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We zijn pas halverwege de maand oktober maar vanwege de vele ontwikkelingen toch een 

nieuwsbrief om jullie weer even bij te praten. 

 

Contractering via zorggroepen (herhaald bericht) 
Zorgverzekeraars hebben de plicht om de GLI aan te bieden aan hun verzekerden, zij zullen in eerste 

instantie aan die plicht proberen te voldoen door te contracteren via een zorggroep. Deze 

zorggroepen hadden voor half september moeten aangeven of ze deze contractonderhandelingen 

wilden gaan voeren en dat is zeker niet in alle regio’s gebeurd. Mocht je nog niet je interesse om het 

CooL-programma te gaan uitvoeren kenbaar hebben gemaakt aan jouw zorggroep dan adviseren we 

je dat alsnog te doen, ook al is de officiële termijn verstreken. Zorgverzekeraars hebben er alle 

belang bij om zoveel mogelijk zorggroepen aan te laten sluiten dus het loont de moeite om ook jouw 

zorggroep nog aan te laten haken.  

Mocht je nog niet weten welke zorggroep er in jouw regio zit dan kan je kijken op het 

overzichtskaartje onderaan de website van InEen (www.ineen.nl) of je kan zoeken in het AGB-

register. Ga hiervoor naar www.agbcode.nl  

• Kies voor het tabblad ‘zoeken in AGB-register’ en  

• druk op de button ‘zoeken in het AGB-register’.  

• Vervolgens klik je bij zorgpartijtype de optie ‘onderneming/vestiging’ aan,  

• bij AGB code ‘begint met’ de code ‘53’ en  

• bij plaats de naam van een grote stad bij jou in de buurt.  

 

Vergelijking CooL-Beweegkuur-SLIMMER 
Nicole heeft een heel handig overzicht gemaakt waarin de drie GLI’s onderling worden vergeleken 

zodat in een oogopslag de verschillen en de overeenkomsten duidelijk worden. Dit overzicht kan je 

vinden op onze website (https://www.leefstijlinterventies.nl/de-gecombineerde-leefstijl-interventie-

gli/). 
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Gezocht: leefstijlcoaches regio Velp/Gelderland. 
Op 20 november van 15-17u organiseert de Zorggroep Arnhem e.o. een informatiebijeenkomst voor 
GLI-geïnteresseerden. Ze willen graag de erkende GLI-programma’s de kans bieden hun programma 
te presenteren dus een kans voor jou als leefstijlcoach om jezelf en het CooL-programma neer te 
zetten.  
Vanuit Expertisecentrum kunnen we je ondersteunen met een PowerPoint die is opgesteld voor dit 
doel. Deze staat al klaar op het besloten deel van de website en is ook door andere coaches te 
gebruiken. Ook andere aanvullende documentatie is hier te vinden.  
 
Welke leefstijlcoach heeft interesse om hier op 20 november 2018 een presentatie te verzorgen en 
zo zijn/haar netwerk te vergroten? Je mag direct contact opnemen met de zorggroep en aangeven 
dat je reageert op onze oproep. 
Contactgegevens: Simone Kwant 

http://www.ineen.nl/
http://www.agbcode.nl/
https://www.leefstijlinterventies.nl/de-gecombineerde-leefstijl-interventie-gli/
https://www.leefstijlinterventies.nl/de-gecombineerde-leefstijl-interventie-gli/


Email: skwant@onzehuisartsen.nl 
Mobiel: 06-83800911 
 

Aanbod: startinstructie regio Den Haag, nog enkele plekken open 
Op uitnodiging van ELZHA (zorggroep regio Den Haag) verzorgen we op donderdag 6 december van 

10.30 tot 14.00 een startinstructie voor hun leefstijlcoaches in Den Haag. Er is daarnaast nog plek 

voor externe leefstijlcoaches om in te schrijven dus mocht je hier gebruik van willen maken schrijf je 

dan in via de website (link).  

 Ook in Eindhoven (23 nov, ochtend) en Amersfoort (13 dec, middag) staan nog een paar plekken 

open.   
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Wat is er gewijzigd op de website? 
Op het besloten deel van de website kun je een aantal nieuwe zaken vinden: 

• Er is een PowerPoint presentatie gemaakt met algemene informatie voor/richting zorggroepen 

en huisartsen. Je kan het gebruiken om jezelf en het programma te presenteren en het staat je 

vrij er je eigen look and feel aan te geven. 

• Er staat een algemeen informatiedocument (PDF format) dat in 4 pagina’s beschrijft wat het 

CooL-programma inhoudt. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken als input voor een folder.  

• Het logo is in 4 verschillende formats beschikbaar. 

• Er is een informatie document opgesteld ter ondersteuning van de praktijkondersteuner. Het 

beschrijft een aantal voor de hand liggende en minder voor de hand liggende casuïstiek plus een 

aantal openingszinnen om leefstijl bespreekbaar te maken in de spreekkamer. 

 

Verder: 
Er zijn nog een aantal zaken waarover we nog in onderhandeling zijn of die nog duidelijkheid 

behoeven van landelijke partijen. Zo loopt de discussie nog steeds over het al dan niet btw-plichtig 

zijn. Verder liggen er nog een aantal vragen over o.a. de contractering bij Zorgverzekeraars 

Nederland en wachten we nog steeds op input van VWS betreffende de resultaatmeting en de 

manier van meten. We blijven er bovenop zitten en brengen jullie op de hoogte zodra er meer 

informatie bekend is.  
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