
 
Hoe lid worden van Axxon en de ABCIG 

Kinesitherapie in de Geriatrie ? 

Ga naar www.axxon.be  en  

vul het inschrijvingsdocument in ! 

Lidgeld Axxon loontrekkenden en lid ABCIG  €150   

Zelfstandige of gemengd statuut en lid ABCIG €265 

                                                                                                     

Axxon Belgian Clinical Interest Group        

Kinesitherapie in de Geriatrie   

 

Het platform voor het ondersteunen van                      

kinesitherapeuten met een substantiële interesse of een 

kennis in de Geriatrie of  in de toekomstige Bijzondere 

Beroepsbekwaamheid in de Geriatrie. 

Kwalitatieve vorming(en)  

Geriatrische Kinesitherapie 

via www.PQK.be  

en de PE-online kalender 

 

 

 

Contact  

ABCIG Kinesitherapie in de Geriatrie        
Imperiastraat 16          1930 Zaventem 

www.axxon.be                                                                    
e-mail: axxongeriatrics@gmail.com  

mailto:axxongeriatrics@gmail.com


Wat is ons doel? 

 

Het bevorderen van de klinische interesse en de          
kwalitatieve kinesitherapeutische zorg binnen           
de geriatrie.  

 

Het platform zijn van de doelgroep van de                     
kinesitherapeuten, tewerkgesteld in de diverse         
geriatrische omgevingen (woonzorgcentra, ziekenhui-
zen, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf…) 
maar ook voor de zelfstandige praktijk en bij de     
ouderen thuis. 

Het organiseren van opleidingen, peer reviews,            
wetenschappelijke activiteiten, symposia en            
congressen, toegankelijk voor iedereen met interesse. 

 

Het aanbieden van IPTOP nieuwsbrieven (International 
Association of Physical Therapists working with Older 
People) en het kwalitatief  tijdschrift in digitale vorm 
door samenwerking met het NVFG (Nederlandse   
Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie). 

 

Permanent samenwerken met de werkgroep beleid 
woonzorgcentra/ziekenhuizen, aan visienota’s en het  
up-to-date houden van het functieprofiel. 

 

Waarom lid worden? 
 

 
Representativiteit verzekeren voor de                      

kinesitherapeut die in de geriatrie werkzaam is. 
 
Het opvolgen van de nieuwste wetenschappelijke   

inzichten door samenwerking met de academische 
wereld. 

 
Om vanuit een groter draagvlak tot een consensus te 

kunnen komen i.v.m. kwaliteitsvolle substantiële 
opleidingen. 

 
Het ijveren tot erkenning van de Bijzondere           

Beroepsbekwaamheid Geriatrie. 
 
Het verdedigen van specifieke dossiers betreffende 

het deeldomein binnen de verschillende commis-
sies van Volksgezondheid en Sociale Zaken ((de 
Technische Raad, Federale Raad, Verzekeringsco-
mité,…) maar ook door experten dossiers te laten 
voorleggen en te verdedigen bij de                   
overheidsinstanties. 

 
Het publiceren van relevante informatie via de 

Axxon website en Magazine over                        
wetenschappelijke studies, nieuwsfeiten van       
nationale en internationale organisaties. 

Het ijveren voor een rechtvaardige valorisatie samen 
met de werkgroep beleid loontrekkenden       
woonzorgcentra/ziekenhuizen. 


