General meeting en congres van de World Confederation for
Physical Therapy (WCPT) in Genève
Op 8 en 9 mei 2019 vond de 4-jaarlijkse meeting van de WCPT plaats in Genève. Voor België was Peter
Bruynooghe (voorzitter AXXON, PTiB) als stemgerechtigde gedelegeerd. Bernard Laplanche (voorzitter
AXXON, QeK) en Roland Craps (vicevoorzitter van de ER-WCPT) waren de alternate voting delegates.
Vertegenwoordigers van de bestaande ledenorganisaties, deze van de nieuwe kandidaat-ledenorganisaties,
vertegenwoordigers van alle subgroups van de WCPT (waaronder de voorzitter van Mental Health (IOPTMH)
de Leuvenaar Michel Probst) en vertegenwoordigers van een aantal ordes waren in Zwitserland aanwezig.
Maar liefst 13 nieuwe ledenorganisaties werden voorgesteld en goedgekeurd door de General
Meeting. Het gaat om de ledenorganisaties van Benin, Bhutan, Costa Rica, Georgia, Haïti, Ivory Coast,
Kosovo, Madagaskar, Mali, Morocco, Myanmar, Papua New Guinea, Senegal en Sudan. Dit brengt nu
het totaal op 121 ledenorganisaties binnen de WCPT.
De vertegenwoordiger van Benin nam plaats naast België, wat onmiddellijk de mogelijk gaf om te
netwerken. Een 60-tal kinesitherapeuten in Benin (10 miljoen inwoners) zijn stuk voor stuk opgeleid
aan de Belgische hogescholen en universiteiten. Benin vroeg België steun bij de verdere uitbouw van
de kinesitherapie in hun land. Om daarbij de daad bij het woord te voegen organiseert Benin in mei
2020 het WCPT-congres van het Afrikaanse continent, waarbij de Franstalige vleugel van AXXON
hierbij haar ondersteuning zal geven.
Vorming van nieuwe subgroups
Naast de herbevestiging van de bestaande Subgroups van de WCPT werden volgende nieuwe
subgroups erkend: de International Organisation of Aquatic Physical Therapists (IOAPT), de
International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics
(IFPTOHE) en de International Physical Therapy for HIV/AIDS, Oncology, Hospice and Palliative
Care (IPT-HOPE). Wie zich in België geroepen voelt om namens AXXON in één van deze
Subgroups te participeren, kan hiervoor contact opnemen met het infopunt.
Statuten en financiën
Het financieel verslag van de WCPT, dat om de 4 jaar wordt voorgesteld, vertoont hoogtes en
laagtes. De jaren wanneer er een congres is (2017 en 2019) stijgen de inkomsten, de andere jaren
zijn de financiën precair. Tot ieders verbazing werd het financieel verslag zonder enige opmerking
goedgekeurd met zelfs de mogelijkheid om het lidgeld onvoorwaardelijk op te slaan. Indien het totaal
van de ledenbijdragen jaarlijks niet boven de 5% klimt, dan mag het lidgeld met 3% verhoogd worden!
In haar rapport stelt voorzitster Prof. Dr. Emma Stokes dat de Executive Board de door de
ledenorganisaties op de laatste GM in Singapore gevraagde zaken heeft proberen te realiseren via een
ambitieus strategisch plan. Zo werden o.a. een aantal strategische relaties aangegaan en enkele
bestaande versterkt: de “Doves Database” voor vrijwilligers werd opgestart en Jonathon Kruger
(Australië) werd aangesteld als CEO. Daarnaast werden enkele nieuwe comités opgericht: de finance,
de governance (herziening statuten) en de education policy.
Na de uiteenzetting bij het rapport van de voorzitster werden de discussies aangevat over de nieuwe
statuten van de WCPT. Veel consultaties zijn voorafgegaan aan het tot stand komen van deze nieuwe
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statuten. Een Governance Review Working Group boog zich over de oude statuten, in
samenwerking met wettelijk consulente Margaret Grant (Australië). AXXON-vertegenwoordiger
Roland Craps maakte deel uit van deze groep. Gedurende het afgelopen jaar werden door de
ledenorganisaties, regio’s en subgroups in verschillende sessies hierover veel feedback gegeven.
Daarom is het document met de nieuwe statuten volumineus geworden (96 blz.) omdat quasi alle
opmerkingen hierin transparant zijn meegenomen.
Het belangrijkste element in de aanpassing van de statuten was het voorstel om per land een extra
ledenorganisatie te erkennen (artikels 7 en 8) op voorwaarde dat deze zou beantwoorden aan alle
criteria én in ledenaantallen groter zou zijn dan de huidige ledenorganisatie. Op die manier zou er
meer inclusie zijn (wat interessant is voor de inkomsten van het lidgeld), maar ontstaat tevens een
meervoudig stemrecht (voor één land zouden meerdere ledenorganisaties lid kunnen zijn van de
WCPT). Niet te vergeten dat dit tevens de deur zou openen voor de ordes van kinesitherapeuten,
die in één klap met duizenden extra leden (wegens de verplichte aansluiting tot een orde) de
financiële toestand van WCPT plots zéér rooskleurig zouden maken.
Na heftige debatten tijdens de General Meeting werd bovenstaande motie ingetrokken door de
Executive Board van de WCPT. De oude situatie blijft van kracht waarbij slechts één ledenorganisatie
per land kan aansluiten. Vanzelfsprekend zullen het Membership Committee en de Executive Board
zeer aandachtig moeten zijn met de interpretatie van de definitie van een ledenorganisatie. Na de
General Meeting kwam ons al ter ore dat een overleg werd gehouden met de Franse en Poolse
Ordes, die respectievelijk 95.000 en 65.000 leden hebben! Zij zouden wel eens de bestaande
ledenverenigingen kunnen vervangen met respectievelijk 3.853 en 2.300 leden. Wordt WCPT dan
een organisatie voor ordes? Ja en neen. Er zijn al ordes lid geworden, maar dan is dit omdat er geen
andere organisatie in dit land actief is, ofwel omdat er hierover een nationaal akkoord bestaat. De
grote vrees van WCPT is dat de ordes zich zouden groeperen onder een parallelle concurrerende
organisatie, wat natuurlijk financiële implicaties heeft. AXXON heeft deze boodschap goed ontvangen
en zal hiermee in de toekomst rekening houden.
Nadien werd met ongeveer 80% van de stemmen Prof. Emma Stokes (Ierland) herkozen als
voorzitter voor een periode van 4 jaar. Melissa Locke (Australië) werd na een 2de stemronde
uiteindelijk verkozen als vicevoorzitter.
Prijzenronde
Na een aantal moties heen en weer werden ten slotte de policy statements gestemd en goedgekeurd
en was het de tijd voor de uitreiking van een aantal belangrijke prijzen. Het WCPTprijzenprogramma erkent uitstekende bijdragen van kinesitherapeuten aan het beroep en/of de
globale gezondheid op internationaal niveau. Er zijn verschillende soorten onderscheidingen, die alle
om de vier jaar worden gepresenteerd tijdens de General Meeting van de WCPT. De Awards
worden uitgereikt tijdens het Gala Diner.
De hoogste onderscheiding in de kinesitherapie, de Mildred Elson Award, ging naar collega Anne
Moseley uit Sydney. Haar belangrijkste bijdrage was haar engagement in de promotie van de
evidence-based kinesitherapie door de Physiotherapy Evidence Database of beter bekend als
“PEDro”, een vrij toegankelijke database met meer dan 43,000 randomised trials, systematische
reviews en praktijkrichtlijnen. Anne was co-stichter van PEDro in 1999. In 2018 werd deze meer dan
2,6 miljoen keer gebruikt door collega’s en studenten uit 213 landen. AXXON is trouwens een vaste
partner van PEDro.
Daniel Wappenstein, voorzitter van de Ecuadorian Society of Physiotherapy mocht de WCPT
Humanitarian Service Award 2019 ontvangen. Hij was de coördinator van het project humanitarian
support in kinesitherapie na de aardbeving in Ecuador op 16 april 2016.
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Christina Opava kreeg de WCPT Humanitarian Service Award 2019 voor haar werk als pionier in
het veld van de kinesitherapie en reumatologie. In haar carrière deed zij klinisch en vrijwilligerswerk
en had ze een pedagogische opdracht. Zij zal haar award later dit jaar ontvangen in Zweden.
Lorena Enebral Perez ontving postuum de WCPT Humanitarian Service Award 2019. Deze Spaanse
college werkte als humanitair vrijwilliger in Ethiopia, Malawi, Tanzania en de Sahara. In 2016 begon ze
te werken in Afghanistan, waar ze neergeschoten werd in 2017 in een revalidatiecentrum van het
Rode Kruis in Mazar-i-Sharif.
De WCPT International Service Awards werden eveneens uitgereikt aan: Hana I Alsobayel (Saudi
Arabië), Annalie Basson (Zuid-Afrika), Sarah Bazin (Engeland), Jennifer M Bottomley(Amerika), Gill
Brook (Engeland), Charlotte Hager (Zweden), Alice Jones (Hong Kong), Shunsuke Kudo (Japan),
Brenda Myers (Engeland), Guy Simoneau (Canada) en tenslotte Aicha Benyaich (België). Collega
Aïcha Benyaich heeft 18 jaar klinische ervaring en is Project Manager bij het Internationaal Comité
van het Rode Kruis. Tot voor kort was ze werkzaam in één van de vele vluchtelingenkampen in
Libanon. Zij werd door de Belgische delegatie en congresdeelnemers van harte gefeliciteerd. Een
impressie van haar werk voor het Internationaal Rode Kruis kan u later terugvinden in AXXON
Exclusief.
Alle winnaars van de WCPT-awards werden uitgebreid in de picture geplaatst tijdens de
spectaculaire openingsceremonie. Na de openingsceremonie kregen alle aanwezigen een receptie
aangeboden in de exhibition hall. De aanwezige landgenoten vonden elkaar snel terug aan de ERWCPT-stand waar Algemeen Directeur van AXXON, Marina Gasten, gedurende 3 dagen de taak
had om het ER-WCPT-congres in Leuven op 11 en 12 september 2020 te promoten.
Enkele cijfers en gegevens
Méér dan 4.300 kinesitherapeuten uit 130 landen namen deel aan het WCPT-Congres. In meer dan
12 zalen vonden lezingen, workshops en debatten plaats, waarvan sommige via life stream konden
worden bijgewoond. Uitgebreide abstracts van de vele lezingen kan je terugvinden op
https://www.wcpt.org/wcpt2019.
Op zondagmiddag vond een kort netwerkmoment plaats voor de 80-tal aanwezige Belgische
deelnemers. Hierop werden ervaringen uitgewisseld, contacten gelegd en afspraken gemaakt voor de
toekomst.
In 2021 gaat het WCPT- Congres door in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Daar wordt
eveneens de 70ste verjaardag van de WCPT gevierd. Gezien de locatie en het geldend politiek
regime wordt door een aantal landen nu reeds bezwaar gemaakt om aanwezig te zijn in Dubai. In
2023 zal de General Meeting en het WCPT-Congres doorgaan in Tokyo, Japan. Samen met de
Luxemburgse en Nederlandse vertegenwoordigers (KNGF) werd afgesproken de mogelijkheid te
onderzoeken om een gezamenlijke reis naar Japan te ondernemen, gekoppeld aan deze General
Meeting en Congres. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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