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Na een heerlijke vakantie waarin we veel energie hebben kunnen bijtanken blijkt dat er weer 

het een en ander is gebeurd op leefstijlgebied. Tijd dus voor een nieuwsbrief. De allereerste 

van dit jaar dus we willen starten met de allerbeste wensen. Allereerst voor jezelf; dat 2019 

op zowel persoonlijk als op zakelijk vlak een mooi jaar wordt. Maar daarnaast ook voor de 

mensen om je heen die je dierbaar zijn en die je graag bij je hebt.  

 
GLI in de basisverzekering: Nederland maakt kennis met de leefstijlcoach! 
Alleen de mensen die afgelopen week onder een steen hebben gelegen hebben niets 

meegekregen van alle media-aandacht voor de GLI. Een heel mooi stuk verscheen in de 

Volkskrant over onze collega-leefstijlcoach Carolien Linnemann. Ook kwam op 1 januari in de 

uitzending van RTL Nieuws (van 19.30) CooL-deelnemer Ridvan aan het woord, net als Meijke 

van Herwijnen als voorzitter van de BLCN. Mocht je het hebben gemist en wil je het toch nog 

graag even terugzien dan kan dat via Uitzending Gemist.  

Op zondag 13 januari staat nog de uitzending van De Monitor op de agenda (22.35 uur op 

NPO 2). Hierin is Teun van de Keuken met zijn team een CooL-groepssessie komen filmen die 

werd gegeven door collega-leefstijlcoach Sanne Spits-Nuijten in Dongen.  

Veel media-aandacht dus, wij merken het ook aan het aantal deelnemers en doorverwijzers 

dat ons weet te vinden via de website. Wij verwijzen geïnteresseerden naar het overzicht van 

onze licentiehouders zodat ze zelf contact met jullie kunnen opnemen.  

Heb je zelf meegewerkt aan artikelen waarin de GLI of CooL worden genoemd, stuur dan 

gerust een exemplaar naar info@leefstijlinterventies.nl zodat we het kunnen plaatsen op de 

website. 

 
Noodzaak van bedrijfsAGB-code bij individuele contractering 
Meer en meer uitvoerders hebben rechtstreeks contracten afgesloten met zorgverzekeraars 
of zijn dat van plan. Mocht je ook zelf willen contracteren hou er dan rekening mee dat je 
naast je persoonlijke AGB-code ook een AGB-code voor je onderneming dient te hebben. 
Door middel van je persoonlijke AGB-code kan je namelijk aantonen dat je voldoet aan alle 
kwalificaties die zijn gesteld maar de AGB-code voor je onderneming heb je nodig om een 
contract met een verzekeraar af te kunnen sluiten. Mocht je het proces rondom het 
aanvragen van een AGB-code nogmaals willen nalezen, kijk dan op het besloten deel van de 
website naar de PowerPoint van de laatste startinstructie waar dit proces staat beschreven. 
 
Individueel contracteren bij verzekeraar Zorg en Zekerheid 
De afgelopen nieuwsbrieven werd er al regelmatig aandacht besteed aan de contractering via 
de zorggroepen, die in een aantal regio’s erg moeizaam loopt. Iets wat uiteraard ook de 
verzekeraars is opgevallen en hun aandacht heeft. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft 
ons daarom gevraagd om onderstaande oproep in onze nieuwsbrief te publiceren.  
 
Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar in de regio Leiden. Zorg en Zekerheid wil de 
introductie van de GLI in de basisverzekering maximaal faciliteren.  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-2019-af-van-uw-overgewicht-de-gratis-leefstijlcoach-helpt-u-op-weg~bde81191/
mailto:info@leefstijlinterventies.nl


In 2019 worden daarom naast zorggroepen ook individuele leefstijlcoaches gecontracteerd. 
Deze leefstijlcoaches kunnen zowel BLCN leden zijn als paramedici met de registratie als 
leefstijlcoach in het paramedische register. Vereiste is daarnaast dat de leefstijlcoach beschikt 
over de licentie voor één van de GLI’s die bewezen effectief zijn volgens het Loket Gezond 
Leven van het RIVM 
  
Overeenkomst aanvragen  
Wanneer u voldoet aan bovenstaande beschrijving en u wilt in aanmerking komen voor een 
zorgovereenkomst 2019 voor de GLI, kunt u deze bij ons aanvragen.  
 
Ook wanneer u bezig bent met de aanvraagprocedure voor de licentie, kunt u zich melden met 
een aanvraag.  U kunt ons bereiken via: zorginkoop.gli@zorgenzekerheid.nl   
 
Let wel: zoals hierboven staat uitgelegd kan je alleen contracteren als je een AGB code op je 
onderneming hebt aangevraagd, een persoonlijke AGB code is hiervoor niet voldoende! 
 
btw-afdracht en btw-nummer 
Er is een voorlopig besluit gevallen betreffende de btw-afdracht. Het Ministerie van Financiën 
staat nog steeds op het standpunt dat de GLI niet onder de btw-vrijstelling valt. Dit heeft er 
mee te maken dat als bepaald wordt dat de GLI vrijgesteld wordt, ze bang zijn dat dan ook 
aanverwante disciplines (bijv. sportscholen) hier aanspraak op willen maken. Omdat btw-
vrijstelling voor de GLI wel de voorkeur heeft gaan het Ministerie van VWS en het Ministerie 
van Financiën de komende tijd met elkaar in overleg om te kijken of de wet kan worden 
aangepast zodat de GLI wel onder de vrijstelling valt, maar aanverwante disciplines niet. Tot 
die tijd hoogt het Ministerie van VWS het kader voor de GLI op, m.a.w. er wordt extra geld 
beschikbaar gemaakt. Voor jou als uitvoerder betekent dit concreet dat je het tarief dat 
gecontracteerd is (excl. btw) mag ophogen met 21% btw, waar je vervolgens omzetbelasting 
over betaalt. Ook de maximale tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld, zijn exclusief 
BTW! 
In dat kader is het zeer belangrijk dat je een btw-nummer ontvangt nadat je bent 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat gebeurt normaal gezien automatisch maar 
we merken helaas dat de GLI- en leefstijlcoachwerkzaamheden door verschillende 
belastingkantoren anders worden beoordeeld.  Mocht je geen btw-nummer hebben 
ontvangen neem dan contact op met het belastingkantoor in jouw regio om alsnog een btw-
nummer te bekomen.  
 
Aanmelden intervisie 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief zien we dat het intervisie overzicht 
langzaam wordt gevuld. Op het besloten deel van de website kan je zien welke groepen en 
mensen er al zijn aangemeld. Heb je al een licentie maar ben je nog niet aangemeld doe dat 
dan nu (en vergeet niet om ook je contactgegevens in te vullen!). 
 
 
Wist je dat: 
Er sinds de vorige nieuwsbrief een verdrievoudiging is van het aantal mensen dat een CooL-
licentie heeft. En dat is gunstig want dat betekent dat we deelnemers en verwijzers die zich 
melden steeds vaker kunnen doorverwijzen naar een licentiehouder in de buurt.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImTcjnRJRR6FU-3GmRbBWvUKLYqQwI8UR_r8y7ZAiOhZVXA/viewform


 
Startinstructies: nieuwe data in 2019 
18 januari 2019 Amersfoort (middag) 
21 februari 2019 omgeving Tilburg/Breda (ochtend) 
4 april 2019 Amersfoort (ochtend) 
6 juni 2019 omgeving Eindhoven (ochtend) 
 
 
 


