CooL nieuwsbrief 10 voor professionals
Overzicht licentiehouders
Op 1 maart sturen wij de zorgverzekeraars een overzicht van alle geregistreerde CooLlicentiehouders waarmee zij kunnen controleren of er rechtmatig wordt gedeclareerd. Als
programma-eigenaar willen wij garant staan voor goede kwaliteit en doorontwikkeling van
het programma en dat proces wordt met name geborgd door de kwalificaties van de
uitvoerders. Het hebben van een licentie is voor verzekeraars de check dat uitvoerders
voldoen aan de eisen die worden gesteld. Ben je op dit moment al werkzaamheden aan het
verrichten in het kader van CooL? Of wil je op korte termijn starten?
•
•
•

Controleer dan goed of je zichtbaar bent in ons overzicht
(https://www.leefstijlinterventies.nl/zoek-een-licentiehouder/).
Zo ja: dan is er geen verdere actie nodig.
Zo nee: meld je dan bij ons.

Het kan zijn dat je nog een licentie moet aanschaffen of dat de “vinkjes” achter je naam niet
goed staan. Ook kan het zijn dat recent je lidmaatschap status bij de BLCN van aspirant naar
definitief gewijzigd is en je daarom niet eerder de uitnodiging hebt ontvangen om de licentie
aan te schaffen. In al deze gevallen kun je je melden bij ons.

Onderzoek bewegen binnen CooL
Loïs van den Berg zoekt voor haar onderzoek nog een drietal groepen waar ze de sessie
rondom bewegen kan bijwonen. Indien je in de maanden februari, maart of april een
groepssessie hebt gepland rondom het thema bewegen en je het geen bezwaar vindt dat Loïs
daarbij aanwezig is dan vragen we je om een mailtje te sturen naar
info@leefstijlinterventies.nl onder vermelding van de datum van de sessie en de locatie. De
deelnemers in jouw groepssessie zullen akkoord moeten geven voor de deelname van Loïs.
Als je je aanmeldt, ontvang je van ons een blanco deelnemersverklaring die je onder je
deelnemers kunt verspreiden.

Data startinstructies 2019
• 21 februari 2019 De Vennen, Dongen (9.30-13.00, nog 4 plekken vrij)
• 4 april 2019 Visiom, Amersfoort (ochtend)
• 6 juni 2019 omg. Eindhoven (ochtend)

