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Bijlage 1  

Subsidie aanvraag incidentele subsidie 2022 

Gemeente Weert 
 

 

Datum:    

6 december 2021 

Voorbereid door:   

Vitaal Thuis/  manager dienst Behandeling & Begeleiding 

 
Land van Horne vraagt subsidie aan (in totaal een bedrag van €15.000, =) voor de uitvoering 
van de volgende 2 programma’s: 
 

1. Vitaal met dementie 
2. Cursus Gezond Ouder Worden 

 
1. Programma Vitaal met Dementie  
De doelgroep van het programma Vitaal met Dementie zijn mensen die onlangs de diagnose 
dementie hebben gekregen én hun partners/mantelzorgers. Tijdens de cursus wordt er in 12 
bijeenkomsten veel inhoudelijke en praktische informatie gegeven, en gaan mensen actief 
aan de slag met oefeningen en thuiswerk.  
Om de verwachtingen te peilen en om te beoordelen of de deelnemer met dementie in staat 
is om de cursus te volgen, plannen wij vooraf een intakegesprek.  
  
Het programma is opgedeeld in enkele onderdelen:  

• Inhoudelijke informatie over dementie wordt gevolgd in 4 bijeenkomsten. 
Aan bod komen: wat is dementie, zichtbare en onzichtbare gevolgen, hoe ga je om 
met dementie, welke hulp kun je inzetten, wat is het belang van goede voeding en 
beweging en hoe zit het met de belasting/belastbaarheid.  
De diverse disciplines van Vitaal Thuis verzorgen deze informatie. 
 

• Het PPEP4ALL programma wordt gevolgd in 8 bijeenkomsten.  
PPEP4ALL is een zelfmanagement cursus waarin de deelnemers leren beter om te 
gaan met hun ziekte of die van hun partner. Het programma wordt in twee groepen 
gegeven, één groep voor de mantelzorgers en één groep voor de deelnemers met 
dementie. Er komen onderwerpen als zelfevaluatie, stress en het omgaan met stress, 
ontspannende activiteiten, sociaal netwerk/sociale competenties en 
gezondheidsbevordering aan bod. Deelnemers zullen hierin actief gaan deelnemen, 
middels oefeningen en het uitwisselen van ervaringen.   

• Diverse malen, ongeveer vijf keer, wordt er aansluitend een gezamenlijk 
beweegmoment ingepland. Het belang van bewegen wordt hierbij benadrukt, maar 
het is vooral een ontspannende afsluiting van de bijeenkomsten. De deelnemers 
kunnen elkaar zo in een ontspannen sfeer leren kennen.  
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• Naast de oefeningen en informatie voorziening is ruimte voor lotgenotencontact.  

Deze cursus zorgt er mede voor dat cliënten weten waar ze terecht kunnen voor hulp, ook in 
een vroeg stadium waarin ze geconfronteerd worden met de diagnose dementie. Ze zijn 
hierdoor al vroeg in beeld bij de zorgorganisatie (behandelaren) waardoor we indien nodig 
vroegtijdig (multidisciplinaire) inzet kunnen leveren om ervoor te zorgen dat de juiste 
hulpverlening wordt ingezet voor zowel cliënt als mantelzorger waardoor een verhuizing 
naar een zorgcentrum (Wlz) of intensieve WMO inzet uitgesteld kunnen worden.  
 
De huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen en de 
casemanagers dementie zijn de verwijzers.  
Het programma gaat 4 keer per jaar van start.  
Er is plaats voor 14 deelnemers (per keer): 7 cliënten met hun mantelzorger.  
 
Kosteninzicht 
 

Omschrijving Kosten 

Map fitprogramma incl. 
inhoud en schrijfmateriaal  

€ 200  

Lesmateriaal pepp4all  
(werkboeken voor de cliënt en mantelzorger)  

€ 300  

Informatiebrieven maken/sturen  € 40  
Docentschap eigen medewerkers  € 2150   

Huur ruimte   € 900  
Koffie en thee (+ gebak)   € 300  

Kosten PR  € 75 
Uitrijkaartjes parkeren   € 250 

TOTAAL  € 4215,- 

 
De kosten per programma bedragen €4.215,-. 
De kosten voor de uitvoering van 4 programma’s op jaarbasis bedragen: €16.860,- 
 

2. Cursus Gezond Ouder Worden 
Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer en het liefst willen we deze 
levensjaren ook in goede gezondheid doorbrengen. De ziekten die op oudere leeftijd 
het grootste verlies aan gezonde levensjaren veroorzaken zijn hart- en vaatziekten, artrose 
en diabetes, ziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Op dit moment wordt zelfs 
geschat dat 75% van deze chronische ziekten het gevolg zijn van onze leefstijl. Maar het gaat 
bij gezond ouder worden niet alleen om het voorkómen en uitstellen van ziekten, maar 
vooral ook om het voorkómen en terugdringen van beperkingen in het functioneren en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit van leven. Inzetten 
op preventie bij ouderen kan ertoe bijdragen dat problemen uitblijven of verminderen en de 
eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt. Ook op oudere leeftijd is er winst te boeken 
op levensverwachting en kwaliteit van leven.  
  
Dit sluit ook aan bij het concept van positieve gezondheid, dat in 2012 door Machteld Huber 
werd geïntroduceerd en momenteel op steeds meer plekken in zorg en welzijn bekend raakt. 
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In dit concept wordt gezondheid niet gezien als af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het 
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te 
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  
‘Gezondheidswelzijn’ van de persoon wordt hierbij in 6 gezondheidsdimensies beschreven:   

• Lichaamsfuncties:                               
medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, 
energie  

• Mentaal welbevinden:                        
cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel 
controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht  

• Spiritueel/existentieel welbevinden:  
zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, 
acceptatie  

• Kwaliteit van leven:                            
kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, 
lekker in je vel zitten, levenslust, balans  

• Sociaal maatschappelijke participatie:  
sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, 
geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk  

• Dagelijks functioneren:                       
basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, 
werkvermogen, Health literacy  
 

Met de huidige multidisciplinaire opzet van de preventiecursus kunnen we op elk van 
bovenstaande dimensies bijdragen aan het gezondheidswelzijn van de deelnemers. Elke 
bijeenkomst heeft een trainer die inhoudelijk deskundig is op het onderwerp van die 
bijeenkomst (bv. de specialist ouderengeneeskunde, de ergotherapeut, de psycholoog e.a.).  
 
Uiteindelijk willen we bereiken dat deelnemers aan het programma zich meer bewust 
worden van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van o.a. leefstijl zodat ze bewogen 
worden om gezonde keuzes te maken en deze te integreren in hun dagelijkse leven en 
routines en dat het hen lukt om daadwerkelijk hun leefstijl duurzaam te veranderen.  
Alle partijen ‘bewegen’ om de maatschappelijk opgave van de zorgkloof1 het hoofd te bieden 
Eenzelfde beweging geldt voor alle burgers die gestimuleerd worden meer eigen 
verantwoordelijkheid te nemen in het proces van ouder worden. Daar willen we hen, vanuit 
onze expertise, graag in ondersteunen / begeleiden.  
Enerzijds doen we dit door tijdens de bijeenkomsten in te steken op educatie en 
bewustwording door actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder 
worden te delen. Anderzijds ook door een eerste aanzet te geven tot daadwerkelijke 
gedragsverandering door tijdens de bijeenkomsten ook aandacht te hebben voor actieve 
verandering.  
 

De cursus gaat 4 keer per jaar van start en iedere cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. 
Gemiddeld zijn 10 deelnemers per groep betrokken. 

 
1 Zorgkloof (kort gezegd): toename aantal zorgvragers en afname geschoold zorg personeel. 
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Enkele onderdelen in de cursus zijn in samenwerking met de mantelzorgondersteuner van 
Punt Welzijn en met de Wmo-regisseur van de gemeente Weert, ingevuld. 
 

Kosteninzicht 
(gebaseerd op een groepsgrootte van 10 deelnemers) 

Omschrijving Kosten 

Bijstellen / update programma en materialen €200,- 
Mappen preventieprogramma incl. inhoud en 

schrijfmateriaal 
€200,- 

Informatiebrieven maken/sturen €40,- 
Docentschap eigen medewerkers  

(3,5 uur inzet per professional/docent)  
€1.730,- 

Huur ruimte €31,80 per uur €500,- 
Koffie en thee (+ gebak) € 3,50 €280,- 

Kosten PR €75,- 
Uitrijkaartjes parkeren €2,90  

(alle deelnemers met de auto) 
€230,- 

TOTAAL €3.255,- 
 

Indien we in aanmerking komen voor de subsidie door de gemeente Weert dan kunnen we 
daadwerkelijk een bredere doelgroep bereiken en de beide programma’s in 2022 vier keer 
uitvoeren. 
 




