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Stappenplan CooL voor geregistreerde leefstijlcoaches 
De CooL contractering is een intensief proces. Mede doordat de GLI een complete nieuwe dienst is in 
de zorgsector en ook omdat het voor veel leefstijlcoaches een eerste kennismaking is met de zorg.   Er 
zijn veel vragen, waarbij verschillende partijen stukjes van de puzzel hebben en het voor de 
leefstijlcoach moeilijk is om te bepalen waar de juiste plek is om antwoorden te krijgen. In 
samenwerking met Menzis, Zorg en Zekerheid, Visiom en de BLCN hebben wij een stappenplan 
opgesteld dat is bedoeld als handreiking voor leefstijlcoaches die op basis van een KABIZ/BLCN 
registratie het CooL programma willen aanbieden als erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). 
Niet overal zijn pasklare antwoorden en oplossingen voor, maar met dit document willen we zoveel 
mogelijk overzicht bieden op basis van de kennis en ervaring die bij ons gezamenlijk aanwezig zijn.  
Tip: ook voor uitvoerders die niet lid zijn van de BLCN is dit een handig overzichtsdocument. 
 

Belangrijke data: 

Startinstructies:  
Vanwege de grote belangstelling voor de startinstructie op vrijdagochtend 15 november 2019 in 
Eindhoven wordt er ook in de middag (13.30-17.00) nog een sessie georganiseerd met beperkte 
capaciteit. Let op, dit is de laatste startinstructie in 2019, schrijf snel in als je zeker wilt zijn van een 
plek. 
 
De eerstvolgende startinstructie in 2020 wordt gehouden op woensdag 5 februari: meer informatie 
volgt in een volgende Nieuwsbrief. Mocht je al op de wachtlijst willen worden geplaatst voor deze 
startinstructie stuur dan een mailtje naar info@leefstijlinterventies.nl  
 

Cool-training (tweedaagse): 
Bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op 18 december 2019 en 8 januari 2020 in Ede.  
 

Tarievenopbouw GLI door de Nederlandse Zorgautoriteit 
In overleggen wordt vaak gevraagd hoe de tarieven voor GLI zijn opgebouwd. In dit document 
beschrijft de NZa de wijze waarop de tarieven GLI tot stand zijn gekomen. Daarbij beschrijven zij zowel 
de opbouw van de prestaties (in minuten),  als de hoogte van de kostprijs per uur waarmee wordt 
gerekend. Tot slot beschrijven ze de wijze waarop tarieven door de NZa periodiek worden 
geëvalueerd. 
 

HERHAALDE OPROEP: Enquête tariefstelling CooL/GLI  
Er blijven geluiden uit het veld komen dat het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit 
is vastgesteld te laag is. Daarnaast speelt uiteraard ook dat niet alle zorgverzekeraars het maximale 
tarief vergoeden.  De NZa heeft eerder al laten weten dat het nu te snel is om al een kostenonderzoek 
te starten, er moet eerst een volledig jaar gedraaid zijn om een goed kostenonderzoek te kunnen 
doen. De NZa roept wel op om signalen over het tarief te melden. Om dit te stroomlijnen hebben we 
samen met de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland een vragenlijst opgesteld. Ook als je 
geen contract bent aangegaan met een van de zorgverzekeraars of een zorggroep omwille van het 
tarief, dan willen we dat graag van je weten! Kortom… vul de vragenlijst in zodat met onderbouwde 
informatie de discussie over het tarief kunnen voeden.  
 

https://www.leefstijlinterventies.nl/stappenplan-contractering/
https://www.leefstijlinterventies.nl/startinstructie/
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tweedaagse-training-cool-ede-18-december-2019-en-8-januari-2020-75840744709?aff=websitecool
https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2019/11/NZa-memo-Tarieven-GLI.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1aOj9s4n0jCKN1A2LNjF1WSNTwAq1s-r6BJ47vv5V-B_EEw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

CooL in het nieuws: 
Op 14 oktober 2019 bespraken in Nieuwegein ruim 90 professionals hun ervaringen met de 
implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie. De bijeenkomst vond plaats op initiatief 
van Staatssecretaris Paul Blokhuis. Centraal stond het delen van goede voorbeelden en de discussie 
over knelpunten en mogelijke oplossingen. Dit filmverslag geeft een goede indruk van deze dag.  
 

Hier vind je onze eerder verschenen nieuwsbrieven. 

 
  

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.leefstijlinterventies.nl/nieuwsbrieven-cool/

