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Beweeg Ku u r/Gecom bi neerde Leefstij li nterventie
niet in basispakket

Begin juli heeft minister Schippers bekend gemaakt dat het kabinet de BetreegKuur/Gecombineerde LeêfstijlintoÍventie

niet opneemt in het basispakket van de Zorgverzekeringsrivet. tlYel wil het kabinet investeren in verdere opbouw van de

infrastructuur van de BeweegKuur.

lnmiddels is bekend dat het kabinet de BeweegKuur/Gecombineerde Leebtijlintervenlie (GLl) deÍinitíef niet in het basispakket

opneemt. Minister Schippers schrijfr in haar brief van 4 juli jl. aan de Tweede Kamer:

Yanwege de budgettairc situatie heeft het kahinet verder besloten de BeweegKuur niet in het basispakket op te nemen. Daarbij

is overwogen dat het in de eerste ptaats een eigen venntwoordetijkheid van het idividu is om gezond met zíjn eigen lichaam om

te gaan."

en

"Het kabinet investeertwel in verdere opbouw van de infrastructuurvan de BeweegKuur, opdat mensen d'e vanuit de
gezoMheidszorg worden verwezen naar & BeweegKuur ook daadwerl<elÍjk aanbod kríjgen."

ZONH, de andere ROS'en en het NISB betreuren het besluit om af le zien van pakketopname- Tegelijkertijd zijn alle partijen

verheugd met de visie van de ministeÍ op netwerkvorming en de mededeling dal ze wil investeren in infrastrusturen, zoals van de

BeweegKuur en andere GLI's.

Gezien het brede draagvlak in de prakiijk, zal de GLI hoe dan ook blijven bestaan. lnvoering in het basispakket zou de allerbeste

optie zijn voor een uniform en landelijk beschikbare GLI's, maar altematbven binnen de huidige zorg- en financieringsstruc{uren

lijken mogelijk. Zo worden er gesprekken gevoerd met zorgvezekeraars over het inkoopbeleíd 2012, met gemeenten en met

landelijke partijen als het College van ZorgvezekeÍingen en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Momenteel werlqen vertegenrvoordrgers van ROS'en en NISB aan de inventarisalie van alteÍnatieve financieringsmogelijkheden.

Na de zomer dienen er concrete altêrnatieve scenario's op tafel te liggen die mêt BeweegKuur/GLl-locaties kunnen worden

besproken. Ook ZONH is verlegenwoordigd in het BeweegKuur lmpbmentatieteam. Zodra er mêer te melden is over

bovenslaande landelijke ontwikkelingen, de gevolgen voor BeweegKuur/GLl-locaties en de uitwed<ing in ons werkgebied, melden

we dat in de ZONH-nieuwsbrief.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij MyÍhe Brachel en Liliane Sinke, prqiectleiders, via m.brachel@:olth,nl

{mailto;n.bracLel@zqrh.ln!} of .1.$in.k9@ï.o$h"nJ {q}qltaif.$lrihe@z$r-lir,jli} oí vía 072 5414600.
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