
Beste Heidi, 

Wij bedanken het CP-referentiecentrum van UZ Leuven om ons de mogelijkheid te geven feedback te 

geven op de wetswijziging van 10 juli 2019 over de terugbetaling van kinesitherapie voor mensen 

met cerebrale parese (CP). We appreciëren het dat u de bezorgdheden van ouders ter harte neemt 

en onze bedenkingen mee overmaakt aan de technische raad.  

Het voorstel tot aanpassing werd besproken in de CP-babbelbox, een gesloten facebookgroep met 

328 leden. Hier ontmoeten mensen met CP en hun ouders elkaar om ervaringen te delen en elkaar te 

helpen. Veel leden reageerden emotioneel op de berichten in de media dat het aantal kinébeurten 

werd verminderd. 

Om onze opmerkingen die u in deze brief zal lezen te ondersteunen, werd er daarom door één van 

de leden een enquête opgesteld. Het doel van de enquête is inzicht te krijgen over de kosten en de 

tijdsbesteding van gezinnen met iemand met CP. Tot nu toe namen 61 leden deel aan de enquête.  

Het voorstel om de tekst aan te passen “hersenverlamming ongeacht de leeftijd van optreden” 
vinden we erg positief. Zo heeft elk kind met CP, aangeboren of niet, recht heeft op het opstarten 
van vroegtijdige behandeling. 
 

Een eerste bezorgdheid betreft het aantal terugbetaalde kinesitherapiebeurten. De leden zijn 

teleurgesteld dat de nieuwe wetgeving het aantal terugbetaalde kinébeurten terugschroeft. We 

kunnen niet anders dan denken dat dit een maatregel is die gericht is op korte termijn besparingen.  

Het verminderen van het aantal kinébeurten wordt ervaren als een achteruitgang in de 

mogelijkheden tot revalidatie voor onze kinderen. Kinderen met CP ondervinden heel wat 

beperkingen in hun dagelijkse activiteiten. Intensieve therapie is nodig om hun ontwikkeling te 

stimuleren en de levenskwaliteit te bevorderen. We geloven dat enkel met de juiste frequentie en 

intensiteit van therapie vanaf jonge leeftijd vooruitgang geboekt kan worden. Inzetten op 

preventieve behandeling in plaats van curatieve behandeling zal de kosten op lange termijn in de 

gezondheidszorg ten goede komen. Beter voorkomen dan genezen dus.  

De enquête toont dat 82 % van de kinderen Bobath-therapie volgt en dat het aantal sessies per 

maand varieert bij de meesten van 12 tot 25 beurten, met sommige kinderen die veel meer therapie 

volgen. 40 % van deze sessies duren 30 minuten, de andere duren 60 minuten. Dit toont aan dat de 

sessies van 30 minuten erg vaak nodig blijken. We zijn ervan overtuigd dat de frequentie van het de 

behandelingen voldoende hoog moet zijn. Wij pleiten er dus enerzijds mee voor om het aantal 

sessie van 60 minuten te verhogen, maar om ook de mogelijkheid van sessies van 30 minuten open 

te houden. 

Een tweede bezorgdheid betreft de criteria die de arts hanteert om kiné voor te schrijven. Centraal 

in de huidige reglementering is de GMFCS-score. Dit inschalingssysteem kijkt vooral naar de 

functionaliteit van de onderste ledematen. In de terugbetalingscriteria gaat men ervan uit dat 

mensen met een lagere GMFCS-score minder therapie nodig hebben. Wij vinden dat ook mensen 

met lage GMFCS-score 1 of 2 baat hebben bij intensieve therapie om maximale vooruitgang te 

boeken (en dit niet enkel in postoperatieve periodes.) Personen met CP hebben vaak een veelvoud 

aan (motorische) problemen die verder gaat dan een aantasting van de onderste ledematen. Heel 

wat patiënten hebben moeilijkheden met de bovenste ledematen, hoofd- en rompcontrole, fijne 

motoriek, ademhalingsproblemen,.... Daarnaast is het verschil tussen kinderen met GMFCS-score 2, 3 

en 4 groot en toch krijgen zij hetzelfde aantal beurten kinesitherapie. Voor sommige kinderen met 

een meer complexe vorm van CP, zal dit betekenen dat het aantal beurten kinesitherapie 

onvoldoende zal zijn om vooruitgang te boeken. We kunnen dan spreken van 



“onderhoudskinesitherapie” wat helaas de levenskwaliteit van het kind niet ten goede komt. GMFCS-

score kan een maatstaf zijn voor het indelen van CP, maar de behandelende arts zou de 

mogelijkheid moeten hebben om op basis van meer criteria voldoende therapie voor te schrijven.  

Een derde bezorgdheid is de financiële situatie van de gezinnen. Ouders steken heel wat energie, 

tijd en geld in de verzorging van hun kinderen met CP. Er is niet alleen kinesitherapie, ergotherapie 

en logopedie,… sommige ouders kiezen ervoor om extra, niet erkende, vormen van therapie (NMRI, 

ABM, ABR, Tomatis, HBOT, TrainM,…) toe te voegen, juist om de ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor 

worden kosten noch moeite gespaard. Daarbij komen nog extra kosten voor hulpmiddelen en 

aanpassingen waarvoor de tegemoetkomingen ontoereikend zijn. Als hierbij dan nog extra kosten 

komen om extra beurten kinesitherapie die niet terugbetaald worden te bekostigen, is dat voor veel 

gezinnen een extra financiële druk.  

We mogen niet vergeten dat bij 75 % van de gezinnen de werksituatie veranderd is als gevolg van 

de CP-diagnose, wat een grote impact heeft op de financiële situatie van het gezin. Uit de enquête 

blijkt dat er ontevredenheid heerst op de manier waarop gezinnen met CP ondersteund worden 

vanuit de overheid, zowel op het vlak van informatie als op het vlak van financiële 

tegemoetkomingen. Het is voor veel gezinnen roeien met de riemen die ze hebben.  

Het is duidelijk dat kinesitherapie een belangrijke plaats inneemt in de behandeling van CP. We 

pleiten ervoor dat elk kind het recht heeft op maximale kansen, ongeacht van de financiële situatie 

van het gezin.  

Ouders van de CP-babbelbox 

 

 


