Kinesitherapeut

Kinesitherapeut !
...en wat nu?

Check-list

om te starten als kinesitherapeut
Start-up Kinesitherapeut
1. Ik heb mijn voorlopig diploma ontvangen.
2. Ik heb mijn beroepstitel aangevraagd aan het Vlaamse Gewest.
Ik deed dit rechtstreeks of via mijn onderwijsinstelling (universiteit). Ik heb ook
aangekruist dat ik wens dat mijn gegevens worden doorgegeven aan het RIZIV.
3. Ik heb mijn erkenning van het Gewest en mijn visum van de FOD
Volksgezondheid ontvangen.
4. Ik heb mijn RIZIV-nummer ontvangen.
5. Ik heb een verzekering beroepsaansprakelijkheid voor kinesitherapeuten
afgesloten, GRATIS TOT EN MET 31/12/2023, via Curalia.
6. Ik heb mijn RIZIV-contract onderschreven bij Curalia.
7. Ik ben in orde met de mutualiteit via Curalia.
8. Als zelfstandige heb ik Curalia gevraagd mij aan te sluiten bij een Sociale
Verzekeringskas voor Zelfstandigen en me in te schrijven bij de Kruispuntbank
voor ondernemingen.
9. Ik heb me ingeschreven bij de VDAB - Actiris.
10. Ik heb mij lid gemaakt bij Axxon (beroepsvereniging).
11. Ik open mijn kabinet.

Verschillende verzekeringen
1. Ik woon niet meer op het domicilieadres van mijn ouders en heb bij Curalia een
brandverzekering voor mijn nieuwe verblijfplaats afgesloten, waardoor ik geniet van
een gratis BA Gezin gedurende één jaar.
2. Ik koop een nieuwe wagen op mijn naam en heb bij Curalia volgende
verzekeringen onderschreven:
- een verzekering BA wagen waardoor ik geniet van een gratis
rechtsbijstandverzekering gedurende één jaar.
- een omniumverzekering.
3. Als zelfstandige heb ik een verzekering gewaarborgd inkomen KINERISK
onderschreven om een vervangingsinkomen te bekomen
bij invaliditeit door ziekte of ongeval.
4. Ik open mijn eigen kabinet en onderschrijf bij Curalia:
- een brandverzekering.
- een schuldsaldoverzekering om mijn professionele lening te dekken.

meer info?
www.ikbenkine.be

Bezoek ons op Facebook
start@curalia
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Nuttige nummers
Vlaanderen - Agentschap Zorg & Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33 Ellipsegebouw - 1030 Brussel
02/553.35.00 – erkenning zorgberoepen: tel. 1700 (elke werkdag tussen 9u – 19u)
www.zorg-en-gezondheid.be
Aangepaste dienstverlening tijdens coronacrisis – erkenning zorgberoepen via het e-loket:
www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket-voor-zorgberoepen (inloggen met uw e-id met pincode en een kaartlezer)

RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging
Afdeling Kinesitherapeuten
Guffenslaan 33 - 3500 Hasselt
Call center 02/739.74.79 bereikbaar:
- maandag en donderdag van 13 tot 16u
- dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12u
Ter info: gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep.
kinenl@riziv-inami.fgov.be | www.riziv.be
CURALIA
Expert Verzekeringen en Pensioen voor alle zorgberoepen
Tweekerkenstraat 33 - 1000 Brussel
02/735.80.55 | info@curalia.be | www.curalia.be
www.ikbenkine.be | Facebook:start@curalia
AXXON: Physical therapy in Belgium
Beroepsvereniging Kinesitherapeuten
Hoofdzetel: Imperiastraat 16 - 1930 Zaventem
Adres infopunt: Beatrijslaan 39 - 2050 Antwerpen
Axxon infopunt: 02/709.70.80 (maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 16u, behalve woensdag van 9u tot 12u)
info.nl@axxon.be | www.axxon.be
XERIUS
Sociale Kas
Startersservice: tel 078/48.47.77 (ma-dond: 8u-17u / vrijdag tot 12u) - e-mail: ondernemen@xerius.be
info@xerius.be | www.xerius.be
VDAB Actiris
Vlaanderen: VDAB
Tel : 0800/30.700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) | info@vdab.be
Online inschrijven via www.vdab.be
VDAB dienst in je buurt online via www.vdab.be/contact (u kan er voorlopig enkel terecht op uitnodiging)
BRUSSEL: ACTIRIS
Contact center: 0800 35 123 (van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u30)
www.actiris.be
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