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Artikel 22 – FYSIOTHERAPIE 
 

    AFDELING 10. - Fysische geneeskunde en revalidatie.  
      
    Art. 22. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming 

van geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie (O)
vereist is: 

    … 
    II. Therapeutische verstrekkingen, revalidatieverstrekkingen en 

revalidatiebehandelingen 
    … 
    b) Revalidatiebehandelingen 
    … 
"  558810 558821 Revalidatiezitting met een minimumduur van 60 minuten 

Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van 
60 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee 
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een 
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling 
meewerken en minstens twee van de volgende technieken 
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore 
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische 
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe 
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad. K 30 "

     
    "Elke zitting omvat zowel :  
      
    1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een 

kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan 
de behandeling deelnemen;  

      
    2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder 

revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij 
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, 
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."  

     
"  558014 558025 Revalidatiezitting met een minimumduur van 90 minuten 

Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van 
90 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee 
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een 
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling 
meewerken en minstens twee van de volgende technieken 
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore 
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische 
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe 
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad K 45 "

     
    "Elke zitting omvat zowel :  



      
    1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een 

kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan
de behandeling deelnemen;  

      
    2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder 

revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij 
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, 
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."  

     
"  558832 558843 Revalidatiezitting met een minimumduur van 120 minuten 

Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van 
120 minuten waarbij tijdens elke zitting ten minste twee 
bijkomende professionele zorgverleners waaronder een 
ergotherapeut of kinesitherapeut aan de behandeling 
meewerken en minstens twee van de volgende technieken 
worden toegepast : revalidatie door beweging, psychomotore 
therapie, elektrostimulatie bij motorische uitval of antalgische 
elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe 
prothesen en/of orthesen en/of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad. K 60 "

     
    "Elke zitting omvat zowel :  
      
    1) minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een 

kinesitherapeut of een ergotherapeut en een andere paramedicus, die aan 
de behandeling deelnemen;  

      
    2) de toepassing van minstens twee van de technieken waaronder 

revalidatie door beweging, psychomotore therapie, elektrostimulatie bij 
motorische uitval of antalgische elektrotherapie, mechanotherapie, 
oefeningen met externe prothesen, orthesen of complexe technische 
hulpmiddelen, hydrotherapie in zwembad."  

     
"  558994  Ambulante multidisciplinaire revalidatiezitting van minstens 

120 minuten voor een wervelzuilaandoening Ambulante 
multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van 
120 minuten voor een wervelzuilaandoening. K 60 "

     
    "De revalidatiezittingen (558994) worden verricht :  
      
    1) in geval van aspecifieke mechanische rachialgieën opgetreden sedert 

meer dan 6 weken;  
      
    2) minder dan 3 maanden na een corrigerende wervelzuilchirurgie.  
      
    De verzekering kent maximaal 36 verstrekkingen toe, verspreid over 6 

maanden. De verzekering kent evenwel 36 bijkomende verstrekkingen toe, 
verspreid over 6 maanden :  

      
    1) in geval van een nieuwe heelkundige ingreep op de wervelkolom;  
      
    2) in het raam van een socioprofessionele re-integratie, met akkoord van 

de adviserend arts."  
 
 


