
 

 
 Mortsel, 10 april 2020 

 
 

Ter attentie van de (huis)artsen van  ELZZORA 
 
 
Betreft : kinesitherapeutische verzorging tijdens de COVID-19-maatregelen. 
 
 
Geachte dokter, 
 
De COVID-19-maatregelen hebben ook op de kinesitherapiepraktijken en hun patiënten 
een zwaar impact. NIET ALLE praktijken hebben echter hun deuren volledig gesloten. 
Patiënten die nood hebben aan absoluut noodzakelijke behandeling komen op 
afspraak naar de praktijk of worden thuis behandeld.  
 
Het gaat hier vooral om patiënten met respiratoire en neurologische aandoeningen, 
postoperatieve revalidatie voor recent geopereerden, patiënten met een persisterende 
fragiliteit, en oncologische en palliatieve patiënten. De kinesitherapeut beschikt over de 
nodige competenties om in te schatten of behandeling voor deze patiënten noodzakelijk 
is.  
 
Deze kinesitherapiebehandelingen moeten één op één uitgevoerd worden met 
inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Ondertussen beschikt de 
meerderheid van de  praktijken over het noodzakelijke beschermingsmateriaal, door een 
eigen initiatief op kringniveau van KRM.  
Behandeling van meerdere patiënten tegelijkertijd of de aanwezigheid van meerdere 
patiënten samen in de praktijk blijven strikt verboden. Huisbezoeken blijven mogelijk 
voor dringend noodzakelijke behandelingen die om medische redenen niet kunnen 
worden onderbroken.  
 
Om de continuïteit van de zorg te garanderen is in overleg met het RIZIV een tijdelijke 
maatregel ingesteld die elke kinesitherapeut toelaat een individuele behandeling verder 
te zetten via telecommunicatie (video- of telefonisch consult). 
 
Voor beide vormen van “verstrekkingen op afstand” is geen apart voorschrift vereist, een 
bestaand voorschrift volstaat. 



Het videoconsult maakt het mogelijk via 2 contacten per week de patiënt te stimuleren 
zijn individueel oefenprogramma te volgen. Dit oefenprogramma kan aangepast en  
ondersteund worden met behulp van videostreaming.  
Indien een videoconsult onmogelijk is voor de patiënt kan de kinesitherapeut via het 
telefonisch consult 2 maal per week ondersteuning en educatie van de patiënt 
verzekeren. 
 
De gebruikte applicatie moet verplicht end-to-end encryptering omvatten, zodat de 
communicatie op een veilige manier gebeurt. De consumentenversies van Skype en 
Zoom, evenals Whatsapp en Facetime worden daarom afgeraden wegens niet veilige 
app’s. 
 
 
Meer uitgebreide informatie over kinesitherapie in tijden van corona kan u terugvinden 
op de website van de nationale beroepsvereniging AXXON: www.axxon.be/nl/corona. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Luk Dieleman 
Voorzitter KRM 
 
 


