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Inleiding
Uitgaande van het gegeven dat de BeweegKuur/GLI geen verzekerde zorg wordt m.i.v. 2011
hebben ROS’en in 2011 met locaties gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk
elementen van de BK/GLI te continueren.
Begin december 2011 is een inventarisatie gedaan onder de ROS’en van hun verwachtingen
t.a.v. de continuïteit in 2012.
Uit de reacties valt op te maken dat veel locaties nog zoekende zijn, en/of in afwachting van
besluitvorming bij mogelijke financiers. Deze notitie geeft een overzicht van de uitkomsten
van de inventarisatie. Het is aan te bevelen een dergelijke inventarisatie in 2012 te herhalen.
De BK/GLI in 2012
Circa 30% van de BK-locaties wil doorgaan met de BeweegKuur. Van de locaties die nu een
andere GLI of de BK aanbieden wil 42% doorgaan. Nog niet al deze locaties hebben hun
financiering voor 2012 rond. Mogelijkheden voor financiering worden gezocht in: keten
diabetes en/of CVRM, polis collectieve minima (Den haag en Doetinchem), 2e lijns GGZ
DBC, WMO en combinaties van financiering (basispakket, Preventiekracht, impulsregeling
BK. Ketenaanpak diabetes en lokale subsidies.) Voor zover bekend bij de ROS’en zijn er
geen zorggroepen die in 2012 de GLI aanbieden.
120 BK/GLI-locaties continueren de opgebouwde samenwerking tussen zorgverleners; circa
129 continueren de samenwerking met sport- en beweegaanbieders.
Daar waar gemeenten delen van de GLI financieren richt dit zich op m.n. op het creëren van
randvoorwaarden: onderhoud netwerken, sociale kaart, sportmakelaar/
combinatiefunctionaris.
Bouwen van netwerken
Bij de inventarisatie van november 2011 geven aan 19 ROS’en dat de samenwerking met
regionale partners in 2012 wordt gecontinueerd. Bij 1 ROS is dit nog een punt van
bespreking met de partners.
Conclusie
Algemeen beeld is dat de intentie is de samenwerking op locaties tussen zorgverleners
onderling en met sport- en beweegaanbieders te continueren. Of men daadwerkelijk een GLI
kan blijven aanbieden hangt af van de gevonden financiering. Veel daarvan zal in 2012
duidelijk moeten worden.
De regionale samenwerking tussen GGD-en, Sportraden en ROS’en bestendigt zich in
structurele samenwerkingsrelaties.
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