Accreditatiecommissie Pro-Q-Kine vzw
Standpunt bepaalde therapieën/ technieken
ABC

Overzicht beslissingen van de Accreditatiecommissie van Pro-Q-Kine vzw rond
bepaalde therapieën/ technieken
Accreditatie wordt verleend per kalenderjaar. Dit houdt in dat, naargelang de evolutie van de
wetenschappelijke bevindingen, toekomstige accreditatie steeds herzien kan worden.
Onderstaande lijst werd opgesteld door de accreditatiecommissie van Pro-Q-Kine vzw met het oog
op transparantie betreffende haar standpunten rond het al dan niet accrediteren van
navormingsactiviteiten rond therapieën of technieken. Deze lijst is niet limitatief en onderhevig aan
wijzigingen, naargelang de evolutie van de wetenschappelijke bevindingen rond deze en andere
thema’s.
Accreditatieaanvragen worden getoetst aan volgende criteria:
•
•
•
•

Kan de inhoud van de navormingsactiviteit ondergebracht worden onder één van de vier
pijlers die de basis vormen voor de kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie?
Is het onderwerp van de navormingsactiviteit wetenschappelijk onderbouwd? (EBM/EBP)
Is het onderwerp van de navormingsactiviteit opgenomen in het curriculum van de
basisopleiding kinesitherapie of in het curriculum van een specialisatiejaar?
Valt de therapie en/of techniek die aangeboden wordt in de navormingsactiviteit onder het
beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut in België?

Er worden geen opleidingen geaccrediteerd die verwijzen naar een concept met een eigennaam
wanneer het concept niet met die eigennaam in de peer reviewed literatuur is gekend.

Acupunctuur
Acupunctuur past niet binnen het domein van de kinesitherapeut omdat acupunctuur niet wordt
geplaatst binnen het theoretisch kader zoals dat in het beroeps- en competentieprofiel van de
kinesitherapeut wordt omschreven.
Aromatherapie
Aromatherapie valt niet onder het beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut in België.
Bovendien is er geen of te weinig wetenschappelijke evidentie om deze therapie te onderbouwen.
B-E-St apparatuur – totaal therapie
t apparatuur past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De theoretische westerse rationale
waar de therapie op is gebaseerd kan niet worden geplaatst binnen het beroeps- en
competentieprofiel. Bovendien ontbreekt de evidentie voor het effect binnen het domein voor de
kinesitherapie. De therapie kan niet worden geplaatst in een toetsbaar kinesitherapeutisch
behandelplan en wordt niet aangemerkt als een verrichting binnen de kinesitherapie.
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Bowentherapie

Bowentherapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie, op basis van de volgende
argumenten:
•
•

•

er is geen evidentie;
de behandeling druist in tegen het beroepspecifieke handelen zoals beschreven in het
beroeps- en competentieprofiel. Methodisch handelen is onmogelijk onder andere vanwege
ontbreken van een probleemstelling;
er is geen rationale.

Chiropractie
Chiropractie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De theoretische rationale die ten
grondslag ligt aan chiropractie, is niet congruent met het theoretisch kader zoals dat is vastgelegd in
het beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut.
Cranio sacraal therapie
Cranio sacraal therapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. Het hypothetische
theoretische verklaringsmodel van cranio sacraal therapie berust voor het grootste deel niet op
erkende westerse fundamentele wetenschappen als anatomie en fysiologie. De redeneringen en
andere theoretische verbanden die wel op basis van deze wetenschappen worden gemaakt zijn
hypothetisch, louter speculatief en oncontroleerbaar. Tot dusverre worden deze redeneringen en
veronderstelde verbanden ook in onvoldoende mate objectiveerbaar gemaakt. Ook doet men, althans
van buitenaf waarneembaar, onvoldoende moeite om de veronderstelde verbanden toetsbaar te
maken. Bovendien is er voor de veronderstelde effecten van de gepleegde interventies onvoldoende
externe evidentie op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Dierkinesitherapie
Dierkinesitherapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie.
Het beroeps- en competentieprofiel beperkt zich tot het menselijk bewegen. Dit profiel is niet te
vertalen naar dieren, omdat er beelden over mensen en menselijk lijden aan ten grondslag liggen.
Dry needling
Zolang er geen wettelijk kader bestaat voor dry needling binnen het beroeps- en competentieprofiel
van de kinesitherapeut, kan de accreditatiecommissie aanvragen voor navormingsactiviteiten over dry
needling niet goedkeuren.
Echografie
Opleidingen met commercieel doel kunnen niet geaccrediteerd worden. Enkel opleidingen die
kinesitherapeuten bijscholen binnen hun praktisch beroepsveld zullen worden geaccrediteerd.
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Fasciatherapie

Navormingsactiviteiten over fasciatherapie worden niet meer geaccrediteerd om volgende redenen:
•

Het wordt niet gegeven in de reguliere opleidingen; het kan dus geen navorming zijn die
aansluit op opgedane competenties in de opleiding tot kinesitherapeut.

•

De website van de Federale Raad voor de Kinesitherapie vermeldt het advies van de
wetenschappelijke commissie om fasciatherapie niet te erkennen als bijzondere
bekwaamheid.
(http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/avis_2017_06_f
asciatherapie.pdf)

•

Er is op dit ogenblik weinig tot geen evidentie van voldoende hoog niveau.

GDS
De methode Godelieve Struyf (GDS) past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De methode
maakt geen deel uit van de basisopleiding of vervolgopleiding in de kinesitherapie. Er is op dit ogenblik
weinig tot geen wetenschappelijke evidentie van voldoende hoog niveau. De methode leunt te sterk
aan bij de osteopathie.
Hypnose
Hypnose wordt niet onderwezen in de opleiding; voorlopig behoort het nog niet tot het
competentieprofiel van de kinesitherapeut. Er bestaat tot op heden weinig wetenschappelijke
evidentie op vlak van hypnose binnen de kinesitherapie.
Manuele neurotherapie
Manuele neurotherapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De therapie maakt geen
deel uit van de basisopleiding of vervolgopleiding in de kinesitherapie. Er is op dit ogenblik weinig tot
geen wetenschappelijke evidentie van voldoende hoog niveau. Manuele neurotherapie valt niet
binnen het beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut.
Methode Bullinger
De methode Bullinger op zichzelf kan niet geaccrediteerd worden omdat het vandaag ontbreekt aan
recent wetenschappelijk onderzoek die de wetenschappelijke evidentie van de methode onderbouwt.
Méthode de Gasquet
Deze methode kan niet worden geaccrediteerd: het ontbreekt vandaag aan recent wetenschappelijk
onderzoek die de wetenschappelijke evidentie van de methode onderbouwt.
Methode Hendrickx
De methode Hendrickx op zichzelf kan niet geaccrediteerd worden omdat het vandaag ontbreekt aan
recent wetenschappelijk onderzoek die de wetenschappelijke evidentie van de methode onderbouwt.
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Methode Mesker
Deze methode kan niet worden geaccrediteerd: het ontbreekt vandaag aan recent wetenschappelijk
onderzoek die de wetenschappelijke evidentie van de methode onderbouwt.
Methode Sohier
De methode Sohier op zichzelf kan niet geaccrediteerd worden omdat het vandaag ontbreekt aan
recent wetenschappelijk onderzoek die de wetenschappelijke evidentie van de methode onderbouwt.
Nutritherapie
Een cursus nutritherapie kan niet worden geaccrediteerd: nutritherapie valt niet onder het beroepsen competentieprofiel van de kinesitherapeut in België. Een informatiesessie (max. 7u) over dit
onderwerp kan wel geaccrediteerd worden.
Orthokinesie
Orthokinesie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De therapie maakt geen deel uit
van de basisopleiding of vervolgopleiding in de kinesitherapie. Er is op dit ogenblik weinig tot geen
wetenschappelijke evidentie van voldoende hoog niveau. Orthokinesie valt niet binnen het beroepsen competentieprofiel van de kinesitherapeut.
Osteopathie
Osteopathie past niet binnen het domein van de kinesitherapie.
Het hypothetische theoretische verklaringsmodel van osteopathie berust op erkende westerse
fundamentele wetenschappen als anatomie en fysiologie. Sommige basale hypothesen en
redeneringen van deze beroepsgroep berusten echter voor een deel op louter speculatieve
theoretische verbanden. Tot dusverre worden deze redeneringen en veronderstelde verbanden ook
in onvoldoende mate objectiveerbaar gemaakt. Bovendien is er voor de veronderstelde effecten van
de gepleegde interventies onvoldoende externe evidentie op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Physio Acoustic Sound therapie
Physio Acoustic Sound therapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De theoretische
westerse rationale waar de therapie op is gebaseerd kan niet worden geplaatst binnen het
beroepsprofiel. Bovendien ontbreekt de evidentie voor het effect binnen het domein voor de
kinesitherapie. De therapie kan niet worden geplaatst in een toetsbaar kinesitherapeutisch
behandelplan en wordt niet aangemerkt als een verrichting binnen de kinesitherapie.
Relaxatietechnieken en bewegingstherapie:
Tai Chi – yoga – sofrologie - mindfulness
Bepaalde bewegingsvormen zoals deze die worden gebruikt in de Tai Chi of yoga passen binnen het
domein van de kinesitherapie, mits ze zijn ingebed in het theoretisch kader zoals vastgelegd in het
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beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut en het daarbij horende beroep specifieke
handelen. Hetzelfde geldt voor de relaxatietechnieken die gebruikt worden in de sofrologie en
mindfulness.
Technieken zoals Tai Chi en yoga zijn op zich geen kinesitherapie.
Spierkettingen volgens Busquet
De methode spierkettingen Busquet past niet binnen het domein van de kinesitherapie. De methode
maakt geen deel uit van de basisopleiding of vervolgopleiding in de kinesitherapie. Er is op dit
ogenblik weinig tot geen wetenschappelijke evidentie van enig niveau. De methode leunt te sterk
aan bij de osteopathie.
Voetreflexotherapie
Voetreflexotherapie past niet binnen het domein van de kinesitherapie. Deze therapie berust niet op
een theoretische westerse rationale.
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