Vanaf heden zijn wij gedeconventioneerd!
Beste patiënt,
Wij willen u graag danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het is voor ons een
genoegen om u een kwalitatieve behandeling in een gepaste praktijkruimte te kunnen
aanbieden. De kinesitherapiewereld is constant in evolutie en daarom zien wij ons na een
aantal jaren genoodzaakt om een belangrijke doch noodzakelijke wijziging door te voeren.
We geven er nog steeds de voorkeur aan om u een persoonlijke service te kunnen bieden.
Dit sluit aan bij onze visie op kwaliteit, met jarenlange klinische ervaring en bijkomende
opleidingen.
Door de stijgende overheadkosten (infrastructuur, nutsvoorzieningen, digitalisering,
opleiding, administratie, investeringen) is het echter onmogelijk geworden om dergelijke
gepersonaliseerde zorg verder aan te bieden met de huidige tarieven die het RIZIV
vooropstelt, in opdracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De
Block.
Dit is helaas geen probleem van recente datum maar de situatie is inmiddels wel
onhoudbaar geworden. Wij zijn nog steeds de goedkoopste kinesitherapeuten in Europa (€
22,26). Ter vergelijking: in Nederland kost een reguliere behandeling € 37. Het honorarium
dekt al lang niet meer de werkelijke kosten. Sinds 4 jaar werd het honorarium bovendien niet
meer geïndexeerd, en men vraagt ons een huisbezoek te verrichten voor € 1,01 extra.
Willen wij verder kwalitatieve zorg aanbieden dan zijn we genoodzaakt om niet toe te
treden tot de nieuwe overeenkomst.
Wat zijn momenteel de gevolgen voor u? U kan blijven genieten van een optimale
zorgverlening maar een aantal onder u zal een verminderde terugbetaling krijgen van zijn
ziekenfonds, met dank aan minister De Block!! U mag haar hierover persoonlijk
aanspreken. Door een Koninklijk Besluit wordt uw terugbetaling verlaagd met 25%. Dat is
een regelrechte afstraffing van de patiënt die bij geen enkele onderhandeling betrokken of
geraadpleegd is. De minister bespaart dus op de rug van de (onwetende) patiënt en schuift
de schuld in de schoenen van de kinesitherapeut!
Indien u over een aanvullende verzekering beschikt bestaat de kans dat die een deel van de
verhoogde kosten op zich neemt. Informeer ernaar bij uw verzekeraar en vraag ons een
attest! Onze beroepsvereniging zet ondertussen alle juridische middelen in om deze
discriminatie voor de patiënten weg te werken.
Het is geenszins de bedoeling “gulzig” te zijn. Wij wensen daarom de vooropgestelde
richttarieven van de beroepsvereniging te respecteren: € 25,50 voor een behandeling in de
praktijk (met uitzondering van een eerste intake) en € 27,50 voor een huisbezoek.
Kan u de praktijk eveneens op de hoogte brengen indien u het afgelopen jaar reeds
kinesitherapiezittingen bij een collega hebt ondergaan!
Wij danken u alvast voor uw begrip.

