Het Nieuwsblad Online

pagina 1 van 2

'Belangrijke stap voor de sector' - 21/02/2009

KOEKELARE Kinesisten mogen
acupunctuur uitoefenen
in hun praktijk. Tot die
conclusie kwam een
rechter uit Turnhout na
een klacht van de Orde
van Geneesheren.
Volgens Peter
Vanoverbeke, zelf
kinesitherapeut én
acupuncturist, is dit een geruststelling voor de sector.

Een rechter uit Turnhout heeft een kinesitherapeut vrijgesproken
van onwettige uitoefening van de geneeskunde. De Provinciale
Geneeskundige Commissie had een klacht ingediend omdat de
man deelnam aan een open dag van acupuncturisten. Ze vond dat
de kinesist de wet had overtreden omdat hij niet over het diploma
van arts beschikte.
Kinesitherapeut Peter Vanoverbeke (43) spreekt over een
belangrijke uitspraak voor de sector. De Koekelarenaar oefent
zelf in zijn praktijk acupunctuur uit. 'Sinds de wet-Colla van 1999
mogen niet-artsen acupunctuur beoefenen. De wet werd
goedgekeurd, maar de uitvoeringsbesluiten werden nooit gestemd
doordat toenmalig minister van Volksgezondheid Marcel Colla
wat later ontslag nam tijdens de dioxinecrisis. Tien jaar later is er
nog steeds niets veranderd, waardoor onze sector eigenlijk in een
soort vacuüm leeft', vertelt Peter.
De Koekelarenaar is al jaren gefascineerd door de Chinese
cultuur. Hij volgde verschillende opleidingen in China, trouwde
met de Chinese Geng Hong met wie hij twee zoontjes Julian en
Milo heeft, en behaalde in 2006 zijn einddiploma van
acupuncturist.
'Het pluspunt van acupunctuur is dat het geen bijwerkingen heeft
voor de patiënt. Dat is een algemeen kenmerk van de traditionele
Chinese geneeskunde in vergelijking met de Westerse
geneeskunde. Bovendien is het voor de overheden heel
goedkoop, want naalden kosten een pak minder dan pillen. In
mijn praktijk probeer ik een goede mix te vinden van Westerse
kinesitherapie en acupunctuur. Oost en West worden hier één',
vertelt Peter, die de recente uitspraak van de rechtbank een
belangrijke stap voorwaarts noemt. 'Het is de eerste keer dat een
rechter uitspraak doet in dit dossier. Voor de sector is dit een
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belangrijke evolutie. Hopelijk schakelt de politiek nu over naar
een verhoogde versnelling en worden de uitvoeringsbesluiten
gestemd, zodat we uit dit vacuüm kunnen treden', besluit
Vanoverbeke.

Dominique Jauquet
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