
Beste patiënt,

Soort pathologie* Behandeling Ereloon Terugbetaling Ereloon Terugbetaling nomenclatuurnr

Courant 1 41,00 22,02 35,60 33,10 567011+567033

2 - 9 34,00 16,77 28,60 26,10 567011

10 - 18 34,00 14,52 25,60 23,10 560011

> 18 34,00 3,44 25,60 8,33 560055

Fa (acuut) 1 - 20 34,00 16,88 28,00 26,00 567276

21 - 60 34,00 14,63 25,00 23,00 563010

> 60 34,00 4,00 25,00 8,83 563054

Fb (chronisch) 1 - 60 34,00 16,88 28,00 26,00 563614

61 - 80 34,00 14,63 25,00 23,00 564270

> 80 34,00 4,00 28,00 8,83 563651

E-pathologie ♾ 34,00 18,09 28,00 26,62 560652

Perinatale kinesitherapie 34,00 16,32 28,00 25,50 561595

Dossierkost bij Fa-pathologie 30,65 22,99 30,65 30,65 563076

Dossierkost bij Fb-pathologie 30,65 22,99 30,65 30,65 563673

Dossierkost bij E-pathologie 30,65 22,99 30,65 30,65 560711

Consultatief onderzoek courant (30min.) 34,00 12,01 22,26 19,76 560092

Consultatief onderzoek Fa (30min.) 34,00 12,57 22,26 20,26 563091

Consultatief onderzoek Fb (30min.) 34,00 12,57 22,26 20,26 563695

Consultatief onderzoek E (30min.) 34,00 13,79 22,26 20,88 560733

*Uitleg soorten pathologiën

Tarieven 2023

Afhankelijk van de diagnose op uw voorschrift, valt u administratief onder een bepaalde pathologie. Dit bepaalt op 
hoeveel beurten u recht heeft en hoeveel u terugkrijgt van uw mutualiteit.

Courante pathologie: Dit is het vaakst voorkomend en gaat over klachten als nekpijn, rugpijn, kniepijn, hoofdpijn, 
verzwikte enkel,… Er worden per kalenderjaar 18 beurten goed terugbetaald door de mutualiteit per courante 
aandoening. Je hebt recht op drie courante aandoeningen per jaar, maar hiervoor moet je kinesitherapeut een akkoord 
aanvragen bij de mutualiteit.

Fa-pathologie: Dit zijn acute situaties waardoor je recht hebt op 60 beurten kinesitherapie per jaar. Hieronder vallen 
onder andere veel operaties, ernstige breuken, frozen shoulder, Sudeck, neuropathiën, ademhalingsinsufficiëntie, 
problemen binnen de uro-gynaecologie en stomatologie.

Fb-pathologie: Dit zijn chronische situaties waardoor je recht hebt op 60 beurten kinesitherapie per jaar. Hieronder 
vallen onder andere gangrevalidatie voor 65-plussers, psychomotoriek, bepaalde ademhalingsproblemen, bepaalde 
neurologische problemen, CVS, fibromyalgie, primaire cervicale dystonie en lymfoedeem.

E-pathologie: Dit zijn zware aandoeningen waardoor je recht hebt op oneindig beurten kinesitherapie per jaar. 
Hieronder vallen onder andere neurologische aandoeningen ( MS, Parkinson, ALS, Guillain-Barré, verlamming,...), 
brandwonden, ernstige gewrichtsaandoeningen (EDS, Syndroom van Marfan, ernstige evolutieve scoliose < 18 jaar, 
inflammatoire polyarthritis (reuma, lupus,...), myopathieeën, ernstige longaandoeningen, ernstig lymfoedeem en 
zeldzame aandoeningen. Uw hospitalisatieverzekering betaalt hoogstwaarschijnlijk uw kinesitherapie volledig terug.

Perinatale kinesitherapie:  Voor en na de bevalling heeft u recht op 9 beurten kinesitherapie die bovendien door de 
hospitalisatieverzekering meestal volledig terugbetaald worden.

Bij kine in form zijn alle therapeuten niet geconventioneerd. Er worden geen supplementen aangerekend voor 
specialisaties, gebruikte materialen of het gebruik van de oefenzaal.  Een huisbezoek is mogelijk indien dit voor de 
patiënt de enige optie is. Hiervoor wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend. Een eerste intake duurt steeds een 
uur en omvat dus de 1ste én 2de behandeling. Hierdoor kunnen wij een grondig vraaggesprek en onderzoek garanderen 
en u eveneens een volwaardige behandeling geven. Aarzel niet om vragen te stellen!

Met vriendelijke groeten,

Hanne, Kas, Witze & Marie-Alix

Gewone rechthebbenden Met voorkeursregeling


