WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanvraag Racerunner
Inleidend
Onderstaand document kan gebruikt worden bij het (succesvol) aanvragen van een racerunner via
WMO. De algemene tekst kan gebruikt worden en naar behoeven worden aangepast.
Voorwaarden voor de WMO aanvraag van een racerunner
• De racerunner valt binnen de WMO als maatwerkvoorziening, als deze voor een langere periode
gebruikt gaat worden (het langdurig gebruik moet worden benadrukt omdat deze anders kan
worden afgewezen, en u naar de zorgverzekering wordt doorgestuurd).
• De racerunner is voor de WMO een nieuw en nog vrij onbekend product. Dit leidt in
verschillende gemeenten tot een verschillende aanpak. In sommige gemeenten is de WMO-regel
dat een racerunner geen vervoersmiddel is. Een rolstoel en driewielfiets (tandem, e.d.) zijn dit
wel. Een sportrolstoel wordt wel vergoed, maar een racerunner in dit geval in principe niet.
• De racerunner kan daarom het beste worden aangemerkt als ‘sportrolstoel’.
• De aanvrager moet in staat zijn om deel te nemen aan atletiek/sport, en moet dit in de praktijk
ook doen.
• De aanvrager moet daarom lid zijn van een sportclubje of sportvereniging.
• n.b. Dit kan een probleem vormen gedurende de periode van aanvragen. Echter; VUmc heeft
eigen racerunners in bezit en kan tijdelijke racerunners bij een atletiekvereniging en in sommige
gevallen thuis in bruikleen geven. Daarnaast geven een aantal atletiekverenigingen aan dat zij
gedurende de aanvraag van de racerunner hier een bijdrage in willen/kunnen leveren en de
aanvrager pas al betalend lid opnemen in de administratie als deze daadwerkelijk kan gaan
participeren.
• Indien sporten bij een vereniging niet mogelijk is, of wanneer de racerunner als extra hulpmiddel
wordt aangevraagd is het belangrijk om goed te benadrukken dat het gaat om een
driewielloopfiets die de dagelijkse participatie met anderen vergroot (makkelijker dan met
bijvoorbeeld een rollator). Op het moment dat WMO de racerunner als loophulpmiddel
beschouwd is de kans groot dat deze wordt afgewezen omdat deze dan door de zorgverzekeraar
verstrekt moet worden. De zorgverzekering vergoedt slecht één hulpmiddel.

Algemene informatie WMO aanvraag
Iedere WMO- voorziening aanvraag gaat via de inwonende gemeente en kunt u dit zelf of via een
gemachtigde (bijvoorbeeld een juridisch adviseur) doen. Bij een verzoek om een racerunner stelt de
gemeente een onderzoek naar de persoonlijke situatie in. Het gemeentelijk loket of de helpdesk kan
toelichten op welke wijze een aanvraag precies moet worden gedaan.
Algemene WMO informatie is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-enantwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
Naast algemene informatie als BSN, Adresgegevens en de contact persoon: wettelijk
vertegenwoordiger, zal de aanvraag via MO ook medische inhoudelijk gekeurd worden. Deze keuring
en inhoudelijke vragen verschillen per aanvrager en wordt door een onafhankelijk sociaal medisch

adviseur uitgevoerd. Dit onderzoek moet in ieder geval binnen zes weken na aanvraag worden
gedaan.
Wat is de reden van de aanvraag? Wat is uw probleem
Onderstaande tekst kan gebruikt worden bij de aanvraag van de racerunner:
(Naam aanvrager) wil gaan sporten. Om te kunnen sporten heeft hij/zij een hulpmiddel nodig.
Door middel van de racerunner wordt sportparticipatie voor (naam aanvrager) mogelijk binnen de
atletieksport.
De racerunner is een soort loopstoel ook wel driewielfiets genoemd zonder pedalen en met een
borststeun. De sporter kan zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.
In het dagelijks leven maakt (naam aanvrager) vanwege (noem lichamelijke beperking) gebruik
Van een (rollator/ rolstoel) voor de mobiliteit.
De racerunner geeft (naam aanvrager) de mogelijkheid om te sporten in zowel verenigingsverband
(bij de sportvereniging of sportclub) als in de eigen omgeving (eigen training, buiten spelen etc.) en
vergroot hiermee zijn/haar participatie binnen de samenleving substantieel.
Onderzoek naar het gebruik van de racerunner toont aan dat deze een daadwerkelijke bijdrage kan
leveren aan het onderhouden of verbeteren van de algehele conditie en hiermee bijdraagt aan het
hebben van een gezonde leefstijl (Bolster, Dallmeijer, , de Wolf, van Schie, 2014).
(indien al een sportrolstoel in het bezit is):
De racerunner is een nodige aanvulling op de sportparticipatie van (naam aanvrager) omdat deze in
het dagelijks leven voor meer beweging kan zorgen en een sedentaire leefstijl kan voorkomen.
Buitenspelen met kinderen in de buurt wordt met de racerunner bijvoorbeeld mogelijk omdat
makkelijk hogere snelheden kunnen worden gehaald. ‘Meespelen’ met andere kinderen is hierdoor
een haalbare kaart.
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