
Deconventie vanaf 1 juli 2022 

 

Beste patiënten, 

 

Met deze brief willen Ioanna en ik jullie op de hoogte brengen dat wij besloten hebben te 

deconventioneren vanaf 1 juli 2022. Deze beslissing was niet gemakkelijk om te nemen en is er ook 

pas gekomen na veelvuldig overleg met elkaar en met andere collega’s kinesitherapeuten in de regio. 

Onze collega Jade was reeds gedeconventioneerd en blijft dit ook. 

Onze huidige tarieven worden vastgelegd door de overheid en het RIZIV en staan neergeschreven in 

een conventie. Axxon, onze beroepsvereniging, besloot na maanden onderhandelen om niet akkoord 

te gaan met de conventie. Toch wordt deze conventie nu eenzijdig door de overheid en het RIZIV 

opgelegd en is het aan elke kinesitherapeut afzonderlijk om deze al dan niet te ondertekenen.  

Na overleg blijkt dat het grootste deel van de collega’s uit de regio Klein-Brabant zal beslissen om te 

deconventioneren. Zo maken we duidelijk dat wij niet akkoord gaan met de tarieven die de overheid 

voorstelt zonder dat er een onderlinge concurrentiestrijd kan ontstaan. 

Ioanna, Jade en ik hebben besloten de conventie niet te ondertekenen om de volgende redenen: 

- Ondanks de enorme inflatie wordt er voor ons in de nieuwe conventie een indexatie van 

0.79% voorzien. De erelonen werden al jaren niet meer geïndexeerd dus dit percentage is 

een heel magere troost. 

- De huidige erelonen zijn onvoldoende om enerzijds uit de kosten te geraken en anderzijds te 

blijven investeren in kwaliteitsvolle therapie, bijscholing en materiaal. 

- Wij proberen een gezonde work-life balance voorop te stellen om patiënten de zorg te 

kunnen blijven bieden die nodig is, daar hoort naar onze mening ook een eerlijke verloning 

bij. Als we onze erelonen vergelijken met andere (para-)medische beroepen lopen wij serieus 

achter terwijl onze job naast de uren therapie ook veel administratie en bijscholing vraagt. 

Wat houdt de deconventie in voor jullie als patiënt: 

- Er zullen vanaf 1 juli 2022 nieuwe tarieven zijn. Komende woensdag (8 juni 2022) is er nog 

een overleg gepland met collega’s uit de regio Klein-Brabant waarbij wij onderling de 

tarieven gaan afspreken. Van zodra we hieruit zijn zullen wij jullie de tarieven meedelen in 

een tabel. Reken op een richttarief van 30 euro/30min en 32 euro voor een huisbezoek. Voor 

de uniformiteit binnen de praktijk zullen ook de tarieven van Jade veranderen vanaf die 

datum. 

- Voorlopig blijft de terugbetaling nog hetzelfde. Pas wanneer de deconventie geofficialiseerd 

wordt (30 dagen na verschijnen in het Staatsblad) bestaat de kans dat de terugbetaling daalt. 

Hierbij kan je er wel rekening mee houden dat het verhoogde remgeld meetelt voor de 

maximumfactuur op het einde van het jaar. 

- Wanneer je als patiënt recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (xx1 op het klevertje 

van de mutualiteit) dan verandert er niets, voor deze patiënten wordt nog steeds het 

normale tarief aangerekend en dus ook dezelfde terugbetaling. 

 



 

 

Voor ons is dit geen evidente stap geweest. Wij blijven het moeilijk hebben met het feit dat 

patiënten meer opleg zullen moeten betalen en vinden het jammer dat de overheid niet meer  

tegemoet komt. Maar anderzijds moeten wij ook mee rekening houden met de algemene 

prijsstijging. Aangezien Ioanna ook in andere praktijken werkt zijn wij ook genoodzaakt de beslissing 

van die praktijken te volgen en dus aan te sluiten bij de algemene trend binnen de kine. 

Aarzel niet om ons hierover aan te spreken indien U nog vragen heeft. 

Bedankt voor het begrip en het vertrouwen in onze praktijk. 

Ellen, Jade en Ioanna 


