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Licht bewegen met loopfiets
Moeite met lopen,
naar nog te fit voor een
'ollator? De loopfiets
ciedt u itkomst. G isteren
oegonnen trainingen in

Reeuwijk.

Íamara Mourits
Reeu*+!jk

Op de parkeerplaats bij het Reeu-
wijkse Hout staat Lucy Vismans met
loopfi etsen voor volwassenen klaar
voor de eerste training. Zij geeft sinds
zor4 trainíngen in Woerden en is
door Marlies Schlingmann van Wel-
zijn Onze Zorg naar Reeuwijk ge-
haald om hier een groep te starten.
Deze donderdag is de eerste van vier
lessen. De loopÍiets is voor me4sen
die moeite hebben met lopen, maar
nog te fit zijn vooreen rollator.

,,De loopfiets is eenloophulpmid-
del", benadrukt Vismans. ]e gaat niet
sneller dan een wandelaar. ,,Het is
niet de bedoeling om het te zien als
vervanging van de Íiets", legt Vis-
mans uit.

Minderbelast
Als je zít op het zadel wordt je ge-
wicht gedragen door de fiets. Dat
voelt veel lichter tijdens het lopen en

ie komt gemakkelijker vooruit. De
benen worden wel gebruikt, maar
minderbelast. De fiets is ontwikkeld
door een longarts uit Leeuwarden die
mensen met longproblemen weer
rvilde laten bewegen.

De fiets is ook geschikt voor oude-
ren die niet meer kunnen wandelen,
door rug- of heupklachten of proble-
men met hun balans. Vismans is ook

À Lucy Vismans
legt de deelne-
mers aan de trai-
ning uit hoe de
Ioopfietsen wer-
ken.
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oefentherapeut Cesar en heeft in
haar praktijk verschillende patiënten
die baat hebben bij de loopfiets.

Er zijn vier belangstellenden op de
eerste training.,,Een mooie op-
komst", vindt Schlingmann. Voor
sommigen is het zelfs een opstap,e
naar de gewone fiets.,,Die durfclen
niet meer te Íietsen en door de trai-
ning krijgen zij weer balans en
kracht." Vandaag is er ook een dame
die hoopt ooit op de Íiets te stappen.

,,Ik heb nooit leren fietsen en ben af-
hankelijkvan mijn man en openbaar
vervoer. Het zou fijn zijn als ik straks
kan Íietsen." Stabiliteit en evenwicht
staan centraal in de training.

Via de buurtsportcoach van de ge-

meente heeft Schlingmann de les ge-
regeld: ,,Ik wil mensen weer naar
buiten krijgen. Het is belangrijk dat
ze achter de geraniums vandaan ko-
men." Een deel van de kosten wordt
vergoed, deelnemers betalen zelf z,5o
euro per les. Een loopfiets kost 495
euro.,,Sommige zorgverzekeraars
vergoeden die deels", weet Vismans.
Hoewel ze nog geen deel uitmaken
van het straatbeeld zijn de loopfiet-
sen al sinds zor3 te koop.

Belangstellenden kunnen zich nog
opgeven voor de training in Reeu-
w'ijk. Vismans: ,,Dan gaan we ge-
woon door na vier trainingen, ofwe
starten een tweede groep." Aanmel-
den kan via o6-r47zts8g.
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