysionotes automatisch op uw smart-
phone of tablet en omgekeerd.

Werk gelijktijdig met meerdere collega’s met het VOLLEDIGE 
programma ongeacht op welke locatie ieder zich bevindt.

Online opmaak van McKenzieformulieren en lokaal opslaan 
bij patiënten  in Fysionotes.

ADMINISTRATIE
KLINISCH DOSSIER

AGENDA

Info modules en prijzen
www.fysionotes.be

Ook andere modules:
osteo, revalidatie, …

PERSONAL
CLOUD

Hot News
Net voor het in druk gaan van dit magazine hebben we ver-
nomen dat het wetenschappelijke studiewerk door de werk-
groep KineCoach wordt opgenomen in het Amerikaanse 
tijdschrift Physical Therapy (PTJ) onder de titel: ‘Exer-
cise assessment and prescription in patients with type 2 diabetes 
in the private and home care setting: clinical recommendations 
from Axxon (Physical Therapy Association Belgium)’. Binnen een 
tweetal weken kan dit geconsulteerd worden op hun website 
http://ptjournal.apta.org/content/early/recent

H
N
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B-E-St op Africa Cup 

Seminaries Kreta en Dubai

De schouder
Donderdag 21 Maart 11u-17u30 

Frozen shoulder , painful arc syndroom, bursitis, 
tendinalgie ter hoogte van de rotator cuff spieren 
enz… worden nader bekeken.

Rug Buik Bekken

Donderdag 25 April 11u- 17u30

Lumbale en thoracale rugklachten, het verband 

tussen buik musculatuur en rugproblemen, pubal-

gie en het belang van de bekkenbodem worden in 
detail uitgewerkt.

Locatie: 

Bassevelde, Vent 1a , 9968 Bassevelde 
U kan zich inschrijven via soraya@b-e-st.com

U kunt natuurlijk ook steeds terecht op onze website

www.best-by-jeecee.com

Triggerpoint cursussen

Vergezel ons tijdens één van de internationale 
seminaries in Kreta of Dubai

Kreta: maandag 10 tem 17 juni 2013
Dubai: zaterdag 23 tem 30 november 2013

Volg ons op Facebook
facebook.com/bestbyjeecee

Volg ons op Twitter

twitter.com/bestbyjeecee

B-E-St was aanwezig op de Africa Cup dankzij het advies van Dr. Chris Goossens!
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Eigenschappen?

Meer dan 60 voorgeprogrammeerde 
functies / programma’s
Display toont precies waar de zelfklevende 
elektroden moeten worden geplaatst
Kan worden toegepast via hand-elektroden 
of de zelfklevende elektroden.
Meting als Bio-feedbackfunctie met 
grafi sche en numerieke weergave
Patiënt register
Frequentiebereik (van 0,2 Hz tot 9999,9 Hz)
Micro ampères
Millivolt
Metingen volgens Voltage

Het B-E-St By JeeCee  toestel is een techno-  

logisch hoogstandje waarbij Micro-current of 

bio-stimulatiestroom gebruikt wordt. Door het 

uitsturen van deze zeer lage stroomsterkte 

slaagt B-E-St erin om ATP (adenosinetrifosfaat) 

– de omgezette  energie uit voedsel - in ons 
lichaam te verhogen met maar liefst 500 à 
800%. Micro-current bootst de lichaamseigen 
stroom na om het natuurlijk evenwicht te her-
stellen van de aangetaste weefsels en dus de 
regeneratie van beschadigde cellen  bevordert.

Wat is B-E-St By JeeCee?

De Voordelen?

Herstel bij  spier- , pees- , gewrichts- en 
ligamentletsels
Vermindering van ontstekingen 
Toename beweeglijkheid
Vlugger herstel na (sport) inspanningen
Toename plaatselijke bloedcirculatie
Versnelde wondgenezing en regeneratie 
van  cellen en botten
Versterking van het immuunsysteem  door 
aanmaak van lymfocyten
Verbetering van de slaapkwaliteit
Verhoging van het energiepeil
Anti-stress en revitaliserend

Seminaries

Wilt u dit unieke concept vrijblijvend leren ken-
nen? Schrijf u dan in voor  één van onze gratis 

kennismakingsseminaries!

Zaterdag 9 maart 9u30 – 12u30
Zaterdag 27 april 9u30 – 12u30

JeeCee Center Bassevelde
Inschrijven kan via

Adres: Vent 1 a Bassevelde
Email: soraya@b-e-st.com
Tel:  09 373 82 82

JeeCee International nv
Vent 1a, 9968 Bassevelde, Tel: 0032 (0)9 373 82 82,Fax: 0032 (0)9 373 94 09, Email: jcint@jeecee.com
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Inhoud van de opleiding 

Kinépod - Tél :      00352 26 12 38 96,      0032 478 77 10,      0033 6 86 71 89 32 - Email : secretrariat@kinepod.com

Dynamische posturologie 

Test het verschil

Opleiding Orthokinesie-Kinepodie 
Innovatief en dynamisch volgens de Methode OTTE

- Posturale reëducatie door dynamisch evenwicht 
- Verbeteren en corrigeren van de lichaamsdynamiek door beweging 
- Posturo-dynamische oorzaken onder de loep nemen
- Innoverende hulpmiddelen bij reëducatie (intelligente zolen, actieve
  beetgoten, actieve oculaire planken)
- Dynamische reëducatie : maxillo- faciale (ATM’s), podale, oculo-motorische,

weefsels

Lesgevers :
Christophe Otte : Osteopaat, kinesitherapeut, podoloog, orthopedist, Posturoloog 
Dr Olivier Otte : Tandarts, posturoloog, functionele orthodontist 
Yannick Sachet : Osteopaat, kinepodist-orthokinesist, posturoloog 
Dr Mathilde Henninot : Sportarts, osteopaat, posturoloog 
Dr Iwan Vis : Sportarts 

Data van de opleiding 
Beauraing : 07-08-09-10/03/12 (in het Frans)
Brussel : 21-22-23-24/03/13 (in het Frans)
Brussel : 16-17-18-19/05/13 (in het Engels)
Luxembourg : 11-12-13-14/04/13 (in het Frans)
Voor andere data en locaties, gelieve ons te contacteren 

Mogelijkheid uw eigen Kinepod kliniek te openen 
(vestigingswet) www.kinepod.com
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AXXON IN ACTIE

Patrick W
érrion

KAREN THIEBAUT

“Als voorzitter van de Technische Raad voor Ki-
nesitherapie (TRK) zal ik erop toezien dat er drie 
voorwaarden worden nageleefd bij het nemen van 
beslissingen: 
• Ervoor zorgen dat patiënten die kinesitherapie 

nodig hebben, die ook krijgen.
• Ernaar streven dat de kinesitherapeuten kunnen 

werken in optimale omstandigheden en kwali-
teitzorg kunnen verlenen, met een evenwichtige 
werklast en respect voor hun competentieniveau.

• De kinesitherapie verdedigen en haar rol bin-
nen de gezondheidszorg versterken, ongeacht 
het soort behandeling of het type aandoening. 
Er bestaat volgens mij immers geen hiërarchie in 
de kinesitherapie. Die moet dan ook naar waarde 
geschat worden overal waar ze beoefend wordt. “

(Eric Brassinne, nieuwe voorzitter TRK)

“Met Eric krijgen we een rustige voorzitter 
die volgens mij zijn belangrijkste taak - het 
in goede banen leiden van de werking van 
de TRK - met de nodige precisie en vastbe-
radenheid zal uitoefenen. Eric is een eerlijke 
collega en zijn tussenkomsten in de TRK zijn 
steeds accuraat en ‘to the point’. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij als voorzitter een degelijke 
werking ten stelligste zal ondersteunen en 
hierop zelfs zal aansturen.” 
(Tim Németh – Effectief lid TRK) ■

De eerste indrukken en de visie van de 

nieuwe voorzitter leest u in een uitgebreid 

interview in de ledeneditie Exclusief.

Een nieuwe voorzitter aan 
het hoofd van de TRK

Patrick W
érrion

n
i➥

TECHNISCHE RAAD VOOR KINESITHERAPIE
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Gecontroleerde Medische Koeling aan een constante 
temperatuur vermindert de gebruikelijke zwelling,  
verlicht de pijn en versnelt het genezingsproces van 
blessures en (post-operatieve) letsels en dit op een 

* Scarcella JB, et al, The effect of cold therapy on the post-operative course  
of total hip & knee arthroplasty patients, Am J. Orthop. 1995; 24:847-852.

**  Deze promotie is geldig tot 30/06/2013 en kan niet gecombineerd worden  
met andere commerciële kortingen.

Wenst u meer te weten over de vele voordelen van 
Gecontroleerde Medische Koeling en kennis te maken  

met ons uniek Cool+ Hospital-to-Home concept,  
aarzel dan niet om contact op te nemen.

WWW.COOLPLUSEUROPE.COM

COOL+ Benel nv/sa - Rijksweg 10B  
2880 Bornem - Belgium - T +32 3 740 50 90 
E  info@coolpluseurope.com

Bent u reeds vertrouwd met het 
concept van Gecontroleerde Medische 
Koeling of gebruikt u voor de behandeling 
van uw patienten nog steeds  
de traditionele ijs- of gelpacks?

VascuTherm™ 3

ThermaZone™

Twin Probe™
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INTERVIEW

Danny Pauwels runt een 
bloeiende kinesitherapie- 
en wellnesspraktijk in St.-
Niklaas. Naast bv. ender-
mologie, chockwave- en 
BEST-therapie biedt hij ook 
andullatie aan. De redactie 
van de Gezondheidswijzer 
voelde hem aan de tand over 
de meerwaarde van andulla-
tietherapie en vroeg hem op 
welke praktische steun de 
geïnteresseerde kinesitherapeut kan rekenen.

Meerwaarde van andullatietherapieMeerwaarde van andullatietherapie

Uit ervaring blijkt dat bij toepassing van andulla-
tie de revalidatie van eender welke patiënt dub-
bel zo snel verloopt. Dit betekent natuurlijk niet 
dat het toestel de kinesitherapeut kan vervangen! 
Patiënten verwachten dat de kinesitherapeut hen 
sowieso zal ‘aanraken’. Daarom kiest Danny voor 
een combinatie van manuele en niet-manuele the-
rapie. Hierover zegt hij: “Een apparaat ‘voelt’ niet 
en kan dus nooit de handen van de therapeut na-
bootsen. Anderzijds is het grote voordeel van een 
andullatietoestel dat het veel dieper kan werken 
dan de handen van zelfs de beste therapeut”. In 
de praktijk biedt hij dus steeds een totaaltherapie 
aan, bestaande uit een halfuur manuele en een 
halfuur machinale behandeling. Patiënten zijn zeer 
te spreken over de effecten van deze formule te 
oordelen naar de mond-tot-mondreclame. Som-
mige patiënten komen zelfs uitsluitend naar de 
praktijk om andullatietherapie uit te testen met het 
oog op een eventuele persoonlijke aanschaf. 

Juridische en praktische EAAT- ondersteuningJuridische en praktische EAAT- ondersteuning

De European Association for Andullation Therapy 
(EAAT) is een kenniscentrum dat informeert en 
onderzoek verricht over de andullatietechniek. De 
EAAT werkt hierbij nauw samen met grote weten-
schappelijke instellingen (o.a. de VUB). Ze  stelt 
zich tevens tot doel als tussenschakel te fungeren 

tussen chronische pijnpatiënten enerzijds en kine-
sitherapeuten anderzijds. Daarom heeft de EAAT 
een digitaal platform gecreëerd waar potentiële 
andullatiegebruikers een pijntest kunnen invullen 
en vervolgens doorverwezen worden naar een 
kinesitherapeut in hun buurt. Regelmatig organi-
seert de EAAT ook zgn. ‘rugdagen’ in de praktijk 
van geïnteresseerde kinesitherapeuten. Tijdens 
zo’n evenement wordt aan bestaande patiënten 
uitgebreid informatie verschaft over de therapie en 
de gelegenheid geboden gratis andullatiesessies 
te ondergaan. De EAAT waakt er ook over dat al-
les strikt in overeenstemming verloopt met de de-
ontologische regels dankzij de supervisie en het 
advies van een gerenommeerd advocatenkantoor.

Boodschap aan de collega’sBoodschap aan de collega’s

Tot slot hadden we het met Danny over de pro-
fessionele mogelijkheden die andullatie aan kine-
sitherapeuten te bieden heeft. Iedereen weet dat 
het RIZIV niet alle behandelingen terugbetaalt en 
dat deze tendens zich in de toekomst verder door 
zal zetten. Gezien deze evolutie in ons sociaal stel-
sel heeft de kinesitherapeut er zonder twijfel alle 
belang bij ook andere bronnen aan te boren, met 
name niet-terugbetaalde therapieën. Dit geeft hem 
de mogelijkheid meer categorieën patiënten aan te 
spreken (vooral chronische patiënten) en hier uiter-
aard financieel ook wel bij te varen. Danny rondt 
het gesprek af met een reflectie naar de collega’s 
toe: “De kiné moet voortaan wat meer ‘out of the 
box’ leren denken met het oog op de toekomst”. 

Voor meer informatie over Andullatie bekijkt u
 www.youtube.com met als zoekwoord “Andullatie” of  
 bezoekt u de internetpagina www.hhp-kine.be.
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“Er zijn wel 120.000 vrije beroepers,
 maar slechts 1 zoals ik.”

U bent als beoefenaar van een vrij beroep dag in dag uit in de weer. Een deskundige 

partner die u op het vlak van boekhouding, fi scaliteit en associaties of vennootschappen 

ondersteunt en zekerheid biedt, is geen overbodige luxe. Dankzij de brede ervaring van de 

sbb-accountants en het regelmatig overleg met de organisaties van vrije beroepen is sbb als 

geen ander vertrouwd met uw sector.

www.zekervanuwzaak.be
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RELAXX

Europese kinestudenten 
verenigd in Leuven
EIND JANUARI VOND DE EUROPEAN CONFEDERATION FOR PHYSIOTHERAPY 
STUDENTS PLAATS IN LEUVEN. DE ECPTS IS EEN NETWERK VAN EN VOOR EU-
ROPESE STUDENTEN KINESITHERAPIE MET ALS DOEL HET VERBETEREN VAN 
DE MOBILITEIT VAN STUDENTEN BINNEN EUROPA. 

FEMKE SMEETS & WIEKE TIJHUISHORIZON - ECPTS

GEMOTIVEERDE STUDENTEN GEZOCHTGEMOTIVEERDE STUDENTEN GEZOCHT
De Belgische studenten willen graag vóór de start van het nieuwe aca-
demiejaar alle Belgische scholen en universiteiten vertegenwoordigd 
zien in één nationale studentenraad, die moet dienen als adviesor-

gaan voor studenten, onderwijsinstellingen en Axxon. Hiervoor zijn zij 
ook naarstig op zoek naar gemotiveerde studenten van de Franstalige 
scholen en universiteiten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Wieke Tijhuis: wieke.tijhuis@student.kuleuven.be.

De eer om het weekend te organiseren was 
dit jaar aan de studenten van de KU Leuven. 
Prof. Rik Gosselink, Decaan van de Faculteit 
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, 
opende zaterdagochtend het gebeuren met 
een welkomstwoord waarna de nieuwe leden 

toelichting kregen over de werking en doelstel-
lingen van ECPTS. 

NATIONALE STUDENTENRAAD
In de namiddag werden er werkgroepen ge-
vormd over communicatiebeleid, studenten-

mobiliteit en het opzetten van nationale stu-
dentenraden. De laatste werkgroep werd druk 
bezocht door de Belgische studenten. Zij zijn 
immers bezig met het opzetten van een nati-
onale studentenraad. De brainstormsessies en 
workshops geleid door studentenvertegen-
woordigers van bestaande nationale studenten-
organisaties leverden heel wat tips, ideeën en 
nuttig informatie op. Met een kleine werkgroep 
waarin momenteel alle universiteiten en hoge-
scholen van Vlaanderen vertegenwoordigd zijn, 
gaan deze studenten nu aan de slag om een 
Belgische studentenraad op poten te zetten. 
Na een lange dag vergaderen, brainstormen en 
ideeën uitwisselen werd er ’s avonds de nodige 
ontspanning gezocht in de Leuvense kroegen. 

WISSELWERKING ECPS & ER-WCPT
Zondag startte met een lezing en aansluitend 
een discussie met ER-WCPT vice-voorzitter 
Roland Craps. Hij informeerde de studenten 
over het werk van ER-WCPT en wat zij voor 
ECPTS kunnen betekenen.  De werkgroepen 
verdiepten zich verder om tot concrete doelen 
te komen voor de komende zes maanden. 

Daarnaast werden ook de langetermijnvisie en 
continuering besproken. Genoeg leuke ideeën 
zijn opgedaan om ook het komende halfjaar 
gemotiveerd te werken aan het uitbreiden van 
dit Europese studentennetwerk.  ■

Nascholing : De complementaire aanpak bij chronische 
pijn,  bromyalgie, chronisch vermoeidheid en whiplash

Chronische pijn kan meerdere 
oorzaken kennen. Vaak treed er 
na verloop van tijd een sensitisatie 
lokaal, spinaal of supra spinaal op.

Deze pijn lijkt vaak irreversibel en is de oorzaak dat veel patiënten pijn uitlokkende beweging vermijden.
Deze studiedag benaderen we vanuit 2 invalshoeken. Pijnmodulatie enerzijds en het bepalen en verwezen-
lijken van samen afgesproken doelen door middel van oefentherapie anderzijds.
Vertrekkend vanuit deze chronische situatie creëren we de voorwaarden opdat deze patiënt aan oefenthera-
pie wil doen. Door middel van het bepalen van het basisniveau en het verwerven van inzichten in de opbouw 
van het oefenschema geven we de behandelaar de nodige tools. Ondanks zijn pijn is de patiënt gemotiveerd 
en bekomen we therapietrouw.
We belichten eveneens manieren om pijn te moduleren op het lokale, spinale en supra spinale niveau. 
Recente wetenschappelijke publicaties (EJP) wijzen ook op de pijn modulerende impact bij centrale sensitisatie.
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Uitzonderlijk aanbod voor Axxon-leden:
 Altijd gratis berichten ontvangen
 Om te verzenden betaalt u als Axxon-lid 6 euro i.p.v. 10 euro per maand
 Kennismakingsaanbod: eerste 6 maanden gratis verzenden

Uw beveiligde elektronische Uw beveiligde elektronische 
 communicatie-oplossing communicatie-oplossing

➥ vervang e-mail en papier door veilige elektronische communicatie

➥ integreer naadloos met uw Kine-pakket

➥ communiceer online met collega’s-kinesitherapeuten, huisartsen en specialisten

via het eHealth-platformvia het eHealth-platform
Het eHealth-platform biedt:

 een persoonlijk eHealth beveiligingscertifi caat per zorgverstrekker,
een persoonlijke beveiligde e-mailbox: de eHealthBox,
een stabiel platform dat 24u op 24u werkt

 met de Hector communicatie software met de Hector communicatie software
De Hector software maakt het gebruik van de eHealthBox mogelijk in uw praktijk.
Dankzij de Hector software maakt u gebruik van veilige technologieën die de 
administratieve last beperken en de kwaliteit van de zorg bevorderen. Elektronische 
medische communicatie die voldoet aan alle wettelijke voorwaarden is vandaag mogelijk.

meer informatie en software downloadmeer informatie en software download www.healthconnect.be/hector

Axxon stimuleert vooruitgang via eHealthAxxon stimuleert vooruitgang via eHealth
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U leert:
• Duidelijk gestructureerd onderzoeken
• Betrouwbaar classificeren
• Positief prognostische factoren herkennen in biopsychosociale context
• Doelgericht behandelen met een actieve rol voor de patiënt

U bereikt:
• De beste en snelst mogelijke behandelresultaten
• Een uitstekende secundaire preventie
• Een hoge tevredenheid bij u en uw patiënten

McKenzie MDT
Tweejarige opleiding tot geregistreerd McKenzie MDT-therapeut.  
‘Best Evidence Practice’ voor onderzoek en behandeling van 
rugklachten. Mechanische Diagnose en Therapie voor de  
wervelkolom en de extremiteiten.

McKenzie Institute Benelux

Info:
www.mckenzie.be  ı  cursus@mckenzie.nl  ı  Tel: +3216760786

MDT is uitstekend toepasbaar binnen de richtlijnen. Gebruik van 
KMO-portefeuille mogelijk (50% subsidie Vlaamse overheid)

Praktijkgericht met casuïstiek en inoefenmogelijkheid 
(zie ook www.postiaux.com).

Door: Bruno Zwaenepoel - Zelfstandig kinesitherapeut - praktijklector opleiding kinesitherapie Gent

Deze tweedaagse cursus vindt plaats telkens van 8.45u tot 17.30u. in het AZ Jan Palfi jn, site 1, H. Dunantlaan 5 te Gent

• Aantal deelnemers is beperkt (in kader van praktijk)

• Prijs: 345 euro (syllabus, drankjes en maaltijden inbegrepen)

• Inschrijven vóór 1 maart 2013 
 T 0477 46 20 83 - zwaenepoel.bruno@telenet.be

• Authorisatie-accreditatie PE-online

• Accreditering Belgische Vereniging Respiratoire Kinesitherapie (BVRK)

TWEEDAAGSE CURSUS RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE:
7 EN 9 MAART 2013

Respiratoire Kinesitherapie onder (bege-)leiding van longauscultatie: vernieuwde klinische, 
methodologische en technologische benaderingen bij de volwassene, het kind en de baby
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EXXTRA

STEFAAN PEETERSSAMENWERKINGSVERBANDEN

De Federatie voor Vrije en Intellectu-
ele Beroepen (FVIB) ging aan de hand 
van enquêteresultaten aftasten wat de 
meningen zijn en waar de gevoelighe-
den liggen bij een verregaande samen-
werking. Met welke aandachtspunten 
moeten er rekening houden worden 

en aan welke randvoorwaarden moet 
er eerst gesleuteld worden?
Het is frappant vast te stellen dat 64 % 
voorstander is voor een verregaande 
multidisciplinaire samenwerking. Maar 
in realiteit gebeurt het nog maar wei-
nig? Hoe komt dat? ■

Multidisciplinair samenwerken 
als vrije beroepers ZIJN VRIJE BEROEPERS AL RIJP 

OM IN EEN VERREGAANDE 
SAMENWERKING TE 
FUNCTIONEREN? 
IS DE MAATSCHAPPELIJKE 
EN JURIDISCHE CONTEXT 
REEDS VOORHANDEN OM 
VRIJE BEROEPERS TE LATEN 
SAMENWERKEN? 
HOE VER STAAT MEN IN DE 
BUURLANDEN? 

Lees het vervolg in de ledeneditie Axxon Exclusief.

€ 11.000*

Enraf-Nonius Ingberthoeveweg 3d 2630 Aartselaar 03 451 00 70 info@enraf-nonius.be

€ 12.000*

THE GOLDEN STANDARD 
IN SHOCKWAVE !

EMS DOLORCLAST CLASSIC 15 Hz

DolorClast Classic 15 Hz
+

0,55 mj/mm2

DolorClast Classic 15 Hz

0,16 mj/mm2
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Met oog  
voor zorg

Uw RIZIV statuut 
bij Curalia?

ONZE ERVARING TOT UW DIENST!

Curalia werd door zorgverleners opgericht en heeft als missie  
het optimaliseren van uw RIZIV-statuut (sociale voordelen).
Meer dan 13.500 zorgverleners, waarvan 4.400 kinesitherapeuten,  
maken reeds gebruik van deze knowhow. 

EN U? 
Doe beroep op ons, en u bent zeker van uw geld.

ONZE TROEVEN: 
+ Service: volledige administratieve afhandeling:  

van het verzenden van de aanvraag tot het opvolgen van de betaling,
+ Stabiliteit: 45 jaar ten dienste van zorgverleners,
+ Maximaal financieel rendement:

- Gewaarborgde rentevoet 2,35% + winstdeelname;  
- Totaal: 5,36% gemiddeld jaarlijks rendement voor de laatste 20 jaar.

Vergelijk en reageer: Uw RIZIV-statuut, dat is UW geld.

Nog vragen? 
Contacteer ons op 02/735.80.55  
of via info@curalia.be 

CURALIA IS DE PARTNER VAN AXXON VOOR HET SOCIAAL STATUUT
VAN ALLE KINESITHERAPEUTEN

CURALIA | Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr 0809
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U kiest op basis van:

Verhoog het comfort van uw patiënt met 

GRATIS kussenverwarming

*

Tafels met 2 ligvlakken Tafels met 3 ligvlakken Tafels met 4 ligvlakken

Alle Luxekussens: 

GRATIS

kussenverwarming

Duo ECO COMFORT Trio ECO COMFORT

Duo Advanced Triofl ex AdvancedDuo Advanced Triofl ex Advanced

Duofl ex Luxe Osteofl ex LuxeDuofl ex Luxe Osteofl ex Luxe

Quadrofl ex 

Osteo Luxe

Quadrofl ex 

Advanced

Kies UW tafel!

Meer info? 
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