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In opdracht van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Planning Gezondheidsgroepen
werden - middels een schriftelijke postenquête - 1.070 gediplomeerde
kinesitherapeuten bevraagd waarvan 494 Franstaligen (46%) en 576
Nederlandstaligen (54%).
Met een gerapporteeerde basis van N=1.070 is de nauwkeurigheid gelijk
aan 2,91% maximale afwijking. Deze totale steekproef heeft toegelaten
om significante en statistisch betrouwbare resultaten te bekomen, zowel
voor het geheel van de populatie, alsook voor bepaalde onderdelen ervan
: voor de steekproef Franstaligen van N=494 bedraagt de foutenmarge
4,35% en voor de steekproef Nederlandstaligen N=576 is de
nauwkeurigheid gelijk aan 4,02% maximale afwijking.
De steekproef werd getrokken uit een gegevensbestand dat aangeleverd
werd door FOD Volksgezondheid . Het bestand bestond enerzijds uit
25.982 kinesitherapeuten die erkend zijn door FOD Volksgezondheid,
geïntegreerd in de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid en
gedomiclieerd in België en anderzijds uit 3.889 niet-erkende (nietberoepsactieve) kinesitherapeuten eveneens gedomicilieerd in België.

De gemiddelde leeftijd van de bevraagde kinesitherapeuten (al dan niet
beroepsactief) is 44 jaar (minimum 23 jaar en maximum 84 jaar) en 57%
is woonachtig in het Vlaamse Gewest, 34% in het Waalse Gewest en 9%
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
6 op 10 van de respondenten heeft een graduaat in de kinesitherapie
behaald waarvan meer dan de helft vrouwen zijn (53%). 80% heeft een
bijkomende opleiding van meer dan 40 uren gevolgd waarvan manuele
therapie het meest werd gevolgd. 29% van zij met een bijkomende
opleiding, beoefent momenteel deze niet in de praktijk.
73% van de ondervraagden beoefent momenteel het beroep van
kinesitherapeut. 60% doet dit uitsluitend binnen het kader van het RIZIV
en 6% behandelt patiënten zonder terugbetaling door het RIZIV. 5% is
werkzaam als kinesist zowel binnen als buiten het kader van het RIZIV.
28% van de respondenten beoefent de kinesitherapie niet meer : 9%
oefent thans geen of niet langer meer een professionele activiteit uit en
18% heeft momenteel een ander beroep. Van deze laatste groep is 42%
tewerkgesteld in de gezondheids- of medische sector, 18% in het
onderwijs/navorsing en 17% in de commerciële sector.
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Kinesitherapeuten die uitsluitend beroepsactief zijn binnen het kader van
het RIZIV, werken gemiddeld bijna 44 uren per week. Zij presteren het
meest van deze uren in een privé groepspraktijk samen met meerdere
collega’s, gevolgd door het medische huis en het revalidatiecentrum.
De kinesitherapeuten die enkel en alleen beroepsactiviteiten verrichten
buiten het kader van het RIZIV werken gemiddeld 28 uren per week. Het
MPI is de werkplaats waar gemiddeld de meeste uren worden
gepresteerd, gevolgd door een instelling van het bijzonder onderwijs.
Zij die zowel binnen als buiten het kader van het RIZIV werkzaam zijn
werken gemiddeld per week bijna 49 uren. De meeste uren m.b.t.
activiteiten binnen het kader van het RIZIV worden gepresteerd in de
privé praktijk alleen en in het maken van huisbezoeken bij de patiënten
thuis. Voor wat de activiteiten buiten het kader van het RIZIV betreffen,
proportioneel worden hier de meeste uren gepresteerd in een MPI en in
een instelling van het bijzonder onderwijs.
7 op 10 van de kinesisten die actief zijn als kinesist binnen het kader van
het RIZIV zijn dadelijk na het behalen van het diploma beginnen te
werken binnen het resp. kader. Voor 2 op 10 was dit na één jaar en voor
6% binnen de twee jaar na afstuderen.
Proportioneel zijn de meeste kinesitherapeuten thans 6 tot 10 jaar
werkzaam binnen het kader van het RIZIV (16%), 14% behandelt reeds
26 tot 30 jaar patiënten binnen het kader van het RIZIV en nog eens 14%
21 tot 25 jaar.
68% van de kinesitherapeuten die actief zijn binnen het kader van het
RIZIV werkt uitsluitend in een zelfstandigenstatuut. 16% is enkel
beroepsactief in een bediendestatuut en 15% werkt zowel in een
zelfstandigen- als een bediendestatuut (hetzij in hoofdberoep, hetzij in
bijberoep).
Een zelfstandige kinesist in hoofdberoep werkt gemiddeld 47 uren per
week binnen het kader van het RIZIV. In bijberoep is dat gemiddeld 18
uren per week. Een kinesitherapeut in een bediendestatuut in
hoofdberoep presteert gemiddeld 30 uren per week en in bijberoep is dit
eveneens 18 uren per week.
Bij beschouwing van de gemiddelde tijdsbesteding in uren per week naar
enerzijds patiëntenbehandelingen en anderzijds beroepsgerelateerde
activiteiten, kan vastgesteld worden dat gemiddeld de meeste uren
besteed worden aan de behandeling van patiënten binnen het kader van
het RIZIV (bijna 38 uren per week). 31,2 uren presteert men in het kader
van behandelingen als M-prestaties, 3,4 uren aan forfaitbehandelingen
en 3,1 uren aan K-behandelingen.
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Verder kan vastgesteld worden dat de kinesitherapeuten die werkzaam
zijn binnen het kader van het RIZIV gemiddeld ook bijna 1 uur per week
besteden aan patiëntenbehandelingen zonder terugbetaling door het
RIZIV.
Voor wat de beroepsgerelateerde activiteiten betreffen, bijna 5 uren per
week worden besteed aan zowel de woon-werkverplaatsingen als de
verplaatsingen i.k.v. huisbezoeken. Administratie, management en het
opmaken van verslagen nemen gemiddeld bijna 4 uren per week in
beslag en gemiddeld 1,6 uren per week dient men uit te trekken voor
opzoekingen, onderzoek, begeleiding stagiairs en professioneel overleg
met artsen, andere kinesisten en/of andere disciplines i.k.v.
patiëntenbehandeling.
In vergelijking met het afgelopen jaar is volgens een groot aandeel van
de betrokken respondenten (59%) de tijd die dient opgenomen te worden
voor administratieve taken toegenomen. 54% is de mening toegedaan
dat deze tijdsbesteding nog zal toenemen in het komende jaar.
Voor wat de patiëntenbehandelingen binnen het kader van het RIZIV
betreffen, 3 op 10 van de betrokken respondenten hebben een toename
gekend in hun tijdsbesteding in vergelijking met het voorbije jaar. 49%
zag een status quo en 14% een afname. Voor het komende jaar
verwacht 22% een toename in de resp. activiteiten en 11% een afname.
Voor 59% zal de tijdsbesteding status quo blijven.
Betreffende de M-prestaties, 32% heeft hier een toename gekend qua
tijdsbesteding, 19% een daling en 46% een status quo. Voor het
komende jaar verwacht 23% een toename, 15% een afname en 54% een
status quo.
66% van de respondenten die actief zijn binnen het kader van het RIZIV
verstrekt uitsluitend M-prestaties. Zij verrichten gemiddeld 66
behandelingen per week en presteren gemiddeld bijna 40 uren per week.
12,5% van de ondervraagden werkzaam binnen het kader van het RIZIV
verricht zowel M- als K-behandelingen. Zij werken gemiddeld 39,5 uren
per week en verrichten gemiddeld bijna 76 behandelingen per week.
9% verricht naast M-prestaties ook forfaits. Zij werken gemiddeld bijna 38
uren per week en doen gemiddeld 78,5 forfaitbehandelingen.
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Verder blijkt uit de analyse dat 86% van de zelfstandigen die uitsluitend in
dit statuut tewerkgesteld zijn, enkel M-behandelingen verrichten en 10%
verricht M- én K-prestaties. Van de kinesitherapeuten die uitsluitend in
een bediendecontract het beroep uitbeoefenen binnen het kader van het
RIZIV, verricht 33% enkel forfaitbehandelingen en 16% M- én Kprestaties.
20% van de ondervraagde beroepsactieve kinsetherapeuten denkt nog
16 to 20 jaar beroepsactiviteiten uit te voeren binnen het kader van het
RIZIV. Voor 18% is dit 11 tot 15 jaar en voor 16% 6 tot 10 jaar. 11% geeft
aan te willen stoppen binnen dit en 5 jaar.
Van de groep van kinesisten die thans niet werkzaam zijn binnen het
kader van het RIZIV (zijnde zij die uitsluitend buiten het kader van het
RIZIV en/of in een andere beroepssector actief zijn), heeft 78% in het
verleden de kinesitherapie beoefend binnen het kader van het RIZIV.
Het gemiddeld aantal jaren dat men beroepsactief geweest is binnen het
kader van het RIZIV bedraagt 13 jaren.
Een kwart van deze groep heeft de intentie om in de toekomst terug
activiteiten op te nemen binnen het kader van het RIZIV. 35% hiervan
gaat dit doen binnen de de komende 5 jaren.
Uit de evaluatie van de beroepssituatie blijkt dat volgende punten als
positief worden ervaren : de tevredenheid van de patiënten en de
jobvoldoening alsook de eisen van de patiënten en het evenwicht tussen
privé-leven en professioneel leven.
Items die negatief of zeer negatief worden beoordeeld zijn : het inkomen,
de werklast, de psychologische druk en stress, en de werkzekerheid.
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