Avis formel de la Commission de
planification de l’offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie
– Medisch aanbod

Conformément à l’article 35novies, de l'arrêté
royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions de santé et à
l’arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les
règles relatives à la composition et au
fonctionnement de la commission de
planification-offre médicale;

Overeenkomstig artikel 35novies, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het
koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van
de regels met betrekking tot de samenstelling en de
werking van de Planningscommissie-medisch aanbod;

Après en avoir valablement délibéré,
la Commission de planification-offre
médicale émet l’avis suivant :

Na geldig beraadslaging,
brengt de Planningscommissie-medisch aanbod het
volgende advies uit:

Avis concernant la planification des Advies inzake planning kinesitherapeuten
kinésithérapeutes
Nombre de pages en annexe: 3

Aantal bladzijden van de bijlagen: 3

Cet avis a été approuvé selon les quorums Dit advies werd aanvaard met de volgende quorums:
suivants :
Membres présents avec droit de vote:10
Votes pour:7
Votes contre : 0
Abstentions: 3

Aanwezige stemgerechtigde leden: 10
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 0
Onthouding: 3

Le présent avis a été approuvé en séance.

Onderhavig advies werd staande de vergadering
goedgekeurd.

Lieu et date de la réunion :
Bruxelles, le 05 février 2009

Plaats en datum van de vergadering:
Brussel, 05 februari 2009

Membre – Lid

Membre- Lid

Karel Vermeyen
Président -Voorzitter

Henk Vandenbroele
Sécretaire- Secretaris

Advies inzake planning kinesitherapeuten
Op basis van het pre-advies van de werkgroep kinesitherapeuten (zie bijlage 2) adviseert de
planningscommissie een afschaffing van het examensysteem voor de planning van
kinesitherapeuten in het kader van het KB van 20 juni 2005, aangepast door het KB van 18
september 2008.Een alternatief dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

Het verwacht aantal afstuderende kinesitherapeuten dient per Gemeenschap de door de
Planningscommissie vastgestelde quota in het betreffende KB van 20 juni 2005
(aangepast met het KB van 18 september 2008) te benaderen. In bijlage de gegevens
betreffende de te verwachten aantallen afstuderende kinesitherapeuten zoals
opgenomen in het jaarverslag 2007 van de Planningscommissie.

-

Een individuele registratie van de activiteiten gepresteerd door de “gekwalificeerde
helpers” in het kader van de K-nomenclatuur dient mogelijk te zijn via de
nomenclatuur van de verplichte ziekteverzekering. Tevens dient een koppeling met het
kadaster te gebeuren. Op basis van deze resultaten en de toetsing met de
wetenschappelijke studies (Pacolet, Stappaerts en MAS) zal het contingent voor de
kinesitherapeuten worden vastgesteld.

-

De organisatie van een verplichte oriëntatieproef bij de aanvang van de studies
kinesitherapie. Zo kan het verwacht aantal afstuderende kinesitherapeuten de quota
vanaf het jaar 2015 beter benaderen dan momenteel het geval is.

-

Het minimum aantal behandelingen om in het kader van de planning van het medisch
aanbod te kunnen worden beschouwd..als actieve kinesitherapeut, wordt preciezer
bepaald.

Er rekening mee houdend dat deze verschillende elementen niet onmiddellijk te realiseren
zijn, adviseert de Planningscommissie om, bij wijze van overgangsmaatregel, in ieder geval
de huidige definitie voor de drempel van actieve kinesitherapeut voor de berekening van de
compensatie, zoals voorzien in hetzelfde KB van 20 juni 2005, te verfijnen aan de hand van
de meest recente activiteitsgegevens waarover het RIZIV beschikt.
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Bijlage 1 Het aantal verwachte gediplomeerden volgens het jaarverslag 2007 van de
Planningscommissie
Tabel 2 Stand van zaken betreffende de contingentering van kinesitherapeuten in de Vlaamse
Gemeenschap
Werkelijk
Jaar
Aantal verwachte
gediplomeerden
Quota

2005

2006

393
270

Verwacht
2007

296
270

2008

318
270

2009

286
270

2010

266
270

282
270

2011

282
270

Tabel 3 Stand van zaken betreffende de contingentering van kinesitherapeuten in de Franse
Gemeenschap rekening houdend met alle gediplomeerden (Belgen + buitenlanders).
Werkelijk
Jaar
Aantalverwachte gediplomeerden
(Belgen en buitenlanders)
Quota

Verwacht

2005

2006

2007

2008

677
180

650
180

695
180

1084
180

2009

2010

1124
180

1134
180

2011

954
180

Tabel 4 Stand van zaken betreffende de contingentering van kinesitherapeuten in de Franse
Gemeenschap uitsluitend rekening houdend met de Belgische gediplomeerden.
Werkelijk
Jaar
Aantal verwachte gediplomeerden
(Belgen)
Verhouding Belgische
gediplomeerden t.o.v. het
totaalaantal gediplomeerden in
tabel 3
Quota
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2005

2006

Verwacht
2007

2008

2009

2010

2011

220

205

154

194

243

507

439

32%
180

32%
180

22%
180

18%
180

22%
180

45%
180

46%
180
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Bijlage 2 Goedgekeurde nota van de werkgroep kinesitherapeuten van de
planningscommissie
Reeds geruime tijd werken de opleidingen kinesitherapie en de beroepsvereniging van de
kinesitherapeuten samen in de werkgroep kinesitherapie van de planningscommissie om in
het kader van het ministerie van Volksgezondheid een beleidsvisie op te stellen waarbij vraag
en aanbod in de kinesitherapie op elkaar worden afgesteld. Aan de hand van de gegevens over
het aantal studenten, de gegevens van de profielencommissie van het Riziv en de studies die
ter zake werden uitgevoerd worden alle mogelijke opties overwogen.
Opleidingen voor kinesitherapie, hun studenten en de beroepsverenigingen van
kinesitherapeuten zijn de voorbije jaren ongelukkig geweest met een selectie-examen na de
studies. Zij wensen een grondige herziening, waarbij dit selectie –examen wordt
afgeschaft. Alle leden van de werkgroep kinesitherapie van de planningscommissie steunen
deze visie.
Zij zijn voorstander om in het zoeken naar een alternatieve benadering gefaseerd te werk te
gaan, waarbij prioritair werk wordt gemaakt van het kadaster van Fulltime-equivalenten
kinesitherapeuten in alle settings van de geneeskundige verzorging. Andere activiteiten van
kinesitherapeuten moeten daar waar mogelijk in rekening worden gebracht.
Indien het kadaster de studies van Pacolet, Stappaerts en Mas bevestigt, zal het
noodzakelijke contingent aan kinesitherapeuten ruimer zijn dan het huidige aantal dat in
de regelgeving werd vastgesteld. Het verdient aandacht rekening te houden met de
vergrijzing van de bevolking, pensionering in de sector en diversificatie van de
werkomstandigheden.
Het onderwijs heeft inspanningen gedaan om invulling te geven aan diversificatie van de
uitstroom. Bij de vraag naar gefaseerd handelen vraagt de werkgroep aan de hogescholen om
rekening te houden met de academisering. Indien in het kader van de bewaking van de
planning van het aanbod aan kinesitherapeuten een alternatieve oplossing dient te worden
uitgewerkt, zou werk kunnen gemaakt worden van het organiseren van een verplichte
oriënteringsproef bij de aanvang van de studies, wat overleg tussen de federale overheid en de
gemeenschappen vergt.
De werkgroep kinesitherapie van de planningscommissie heeft zich tot doel gesteld om de
dialoog tussen opleidingen en beroepsvereniging over planning in de sector verder uit te
werken.
Johan Vandenbreeden
Voorzitter van de werkgroep kinesitherapie
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