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PILOT Beek start proef met twaalf zorgpartners

Project voor
sporten met
beperkingen
door Ronald Colée
BEEK – De gemeente Beek is een

proef begonnen met sportzorgprogramma’s. Bedoeld om mensen met gezondheidsproblemen
of een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking meer
te laten bewegen en daar waar
mogelijk te laten integreren binnen de reguliere verenigingen.
Daartoe wordt morgen een overeenkomst ondertekend met twaalf
zorgpartners, waaronder de GGD
Zuid-Limburg en Adelante.
De wethouders Maurice Wierikx
(BBB-NDB, sport) en Thijs van Es
(BBB-NDB, zorg) denken met deze
collectieve voorzieningen een antwoord te hebben op wijzigingen in
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de kantelingen in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Wierikx:
„Het zal steeds moeilijker worden
individuele zorg bekostigd te krijgen. Terwijl de rijksoverheid verlangt dat lokale overheden met
minder geld steeds meer taken
overnemen.”
De proef spitst zich toe op drie
sportzorgprogramma’s. Het eerste
- Gezond Sporten - is bedoeld voor
mensen met gezondheidsproblemen als diabetes of hart- en vaatziekten, die na een ziekte of revalidatie weer willen gaan sporten. Dit
gaat gebeuren onder leiding van
een fysiotherapeut. Het tweede programma - Aangepast Sporten - zal
worden ingevuld door zorgaanbieders en richt zich op mensen met
een lichamelijke, verstandelijke
en/of psychische beperking, die al

dan niet in combinatie met dagbestedingsactiviteiten gaan sporten in
samenwerking met sportverenigingen en vrijwilligers. Het derde
sportzorgprogramma - Samen Sporten - zal zich erop richten om mensen als lid onder te brengen bij reguliere verenigingen.
Van Es: „Het is niet allemaal
nieuw wat we gaan doen. Zo laat
SGL al cliënten sporten bij De Haamen. Alleen willen we het nu gestructureerder aanpakken en de
doelgroepen vergroten.”
De proef in de gemeente Beek
wordt in eerste instantie bekostigd
door de provincie en de vier gemeenten in de regio Westelijke
Mijnstreek. Daarnaast stellen de
twaalf zorgpartners mensen, materieel en kennis beschikbaar. Toch is
het volgens Wierikx de bedoeling
dat zij, als de proef slaagt, ook in financiële zin hun steentje gaan bijdragen. Volgens hem is het nu alleen nog wachten op de zorgverzekeraars die overstag moeten gaan.
„Zij staan nog niet te trappelen om
hieraan mee te werken, omdat hun
kerntaak op dit moment nog bestaat uit het vergóeden van zorg,
terwijl deze programma’s gericht
zijn op het voorkómen ervan. Maar
als het eerste schaap over de dam
is, en als dankzij besparingen de
premie wordt bijgesteld, volgen er
meer. Daarvan ben ik overtuigd.”

“

Rijksoverheid wil dat we
met minder geld steeds
meer taken overnemen.
Wethouder Maurice Wierikx

