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Het rommelt rond de resultaatmeting… 
Bij de start van de GLI in de basisverzekering is de verplichte resultaatmeting aangekondigd. Daarop 

hebben we vanuit het Expertisecentrum direct actie genomen met de informatie die we toen 

beschikbaar hadden. Met deze proactieve houding hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt 

want dat betekent ook dat er nog regelmatig wijzigingen over ons heen komen. 

1) Wat is de status van de resultaatmeting? 

De inhoud van de resultaatmeting is bekend, dit is een combinatie van de verplichte metingen vanuit 

VWS en de aanvullende (gedrags)metingen specifiek voor CooL. Er zijn nog een aantal wijzigingen 

doorgevoerd t.o.v. de huidige lijst die we gepubliceerd hebben. 

2) Wat kunnen we op korte termijn verwachten? 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een Excel-template waarin je je data kunt bijhouden. Zodra die 

beschikbaar is, publiceren we dat in de nieuwsbrief. Daarnaast zijn we nog volop in gesprek met een 

aantal partijen om waar mogelijk aan te sturen op een zo werkbaar mogelijke oplossing voor alle 

betrokken partijen en vooral voor de uitvoerende leefstijlcoaches. 

3) Hoe gaat het er op langere termijn uitzien? 

Diverse partijen in de markt hebben ons benaderd om hun diensten beschikbaar te maken voor de 

leefstijlcoach. Als Expertisecentrum Leefstijlinterventies hebben wij hierin enkel een faciliterende rol: 

wij informeren deze partijen over de inhoud van de verplichte resultaatmeting. Het is dan aan deze 

partijen om deze resultaatmeting in te bouwen in hun bestaande structuren en dit te vertalen in een 

aantrekkelijk aanbod voor de leefstijlcoaches (zowel financieel als in eventueel aanvullende 

functionaliteiten). 

4) Wat betekent dit voor jou als uitvoerder? 

Als uitvoerder ben je verplicht een resultaatmeting voor je deelnemers bij te houden. Het gebruik van 

het CooL intake- en registratieformulier garandeert een complete dataset voor al je deelnemers. Als 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies willen wij niemand verplichten om een contract met een 

software leverancier af te sluiten, er zal dus ook altijd een mogelijkheid blijven om zelf de data van de 

resultaatmeting bij ons aan te leveren. Licentiehouders kiezen zelf of, en zo ja met welke partij ze in 

zee willen gaan. De partijen die momenteel concrete stappen hebben gezet om de resultaatmeting in 

hun systemen beschikbaar te stellen zijn Vital 10 en Monter Leefstijl. 

Wij houden jullie via deze  nieuwsbrief op de hoogte van deze ontwikkelingen.  

 

Ontvangen van factuur voor de startinstructie/jaarlicentie 
Tot dusver was ons systeem niet in staat om een factuur te genereren die voldeed aan de eisen van de 

belastingdienst. Dat is nu in orde gemaakt, iedereen die nu een bestelling doet via de webshop 

ontvangt een correcte factuur. Mocht je reeds eerder een startinstructie hebben gevolgd of een 

jaarlicentie hebben aangeschaft en wil je alsnog een factuur ontvangen dan is dat mogelijk. Stuur een 



mailtje naar info@leefstijlinterventies.nl en meldt dan even welke factuur je wenst (van de 

startinstructie of van de jaarlicentie) dan ontvang je de factuur in je mailbox. 

 

Informatiesessie GLI/ CooL (facultatief)- herhaald bericht 
Op vrijdag 10 mei organiseert het Expertisecentrum Leefstijlinterventies een informatiesessie van 

anderhalf uur waar informatie wordt gegeven over de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het 

algemeen en het CooL-programma in het bijzonder. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomst zal kort 

geschetst worden wat er allemaal bij de GLI komt kijken en is er gelegenheid om vragen over het 

CooL-programma te stellen. Tijdens deze sessie hebben we Saskia Corsten, projectleider bij zorggroep 

Cohesie bereid gevonden om haar ervaringen met de succesvolle implementatie van CooL te delen en  

vragen te beantwoorden die gerelateerd zijn aan de implementatie. 

• Locatie: Amerena Amersfoort (adres: De Velduil 2, Amersfoort).  

• Tijdstip: 10 mei 9.30-11.00 (aansluitend uitloop tot 11.30 voor vragen) 

• Kosten: €50 pp (excl . btw) 

• Aanmelden voor deze sessie kan door je in te schrijven op onze website 

https://www.leefstijlinterventies.nl/informatiesessie-gli-cool/ 

• Deze informatiesessie is niet specifiek voor potentiele uitvoerders bestemd maar vooral ook voor 

projectleiders in de zorg, zorggroepen en zorgverleners.  

• De sessie is nadrukkelijk NIET bestemd voor potentiele deelnemers aan de GLI. 

 

Voel je vrij om dit bericht te verspreiden in je netwerk als je denkt dat dit voor anderen interessant is. 

 

Belangrijke data:  

• Geplande startinstructies:  
• donderdag 6 juni 2019 Eindhoven (9.30-12.30, uitloop tot 13.00)  
• woensdag 18 september 2019 Amersfoort (9.30-12.30, uitloop tot 13.00) 
• vrijdag 15 november 2019, regio Zuid, locatie nog te bepalen (ochtend) 

• Informatiesessie GLI/CooL: 
• vrijdag 10 mei 2019 Amersfoort, 9:30-11:00 

• Cool-training (tweedaagse) bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op 9 oktober en 6 
november in Ede. 

 

Wist je dat.. 
• …er een aantal mensen zullen zijn die rond deze tijd het eerste kwartaal van de GLI gaan 

declareren.   

• …je een kwartaal in rekening mag brengen voor een deelnemer als je minimaal één face-to-

face contact moment met die betreffende deelnemer hebt gehad. 

• …we een mooie patiënten folder van Zorggroep Cohesie hebben geplaatst op het besloten 

gedeelte van onze website, die ter inspiratie en als voorbeeld kan dienen voor jouw eigen 

patientenfolder?  

mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://www.leefstijlinterventies.nl/informatiesessie-gli-cool/
https://avleg.nl/cool-training/


• …we recent weer een nieuw overzicht van licentie houders aan de zorgverzekeraars hebben 

verstrekt en deze zorgverzekeraars daar heel blij mee waren, zeker ook omdat het aantal 

licentiehouders significant gegroeid was t.o.v. maart!  

 


