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Voorwoord Stef Kremers 
 

Beste lezer,  

Voor u ligt het Handboek Coaching op Leefstijl. De schrijvers van dit handboek hebben me gevraagd 
om een voorwoord te schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag. Niet in de laatste plaats omdat de 
schrijvers heel aardige personen zijn, maar ook omdat het onderwerp mij aan het hart gaat. En ik weet 
dat dit handboek u gaat helpen om een goede bijdrage te leveren aan het bevorderen van de 
gezondheid van mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.  

Als hoogleraar Preventie van obesitas beweeg ik me uiteraard veel in de praktijk van 
Gezondheidsbevordering. Veel te vaak zie ik dat sectoren die relevant zijn om obesitas effectief aan te 
pakken geïsoleerd te werk gaan. En als we iets geleerd hebben van onderzoek in ons vakgebied, is 
dat de aanpak van overgewicht integraal dient plaats te vinden. Sectoren dienen samen te werken om 
synergie te laten plaatsvinden. En ondersteuning van mensen met behoefte aan hulp wordt effectiever 
als de aanpak binnen sectoren kennis uit verschillende vakgebieden samenbrengt. 1 + 1 blijft dan niet 
1 (zoals nu vaak het geval is), maar wordt dan zelfs meer dan 2.   

Ik heb aan de zijlijn mee mogen kijken met het ontwikkelingstraject van CooL. Daar heb ik gezien dat 
de interventie een geïntegreerde aanpak heeft, die goed lijkt aan te slaan bij veel van de deelnemers. 
Kennis van voeding, bewegen, slaap, ontspanning, motivatie en coaching wordt gecombineerd. 
Daarbij wordt de regie op gepaste wijze bij de deelnemer gelegd, zodat de gecontroleerde motivatie 
(‘u moet…’), zoals we die vaak zien in de praktijk, vermindert en de autonome motivatie (‘ik wil…’) 
wordt versterkt.  

Maar dat is niet alles. Coaching binnen de vier muren van de spreekkamer wordt namelijk versterkt als 
u als toekomstige gebruiker van CooL een rol als ‘spin in het web’ aanneemt. Door de veelheid aan 
relevante actoren en instanties, heeft de CooL-deelnemer vaak iemand nodig die hem/haar toeleidt 
naar een gepast aanbod, zo weten we uit onderzoek. En u zit als leefstijlcoach in de positie om daar 
een centrale rol in te spelen. Dat kan betrekking hebben op toeleiding naar zorggerelateerd aanbod 
(diëtist, fysiotherapeut, psycholoog), maar ook naar aanbod in de publieke gezondheidssector 
(sportvereniging, buurtvereniging, buurtsportcoach). Dit is een niet te onderschatten taak van de 
leefstijlcoach. Dat betekent dus dat u er ook op uit zult moeten, door kennis te maken met relevante 
sleutelfiguren in uw werkgebied, hen wegwijs te maken in uw rol en aanpak, en expertise uit te 
wisselen. Neem daar ruim de tijd voor, want dit gaat de effectiviteit van uw werk in de toekomst enorm 
beïnvloeden. Denk daarbij niet alleen aan toegenomen aanmeldingen vanuit uw netwerk, maar vooral 
aan uw impact op het gebied van duurzame gedragsverandering.  

U staat dus mogelijk aan de vooravond van het leveren van een belangrijke bijdrage aan de 
bevordering van de gezondheid van mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerd 
gezondheidsrisico. Dank daarvoor! Ik hoop dat u de adviezen in dit handboek ter harte neemt, en dat 
het een nuttig middel gaat blijken om leefstijlcoaching in uw praktijk optimaal vorm te geven.  

Stef Kremers  

 

Hoogleraar Preventie van obesitas  

Voorzitter vakgroep Gezondheidsbevordering  

NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism  

Universiteit Maastricht 
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Inleiding 
 

Ruim vier jaar geleden kregen wij, als zeer recent afgestudeerde leefstijlcoaches, een mooie kans om 

onze pas verworven coachingsvaardigheden op grotere schaal toe te passen in de praktijk. Via de 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid -de organisatie waar wij eerder onze opleiding tot 

leefstijlcoach afgerond hadden- werden we namelijk gevraagd te participeren in het CooL onderzoek. 

CooL (afgeleid van Coaching op Leefstijl) was door een aantal partijen opgezet om de rol van de 

leefstijlcoach in het zorgnetwerk te onderzoeken en tegelijk te kijken naar de toegevoegde waarde van 

leefstijlcoaching voor de deelnemers.  

De periode die volgde bleek een enorme leerschool. Niet alleen vanwege de vele vlieguren die we al 

coachend konden maken, maar ook door alle organisatorische uitdagingen die op onze weg kwamen 

en waar al doende een passende oplossing voor moest worden gevonden. Zo lag de interventie in 

hoofdlijnen vast maar moesten materialen en werkvormen nog verder ontwikkeld worden. Voor 

verwijzers was de interventie maar ook de rol van de leefstijlcoach onbekend en er ging dan ook veel 

tijd zitten in het leggen van contacten en het goed informeren van de verwijzers. En dat alles voordat 

er ook nog maar één deelnemer werd gezien.  

Gedurende de jaren die volgden werden steeds meer zaken opgepakt. Er werden verschillende 

communicatiemiddelen voor deelnemers en verwijzers ontwikkeld, er werd op regelmatige basis 

intervisiemomenten voor de deelnemende leefstijlcoaches georganiseerd en er werd, vanaf de 

oprichting van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN), nauw overleg gevoerd met 

de beroepsvereniging zodat onze belangen ook landelijk werden behartigd. Ondertussen liep de 

studie naar de CooL-interventie en de rol van de leefstijlcoach  gewoon door. Het verzamelen van alle 

onderzoeksgegevens kwam bovenop alle normale werkzaamheden en door het actie-begeleidende 

karakter van het onderzoek werden gaandeweg het traject ook nog aanpassingen aan de interventie 

gedaan. 

Het aanvankelijk kleine groepje leefstijlcoaches is in de afgelopen jaren langzaamaan uitgebreid met 

verschillende nieuwe collega’s doordat regio’s gingen uitbreiden of nieuwe regio’s werden opgestart. 

Op dit moment staan we aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling in zorgland: leefstijlcoaching 

als onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Hierdoor verwachten we dat het aantal 

mensen dat met deze CooL-interventie wilt gaan werken flink zal gaan stijgen. 

 

Onze ervaring is dat de meeste leefstijlcoaches voor dit prachtige vak hebben gekozen om bezig te 

kunnen zijn met datgene waar hun hart sneller van gaat kloppen: het coachen van mensen op weg 

naar een gezondere leefstijl. En daar horen uiteraard ook een aantal praktische en organisatorische 

zaken bij, al zijn die zelden de reden van ons bestaan ☺. Al doende en met de hulp van velen is het 

CooL-programma doorontwikkeld en zijn organisatorische voorwaarden verder uitgekristalliseerd en 

duidelijk gemaakt. Om iedereen die met CooL wil gaan werken een makkelijke start te geven, hebben 

wij onze ervaringen gebundeld in dit handboek.  

 

Dit alles was er nooit geweest als de initiatiefnemers van de pilot niet de urgentie hadden gevoeld om 

leefstijlcoaching als interventie te toetsen in de dagelijkse (zorg)praktijk. De partijen die hiervoor de 

handen ineen hebben geslagen zijn we dan ook zeer erkentelijk en zouden we hier graag willen 

noemen. CZ, VGZ, Maastricht University, Tilburg University, TRANZO, Academie voor Leefstijl en 

Gezondheid en NISB: wij zijn jullie dankbaar dat jullie geloofden in de meerwaarde van 

leefstijlcoaching. Een speciaal woord van dank voor Yneke Kootstra van de Academie voor Leefstijl en 

Gezondheid die ons, samen met haar collega-docenten, alle ins en outs van leefstijlcoaching heeft 

bijgebracht en ons de kans gaf om dit geleerde ook in de praktijk te brengen. Dank ook aan Madelon 

Johannesma –programma manager innovatie van CZ- die menig lans heeft gebroken binnen CZ en 

daarbuiten voor de leefstijlcoach en CooL in het bijzonder. 

Celeste van Rinsum, die als PhD samen met haar begeleidingsteam de dankbare taak had om alle 

resultaten te verzamelen, te analyseren en te duiden heeft ervoor gezorgd dat de meerwaarde van 
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leefstijlcoaching en deze interventie in het bijzonder, ook wetenschappelijk gezien kan worden 

aangetoond.  

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland heeft ons vooral in de fase van implementatie  en 

landelijke uitrol met raad en daad terzijde gestaan. Met Meijke van Herwijnen hadden we ons geen 

betere belangenbehartiger kunnen wensen. 

Hierbij ook een woord van dank aan alle onze leefstijlcoach-collega’s waar we deze pilot mee zijn 

gestart. Renate, Meiny, Esther, Myriam, Marian en Margaret, mede dankzij jullie inspanningen ligt dit 

resultaat nu voor ons. Iets waar jullie ongelofelijk trots op mogen zijn. 

Zonder verwijzers was deze pilot nooit geslaagd. Het betekende nogal een omslag, zo’n nieuwe partij 

in het werkveld en er zijn ook wat hobbels genomen voordat duidelijk was wat een leefstijlcoach nu 

precies doet en wat er verwacht kon worden. Maar na een aanvankelijk moeizame start qua 

verwijzingen lijken de meeste verwijzers de leefstijlcoach goed te kunnen vinden. 

En we kunnen niet eindigen zonder als laatste de meest belangrijke partij in dit verhaal te noemen, de 

deelnemers in deze pilot. De mensen die allemaal de moedige stap hebben gezet om zelf regie terug 

te pakken door met hun leefstijl aan de slag te gaan en die tijdens het traject vaak ongelooflijk knappe 

stappen lieten zien. Jullie zijn de reden waarom dit hele onderzoek is gestart en we hopen, ondermeer 

met dit handboek, bij te dragen aan adequatere interventies voor jullie. 

 

Nicole Philippens en Ester Janssen 
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1. De interventie in vogelvlucht 
 

1.1.Waarom met deze interventie aan de slag: resultaten 

 

Wat is CooL? 

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL)-programma voor volwassen is een Gecombineerde 

Leefstijl Interventie (GLI). Het programma bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten 

en wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan de competenties van de 

leefstijlcoach (verder genoemd de uitvoerder)1. Binnen het programma worden de achtergronden en 

oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een 

behandelfase en een onderhoudsfase doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen 

van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel 

motivatie als gedrag. Gedurende het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de 

leefstijlcoach een faciliterende rol. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, 

energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. 

 

 

Wat maakt CooL nieuw? 

CooL kent een aantal vernieuwende en bijzondere elementen t.o.v. het huidige aanbod aan 

leefstijlprogramma’s: 

• Veel leefstijlprogramma’s die zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Gecombineerde 

Leefstijl Interventie (GLI) worden gekenmerkt door een samenwerkingsverband tussen 

verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. Het 

CooL-programma daarentegen is een GLI die wordt aangeboden door één persoon, namelijk 

de leefstijlcoach. Deze fungeert als primaire aanspreekpunt voor de deelnemer en kan –alleen 

indien nodig en gewenst- doorverwijzen naar aanvullende disciplines voor een meer 

diepgaande en specifieke behandeling op een van de leefstijlonderwerpen. 

• Waar de GLI van oudsher gebaseerd is op gedragsverandering op het gebied van lichamelijke 

activiteit en energie-inname, aangeboden vanuit een multidisciplinaire aanpak, pakt het CooL-

programma daarnaast ook de themagebieden slaap, stress, energiemanagement, 

timemanagement, vitaliteit en ontspanning aan. Het is de deelnemer die zelf bepaalt met welk 

thema hij/zij aan de slag gaat en in welke vorm. Het CooL-programma is daarmee een goed 

voorbeeld van een integrale benadering van leefstijl waarbij ook de onderlinge samenhang 

van de leefstijlonderwerpen aan bod komt.  

• Het CooL-programma wordt aangeboden door een leefstijlcoach, een nieuwe discipline die 

opereert op het snijvlak van zorg, welzijn en preventie. De nadruk ligt hierbij niet op het 

behandelen van ziekte maar op het vergroten van de leefstijlvaardigheden van de deelnemer.  

Zoals hierboven beschreven is doorverwijzing naar aanvullende disciplines mogelijk evenals 

het inschakelen van partners uit het sociale domein waar nodig. 

                                                      
1 Overal waar wordt gesproken over leefstijlcoach wordt verwezen naar de hbo-opgeleide leefstijlcoach die 

aangesloten is bij de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN) en die voldoet aan het door de 

BLCN vastgestelde competentieprofiel. Ook andere professionals kunnen de interventie aanbieden, mits zij 

voldoen aan het door de BLCN vastgestelde competentieprofiel. 
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• Het CooL-programma kan aangeboden worden vanuit een zorginstelling en biedt daarmee een 

mooie toevoeging aan en aanvulling op het gebruikelijke dienstenportfolio van een zorggroep. 

De leefstijlcoach brengt specifieke kennis en vaardigheden in, zowel inhoudelijk als op het 

vlak van coaching en gedragsverandering. Naast specifieke kennis en vaardigheden heeft de 

leefstijlcoach -door zijn/haar specifieke rol - meer tijd en focus voor de deelnemersgroep zodat 

de leefstijl van de deelnemers de gewenste zorg en aandacht krijgt.  

• Het CooL-programma kent een open karakter waarbij de inhoud van het programma niet in 

detail wordt voorgeschreven. Dit geeft de uitvoerende professional de flexibiliteit om bij het 

uitvoeren van het programma die inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij 

de betreffende groep. De einddoelstellingen van het CooL-programma zijn wel specifiek 

vastgelegd om te borgen dat het aangeboden programma voldoet aan de kwaliteitsstandaard 

die noodzakelijk is om de gewenste effectiviteit te realiseren. Het grote voordeel hiervan is dat 

het CooL-programma dan ook geschikt is voor deelnemers met een lagere sociale 

economische status. In de pilot hebben relatief veel deelnemers met een lage SES 

deelgenomen en de resultaten laten zien dat deze mensen baat bij het CooL-programma 

hebben gehad.  

• Het CooL-progamma omvat zowel individuele gesprekken als groepsbijeenkomsten. Dit geeft 

de leefstijlcoach de ruimte om de individuele gesprekken toe te spitsen op de specifieke vraag 

van de deelnemer als ook op het kennisniveau van de betreffende deelnemer. Tijdens deze 

individuele sessies hebben deelnemers de mogelijkheid om meer persoonlijke zaken aan bod 

te laten komen die ze liever niet delen in de groep. Aan de andere kant geven de 

groepsbijeenkomsten een bijzondere dynamiek en maken de sessies in de groep het mogelijk 

als lotgenoten onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar steun te bieden. 

• Vanaf 1 januari 2019 wordt het CooL-programma als een van de drie erkende interventies 

vergoed vanuit de basiszorgverzekering mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zie 

hiervoor paragraaf 1.4 (in- en exclusiecriteria deelnemers) en 2.2 (competenties uitvoerders). 

  

 

Resultaten van CooL 

Een promotieonderzoek van de Universteit Maastricht naar de resultaten van CooL in de periode 2014 

t/m 2018 laat een aantal opvallende resultaten zien:  

 

• Deelnemers blijken na deelname aan het CooL-programma meer te bewegen, minder te zitten 

en deelnemers zijn gezonder gaan eten.  

• De intrinsieke motivatie ten aanzien van gezonder voedings- en beweeggedrag is versterkt en 

de extrinsieke motivatie is verminderd. 

• De gerapporteerde kwaliteit van leven is significant toegenomen bij de deelnemers.  

• Daarnaast zijn de volwassen deelnemers gemiddeld 2,2 kilogram afgevallen na deelname en dit 

gewichtsverlies bleef behouden tot twee jaar na de voormeting. In totaal bleek 62% van de 

deelnemers te zijn afgevallen op lange termijn; 22% had een gewichtsverlies van meer dan 

5% en 43% had een gewichtsverlies van meer dan 2%. Deze resultaten zijn in lijn met eerdere 

studies naar in Nederland geïmplementeerde Gecombineerde Leefstijl Interventies, zoals de 

BeweegKuur. 

 

Enkele belangrijke opmerkingen bij deze resultaten: 

• In de resultaten werd gezien dat met name mensen met een lage sociaal economische status 

(SES) werden geïncludeerd hetgeen erop wijst dat bekostiging van het CooL-programma uit 

de basiszorgverzekering deelname laagdrempelig maakt.  

• Deelnemers aan het CooL-programma werden verwezen via de huisarts: alleen in gevallen met 

een (uitzonderlijk) lage motivatie tot deelname getoetst door de leefstijlcoach, stopte het 
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traject na de intake. Dit had tot gevolg dat de groepen waren opgebouwd uit deelnemers met 

een zeer variabele motivatie.  

• De resultaten zijn bekeken over het aantal deelnemers in de pilot (dat daadwerkelijk met het 

CooL-programma is gestart na de intake), niet alleen over de deelnemers die het programma 

(succesvol) hebben doorlopen. Het uitvalpercentage gedurende de pilot was in totaal 18% - 

een laag percentage gekeken naar vergelijkbare trajecten in Nederland. 

• Deze effecten zijn op basis van alleen een basisprogramma van 8 maanden en geen 

onderhoudsprogramma, maar wel gemeten na twee jaar (hetgeen wijst op een behoud van 

effect). Het onderhoudsprogramma is nu toegevoegd, in lijn met de Zorgstandaard Obesitas 

[2], en logischerwijs zou het duurzame gewichtsverlies daarmee alleen maar groter moeten 

worden. Bij deze interventie wordt gestreefd naar een duurzaam gewichtsverlies van minimaal 

5% in lijn met de aanbevelingen in de Zorgstandaard Obesitas [2]. 

 
 

1.2 De aanleiding: probleem- of vraagstelling 

 

Op dit moment heeft de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht of obesitas, net als 12% van 

de kinderen [31]. Obesitas hangt samen met tal van chronische aandoeningen waaronder diabetes 

type 2, hart- en vaatziekten, een aantal soorten kanker en aandoeningen aan galblaas en het 

bewegingsstelsel [32]. Uit onderzoek blijkt dat leefstijlgerelateerde problemen leiden tot diverse 

consequenties, zowel op persoonlijk (medisch) vlak als op sociaal vlak: het is bekend dat 

leefstijlgerelateerde problemen een grote economische impact hebben [22, 23]. 

De Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) beschrijft de zorg 

die minimaal nodig is voor het merendeel van de patiënten met obesitas. In de eerste plaats is 

voldoende aandacht voor preventie belangrijk, om te voorkomen dat mensen te zwaar worden. Zijn 

mensen te zwaar dan is, volgens de Zorgstandaard Obesitas, een GLI bestaande uit het verbeteren 

van het voedingspatroon en normaliseren van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke 

activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van 

gedragsverandering de eerste keus voor behandeling [2]. 

Onderzoek toont aan dat leefstijlgerelateerde problemen niet alleen samenhangen met een verstoorde 

energiebalans door verhoogde energie-inname via voeding en beperkte lichamelijke activiteit maar 

met meer factoren zoals een gebrekkige slaapkwaliteit [24,25]  een verhoogd stressniveau en gebrek 

aan ontspanning [26]. 

Uit gerandomiseerde klinische trials blijkt dat mensen hun leefstijlgerelateerde gedrag en gewicht 

positief kunnen veranderen [1, 6-8]. Recente studies hebben gekeken naar de implementatie van 

deze GLI’s in de Nederlandse context, zoals de BeweegKuur [9], SLIMMER [10] en MetSLIM [11]. Uit 

deze procesevaluaties komen meerdere implementatiebarrières naar voren. Zo blijkt dat er te weinig 

multidisciplinaire samenwerking is en onvoldoende vaardigheden en tijd bij de eerstelijns 

professionals voor het optimaliseren van coaching [12, 13].  

Eén van de belangrijkste barrières voor de patiënten is dat de zorgverzekering de kosten van de 

interventie niet volledig dekt [12], daarnaast vindt op dit moment de zorg voor deze doelgroep 

onvoldoende plaats en is de financiering hiervan versnipperd [33]. Tevens blijkt coaching over een 

langere termijn nodig te zijn om de leefstijlverandering te behouden [4, 14, 15]. Aan de hand van de 

resultaten van deze voorgaande interventies en de bevindingen uit implementatiestudies naar die 

interventies is het CooL-programma ontstaan waarbij getracht is om bovenstaande barrières te 

ondervangen:  

• Zo is de GLI naast voeding, beweging en gedrag uitgebreid met de themagebieden slaap, 

stress en ontspanning.  

• In tegenstelling tot de gebruikelijke spreiding van de programma-onderdelen over verschillende 

disciplines (diëtist, fysiotherapeut en psycholoog), wordt het CooL-programma uitgevoerd door 
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één persoon: de leefstijlcoach die vanuit een spin-in-het-web rol samenwerkt met diverse 

partners in de omgeving van de deelnemer.  

• Een duidelijke rol is weggelegd voor de buurtsportcoach voor de verbinding met het 

gemeentelijke sportaanbod.  

• De leefstijlcoach benadert de deelnemers met een coachende grondhouding, niet vanuit de 

expertise van de coach, maar vanuit de vraag van de deelnemer.  

• Daarnaast is de duur van het programma verlengd naar twee jaar om de leefstijlverandering op 

lange termijn te behouden. 

• De prestatie is structureel ingebed door er een verzekerde prestatie van te maken. 
 

1.3 Wat wil je bereiken: doel 

 

HOOFDDOEL 

Het beoogde resultaat van het CooL-programma is het realiseren van gewichtsafname en het 

verbeteren van aanwezige co-morbiditeiten. Het streven van het CooL-programma is een gemiddeld 

gewichtsverlies van minimaal 5% over alle deelnemers, conform de NHG-richtlijn Obesitas (NHG, 

2010) [41], als gevolg van een positieve verandering van de deelnemers naar een gezonde(re) 

leefstijl.  

 

Om een duurzame verandering in leefstijl te bereiken en daarmee een gezonder gewicht, richt het 

CooL-programma zich op het vergroten van de persoonlijke motivatie en het verbeteren van relevante 

gezondheidsvaardigheden van de deelnemers.  
 

Het CooL-programma streeft naar meetbare verbeteringen in de leefstijl, gezondheid en kwaliteit van 

leven: 

• Beter ervaren kwaliteit van leven; 

• Betere eetgewoontes (o.a. meer groente en fruit-inname, minder suiker- en snackgebruik, meer 
regelmaat in het eetpatroon), meer bewegen, minder zitten, meer investeren in goede slaap 
en ontspanning; 

• Positieve verandering in fysieke waarden zoals gewicht, vetpercentage, middelomtrek, 
bloedglucose en cholesterol. 

 

SUBDOELEN 

De einddoelstellingen van het CooL-programma zijn specifiek vastgelegd om te borgen dat het 

aangeboden programma voldoet aan de kwaliteitsstandaard die noodzakelijk is om de gewenste 

effectiviteit te realiseren en geven de beoogde uitkomst van het CooL-programma. 

 

De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers –na het doorlopen van het CooL-

programma- zelfstandig een antwoord moeten kunnen geven: 

 

Doelen en motivatie 

• Welke doelen streef ik na?  

• Welk gedrag (concrete acties) draagt bij aan deze doelen? 

• Hoe maak ik mijn acties haalbaar?  

• Waar zit mijn motivatie en hoe kan ik zorgen dat ik mijn motivatie vasthoud? 

 

Aspecten van een gezonde leefstijl 

• Wat is de relatie tussen voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, 
timemanagement, vitaliteit en ontspanning?  

• Wat zijn gezonde gewoontes? En hoe vertaal ik de algemene richtlijnen naar mijn eigen 
situatie?  

• Wat is het effect van mijn (leefstijl)gedrag op mijn gezondheid? 
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• Hoe sta ik ervoor qua gezonde gewoontes en waar heb ik nog winst te halen (gegeven de 
beperkingen die ik heb)? 

• Hoe zorg ik dat ik balans blijf vinden tussen genieten en gezonde keuzes maken? 

 

(Blijvende) gedragsverandering 

• Hoe kan ik voor mezelf handige “triggers” bepalen die mij helpen om bewust te blijven van mijn 
gezonde gedrag?  

• Hoe kan ik steeds opnieuw op zoek gaan naar mijn persoonlijke balans (tussen de 
verschillende leefstijlonderwerpen, maar ook tussen werk en privé, inspanning en 
ontspanning, etc.)? 

• Wat zijn mijn valkuilen? En hoe kan ik mezelf voorbereiden op een uitzonderlijke situatie 
(valkuilen en verleidingen)? 

• Hoe herken ik terugval en hoe kan ik na terugval de draad weer oppakken? 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

• Welke emoties, gedachten en overtuigingen heb ik en wat is hun invloed op mijn (gezonde) 
gedrag? 

• Wat is mijn gemoedstoestand en hoe is die van invloed op mijn gedrag? 

• Welke acties heb ik uitgevoerd? Wat was het effect hiervan en waar moet ik bijstellen? 
(zelfreflectie) 

 

Sociale context 

• Wie of wat kan mij helpen om mijn gezonde gewoontes vast te houden?  

• Hoe vraag ik om hulp? 

• Hoe organiseer ik mijn omgeving ter ondersteuning van mijn gezonde gewoontes? 

• Wie of wat moet ik vermijden als het gaat om gezond gedrag? 

 

VERWIJZERS 

• Zijn op de hoogte van de inhoud van het CooL-programma en de rol van de leefstijlcoach 
daarin. 

• Zijn op de hoogte van de in- en exclusiecriteria (weten voor welke deelnemers het CooL-
programma (op dit moment) niet geschikt is).  

 

1.4 Voor wie: doelgroep 

Inclusiecriteria doelgroep 

Het CooL-programma is gericht op volwassenen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR). In onderstaande tabel zijn de verschillende categoriëen GGR met 

bijbehorende determinanten (mate van overgewicht, comorbiditeiten en risicofactoren) schematisch 

weergegeven. Deelnemers dienen daarnaast zelf voldoende gemotiveerd te zijn voor deelname aan 

het programma. 
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Bron: Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Zorgstandaard Obesitas [2] 

 

 

De volgende inclusiecriteria gelden voor het CooL-programma (gebaseerd op de Zorgstandaard 

Obesitas): 

• Leeftijd 18 jaar of ouder 

• met overgewicht (BMI 25-30) en met (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen 
en DM 2 of  

• met obesitas (BMI ≥30) en 

• met voldoende motivatie om het complete CooL- programma te doorlopen (ter beoordeling van 
verwijzer en leefstijlcoach)  

 

De motivatie van deelnemers wordt gecheckt door onder andere te vragen naar: 

• de reden van deelname aan het project 

• een inschatting van de eigen motivatie om met leefstijl aan de gang te gaan 

• de doelen die de deelnemer voor ogen heeft 

• de bereidheid van de deelnemer om gedurende het traject tijd en energie te investeren in 
gedragsverandering 
 

Alleen met voldoende motivatie kunnen deelnemers instromen. Daarbij is niet gezegd dat alleen zeer 
gemotiveerde deelnemers voor het programma in aanmerking komen, aangezien het vergroten en 
behouden van motivatie een belangrijk onderdeel is van de interventie en hoort tot de competenties 
van de leefstijlcoach. 
 

Minderjarigen vanaf 16 jaar worden niet actief uitgesloten van deze interventie. Dit om deelnemers die 

nog net geen 18 jaar zijn en voor wie de GLI geschikt lijkt ook de mogelijkheid te geven om gebruik te 

maken van dit programma. Mocht deze situatie zich voordoen dan is het advies om contact op te 

(laten) nemen met de verzekeraar van deze minderjarige deelnemer om deelname aan de GLI te 

bespreken. 

 

Exclusiecriteria 

Het programma en de materialen in de huidige opzet zijn niet geschikt voor:  

• Deelnemers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen*,  

• Deelnemers met gedragsproblemen die deelname aan groepstherapie belemmeren*,  

• Deelnemers met een verstandelijke beperking (IQ<80)*,  

• Deelnemers met een onderliggende psychopathologie die andere behandeling behoeft,  

• Deelnemers met behandelbare onderliggende oorzaken,  

• Deelnemers die wilsonbekwaam zijn zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger 

 
* Een mogelijke doorontwikkeling van het CooL-programma zou –bij voldoende animo- kunnen 
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voorzien in aanpassingen voor anderstaligen dan wel deelnemers met een verstandelijke beperking of 
specifieke gedragsproblematiek. Veel hangt in dat geval af van de uitvoerende leefstijlcoach die 
ervaring dient te hebben met deze specifieke doelgroepen. In het kader van kennisdeling wordt 
gevraagd het Expertisecentrum Leefstijlinterventies schriftelijk te informeren van voornemens om het 
CooL-programma te implementeren bij specifieke groepen.   

 

 

Verwijzers 

Deelnemers aan het CooL programma kunnen via verschillende kanalen en/of specialisten op de 

interventie worden gewezen. Hierbij kan gedacht worden aan huisartsen, praktijkondersteuners, 

medisch specialisten, andere paramedici zoals diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten, 

gemeentes en/of organisaties en bedrijven. In alle gevallen is een specifieke verwijzing van de 

huisarts of praktijkondersteuner noodzakelijk om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. 

 

Om de toeleiding van deelnemers door de verwijzers naar het CooL-programma goed te laten 

verlopen moet: 

• de leefstijlcoach en het CooL-programma voldoende “op het netvlies” van de verwijzer staan 

• het duidelijk zijn wat het programma beoogt en op hoofdlijnen inhoudt 

• de inclusiecriteria duidelijk zijn 

• het duidelijk zijn voor welke deelnemers het CooL-programma (op dit moment) niet geschikt is.  

 

Kenmerken doelgroep 

De ervaringen uit het pilotproject – waarbij de deelnemers via de huisarts doorverwezen zijn naar het 

programma en waarbij het programma onder vergoede zorg wordt geschaard- geeft het volgende 

beeld: 

• Het merendeel van de deelnemers zit in een ketenzorg programma. Veel voorkomende co-

morbiditeiten zijn diabetes, hart- en vaatziekten of een combinatie van beide.  

• De meeste deelnemers zijn in Nederland geboren en zijn samenwonend.  

• Het grootste deel van de deelnemers is laag of gemiddeld opgeleid en bijna de helft van de 

deelnemers verricht geen betaalde arbeid. 

• Specifieke problematieken van de doelgroep zijn medische problematiek (zoals bijv. 

nierproblemen en andere comorbiditeiten), bewegingsbeperkingen, psychische klachten, 

burn-out, ernstige ziekte (kanker), eenzaamheid en depressie, gewrichtsklachten en laag 

geletterdheid. 

 

Veel deelnemers hebben al meerdere pogingen gedaan om gewicht te verliezen waarbij het gros van 

deze mensen het niet is gelukt om het gewichtsverlies langer dan een jaar vast te houden. De 

belangrijkste redenen die mensen noemen om aan het programma deel te nemen (in volgorde van 

frequentie): 

• Afvallen 

• Gezonder worden 

• Professionele begeleiding 

• Betere conditie 

• Minder medicijnen nodig 

 

Uitdagingen voor de leefstijlcoach 

Bovenstaande kenmerken van de doelgroep zijn uitdagingen voor de uitvoerende leefstijlcoach. De 

diversiteit binnen de groepen is vaak hoog. Hoewel het gros van de deelnemers laag opgeleid is, is 

dat geen garantie voor homogeniteit binnen één en dezelfde groep. Dit doet een sterk beroep op de 
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expertise van de leefstijlcoach en de flexibiliteit om de werkvormen toe te spitsen op de groep om 

daarmee de uiteindelijke doelstellingen van het programma te realiseren. Bij voldoende instroom 

kunnen deelnemers mogelijkerwijs geclusterd worden naar specifieke kenmerken (opleidingsniveau, 

achtergrond, problematiek) maar dat zal in veel gevallen niet haalbaar zijn om een aanvaardbare 

tijdspanne tussen aanmelding en start van het programma te realiseren. 

De combinatie van individuele – en groepssessies maakt het noodzakelijk dat de leefstijlcoach zowel 

vaardig is in 1-op-1 coaching als in het leiden van groepsgesprekken en groepswerkvormen. De 

groepsgrootte kan variëren maar zal idealiter tussen de 8 en 12 personen zijn. 

 
 

1.5 Door wie: uitvoering en beleid 

 

Leefstijlcoaching is een nieuwe discipline waarbij de drie basisonderdelen van de gecombineerde 

leefstijl interventie (gedrag, voeding en beweging) niet versnipperd maar gebundeld worden 

aangeboden in de persoon van de leefstijlcoach.  

Inhoudelijk gezien is de leefstijlcoach een generalist met - naast een uitgebreid palet 

coachingsvaardigheden- voldoende kennis uit de relevante vakgebieden om de essentiële elementen 

van een gezonde leefstijl over te brengen. De kracht van de leefstijlcoach zit daarnaast in de 

vaardigheid om de deelnemers te motiveren en stimuleren tot een blijvende gedragsverandering. Als 

aanvulling op de standaard GLI omvat leefstijlcoaching meerdere aandachtsgebieden naast voeding, 

beweging en gedragsverandering. Ook slaap & ontspanning, stress, vitaliteit en werk & privé balans 

komen aan bod.  

 

Instellingen of organisaties 

De interventie kan uitgevoerd worden door een zelfstandige gekwalificeerde professional of door 

organisaties die een gekwalificeerde professional ter beschikking hebben die als uitvoerder kan 

optreden. Bij uitvoering binnen het kader van verzekerde zorg, is een centrale rol van de huisarts in 

het verwijzingsproces een noodzakelijke voorwaarde. In het verlengde hiervan kunnen zorggroepen 

en paramedische praktijken ook fungeren als uitvoerende instanties. Ook gemeentelijke organisaties 

of zelfstandige (organisaties van) leefstijlcoaches of andere gekwalificeerde professionals kunnen het 

programma uitvoeren. Het inkoopbeleid van de preferente zorgverzekeraar in de regio bepaalt wie de 

uitvoerende instanties kunnen zijn. Hieronder staat beschreven aan welke competenties de 

professional moet voldoen. 

 

Ten aanzien van de eisen aan de locatie van uitvoering geldt het volgende: 

• Voor de individuele gesprekken is een besloten ruimte voor 2 personen met voldoende 

privacy afdoende.  

• Voor de groepssessies is een grotere ruimte nodig afhankelijk van het aantal 

deelnemers (gemiddeld genomen tussen de 8 en 12 personen).  

• Belangrijk daarbij is dat de locatie zich (letterlijk en/of figuurlijk) op kleine afstand van de 

doelgroep bevindt om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden.  

• Binnen de pilot zijn veelal locaties gebruikt in een (para)medische setting: 

huisartsenpraktijk, zorggroep, sportschool/fysiotherapiepraktijk, diëtistenpraktijk, 

apotheek en servicekantoor van een verzekeraar. 

• Een aantal verzekeraars heeft aanvullende eisen voor de locaties opgenomen in hun 

inkoopvoorwaarden.  
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Uitvoerders 
De interventie kan uitgevoerd worden door een professional die een CooL-licentie heeft en 

daarmee geregistreerd staat bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Inschrijving in dit 

register staat open voor hbo-professionals die beschikken over zowel de 

coachingscompetenties, de inhoudelijke kennis van de verschillende leefstijlgebieden, de 

competenties om het onderwerp leefstijl integraal aan te bieden, als inzicht in contra-indicaties 

en de grenzen van leefstijlcoaching (en dus zicht hebben op wanneer door te verwijzen voor 

specialistische ondersteuning), zoals beschreven in het beroepsprofiel van de 

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)2. Concreet betekent dit dat leden van 

de BLCN zonder meer in aanmerking komen voor een licentie en registratie bij het 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies omdat zij door het lidmaatschap van de BLCN 

aantoonbaar voldoen aan het beroepsprofiel. Ook andere professionals zoals bijvoorbeeld 

diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die aantoonbaar voldoen aan het 

beroepsprofiel van de BLCN (aan te tonen door middel van een aantekening in hun eigen 

kwaliteitsregister) kunnen zich aanmelden voor een CooL-licentie. Voor alle professionals 

geldt dat het CooL-programma pas uitgevoerd kan worden na het volgen van een 

startinstructie.  Via de beroepsverenigingen zijn er doorlopende accreditatie-eisen in de vorm 

van het volgen van relevante bijscholingen. 

Samenwerking met beweegaanbod gemeente 

De leefstijlcoach vervult een verbindende rol tussen het zorg- en maatschappelijke domein door niet 

alleen in nauw contact te staan met de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige, maar 

ook met de relevante gemeentelijke functionarissen, met name met de buurtsportcoach. Bewegen met 

de deelnemers valt niet onder vergoede zorg en kan dan ook niet binnen het door de zorgverzekeraar 

vergoede programma worden aangeboden door de leefstijlcoach. Doel is wel om deelnemers te 

begeleiden naar lokaal beweegaanbod. 

 

Wet/regelgeving 

De volgende wet- en regelgeving is relevant voor leefstijlcoaches die het CooL-programma uitvoeren:  

• Klachtenregeling: per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 

werking getreden voor alle zorgaanbieders in Nederland. Ook de werkzaamheden van de 

leefstijlcoach vallen onder deze wetgeving. De leefstijlcoach wordt dan ook geacht de 

bepalingen van de Wkkgz na te leven. 

• Privacy: de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een algemene wet die van toepassing is op 

alle ‘Verantwoordelijken’ die (persoons)gegevens verwerken, waarvan een deel zorggegevens 

zijn. Specifieke privacyregels die voor persoonsgegevens in de zorg gelden, lopen door alle 

zorgwetten en zorgthema’s heen. Vanaf mei 2018 gaat een en dezelfde privacywetgeving van 

kracht in heel Europa. Voor meer informatie hierover zie: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/algemene-informatie-avg. 

• Zorgverzekering: de Zorgkostenverzekeringswet bepaalt dat verzekeraars verplicht zijn 

iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij slecht schadeverloop. 

De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt bepaald in de wet en in het 

onderliggende 'Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering'. Jaarlijks kunnen hierin 

wijzigingen worden doorgevoerd. Meer informatie is te vinden 

ophttp://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2018-01-01. 

 

 

                                                      
2 http://www.blcn.nl/blcn/het-profiel-van-de-hbo-leefstijlcoach/ 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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2. De aanpak 
 

2.1 De aanpak in concrete fasen of stappen  

 

Voorbereiding van de interventie 

De ervaring uit de pilotfase heeft geleerd dat een ruime voorbereidingsperiode bijdraagt aan de 

soepele introductie van het CooL-programma. Activiteiten ter voorbereiding van de start van het CooL-

programma zijn onder te verdelen in: 

 

1. Randvoorwaarden 

a. Inkooptraject zorgverzekeraars: indien het CooL-programma wordt uitgevoerd binnen 

de zorgverzekeringswet, zal voor de start van het programma het inkooptraject met de 

zorgverzekeraars afgerond moeten zijn. Ter illustratie: de onderhandelingen worden 

in de zomermaanden gevoerd voor de polissen die het jaar daarop in zullen gaan. In 

veel gevallen zal de zorgverzekeraar alleen onderhandelen met zorggroepen en niet 

met individuele leefstijlcoaches. Het verdient dus aanbeveling om aansluiting te 

zoeken bij een zorggroep. Dat heeft als additioneel voordeel dat verwijzingen van 

meerdere huisartsen en praktijkondersteuners kunnen plaats vinden waardoor de 

instroom makkelijker en sneller geregeld is. Meer achtergrondinformatie over het 

inkoopproces van zorgverzekeraars is te vinden bij de Nederlandse Zorg Autoriteit 

(https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2015/08/NZa-TH-NR-005-Transparantie-

zorginkoopproces-Zvw-3355.pdf). In de regio’s waar de zorggroepen geen GLI 

contracteren, bieden de zorgverzekeraars de mogelijkheid tot individueel contracteren 

van uitvoerders.  

 

b. Contact leggen met verwijzers en opbouwen lokaal netwerk in zorg en welzijn: voordat 

verwijzers daadwerkelijk deelnemers naar het CooL-programma gaan verwijzen, 

willen ze graag antwoord op een aantal vragen: 

• Wat is het doel van het programma en voor welke doelgroep is het bedoeld? 

• Wat zijn de resultaten van het programma tot nu toe? 

• Wordt het vergoed? (voor iedereen) 

• Praktische vragen: looptijd, locatie, data en tijdstippen 

• Waar kan ik meer achtergrondinformatie hierover lezen? 

 

Zorg dat je op deze vragen antwoord hebt. De website www.leefstijlinterventies.nl kan 

je daarbij behulpzaam zijn. 

 

2.  Verplichtingen rondom de uitvoering van het CooL-programma 

• Bijwonen startinstructie: uitvoerders zijn verplicht een CooL-startinstructie te volgen 

alvorens ze kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering van het programma. 

Tijdens deze training wordt het handboek toegelicht en is er veel aandacht voor de 

noodzakelijke randvoorwaarden rondom de uitvoering van het CooL-programma. Na 

afloop van deze startinstructie ontvangen uitvoerders een login voor het besloten deel 

van de website www.leefstijlinterventies.nl waarop –naast het handboek- 

documentatie en informatie gepubliceerd staat die gebruikt kan worden in 

communicatie met verwijzers en andere stakeholders. 

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2015/08/NZa-TH-NR-005-Transparantie-zorginkoopproces-Zvw-3355.pdf
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2015/08/NZa-TH-NR-005-Transparantie-zorginkoopproces-Zvw-3355.pdf
http://www.leefstijlinterventies.nl/
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• Opname in Register van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies: tegelijk met 

opname van het CooL-programma in de zorgverzekeringswet is als eis gesteld dat 

uitvoerders geregistreerd staan in het register van een specifieke GLI om daarmee de 

kwaliteit van het programma te kunnen waarborgen. Aanmelding voor dit register van 

CooL verloopt automatisch na aanschaf van een jaarlicentie, hierna is de 

licentiehouder ook zichtbaar op de website. Deze licentie is verplicht om rechtmatig te 

kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. 

• Regelen back-up leefstijlcoach: uitvoerders zijn verplicht een leefstijlcoach (die voldoet 

aan alle voorwaarden voor uitvoering van het programma) aan te melden als back-up 

zodat continuiteit van het programma voor de deelnemers geborgd is. 

• Organiseren van / aanmelden voor halfjaarlijkse intervisie: om de kwaliteit van het 

CooL-programma te borgen en de doorontwikkeling te faciliteren, zijn uitvoerders 

verplicht tot een halfjaarlijkse intervisie. Tijdens de startinstructie wordt uitleg gegeven 

over de intervisie: hoe deze te organiseren en aan welke voorwaaren deze moet 

voldoen. 

• Resultaatmeting: uitvoerders zijn verplicht om de resultaten van het programma te 

registreren. Dit gebeurt bij intake, na het basisprogramma en na het 

onderhoudsprogramma (of eerder bij tussentijdse uitval). Landelijk wordt hiervoor 

dezelfde werkwijze gehanteerd door middel van resultaatmeting die verplicht gesteld 

wordt door VWS. Het format voor deze resultaatmeting wordt momenteel verder 

uitgewerkt door een projectgroep onder leiding van VWS aan de hand van de 

PROMS methodiek (patient reported outcomes measurement system). De 

resultaatmeting valt daarbij uiteen in twee delen: 

I. Landelijke indicatoren die voor alle GLI’s gelden, te weten: 

a. Uitkomstmaten: BMI, lengte, gewicht en tailleomtrek 

b. Kwaliteit van leven: EQ5D-5L 

c. Procesmaten: dropout percentage en reden van uitval 

II. CooL indicatoren, te weten: 

a. Gedragsaspecten 

b. Zelfmanagement en -effectiviteit 

c. Doelstelling en motivatie 

d. Procesmaten m.b.t. het individuele traject 

Daarnaast zal vanwege de integrale aanpak van het CooL programma ook 

resultaatmeting op het gebied van stress, slaap en ontspanning worden 

meegenomen. De insteek van het Expertisecentrum is om deze resultaatmeting 

zoveel mogelijk te bundelen en zo behapbaar mogelijk te houden voor deelnemer en 

leefstijlcoach. De resultaatmeting zal aangepast worden met voortschrijdende 

inzichten. De laatste ontwikkelingen op dit gebied zijn terug te vinden op de website 

(www.leefstijlinterventies.nl). Ook hiervoor geldt dat tijdens de startinstructie de laatste 

stand van zaken vermeld zal worden en uitvoerders geïnformeerd worden door middel 

van nieuwsbrieven. 

 

 

3. Inhoudelijke voorbereiding 

• Einddoelstellingen vertalen naar concrete workshopinhoud en werkvormen. 

Het CooL-programma kent een open format. Dit betekent concreet dat de inhoud van 

het programma niet is vastgelegd maar wel de einddoelstellingen die gelden voor de 

deelnemers. Zie voor een overzicht van deze einddoelstellingen paragraaf 1.3. De 

vertaling van de einddoelstellingen naar concrete workshop inhoud en –werkvormen 

gebeurt door de uitvoerder zelf waarmee deze ook de flexibiliteit heeft om deze aan te 

passen naar gelang de behoeften van de doelgroep.  

http://www.leefstijlinterventies.nl/
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Uit de ervaringen van de pilot is een handige blauwdruk met de elementen voor een 

groepssessie beschikbaar: 

 

Element Inhoud 

Rondje langs de 

deelnemers 

Delen van ervaringen, voortgang, leren 

van elkaar. 

Vragen en 

opdrachten 

Bespreken vragen van de deelnemers 

en de uitwerking van de 

huiswerkopdrachten 

Theorieblok Inhoudelijke uitleg over een van de 

leefstijlonderwerpen. 

Praktische 

werkvorm 

Aan de slag met de theorie; toepassing 

op de persoonlijke situatie, reflectie 

Uitleg komende 

huiswerkopdrachten 

Uitleg over de opdrachten die de 

deelnemers de komende periode zelf 

gaan uitvoeren. 

Afronding Samenvatting van belangrijkste punten, 

vooruitblik naar volgende bijeenkomst 

 

 

• Kennis van sociale kaart in de eigen gemeente/regio met speciale aandacht voor het 

beweegaanbod: netwerken met zorg- en beweegaanbieders in de eigen 

gemeente/regio is een voorwaarde voor een goede inbedding in de lokale setting. 

Daarmee kunnen deelnemers –indien nodig – goed worden doorverwezen en 

anderzijds kunnen betrokken partijen potentiële deelnemers op het CooL-programma 

wijzen. Veel bruikbare achtergrondinformatie is te vinden via 

https://www.socialekaartnederland.nl.  

• Facultatief: inhoudelijke training over het CooL-programma bijwonen. Waar de 

startinstructie voorziet in informatie rondom het invullen van de randvoorwaarden en 

verplichtingen om te kunnen starten met CooL, geeft de inhoudelijke training 

handvaten voor het ondernemerschap van de uitvoerder, de uitwerking van de 

groepssessies en gesprekken en specifieke kenmerken van de doelgroep.  Zie 

www.leefstijlinterventies.nl voor een actuele lijst van aanbieders van een CooL-

trainingsprogramma. 

 

4. Organisatie/faciliteiten 

• Planning van groepssessies en individuele gesprekken (over een periode van 24 

maanden): een goede planning van de groepssessies en gesprekken is belangrijk 

voor een goed verloop van het CooL-programma. In de pilotfase werd een planning 

gehanteerd waarbij de sessies in het begin van het programma met tussenpozen van 

2 à 3 weken werden gehouden. Dit faciliteert de onderlinge kennismaking, 

groepsvorming en verbondenheid en zorgt dat het programma goed op gang komt. In 

het begin hebben de deelnemers de meeste behoefte aan intensieve begeleiding. 

Naarmate het programma vordert kunnen de tussenliggende perioden langer worden. 

Deze lijn kan dan ook doorgetrokken naar het onderhoudsprogramma waarbij 

hetzelfde aantal sessies in een langere periode wordt gepland. Het is van groot 

belang dat de totale doorlooptijd van het programma 24 maanden bedraagt: deze 

tijdspanne is noodzakelijk om een gedragsverandering op leefstijl te verduurzamen. 

• Reserveren van gespreksruimte voor groepssessies en individuele gesprekken: 

parallel met de planning kunnen de gespreksruimten gereserveerd worden. Enkele 

tips bij de keuze voor een geschikte ruimte: 

https://www.socialekaartnederland.nl/
http://www.leefstijlinterventies.nl/
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• Besloten ruimte i.v.m. privacy voor de deelnemers 

• Ruimte met flip-over of whiteboard (beamer kan handig zijn als je 

beeldmateriaal / film wilt gebruiken) 

• Bij voorkeur de beschikking over voldoende koffie/thee/water 

• Voldoende ruimte om het zitgedeelte heen om opdrachten in deelgroepen te 

faciliteren (afhankelijk van de gekozen werkvormen) 

• Goede bereikbaarheid (openbaar vervoer) 

• Voldoende parkeerruimte (tegen laag tarief) 

• Beschikbaarheid van een toilet in directe nabijheid 

• Mogelijk hebben zorgverzekeraars aanvullende eisen met betrekking tot de 

praktijkruimte in hun inkoopvoorwaarden geformuleerd. 

• Uitnodigen van buurtsportcoach bij sessie rondom bewegen.  Een mogelijke invulling 

van deze sessie kan bestaan uit een algemene presentatie over de rol van de sport-

makelaar/buurtsportcoach gevolgd door specifieke informatie over het beweegaanbod 

in de regio – ingegeven door het deelnemersprofiel in die sessie (leeftijd, locatie, 

interesse). Waar mogelijk brengt de leefstijlcoach de beweegvragen (inclusief 

voorkeuren en mogelijke beperkingen)  in kaart en communiceert deze op voorhand 

met de buurtsportcoach. Op die manier kunnen deelnemers tijdens de sessie zo 

gericht mogelijk toegeleid worden naar beweegaanbod in de buurt. Het verdient 

aanbeveling om de buurtsportcoach/gemeente reeds in een vroeg stadium te 

betrekken. Op het besloten deel van de website staat o.a. een presentatie die 

daarvoor gebruikt kan worden. 

• Inrichting administratieve organisatie: als zorgverlener heb je de plicht een goede 

administratie bij te houden van het zorgproces rondom de deelnemer. Individuele 

gesprekken worden gedocumenteerd, voor de groepssessies wordt een presentielijst 

bijgehouden en dien je ook een overzicht te kunnen overleggen van wat er in iedere 

sessie (op hoofdlijnen) aan bod komt. Bij het documenteren  moet je ook voldoen aan 

wet- en regelgeving rondom privacy.  

 

5. Werving/instroom 

Een goede werving is belangrijk voor een goed verloop van het CooL-programma. 

Onder een goede werving valt: 

• voldoende instroom - zodat de wachttijd voor deelnemers na de intake niet te lang is 

voor ze van start kunnen met de eerste groepssessie 

• juiste instroom - deelnemers voldoen aan de inclusiecriteria en vallen niet onder de 

exclusiecriteria 

• gemotiveerde instroom - deelnemers zijn gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan 

met hun leefstijl. 

 

Een groep deelnemers doorloopt als geheel het programma; het is dan ook belangrijk 

om hier bij de werving rekening mee te houden. Over het algemeen zal gelden dat 

een individuele leefstijlcoach maximaal 14 groepen kan starten op jaarbasis (d.w.z. 

elke 3 à 4 weken een nieuwe groep). 

 

Een goed verlopend verwijsproces kan de instroom van (potentiële) deelnemers flink 

ondersteunen; 

▪ Netwerken: om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is de huisarts 

als primaire verwijzer de aangewezen persoon. De werving van 

deelnemers echter kan ook via andere zorgverleners lopen. Je kunt hierbij 

denken aan welzijnswerkers, buurtsportcoaches, paramedici etc. Hoe 



© expertisecentrum leefstijlinterventies 2019 

 

21 

beter deze partijen het CooL-programma op het netvlies hebben, hoe 

beter de instroom zal verlopen.  

▪ Informatiesessies organiseren voor verwijzers waarin in elk geval aandacht 

wordt besteed aan de doelstelling, doelgroep en in- en exclusiecriteria. 

Ook een korte presentatie van het programma op hoofdlijnen is belangrijk 

om te zorgen dat verwijzers goed weten waarnaar ze doorverwijzen en 

wie daarvoor geschikt is. Op het besloten deel van de website 

www.leefstijlinterventies is voorlichtingsmateriaal te vinden. 

▪ Verwijsproces afstemmen: in gesprek met de doorverwijzers is het belangrijk 

om de volgende punten onderling goed af te stemmen: 

• hoe worden de deelnemers doorverwezen,  

• welke informatie wordt meegegeven vanuit de huisarts,  

• welk systeem wordt voor het doorverwijzen gebruikt,  

• wat kunnen deelnemers verwachten qua responstijd als ze zijn 

doorverwezen,  

• hoe wordt de terugkoppeling aan de huisarts gegeven, 

• hoe kunnen praktijkondersteuners en huisartsen het onderwerp 

leefstijl bespreekbaar maken. Ook hiervoor is informatiemateriaal 

beschikbaar. 

▪ Coördineren PR en deelnemerwerving: naast een reactieve werving 

(deelnemers melden zich met een klacht bij de huisarts en worden –

indien relevant- gewezen op het CooL-programma) is ook een actieve 

werving mogelijk. De ervaring uit de pilot leert dat zeker in de opstartfase 

de instroom vaak moeizaam op gang komt bij alleen reactieve werving. Bij 

een actieve werving kun je bijvoorbeeld denken aan: wachtkamer filmpje, 

informatiefolders voor deelnemers, advertentie in plaatselijke kranten of 

een inloopavond voor (potentiële) deelnemers. 

 

 

Uitvoering van de interventie 

In de uitvoering van de interventie zijn administratieve en uitvoerende taken te onderscheiden. 

 
1. De administratieve taken bestaan onder meer uit: 

• Bijhouden van de aanwezigheid van de deelnemers bij individuele- en groepssessies 

• Terugkoppeling naar verwijzers (na intake basisprogramma, halverwege 

basisprogramma, na eindgesprek basisprogramma/intake onderhoudsprogramma, 

halverwege onderhoudsprogramma en na eindgesprek onderhoudsprogramma) 

• Tussentijdse contacten met de deelnemers (nabellen afwezigen, vinger aan de pols 

houden waar nodig) 

• Facturatie (na intake, per kwartaal) 

• Resultaatmeting van alle deelnemers 

 

2. De uitvoerende taken bestaan uit: het uitvoeren van het programma, dat in de pilot de volgende 

opzet had: 

• Het basisprogramma:  

o  een intake van 60 minuten 

o  8 groepssessies van 1,5 uur 

o  2 tussentijdse individuele gesprekken van elk 45 minuten 

o  een eindgesprek van 60 minuten 

http://www.leefstijlinterventies/
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o  tussentijdse contactmomenten met deelnemers en verwijzers (hiervoor staat in 

totaal 60 minuten) 

• Het onderhoudsprogramma: idem aan het basisprogramma qua opzet. De inhoud van 

de groepssessies verschilt en de tijd tussen de sessies is langer. 

 

De leefstijlcoach heeft de ruimte om aanpassingen te doen in de programma-opzet als 

dit de resultaten van de deelnemers ten goede komt. Via intervisie en periodieke 

evaluatie vanuit het Expertisecentrum Leefstijlinterventies worden succesvolle 

aanpassingen gedeeld, zodat ze als ‘best practices’ kunnen dienen. 

 

 

Inhoudelijke invulling 

 

1. Signalering/toeleiding 

Deelnemers kunnen worden geattendeerd op/geïnformeerd over het Cool-programma tijdens of 

naar aanleiding van een contactmoment met een zorgverlener. Ook kunnen deelnemers 

rechtstreeks benaderd worden of zich zelf aanmelden voor deelname. Om voor vergoede zorg in 

aanmerking te komen is een verwijzing via de huisarts noodzakelijk. De huisarts of 

praktijkondersteuner toetst of de potentiële deelnemer aan de gewenste inclusiecriteria voldoet, of 

hij/zij voldoende gemotiveerd is om het complete programma te doorlopen en of het CooL-

programma een passende interventie is voor het specifieke vraagstuk van de deelnemer. 

 

2. Intake 

Als de deelnemer aan alle criteria voldoet, wordt de aanvraag voor deelname doorgestuurd naar de 

leefstijlcoach waarna deze het intakegesprek met de deelnemer kan inplannen. Belangrijk 

onderdeel van de intake is een toelichting, indien nodig, van het concept leefstijlcoaching en een 

toetsing van de motivatie van de deelnemer om het complete leefstijlprogramma te doorlopen. Het 

feit dat het programma gebaseerd is op coaching en dus niet op advisering is een van de 

kernpunten die in de intake aan bod moet komen. Een deelnemer die enkel komt voor advies en 

die niet zelf aan de slag wilt met zelfgeformuleerde actiepunten moet meer uitleg krijgen over de 

aanpak zodat hij een goede afweging kan maken voor deelname. Tevens wordt er veel aandacht 

besteed aan het definiëren van de exacte hulpvraag en het formuleren van persoonlijke 

doelstellingen.  

 

Aan de hand van het intakegesprek wordt de situatie van de deelnemer in kaart gebracht: 

• Bevragen van de doelen, hulpvraag, mogelijkheden en wensen, 

• Een motivatiecheck bij de (potentiële) deelnemer om gedurende langere tijd actief te werken 
aan een verbetering van zijn/haar leefstijl. De leefstijlthema’s (voeding, bewegen, slapen, 
ontspanning, stress, energie en timemanagement) zijn voor alle deelnemers hetzelfde. De 
keuze op welk onderwerp acties worden uitgezet of aan welk thema in eerste instantie 
prioriteit wordt gegeven, ligt bij de deelnemer. 

• Huidige gedrag en vroegere gedrag op het gebied van de verschillende leefstijl thema’s 
(voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en 
ontspanning),  

• Eigen-effectiviteit, vaardigheden en zelfbeeld, 

• Sociale context (wel of geen steun), werk- en leefklimaat, 

 

De intake (duur 1 uur), wordt na screening/verwijzing van de huisarts verzorgd door de uitvoerende 

leefstijlcoach en heeft tot doel inzicht te krijgen of iemand deel kan nemen aan de 

groepsbehandeling of dat er factoren meespelen die eerst aangepakt dienen te worden. Ook kan in 

deze fase verdere specialistische ondersteuningsbehoefte vastgesteld worden en kan, indien 
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gewenst, de deelnemer doorverwezen worden naar een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog of een 

andere professional. 

De intake wordt gezien als start van het programma, hier dient dan ook de eerste meting plaats te 

vinden. 

 

3. Basisprogamma  

Het basisprogramma bestaat uit groepssessies enerzijds en individuele gesprekken anderzijds. In 

de acht groepssessies die elk anderhalf uur duren komen onderwerpen en knelpunten aan de orde 

die voor een groot deel van de groep (zeer) relevant zijn. De groep bestaat idealiter uit 10-12 

personen. De twee individuele gesprekken van elk 45 minuten geven ruimte voor een meer 

persoonsgebonden invulling, waarbij veel aandacht is voor het evalueren en aanscherpen van de 

persoonlijke doelstellingen van de deelnemer.  

Zoals aangegeven kent het CooL-programma een open karakter waarmee de inhoud van de 

sessies niet is voorgeschreven. Desalniettemin kan de opzet uit de pilotfase steun en richting 

geven aan nieuwe uitvoerders van de interventie. Ter illustratie dan ook de elementen die in het 

basisprogramma aan bod zijn gekomen en die nu in de einddoelstellingen verweven zitten:  

 

Vergroten van kennis en vaardigheden 

Binnen het basisprogramma worden de volgende kennisgebieden aangestipt: 

• Voeding: wat is nu gezond, portiegrootte, verzadiging, bewust eten 

• Beweging: hoeveel is genoeg, welke vormen van beweging zijn passend, voordelen van 

bewegen, nadelen van sedentair gedrag 

• Stress & ontspanning: omgaan met stress, herkennen van stress signalen, afwisseling 

tussen in- en ontspanning 

• Slapen: hoeveel slaap heb je nodig, waarom slapen we, hoe kun je de kwaliteit van je 

slaap verhogen 

• Samenhang tussen de verschillende leefstijlonderwerpen voeding, beweging, slaap, 

stress & ontspanning 

• Plannen van gezond gedrag 

 

Gedragsverandering en -behoud 

• Monitoring van gedrag: slaap-, eet- en beweegdagboeken 

• Terugvalpreventie 

• Omgaan met verleidingen 

• Omgaan met uitzonderingen en lastige situaties: verjaardagen, feestjes, vakanties 

• Formuleren implementatie intenties 

 

Veranderingsbereidheid/motivatie  

• Opstellen haalbare gedragsdoelen 

• Inzicht in discrepantie huidig gedrag – gewenst gedrag 

 

Coaching en ondersteuning 

Voor een effectieve begeleiding, gebruikt de leefstijlcoach verschillende methodieken. Kennis 

van en praktische oefening met deze methoden staat dan ook centraal in de hbo-opleiding tot 

leefstijlcoach. Voor het beroepsprofiel van de leefstijlcoach wordt verwezen naar de website van 

de Beroepsverening Leefstijlcoaches Nederland (www.blcn.nl).  

• Motivational Interviewing 

• Positieve psychologie [29] 

• GROW model [30] 

 

Stimuleren/drempel verlagen tot actie 

http://www.blcn.nl/
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• Informatie lokaal beweegaanbod, bij voorkeur via aanhaken buurtsportcoach/ 

beweegmakelaar/combinatiefunctionaris in de groepssessie over beweging. 

• Formuleren van kleine haalbare stapjes in lijn met persoonlijke doelstellingen 

• Formuleren triggers voor gewenst gedrag 

• Verhogen eigen effectiviteit  

• Peer support 

• Social support / buddy 

• Regie bij deelnemer 

 

Ter illustratie de inhoud van de groepssessies in het basisprogramma –zoals die tijdens de pilotfase is 

uitgevoerd: 

INHOUD GROEPSSESSIES BASISPROGRAMMA 

Sessie Inhoud 

1: Kleine aanpassingen, groot effect  gedragsverandering 

2: Kom in beweging  
bewegen en sporten, in nauwe samenwerking 

met buurtsportcoach gemeente 

3: Lekker eten geeft structuur  
gezonde voeding (variatie, voedingswaarde, 

portiegrootte, regelmaat en bewust eten) 

4: Slapen & ontspanning  slaap, stress management en ontspanning 

5: Gezond leven is plannen  planning, timemanagement en gezonde leefstijl 

6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes 

zelfregulatie strategieën, hoe om te gaan met 

verleidingen. Valkuilen definiëren en 

terugvalpreventie 

7: Hoe gezond is jouw weekend?  
vasthouden gezond leefpatroon in 

uitzonderingssituaties 

8: Hoe blijf ik in beweging?  
langdurig voortzetten van nieuwe 

leefstijlgewoontes 

 

4. Onderhoudsprogramma 

Het onderhoudsprogramma kent eenzelfde opbouw als het basisprogramma. Ook de onderwerpen 

die in de groepssessies aan bod komen zijn grotendeels vergelijkbaar met het basisprogramma. 

Een aantal thema’s die in het basisprogramma al aan bod komen (voeding, bewegen, slaap, stress 

en ontspanning) worden in het onderhoudsprogramma verder verdiept. Daarnaast worden een 

aantal  nieuwe thema’s als timemanagement, energiemanagement en omgaan met 

gezondheidshypes toegevoegd. In het onderhoudsprogramma ligt de nadruk op verdieping van de 

geleerde gezondheidsvaardigheden uit het basisprogramma, behoud van het veranderde gedrag, 

en het aanleren van nieuwe vaardigheden die samenhangen met de nieuwe onderwerpen in dit 

onderhoudsprogramma zoals prioriteiten stellen, het doen van ontspanningsoefeningen, je 

persoonlijke energie managen. 

Ook voor het onderhoudsprogramma geldt dat de inhoud niet is voorgeschreven. In het 

onderhoudsprogramma is ten tijde van de pilot, aanvullend op de genoemde elementen in het 

basisprogramma, gewerkt aan de volgende elementen: 

 

Vergroten van kennis en vaardigheden 

Gewoonte-ontwikkeling 

Gedragsbehoud 

Gezondheidshypes  

Prioriteiten stellen en keuzes maken 

Energiemanagement 
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Gedragsverandering en -behoud 

Kwaliteiten en valkuilen 

Leren van successen uit het verleden 

 

Stimuleren/drempel verlagen tot actie 

Gebruik van ondersteunende apps 

 

Veranderingsbereidheid/motivatie  

Reflecteren op eigen gedag 

 

Ter illustratie de inhoud van de groepssessies in het onderhoudsprogramma –zoals die tijdens de 

pilotfase is uitgevoerd: 

INHOUD GROEPSSESSIES ONDERHOUDSPROGRAMMA 

Sessie Inhoud 

1: Wat is je doel? 
doelen stellen (hoofddoel en subdoelen), acties 

formuleren 

2: Beweging, waar zit je kans? 

welke stappen heb je al gezet (letterlijk en 

figuurlijk) en waar zitten kansen voor 

verbetering 

3: Voeding 
etiketten lezen, gezondheidsclaims 

interpreteren en marketing doorzien 

4: Je energiehuishouding 
energiegevers en energienemers, goed voor 

jezelf zorgen 

5: Time management 
overzicht creëren in alle taken, keuzes maken, 

prioriteiten stellen.  

6: Succesvolle verandering plan van aanpak, inzet persoonlijk kwaliteiten 

7: Informatie overload 
“infobesitas”, omgaan met gezondheidshypes, 

betrouwbare bronnen van informatie 

8: Op eigen voet verder steun zoeken, persoonlijke kracht 

 

5. Evaluatie en eindgesprek 

Zowel het basisprogramma als het onderhoudsprogramma eindigt met een eindgesprek (duur 1 

uur) waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook wordt 

vooruitgekeken: welke doelstellingen formuleert de deelnemer voor de toekomst? Het eindgesprek 

na het basisprogramma dient tevens als evaluatiemoment waarin de leefstijlcoach in overleg met 

de deelnemer beoordeelt of deelname aan de onderhoudsfase zinvol is. Uitgangspunt is dat het 

gehele programma van 2 jaar wordt doorlopen en dat daar alleen van afgeweken wordt als daar 

gegronde reden voor is. Zowel bij het eindgesprek van het basisprogramma als bij het eindgesprek 

van het onderhoudsprogramma gebeurt een resultaatmeting. Ook bij tussentijdse uitval dient (waar 

mogelijk) een resultaatmeting te gebeuren. 

Tijdens alle contactmomenten blijft de leefstijlcoach als spin in het web alert op de mogelijk 

toegevoegde waarde van samenwerking met partners uit het publieke domein zoals gemeentelijk 

sport- en beweegaanbod en welzijnswerk. Een goede kennis van de sociale kaart is wenselijk: zo 

kan bijvoorbeeld een deelnemer die zich verder wilt verdiepen in ontspanningsmogelijkheden 

worden geattendeerd op yogascholen of mindfulness trainers in de buurt; een deelnemer die met 

financiële problemen kampt kan worden geattendeerd op een financiële coach.   
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Waar de specifieke hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach 

overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld in het 

geval een deelnemer met DM 2 specifieke vragen heeft rondom een koolhydraatarm dieet, dan 

wordt deze deelnemer doorverwezen naar een diëtist. 

 

Materialen 

 

 Naast dit handboek zijn er diverse materialen ontwikkeld tijdens de pilotfase die beschikbaar 

worden gesteld voor de uitvoerders van het CooL-programma. Vanwege het open karakter van de 

interventie kiezen uitvoerders zelf of en welke materialen ze gebruiken. 

 

Voor deelnemers: 

Patiëntenfolder CooL (zie bijlage i); 

Optioneel een portfolio (zie bijlage viii): bevat o.a. achtergrond informatie over ieder thema, 

oefeningen die gebruikt worden in de groepssessies, diverse dagboeken om gedrag te monitoren.  

 

Voor verwijzers: 

Een webinar met achtergrond informatie over het CooL-programma, inclusiecriteria en wijze van 

verwijzen  

https://drive.google.com/file/d/0B4z-MYbEzBzedEVTUEJvZ0Zwd3M/view  

Een voorlichtingsfilm van de NZa (praktijksituatie CooL leefstijlcoaching: 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/update-gecombineerde-leefstijlinterventie-gli 

 

Voor uitvoerders:  

Intervisieformulieren (zie website www.leefstijlinterventies.nl ); 

Voorbeeld draaiboek voor een groepssessie (zie bijlage iv ); 

Voorbeeldformulieren voor intake, individueel- en eindgesprek (zie bijlagen iii, v en vi); 

Voorbeeldbrief uitnodiging voor deelnemers (zie bijlage ii); 

Nadat uitvoerders de verplichte startinstructie hebben gevolgd krijgen ze toegang tot het besloten deel 

van de website waarop aanvullend voorlichtingsmateriaal te vinden is. 

 

2.2 Benodigde competenties van de uitvoerder 

 

Kennis en vaardigheden uitvoerders 
De interventie kan uitgevoerd worden door een professional die geregistreerd is in het register 

van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Inschrijving in dit register staat open voor hbo-

professionals die beschikken over zowel de coachingscompetenties, de inhoudelijke kennis 

van de verschillende leefstijlgebieden, de competenties om het onderwerp leefstijl integraal 

aan te bieden, als inzicht in contra-indicaties en de grenzen van leefstijlcoaching (en dus zicht 

hebben op wanneer door te verwijzen voor specialistische ondersteuning), zoals beschreven 

in het beroepsprofiel van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)3. Concreet 

betekent dit dat leden van de BLCN zonder meer in aanmerking komen voor registratie in het 

register van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies omdat zij door het lidmaatschap van de 

BLCN aantoonbaar voldoen aan het beroepsprofiel. Ook andere professionals zoals 

bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die aantoonbaar voldoen aan het 

                                                      
3 http://www.blcn.nl/blcn/het-profiel-van-de-hbo-leefstijlcoach/ 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/update-gecombineerde-leefstijlinterventie-gli
http://www.leefstijlinterventies.nl/
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beroepsprofiel van de BLCN (aan te tonen door middel van een aantekening in hun eigen 

kwaliteitsregister) kunnen zich aanmelden bij dit register. Voor alle professionals geldt dat het 

CooL-programma pas uitgevoerd kan worden na het volgen van een startinstructie.  Via de 

beroepsverenigingen zijn daarna doorlopende accreditatie-eisen in de vorm van het volgen 

van relevante bijscholingen. 

Scholing en bijscholing 

Professionals kunnen een opleiding tot leefstijlcoach volgen bij een geaccrediteerde organisatie 

waarmee ze na afronding automatisch voldoen aan de eisen t.a.v. kennis en competenties. Voor een 

overzicht van deze organisaties zie www.blcn.nl . Daarnaast is het mogelijk een individueel 

accreditatie proces te doorlopen via de BLCN. 

Via de BLCN en genoemde onderwijsinstellingen worden ook diverse bijscholingsmogelijkheden 

geboden. Voor een overzicht van specifieke scholing op het gebied van het CooL-programma zie de 

website www.leefstijlinterventies.nl 

 

Startinstructie 

Voor de uitvoering van het CooL-programma is deelname aan een startinstructie verplicht. Tijdens 

deze startinstructie wordt aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor uitvoering waaronder: 

• Benodigde scholing en bijscholing 

• Verplichte intervisie 

• Back-up uitvoerder 

• Doelstellingen/ rapportage/ resultaatmeting (zie paragraaf 1.3 van dit handboek) 

• Doorontwikkeling van het programma 

• Beschikbare materialen voor uitvoering. 

Op de website www.leefstijlinterventies is meer informatie te vinden over data en locaties van deze 

startinstructies. 

 

Intervisie 

Uitvoerders van het CooL-programma verplichten zich tot een halfjaarlijkse intervisie. Doel van deze 

intervisie is meerledig:  

• Uitwisselen van kennis en ervaring met leefstijlcoaching in zijn algemeenheid en het CooL-

programma in het bijzonder. 

• Kennismaking met collega-leefstijlcoaches uit dezelfde regio, borgen van back-up systeem in 

geval van (langdurige) uitval. 

• Stimuleren tot (zelf)reflectie.  

• Trainen van praktische vaardigheden in een oefensetting. 

• Doorontwikkeling van het CooL-programma. 

 

Voor deze intervisie gelden een aantal randvoorwaarden: 

• De intervisiebijeenkomst kent ten minste 4 actieve4 uitvoerders van het CooL-programma. Bij 

startende regio’s wordt geadviseerd om eerst aan te sluiten bij een reeds bestaande 

intervisiegroep met ervaren leefstijlcoaches.  

• Van de bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt volgens een vast format dat beschikbaar is 

op www.leefstijlinterventies.nl. Het format bestaat uit twee delen; een algemeen deel 1 en een 

individueel deel 2. Het algemene deel 1 wordt geschreven door de notulist; deze rol wordt 

ingenomen door een van de deelnemende uitvoerders en deze kan rouleren. Nadat de 

                                                      
4 Actief wil zeggen dat de uitvoerder de afgelopen 3 maanden het CooL-programma is gestart dan wel binnen 3 
maanden het CooL-programmma gaat starten.  

http://www.blcn.nl/
http://www.leefstijlinterventies.nl/
http://www.leefstijlinterventies/
http://www.leefstijlinterventies.nl/


© expertisecentrum leefstijlinterventies 2019 

 

28 

notulist deel 1 heeft uitgewerkt wordt dat verspreid onder de andere leden van de 

intervisiegroep. Ieder lid vult dan zelf het individuele deel 2 aan en draagt er zorg voor dat zijn 

document verstuurd wordt naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies 

(info@leefstijlinterventies.nl) onder vermelding van naam van de intervisiegroep en datum van 

de intervisie. 

• Een van de vaste agendapunten van de intervisie is de doorontwikkeling van het CooL-

programma. Voor de terugkoppeling naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies is een 

onderdeel hierover opgenomen in het format van het verslag. Dit betreffende onderdeel wordt 

ingezonden naar het Expertisecentrum waarmee terugkoppeling gewaarborgd is. 

 

 

2.3 Randvoorwaarden voor toepassing 

 
• De uitvoerders van het CooL-programma zijn geregistreerd bij het Expertisecentrum 

Leefstijlinterventies door middel van aanschaf van een jaarlijkse licentie. Om voor een CooL-

licentie in aanmerking te komen dient een leefstijlcoach tenminste aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

o Opname in een van de registers waarmee een een individu zich als gekwalificeerde 

uitvoerder van leefsitjlinterventies kan laten vastleggen. Hieronder valt bijvoorbeeld 

het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches (BLCN). Een actueel overzicht 

van mogelijk in aanmerking komende registers is beschikbaar op 

www.leefstijlinterventies.nl 

o Aanwezigheid bij een startinstructie voor het CooL-programma waarbij tevens aan de 

bijbehorende betalingsverplichting is voldaan. 

Op de website www.leefstijlinterventies.nl is actuele informatie terug te vinden over de 

registratieprocedure. 

• Met de CooL-licentie en registratie verbinden uitvoerders zich aan de verplichting om resultaten 
van deelnemers vast te leggen. Het format voor deze resultaatmeting wordt momenteel verder 
uitgewerkt door een projectgroep onder leiding van VWS aan de hand van de PROMS 
methodiek (patient reported outcomes measurement system).  

• Naar alle waarschijnlijkheid zal deze resultaatmeting alleen resultaten meten op het gebied van 
voeding en beweging. Vanwege de integrale aanpak van het CooL-programma zal er door de 
uitvoerders van het CooL-programma ook resultaatmeting op het gebied van stress, slaap en 
ontspanning moeten gebeuren. De noodzaak van aanvullende metingen en de manier waarop 
deze vorm krijgen kan  pas worden vastgesteld als het definitieve format van VWS bekend is. 
Op dat moment zal gekeken worden in hoeverre dit format alle thema’s die in het CooL-
programma aan bod komen, afdekt. De laatste ontwikkelingen hieromtrent zijn terug te vinden 
op de website www.leefstijlinterventies.nl. 

• De zorg zoals hier beschreven dient per programma als geheel aan de deelnemer aangeboden 

te worden: een programma van in totaal twee jaar, waarbij alleen met reden en bij 

uitzondering gestopt wordt na het basisprogramma.  

• Er wordt continuïteit aan de deelnemers geboden door te zorgen dat er gekwalificeerde 

vervanging beschikbaar is als de begeleider onverhoopt uitvalt gedurende het twee jaar 

durende begeleidingstraject. 

• De leefstijlcoach vervult een verbindende rol tussen het zorg- en maatschappelijke domein door 
niet alleen in nauw contact te staan met de huisarts, praktijkondersteuner en/of 
wijkverpleegkundige, maar ook met de relevante gemeentelijke functionarissen, met name 
met de buurtsportcoach(es) en professionals op het gebied van welzijn. Het is van belang dat 
de professional voldoende kennis heeft van de sociale kaart van zijn regio zodat de 
leefstijlcoach als spin-in-het web voor de deelnemers kan fungeren en kan doorverwijzen waar 
nodig.   

• Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, bij voorkeur door de betrokkenheid van 
de buurtsportcoach in de sessie rondom beweging en door inschakelen van de 

mailto:info@leefstijlinterventies.nl
http://www.leefstijlinterventies.nl/
http://www.leefstijlinterventies.nl/
http://www.leefstijlinterventies.nl/
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buurtsportcoach bij individuele beweegvragen van de deelnemers. 
• Er wordt contact gehouden met de verwijzer door overleg te hebben bij de verwijzing, bij de 

afronding van basis- en onderhoudsprogramma en op minimaal één tussentijds moment in 

zowel basis- als onderhoudsprogramma. Contact met de verwijzer is er ook bij tussentijdse 

drop-out van een deelnemer. Ook indien tijdens het traject blijkt dat een deelnemer 

doorverwezen zou moeten worden naar een andere hulpverlener (bijvoorbeeld diëtist, 

psycholoog, fysiotherapeut), dan zal de uitvoerder contact opnemen met de verwijzer. 

• Uitvoerders voldoen jaarlijks een bijdrage bedoeld voor resultaatmeting, evaluatie en 

verslaglegging, doorontwikkeling en bijscholingen die essentieel zijn voor een goede uitvoering 

van het programma en die de effectiviteit van de interventie borgen en verder uitbouwen. De 

resultaten worden minimaal jaarlijks in een rapportage gepubliceerd en geëvalueerd door het 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies. 

• Het CooL-programma kent een open karakter en dient aangepast te kunnen worden aan de 
lokale situatie en doelgroep. Belangrijk is wel dat dit niet ten koste gaat van de werkzame 
elementen: het behalen van de einddoelstellingen blijft cruciaal.  

• Laagdrempelige deelname voor (potentiële) deelnemers door een centrale en goed bereikbare 
locatie. Vergoeding van het CooL-programma uit de basiszorgverzekering draagt ook bij aan 
een lage drempel tot deelname, met name voor lage SES-deelnemers. 

 
 

 

2.4 De centen: begroting 

 
Binnen het basispakket van de zorgverzekering is voorzien in een maximale vergoeding per 

deelnemer op programmabasis. Dit bedrag is voor 2019 door de Nederlandse Zorgautoriteit 

vastgesteld op €787 (per deelnemer voor het complete programma van 24 maanden) waarbij de 

kanttekening moet worden gemaakt dat het hier gaat om een zogenaamd max-tarief. De 

daadwerkelijke vergoeding zal afhangen van de contractafspraken die de verzekeraars maken met de 

uitvoerende organisaties. Uit dit tarief moeten de volgende kosten worden voldaan: 

 

1. Inzet uitvoerder:  

In het basisprogramma (8-12 maanden): 

8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur + 0,5 uur administratieve verwerking per sessie (totaal 16 uur) 

Per deelnemer 1 intake van 60 minuten, 2 individuele coachingsgesprekken van 45 minuten, 1 

evaluatiegesprek van 60 minuten en 60 minuten voor tussentijdse contacten en overleg (totaal 4,5 uur 

per deelnemer). 

 

In het onderhoudsprogramma (12-16 maanden): 

8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur + 0,5 uur administratieve verwerking per sessie (totaal 16 uur) 

Per deelnemer 1 intake van 60 minuten, 2 individuele coachingsgesprekken van 45 minuten, 1 

evaluatiegesprek van 60 minuten en 60 minuten voor tussentijdse contacten en overleg (totaal 4,5 uur 

per deelnemer). 

 

2. Faciliteiten en materialen: 

Basisprogramma: 

Groepsruimte en koffie/thee voor 8 bijeenkomsten 

Coachingsruimte voor 4 individuele gesprekken per deelnemer 

Cursusmaterialen (print- en kopieerkosten, materialen voor werkvormen…) 

 

Onderhoudsprogramma: 

Groepsruimte en koffie/thee voor 8 bijeenkomsten 
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Coachingsruimte voor 4 individuele gesprekken per deelnemer 

Cursusmaterialen (print- en kopieerkosten, materialen voor werkvormen…) 

 

Uitvoerders voldoen daarnaast de vergoeding van de startinstructie en een jaarlijkse bijdrage  aan het 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies ten behoeve van de borging van het CooL-programma. Op de 

website van het Expertisecentrum is meer detailinformatie hierover beschikbaar waaronder de 

tarieven voor het lopende jaar (www.leefstijlinterventies.nl).  

 

Samenvattend een globale raming van de benodigde kosten en uren van een compleet CooL-

programma bij een groepsgrootte van 10 deelnemers: 

 

Benodigde uren (inzet 

leefstijlcoach) 

Groepssessies 2x16 uur  32 uur 

 Individuele gesprekken 2x10x4,5 uur  90 uur 

 

 

Kosten Huur groepsruimte* 

€90 per sessie  

Basis:  8x 90 

Onderhoud: 8x 90 

€1440 

 Huur gespreksruimte: 

€30 per dagdeel 

10 deelnemers in 3 dagdelen 

Basis: 3x4x 30 

Onderhoud: 3x4x 30 

€720 

 Cursusmaterialen  €50 

 

* dit bedrag kan varieren afhankelijk van de regio waar het programma wordt uitgevoerd. Hier wordt 

gerekend met een gemiddeld bedrag.  

http://www.leefstijlinterventies.nl/
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3. Onderbouwing van de interventie 

3.1 Wat moet je weten: achtergrondinformatie 

Probleem 

Op dit moment heeft de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht of obesitas, net als 12% van 

de kinderen [31]. Obesitas hangt samen met tal van chronische aandoeningen waaronder diabetes 

type 2, hart- en vaatziekten, een aantal soorten kanker en aandoeningen aan galblaas en het 

bewegingsstelsel [32]. Uit onderzoek blijkt dat leefstijl gerelateerde problemen leiden tot diverse 

consequenties, zowel op persoonlijk (medisch) vlak als op sociaal vlak: het is bekend dat 

leefstijlgerelateerde problemen een grote economische impact hebben. [22, 23]. 

De Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) beschrijft de zorg 

die minimaal nodig is voor het merendeel van de patiënten met obesitas. In de eerste plaats is 

voldoende aandacht voor preventie belangrijk, om te voorkomen dat mensen te zwaar worden. Zijn 

mensen te zwaar dan is, volgens de Zorgstandaard Obesitas, een GLI bestaande uit het verbeteren 

van het voedingspatroon en normaliseren van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke 

activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van 

gedragsverandering de eerste keus voor behandeling [2]. 

 

Onderzoek toont aan dat leefstijlgerelateerde problemen niet alleen samenhangen met een verstoorde 

energiebalans door verhoogde energie-inname via voeding en beperkte lichamelijke activiteit maar 

met meer factoren zoals een gebrekkige slaapkwaliteit [24,25] een verhoogd stressniveau en gebrek 

aan ontspanning. [26] 

 

Uit gerandomiseerde klinische trials blijkt dat mensen hun leefstijl-gerelateerde gedrag en gewicht 

positief kunnen veranderen [1, 6-8]. Recente studies hebben gekeken naar de implementatie van 

deze GLI’s in de Nederlandse context, zoals de BeweegKuur [9], SLIMMER [10] en MetSLIM [11]. Uit 

deze procesevaluaties komen meerdere implementatiebarrières naar voren. Zo blijkt dat er te weinig 

multidisciplinaire samenwerking is en onvoldoende vaardigheden en tijd bij de eerstelijns 

professionals voor het optimaliseren van coaching [12, 13].  

 

Eén van de belangrijkste barrières voor de patiënten is dat de zorgverzekering de kosten van de 

interventie niet volledig dekt [12], daarnaast vindt op dit moment de zorg voor deze doelgroep 

onvoldoende plaats en is de financiering hiervan versnipperd [33]. Tevens blijkt coaching over een 

langere termijn nodig te zijn om de leefstijlverandering te behouden [4, 14, 15]. Aan de hand van de 

resultaten van deze voorgaande interventies en de bevindingen uit implementatiestudies naar die 

interventies is de CooL- programma ontstaan waarbij getracht is om bovenstaande barrières te 

ondervangen:  

• Zo is de GLI naast voeding, beweging en gedrag uitgebreid met de themagebieden slaap, 
stress en ontspanning.  

• In tegenstelling tot de gebruikelijke spreiding van de programma-onderdelen over verschillende 
disciplines (diëtist, fysiotherapeut en psycholoog), wordt het CooL-programma uitgevoerd door 
een persoon: de leefstijlcoach die vanuit een spin-in-het-web rol samenwerkt met diverse 
partners in de omgeving van de deelnemer.  

• Een duidelijke rol is weggelegd voor de buurtsportcoach voor de verbinding met het 
gemeentelijke sportaanbod.  

• De leefstijlcoach benadert de deelnemers met een coachende grondhouding, niet vanuit de 
expertise van de professional, maar vanuit de vraag van de deelnemer.  

• De duur van het programma is verlengd naar twee jaar om de leefstijlverandering op lange 
termijn te behouden. 

• De prestatie is structureel ingebed door er een verzekerde prestatie van te maken. 
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Karakteristieken van de doelgroep 

De ervaringen uit de pilot leren dat er relatief veel mensen instromen die: 

• een lage sociaal economische status (SES) hebben 

• worstelen met problematiek op het sociale of economische vlak 

• veel co-morbiditeiten kennen 

• niet op eigen initiatief een leefstijl traject starten maar specifiek omdat de huisarts hen verwijst 

• veelal langdurig zonder (betaald) werk zitten of al gepensioneerd zijn 

 

Aan de andere kant stromen er ook deelnemers in die hoger opgeleid zijn, volop in het (werkend) 

leven staan en specifiek alleen worstelen met hun leefstijl. Daarbij speelt dat het leeftijdsverschil 

tussen instormende deelnemers aanzienlijk kan zijn. Dit betekent dat het gezelschap van deelnemers 

per groep zeer gemêleerd kan zijn. Bij een hoge instroom kan het handig zijn om de groepen te 

splitsen naar opleidingsniveau, leeftijd en/of achtergrond. In de meeste gevallen (en zeker in de 

opstartfase van het CooL-programma) zal dit echter niet aan de orde zijn. 

 

Enkele tips bij een groep met (veel) lage SES deelnemers: 

• Gebruik meer beelden dan woorden 

• Gebruik eenvoudige zinsopbouw en woordkeuze 

• Geef weinig schrijfopdrachten, veel doe-opdrachten 

• Herhaal regelmatig de kernboodschap 

 
Uit de procesevaluatie van de pilot van het CooL-programma [40] komt het volgende beeld naar voor: 

“Van een totaal van 293 deelnemers waarvan de gegevens beschikbaar zijn, is in totaal 49% van de 

deelnemers ouder dan 55 jaar, 85% van de deelnemers heeft obesitas en 42% heeft een extreem 

verhoogd GGR. Van 174 mensen is bekend dat ze in een ketenzorg programma zitten. Daarvan 

hebben 97 deelnemers diabetes, 149 deelnemers hart- en vaatziekten en 72 deelnemers hebben 

allebei de chronische aandoeningen. De meeste deelnemers zijn in Nederland geboren en zijn 

samenwonend. Het grootste deel van de deelnemers is laag of gemiddeld opgeleid en iets meer dan 

de helft heeft een baan. “ 

De leefstijlcoaches uit de pilot geven daarnaast aan dat niet alle deelnemers even gemotiveerd starten 

aan het programma. “De leefstijlcoaches geven aan dat deelnemers meer gemotiveerd zijn voor het 

programma wanneer ze zelf bewust zijn van hun ongezonde leefstijl. Verder zijn deelnemers meer 

gemotiveerd als zij inzien dat een gezonde leefstijl vooral hun eigen verantwoordelijkheid is. Er is de 

leefstijlcoach ook gevraagd welke deelnemers niet gemotiveerd bleken te zijn voor het programma. Dit 

zijn vooral de deelnemers met complexe problematiek, zoals ziekte, financiële of psychische 

problemen. Leefstijlcoaches hebben geprobeerd de motivatie van de deelnemers te vergroten door 

o.a. het doel van afvallen bespreekbaar te maken, zoals het uiterlijk, meer mobiel zijn, fitter zijn en 

lekkerder in je vel zitten. Alle leefstijlcoaches vinden dat de belangrijkste uitkomst bij deelnemers niet 

bestaat uit gewichtsverlies, maar dat het vooral gericht is op duurzame verbetering van kwaliteit van 

leven, zoals meer bewustwording, meer energie hebben, lekkerder in je vel zitten en meer 

zelfvertrouwen krijgen.“ 
 

 

Achtergrondinformatie 

• www.blcn.nl  Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (duiding van het vakgebied, missie 

en visie;  voorwaarden voor het lidmaatschap; beroepsprofiel van de leefstijlcoach; 

gedragscode)  

http://www.blcn.nl/
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• https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht  (Cijfers over overgewicht per 

regio) 

• www.obesitasvereniging.nl Belangenbehartiger van mensen met overgewicht en obesitas in 

Nederland. 

• www.partnerschapovergewicht.nl  Partnerschap Overgewicht Nederland (zorg voor patiënten 

met overgewicht en obesitas; zorgstandaard obesitas) 

• www.loketgezondleven.nl  Loket Gezond Leven, RIVM (overzicht van effectieve 

leefstijlinterventies gerubriceerd per thema) 

• Informatie over de regio’s waar het CooL-programma in de pilotfase werd uitgevoerd: 

o www.huisartsen-ozl.nl/leefstijlcoaching  Regio Parkstad 

o www.zorroo.nl/innovatie-en-projecten/pilot-leefstijlcoaching  Regio Oosterhout 

o www.gcreeshof.nl/algemene-info/projecten/cool-coaching-op-leefstijl Regio Tilburg 

 

 

3.2 De visie achter de interventie 

Open interventie  

Het CooL-programma wordt als een open interventie aangeboden. Dit betekent dat een aantal 
aspecten zijn vastgelegd om de kwaliteit en effectiviteit van het uitgevoerde programma te 
waarborgen en dat anderzijds de uitvoerder speelruimte heeft om de inhoudelijke invulling aan te 
passen aan de karakteristieken van de doelgroep.   

Wat ligt er vast?  

• Het programma beslaat in totaal 24 maanden en bestaat uit een basisprogramma gevolgd door 
een onderhoudsprogramma. In onderstaande figuur is de programma opzet op hoofdlijnen 
schematisch weergegeven.  

• Het programma omvat groepssessies en individuele gesprekken: zowel het basisprogramma 
als het onderhoudsprogramma bestaat uit een intake, 8 groepssessies, 2 tussentijdse 
individuele gesprekken en een eindgesprek.   

• Voor de deelnemers in het programma zijn einddoelstellingen vastgelegd: datgene wat een 
deelnemer moet weten of kunnen na het doorlopen van het programma.   

• Het CooL-programma biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van 
voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en 
ontspanning. Al deze thema’s hebben een gelijk gewicht, het is de deelnemer die bepaalt op 
welk vlak acties worden geformuleerd en welke prioriteit de verschillende thema’s hebben bij 
het nastreven van zijn/haar gestelde doelen.  

 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht
http://www.obesitasvereniging.nl/
http://www.partnerschapovergewicht.nl/
http://www.loketgezondleven.nl/
http://www.huisartsen-ozl.nl/leefstijlcoaching
http://www.zorroo.nl/innovatie-en-projecten/pilot-leefstijlcoaching
http://www.gcreeshof.nl/algemene-info/projecten/cool-coaching-op-leefstijl
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De einddoelstellingen  

De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers –na het doorlopen van het CooL-
programma- zelfstandig een antwoord moeten kunnen geven:  

Doelen en motivatie  

• Welke doelen streef ik na?   

• Welk gedrag (concrete acties) draagt bij aan deze doelen?  

• Hoe maak ik mijn acties haalbaar?   

• Waar zit mijn motivatie en hoe kan ik zorgen dat ik mijn motivatie vasthoud?  

Aspecten van een gezonde leefstijl  

• Wat is de relatie tussen voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, 
timemanagement, vitaliteit en ontspanning?   

• Wat zijn gezonde gewoontes? En hoe vertaal ik de algemene richtlijnen naar mijn eigen 
situatie?   

• Wat is het effect van mijn (leefstijl)gedrag op mijn gezondheid?  

• Hoe sta ik ervoor qua gezonde gewoontes en waar heb ik nog winst te halen (gegeven de 
beperkingen die ik heb)?  

• Hoe zorg ik dat ik balans blijf vinden tussen genieten en gezonde keuzes maken?  

(Blijvende) gedragsverandering  

• Hoe kan ik voor mezelf handige “triggers” bepalen die mij helpen om bewust te blijven van mijn 
gezonde gedrag?   

• Hoe kan ik steeds opnieuw op zoek gaan naar mijn persoonlijke balans (tussen de 
verschillende leefstijlonderwerpen, maar ook tussen werk en privé, inspanning en 
ontspanning, etc.)?  

• Wat zijn mijn valkuilen? En hoe kan ik mezelf voorbereiden op een uitzonderlijke situatie 
(valkuilen en verleidingen)?  

• Hoe herken ik terugval en hoe kan ik na terugval de draad weer oppakken?  

Persoonlijke ontwikkeling  

• Welke emoties, gedachten en overtuigingen heb ik en wat is hun invloed op mijn (gezonde) 
gedrag?  

• Wat is mijn gemoedstoestand en hoe is die van invloed op mijn gedrag?  

• Welke acties heb ik uitgevoerd? Wat was het effect hiervan en waar moet ik bijstellen? 
(zelfreflectie)  

Sociale context  

• Wie of wat kan mij helpen om mijn gezonde gewoontes vast te houden?   

• Hoe vraag ik om hulp?  

• Hoe organiseer ik mijn omgeving ter ondersteuning van mijn gezonde gewoontes?  

• Wie of wat moet ik vermijden als het gaat om gezond gedrag?  
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De kernpunten uit het CooL-programma  

• De regie van het traject ligt bij de deelnemers zelf waarmee voldoende motivatie om het 
complete traject te doorlopen cruciaal is. Een goede screening aan de start van het traject kan 
hiervoor zorg dragen.  

• Positieve aanmoediging en sociale beloning en steun zijn belangrijke aspecten van de coaching 
binnen het CooL-programma.  

• Deelnemers formuleren persoonlijke doelstellingen op zowel resultaat als gedrag en plannen 
bijbehorende concrete acties. Bovendien worden deelnemers gestimuleerd tot zelf monitoren 
van hun gedrag op de gekozen doelstellingen.  

• Een gecombineerde aanpak van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, 
timemanagement, vitaliteit en ontspanning met een focus op blijvende gedragsverandering. 
Alle onderwerpen hebben een gelijkwaardig gewicht: de insteek is het vraagstuk van de 
deelnemer.  

• Kennisoverdracht op de leefstijlonderdelen: voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning als 
ook gewoontevorming.  

• Een nauwe samenwerking met de buurtsportcoach of beweegmakelaar die een 
laagdrempeliger instroom in het regulier sportaanbod in de regio faciliteert.  

 

Eigen regie en motivatie  

De essentie van het CooL-programma is dat de leefstijlcoach geen ziekte behandelt, maar 
gezondheidsvaardigheden vergroot en mensen motiveert om die te gebruiken. Anders gezegd: de 
leefstijlcoach helpt mensen om hun positieve gezondheid te vergroten. Belangrijk bij deze manier van 
werken is dat de deelnemer van meet af aan voldoende gemotiveerd is voor zijn/haar eigen 
leefstijltraject zodat de deelnemer ook daadwerkelijk de eigen regie neemt. Motivatie voor aanvang 
van het traject dient dan ook expliciet gecheckt te worden en als selectiecriterium ingezet te worden 
voor de beslissing om deelnemers al dan niet toe te laten tot het programma. Gedurende de looptijd 
van het project kan de motivatie variëren, zeker na een periode van terugval. De methodiek 
Motivational Interviewing is verweven in het programma waarmee de veranderbereidheid (hernieuwd) 
aangewakkerd kan worden.  

De ervaring uit de CooL pilot laten zien dat deelnemers meer gemotiveerd zijn voor het programma 
wanneer ze zelf bewust zijn van hun ongezonde leefstijl. Verder zijn deelnemers meer gemotiveerd 
als zij inzien dat een gezonde leefstijl vooral hun eigen verantwoordelijkheid is. Motivationele 
problemen gaan vaak samen met deelnemers met complexe problematiek zoals ziekte, financiële of 
psychische problemen.   

Groepsgesprekken en individuele gesprekken bieden elk andere voordelen. In de groepsgesprekken 
kunnen de deelnemers lotgenoten vinden, kunnen ze zich herkennen in de problematiek en verhalen 
van anderen en worden alternatieve oplossingen aangedragen door mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten. Bovendien worden de groepsgesprekken vaak als gezellig, stimulerend en motiverend 
ervaren. Aan de andere kant bieden de individuele gesprekken de ruimte om dieper in te gaan op  
persoonlijke problematiek waarmee elke deelnemer meteen ook de keuze heeft welke informatie hij/zij 
wil delen in de groep dan wel wil reserveren voor het individuele gesprek met de coach.  

 

Instroom strategie  

Bij uitvoering binnen het kader van verzekerde zorg, is een centrale rol van de huisarts en als 
afgeleide daarvan de praktijkondersteuner in het verwijzingsproces een noodzakelijke voorwaarde. 
Belangrijk aandachtspunt in deze setting is het bereik van de doelgroep: de resultaten van het 
pilotproject laten zien dat wanneer de huisarts verwijst deelname veelal beperkt blijft tot mensen die 
met een specifieke vraag of klacht (veelal gerelateerd aan hun gewicht) bij de huisarts aankloppen. 
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Maar het potentieel van deelnemers binnen een zorggroep is echter veel breder. Het verdient dan ook 
aanbeveling om in overleg met de zorggroep voor een meer actieve instroom-strategie te kiezen. Een 
strategie waarbij potentiële deelnemers pro-actief worden benaderd voor deelname aan het 
programma in plaats van reactief op basis van hun contactmomenten met huisarts of 
praktijkondersteuner. Daarnaast is het zinvol om ook deelnemers te selecteren die voldoen aan de 
inclusiecriteria maar die de verwijzer bezoeken met een niet-leefstijlgerelateerde klacht. Deze worden 
door de verwijzer vaak niet opgemerkt als potentiële kandidaat voor het CooL-programma.  

Niet alleen zorggroepen kunnen  als uitvoerende instanties fungeren. Ook paramedische praktijken, 
gemeentelijke organisaties of zelfstandige (organisaties van) leefstijlcoaches of andere individuele 
gekwalificeerde professionals kunnen het programma uitvoeren. Het hangt van het inkoopbeleid van 
de preferente zorgverzekeraar af voor welke aanpak wordt gekozen. Om voor verzekerde zorg in 
aanmerking te komen dient ook hier de verwijzing via de huisarts of praktijkondersteuner te verlopen.  
Anderzijds is het voor deelnemers of deelnemende organisaties natuurlijk ook mogelijk om deelname 
aan het programma uit eigen middelen te financieren al is op dit moment niet toegestaan om 
deelnemers met verzekerde zorg in een groep te mengen met deelnemers die het programma zelf 
bekostigen (bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de inclusie-criteria).   

 

Belangrijke competenties van de leefstijlcoach  

De ervaringen uit de pilot fase van CooL laten zien dat de betrokken leefstijlcoaches meer dan 
gemiddeld bevlogen zijn met hun werk [24]. Hieruit komt ook naar voren dat de leefstijlcoaches een 
aantal competenties uit het competentieprofiel van de leefstijlcoach met name belangrijk achten voor 
een goede uitvoering van hun werkzaamheden [24]:  

• Inlevingsvermogen  

• Professionele werkhouding  

• Coaching- en gesprekstechnieken  

• Onbevooroordeelde houding  

• Zelfontwikkeling  

• Gezonde leefstijl van de coach (zelf goede voorbeeld)  

• Netwerkvaardigheden 

 

3.3 Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het? 

 

Oorzaken 

Overgewicht wordt kort gezegd grotendeels veroorzaakt door een disbalans in energie-inname en 

energieverbruik. Daar gaan echter complexe gedragingen aan vooraf met veel onderliggende factoren 

[16]. Deze worden ook wel energy balance related behaviors/energiebalans gerelateerde gedragingen 

(EBRB) genoemd. 

 

Om de oorzaken van gewichtstoename te schetsen, gebruiken we het EnRG raamwerk 

(Environmental Research framework for weight Gain prevention [17], Figuur 1) als denkkader. Dit 

raamwerk combineert verschillende theoretische benaderingen ter verklaring van energiebalans-

gerelateerd gedrag en hun onderliggende factoren.  In het EnRG raamwerk worden verschillende 

typen factoren onderscheiden die bepalend zijn voor individueel voedings- en bewegingsgedrag. Een 

belangrijk onderscheid in het raamwerk wordt gemaakt tussen directe invloed door omgevingsfactoren 

en hun gemedieerde invloed door persoonlijke factoren.  
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De persoonlijke factoren (mediatoren) in het EnRG model zijn voornamelijk gebaseerd op de inzichten 

uit het Health Belief Model en de Theory of Planned Behaviour waarin de intentie (of motivatie) om 

gedrag te vertonen gezien wordt als een goede voorspeller van dat gedrag [35]. Uit diezelfde 

theorieën blijkt dat een aantal groepen van determinanten onderscheiden kan worden die deze 

intentie voorspellen: attitude, waargenomen sociale invloed of subjectieve norm en eigen effectiviteit 

of waargenomen gedragscontrole. Volgens de Self-determination Theory [36] is het daarnaast niet 

zozeer de mate van intentie of motivatie die van belang is maar vooral de mate van autonome 

motivatie die telt. 

 

Voor het identificeren van relevante omgevingsfactoren stelt het EnRG-model het ANGELO raamwerk 

centraal [37]. Daarin wordt de omgeving op twee assen uitgezet: enerzijds het niveau van de 

omgeving micro (thuis, op school, in de buurt) versus macro niveau (landelijk) en anderzijds het type 

omgeving. Daarin onderkent het model vier verschillende typen: fysiek (wat is beschikbaar), 

economisch (wat zijn de kosten), politiek (wat zijn de regels) en sociaal cultureel (wat is de 

achtergrond). 

 

Het EnRG model onderkent daarnaast ook moderatoren: dit is een aparte categorie factoren die de  

invloed van persoonlijke (mediatoren) en omgevingsfactoren beïnvloedt. Onder deze moderatoren 

vallen o.a. demografische kenmerken, de kracht van gewoonten en bewustzijn van risicogedrag. 

 

Het raamwerk maakt onderscheid tussen een directe automatische invloed van de omgeving op het 

voeding- en beweeggedrag en een indirecte invloed van de omgeving, middels de beïnvloeding van 

cognities, op ditzelfde gedrag, de zogenaamde dual-process paden [34]. Zo is de kracht van 

gewoontegedrag een van de factoren die de kans op automatische (directe) respons op 

omgevingsfactoren beïnvloedt.  

 

  
 

Figuur 1. Environmental Research framework for weight Gain prevention [17] 

 

Aan te pakken factoren 

Het CooL-programma grijpt in op verschillende factoren uit het EnrG model die overgewicht en 

obesitas veroorzaken.  
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Categorie Factor Draagt bij aan subdoel 

Persoonlijke 

factoren/ 

mediatoren 

Autonome motivatie  • Motivatie t.a.v. gezond leefpatroon  

• Formuleren persoonlijke gedragsdoelen en 
koppeling naar acties 

• Bewust van eigen gedrag 

 Eigen effectiviteit • Kennis gezond/ongezond gedrag 

• Inzicht persoonlijke kwaliteiten en valkuilen 

• Motivatie t.a.v. gezond leefpatroon 

• Kennis van gedrag en gewoontes 

• Formuleren persoonlijke gedragsdoelen en 
koppeling naar acties 

• Bewust van eigen gedrag 

 Attitude  • Motivatie t.a.v. gezond leefpatroon 

• Formuleren persoonlijke gedragsdoelen en 
koppeling naar acties 

• Bewust van eigen gedrag 

 Intentie tot gedrag • Formuleren van persoonlijke gedragsdoelen en 
koppeling naar acties 

Moderatoren Persoon (persoonlijkheid, 

betrokkenheid, bewustzijn) 

• Inzicht persoonlijke kwaliteiten en valkuilen 

• Bewust t.a.v. eigen gedrag 

• Bewust van invloed omgeving op gedrag 

• Motivatie t.a.v. gezond leefpatroon 

 Gedrag (gewoontevorming, 

controle strategieën) 

• Bewust van eigen gedrag 

• Kennis van gedrag en gewoontes 

Omgevings-

factoren 

Inrichting fysieke omgeving 

(beschikbaar) 

• Bewust van invloed omgeving op eigen gedrag 

• Formuleren van concrete en haalbare acties 

 Sociale omgeving (micro) • Bewust van invloed omgeving op eigen gedrag 

• Formuleren van concrete en haalbare acties 

 Politieke/economische 

omgeving (regels) 

• Bewust van invloed omgeving op eigen gedrag 

 

Verantwoording 

Gezien de grote verscheidenheid aan type factoren die van invloed zijn op gezond gedrag, zijn 

interventies die gebruik maken van een integrale aanpak het meest effectief [1]. Integrale interventies 

richten zich zowel op persoonlijke factoren van het gedrag als op verschillende typen en niveaus van 

factoren in de omgeving van het individu [43-45].  

 

Het CooL-programma richt zich  dan ook op meerdere aspecten van overgewicht: voeding, beweging 

en gedragsverandering. Bovendien zijn in het CooL-programma daar nog andere thema’s aan 

toegevoegd: slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Deze 

onderwerpen dragen bij aan een gezondere leefstijl [24, 25, 26] en/of dragen bij aan nieuwe 

vaardigheden die een gezonde leefstijl ondersteunen.  

 

Voor het CooL-programma is het EnRG model als denkkader gebruikt. Hierin komen alle factoren 

samen die zowel direct als indirect van invloed zijn op het gezondheidsgerelateerde gedrag. Aan het 

EnRG raamwerk liggen verschillende gedragstheorieën ten grondslag. De onderliggende theoretische 

elementen zijn vertaald naar theoretische methodieken van gedragsverandering en praktische 

toepassingen die bijdragen aan de (sub)doelstellingen van het CooL-programma.  

 

Onderstaand een deel van een grotere tabel die de samenhang toont tussen de theoretische 

elementen en methodieken, de subdoelstellingen en de praktische toepassingen zoals die in het 



© expertisecentrum leefstijlinterventies 2019 

 

39 

CooL-programma van de pilot zijn uitgevoerd. Omwille van leesbaarheid zijn de tabellen niet in deze 

paragraaf opgenomen. In bijlage viii  zijn drie tabellen terug te vinden voor de verschillende 

categoriëen van factoren. 

 

 

 

Binnen het CooL-programma worden daarnaast verschillende methodieken ingezet, gericht op het 

omzetten van intentie naar gedrag en gericht op het behoud van dit nieuwe gedrag: 

• GROW-methodiek: tijdens de intake worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd en bij elk 
volgend contactmoment gedurende de loop van het programma wordt hierop gereflecteerd en 
worden deze waar nodig bijgesteld.  

• Coaching strategie gebaseerd op Motivational Interviewing en ondersteunend naar meer 
autonomie voor de deelnemer: het huidige patroon van de deelnemer is het uitgangspunt en 
de deelnemer zelf bepaalt met welke doelstellingen hij/zij aan de slag gaat en in welke 
volgorde. De onderwerpen hebben allen een gelijkwaardig gewicht: de uitvoerders steken niet 
in op een eigen specialisme, maar kijken naar de vraag van de deelnemer. Centraal staat niet 
het verminderen of verhelpen van de ziekte of klacht waarmee iemand bij de uitvoerder komt, 
maar dat wat hij wil bereiken in zijn eigen leven. 

• Implementatie- Intenties: het omzetten van intenties naar concrete acties in een specifieke 
situatie (context) in de vorm van als-dan formuleringen. 

 

Theoretisch 

model / element 

Uitvoerder Definitie Parameter 

 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 

subdoel 

stelling 

Autonome 

motivatie – eigen 

regie 

 

De Roos van 

Leary, Timothy 

Leary (1948, 1957) 

Leefstijl 

coach 

Positiekeuze 

leefstijlcoach 

veroorzaakt 

complementair 

gedrag 

deelnemer 

Regie bij 

deelnemer zelf, 

eigen 

verantwoorde-

lijkheid, 

zelfmanagement 

Onder/samen gedrag van de leefstijlcoach: 

“Vertel eens…”, erkenning geven, sympathie 

tonen “Wat goed dat je bent gekomen”, om 

mening vragen “Wat vind je van…”  

Leidt tot gedrag waarmee de deelnemer meer de 

leiding/het initiatief neemt. 

 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie, 

Formuleren 

van 

concrete en 

haalbare 

acties 

Autonome 

motivatie – doelen 

stellen 

 

GROW model, 

John Whitmore, 

1980 

Leefstijl 

coach 

Doelen stellen 

en verhogen 

probleemoplos

send 

vermogen 

 

Probleemoplosse

nd vermogen, 

doelgerichtheid 

Stapsgewijs uitvragen door leefstijlcoach van G 

(doelen) en onderliggende doelen en motivatie, 

R (realiteit), O (opties) en W (wat wil je?). 

 

Formuleren 

van 

concrete en 

haalbare 

acties 

Autonome 

motivatie -  

Motivational 

interviewing 

 

Motivational 

interviewing, 

Millner & Rollnick, 

1983 

Leefstijl 

coach 

Cliëntgerichte, 

faciliterende en 

ondersteunend

e stijl van 

coachen. 

Motivatie tot 

verandering 

Vragen naar voordelen nieuw gedrag, nadelen 

huidig gedrag 

Oproepen verandertaal 

Rapportcijfer aangeven voor motivatie tot 

veranderen (readiness ruler) 

Ambivalentie benoemen tussen huidig en 

gewenst gedrag 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie, 

Bewust van 

huidige  

gedrag 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 
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Invulling van de belangrijkste praktische randvoorwaarden rondom het CooL-programma geeft de 

juiste basis voor het realiseren van de doelstellingen en het behalen van de gewenste effecten. 

Belangrijkste elementen daaruit: 

• Groepsgewijze uitvoering met lotgenoten: dit verhoogt de sociale verbondenheid en bevordert 
de intrinsieke motivatie [36, 39]. 

• De uitvoerende professional voldoet aan eerdergenoemde kwaliteitseisen en draagt zorg voor 
continuïteit. 

• Centrale rol van de leefstijlcoach in het leefstijltraject: verbinding met lokale sportaanbod, 
verbinding met lokale zorg en welzijnsprofessionals, contact met verwijzers. 

• Aansluiting bij de doelgroep door laagdrempelige deelname en aanpassing aan lokale situatie 
en doelgroep met behoud van werkzame elementen. 

 

 

Hoe grijpt het CooL-programma in op deze factoren? 

 

Gezond gedrag 

Om te veranderen naar een gezondere leefstijl zal nieuw gedrag aangeleerd moeten worden. Het 

programma richt zich primair op verandering van het gedrag van de deelnemers met de focus op 

zelfmanagement. Bewustwording (o.a. door zelf monitoring) van het huidige gedrag is een eerste stap, 

een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het hebben van de juiste kennis. In het CooL-programma 

wordt veel aandacht gegeven aan overdracht van basiskennis. Ook wordt de deelnemer geleerd hoe 

verschillende informatie op waarde te schatten. Vervolgens kan in de coaching worden overgegaan op 

het formuleren van concrete acties en persoonlijke leerdoelen die bij de situatie van de deelnemer 

aansluit. De deelnemers formuleren zelf hun persoonlijke doelstelling en vertalen deze in kleine 

verbeterstappen in lijn met deze doelstelling. Het huidige patroon (en alle goede punten daarin) wordt 

daarbij als uitgangspunt genomen. Het programma stimuleert daarmee het vertrouwen in de eigen 

regie en eigen effectiviteit. Gedurende het programma vindt op een aantal momenten een 

terugkoppeling plaats op deze doelen.  

 

Meetbare verbeteringen kunnen liggen op onder meer de volgende terreinen: 

• Ervaren welzijn, energie, zelfvertrouwen en/of fitheid; 

• Betere eetgewoontes (o.a. meer groente en fruit, minder suiker- en snackgebruik, meer 

regelmaat), meer bewegen, meer investeren in goede slaap en ontspanning; 

• Positieve verandering in fysieke waarden zoals gewicht, vetpercentage, middelomtrek, 

bloedglucose en cholesterol. 

Een deel van deze metingen komen dan ook expliciet terug in de resultaatmeting die gekoppeld is aan 

het CooL-programma. 

 
Duurzame gedragsverandering 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deelnemers na voltooiing van het programma met minimale 

ondersteuning het bereikte resultaat kunnen onderhouden dan wel versterken. Het is daarom van 

belang dat de deelnemers zelf het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid op zich nemen van hun 

eigen veranderproces. Intrinsieke en autonome motivatie is hiervoor een randvoorwaarde [19, 20]. 

Door de autonomie-ondersteunende coaching [21] wordt een verschuiving richting deze vorm van 

motivatie gestimuleerd. Motivational Interviewing is een onderdeel van deze coaching strategie. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met terugval en verleidingen.  

 

Emotionele en persoonlijke ontwikkeling 

De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers komt op verschillende manieren aan bod tijdens het 

programma. Belangrijke gedachtegoed bij zowel de groepssessies als de individuele gesprekken is 

het concept “Positieve Gezondheid” [47]. Daarbij worden deelnemers gestimuleerd om de eigen regie 
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over hun leven en gezondheid te nemen waardoor de eigen effectiviteit van de deelnemers toeneemt. 

De individuele sessies met de leefstijlcoach hebben daarnaast als toegevoegde waarde dat er 

uitgebreider op individuele vragen en uitdagingen kan worden ingegaan. 

 

Sociale context 

Er is bewezen dat groepsinterventies een positieve bijdrage kunnen leveren door middel van peer 

support. De sociale beloning, bestaande uit onder andere onderlinge steun en waardering, werkt 

positief stimulerend op het veranderproces. Daarnaast kunnen de deelnemers veel leren van de 

ervaringen van andere deelnemers en het groepsproces heeft een versterkend effect op de motivatie 

om te veranderen. Ook is aangetoond dat de omgeving van een deelnemer in hoge mate bepalend 

voor het verandersucces. De deelnemers krijgen handvaten aangereikt hoe ze hun omgeving anders 

kunnen inrichten zodat deze uitnodigt tot en beter aansluit bij hun nieuwe wenselijke gedrag. 

Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van triggers en nudges in hun directe omgeving. Daarnaast 

krijgen de deelnemers nieuwe communicatievaardigheden aangeleerd om met reacties uit hun 

omgeving om te kunnen gaan en doen ze ervaring op met feedback geven en ontvangen. 

 

Niet beïnvloedbare factoren 

Lang niet alle factoren in de omgeving en persoonlijkheid van een individu zijn veranderbaar. Binnen 

het CooL-programma wordt deelnemers geleerd om onderscheid te maken tussen dat wat 

beïnvloedbaar is en dat wat juist buiten de eigen invloedssfeer ligt. Aanvullend wordt deelnemers 

geleerd hoe rekening te houden met deze onveranderbaarheden en wellicht gebruik hiervan te maken 

in plaats van er de strijd mee aan te gaan. 

 

Zodra de oorzakelijke factor(en) een grote beperking vormt/vormen voor verandering van leefstijl (bijv. 

bij ernstige ziekte of psychosociale problematiek) worden deelnemers doorverwezen naar 

specialistische hulp.  

 

 

Werkzame elementen 

Onderstaande werkzame elementen vormen de kern van het CooL-programma en zijn dan ook als 

onderdeel noodzakelijk voor het realiseren van de gewenste kwaliteit en effectiviteit van het 

programma. 

 

Inhoudelijke elementen 

• Grondige screening op motivatie voor deelname  

• Gecombineerde aanpak van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, 
timemanagement, vitaliteit en ontspanning met een focus op blijvende gedragsverandering 

• Informeren over de consequenties van (on)gezond gedrag  

• Bewustwording van de discrepantie tussen huidig en gewenst gedrag 

• Positieve psychologie: Leren van successen uit het verleden  

• Stellen van persoonlijke doelen op zowel resultaat als gedrag en het plannen van bijbehorende 
concrete acties  

• Kennis over gewoontevorming 

• Stimuleren tot zelf monitoren van het gedrag op de zelf gekozen doelstellingen 

• Aanmoediging om een persoonlijke beloning te formuleren bij vertonen gewenst gedrag  

• Sociale beloning bij het realiseren van gewenst gedrag 

• Vermijden of verminderen van blootstelling aan triggers t.a.v. het ongewenste gedrag en het 
introduceren van nieuwe triggers ten gunste van het nieuwe gewenste gedrag 

• Toepassen van Motivational Interviewing om gedragsverandering te bereiken en te behouden  

• Stimuleren tot het verwerven van sociale steun uit de directe omgeving bij het veranderen en 
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verduurzamen van het gedrag 

• Goede begeleiding in het zoeken en begeleiden naar een of meer passende beweegactiviteiten 
door de buurtsportcoach 

 

 

Werkzame elementen op organisatorisch niveau:  

• Goede multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen de eerste- en/of tweede lijn  

• Een coördinerende rol van de leefstijlcoach als primaire aanspreekpunt binnen het leefstijltraject  

• Een goede verbinding tussen de leefstijlcoach en het lokale sportaanbod  

• Centrale en makkelijk bereikbare locatie om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken 

• De mogelijkheid om de uitvoering aan te passen aan de lokale situatie en de specifieke 
doelgroep binnen de kaders zoals gesteld in het interventie handboek waarbij het behalen van 
de einddoelstellingen altijd voorop blijft staan. 
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4. Praktijkervaringen 
 

4.1 Een praktijkvoorbeeld 

 

Casestudie 1 - Antoinette 

Hoe was de situatie voorafgaand aan CooL? 

“Mijn situatie was dat ik door de bomen het bos niet meer zag! Er werd wel hulp geboden maar dat 

hielp niet echt. Ik heb verschillende trajecten doorlopen maar nergens kwam ik echt verder mee”. 

 

Hoe ben je bij CooL terechtgekomen? 

“Via de praktijkondersteuner van de huisarts werd ik geattendeerd op het Cool-project en zodoende 

heb ik mij aangemeld”. 

 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd van het CooL traject? 

“Tijdens CooL leerde ik dat ik door kleine stapjes te nemen grotere sprongen kon maken. De theorie 

werd inzichtelijk gemaakt aan de hand van praktische oefeningen in groepsverband.” 

 

Wat is het resultaat? 

“Het resultaat is dat ik 10 kilo ben afgevallen en een nieuwe leefstijl heb gevonden waar ik mij prettig 

bij voel (veganisme). Ik heb meer ritme in mijn dagelijks leven (vooral ook door mijn nieuwe baan) en 

ben meer gaan bewegen. Doordat dit traject langdurig doorloopt begint het nieuwe gedrag al aardig in 

te slijten. En zo gaan we (mijn gezin en ik) in de toekomst ook verder!” 

 
De leefstijlcoach aan het woord: 

“De belangrijkste interventie onderdelen voor Antoinette zijn geweest: 

• het formuleren van duidelijke concrete doelstellingen 

• keuzes durven maken; kleine stapjes durven formuleren richting het einddoel 

• samenhang aanstippen tussen de verschillende leefstijlonderdelen voeding, beweging en 

slaap/ontspanning 

• het leren omgaan met de overdaad aan informatie met name op het gebied van voeding 

• een eigen patroon opbouwen waar je je prettig bij voelt en hieraan vasthouden 

• je omgeving informeren – en voor zover nodig en relevant – betrekken bij je veranderingsproces 

 

 

Casestudie 2 - Nell 

Hoe was de situatie voorafgaand aan CooL? 
“Als couveusekindje was ik in de ogen van mijn moeder kwetsbaar. Ik kreeg goed te eten met als 
gevolg dat ik als peuter als stevig was. Tot mijn 20e had ik nog een normaal gewicht maar dat ging niet 
vanzelf: ik jojode heen en weer tussen wat zwaarder en weer wat lichter gewicht. Tot in 2014: toen 
kreeg ik medicatie voorgeschreven via de huisarts in verband met mijn spierreuma. Als gevolg kwam 
ik in korte tijd flink aan in gewicht”. 
 

 Hoe ben je bij CooL terechtgekomen? 
“Bij de jaarlijkse controle bij de praktijkondersteuner was alles goed, behalve het gewicht. De 
praktijkondersteuner noemde letterlijk het woord ‘obesitas’. Dat viel bij mij verkeerd. Dus alles wat ze 
voorstelde, was niet goed! Ze opperde vervolgens het project CooL en toen dacht ik “Ik zeg maar ja, 
dan kan ik naar huis’. Uiteindelijk ben ik gestart met CooL in een bont gezelschap van mensen. Ik 
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dacht letterlijk ‘wat doe ik hier’? En aan de andere kant dacht ik ook: ‘Ga ervoor! Nell, je wilt gezond 
oud worden, dus werk aan de winkel.” 
 
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd van het Cool project? 

• Je leert om je doel hardop uit te spreken en ook dat je met kleine aanpassingen een groot effect 
kunt bereiken. 

• Ik heb geleerd meer te bewegen binnen de mogelijkheden die ik heb. Meer yoga thuis, vaker de 
trap gebruiken en meer fietsen. Tot op heden, houd ik dat goed vol. 

• Ik heb ook geleerd om niet meer te diëten maar te genieten van het eten. Ik eet wel gezond, 
daar let ik nog steeds op.  

• Een van de beste sessies was voor mij de sessie over etiketten lezen en door reclames prikken. 

• Ik ben ook gaan inzien dat gezond leven betekent dat je moet gaan plannen. Het gaat niet 
vanzelf. 

 
Wat is het resultaat? 
“Ik ben 12 kilo afgevallen. Na de vakantie is het even uit de hand gelopen met het gewicht (i.e. 3 kilo 
er weer bij) maar ik heb genoeg handvaten gekregen. Ik weet dat het zo weer goed komt. Ik ben blij 
dat het CooL project in mijn leven is gekomen.” 

 

De leefstijlcoach aan het woord: 

“De belangrijkste interventie onderdelen voor Nell zijn geweest: 

• Onderscheid tussen willen en ergens voor kiezen; je doel hardop formuleren en ervoor gaan 

• Positieve gezondheid als uitgangspunt: wat vind je belangrijk, welke mogelijkheden heb je nog en wat 

past bij jou? 

• Eigen regie hebben en houden is voor elke deelnemer belangrijk maar dit ook expliciet benoemen 

richting Nell is cruciaal geweest in dit traject. 

• Nell is een ontwikkelde en belezen vrouw. Leren omgaan met de overdaad aan informatie: wat is nu 

waar, waar kan ik betrouwbare informatie vinden, waren onderwerpen die aansloten bij haar 

behoefte. 
 

 

4.2 De uitvoerder over de interventie 

 

Ervaringen van verwijzers  

Verwijzers gaven aan dat de doelgroep initieel moeilijk te bereiken of te motiveren was voor deelname 

aan het CooL-programma [46]. De praktijkondersteuners gaven daarbij ook aan de te worstelen met 

de extra taak om voldoende instroom te genereren naast de toch al overvolle werkdag met reguliere 

taken. Sommige verwijzers gaven overigens aan dat de doorverwijzing naar het CooL-programma niet 

veel extra tijd in beslag nam. 

Naarmate men het programma beter op het netvlies had, werd men steeds positiever, met name 

omdat er nu een structurele plek is om mensen met obesitas naar te verwijzen. De actieve verwijzers 

bleken persoonlijke interesse en motivatie te hebben voor het onderwerp ‘overgewicht’ en goed 

contact te hebben met de leefstijlcoach. Het programma wordt door de actieve verwijzers als een 

aanvulling op het huidige zorgportfolio van de zorggroep gezien. Er kwam duidelijk naar voren dat na 

verloop van tijd de aandacht voor het programma wegzakte.  

 

Terugkerende promotie cq wervingsacties voor zowel verwijzers als de doelgroep kan helpen om dit te 

ondervangen. Ook een korte evaluatie met/door de verwijzers kan bijdragen aan een goede 

samenwerking en daarmee een instroom van nieuwe deelnemers. Mogelijke vragen aan verwijzers 

(m.n. praktijkondersteuners) kunnen zijn:  

• Hoe heb jij de samenwerking met de leefstijlcoach ervaren? 
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• Op welke manier ondersteunt het programma bij jouw werkzaamheden als POHer? 

• Welke zaken zijn voor verbetering vatbaar? 

• Waar zit de grootste winst voor jullie patiënten? 

Op het besloten deel van de website staat promotie- en ondersteunend materiaal specifiek voor 

praktijkondersteuners. 

Ervaringen van leefstijlcoaches 

De meeste leefstijlcoaches gaven aan de combinatie van individuele sessies en groepssessies als 

een duidelijke meerwaarde van het programma te zien. Individuele sessies liggen meer in de “comfort 

zone” van de leefstijlcoach dan de groepssessies maar de meerwaarde van deze laatste categorie 

werd evident naarmate het programma vorderde. De meerwaarde zat er vooral in dat deelnemers ook 

van elkaar kunnen leren en dat er erkenning en herkenning is tussen de deelnemers.  

Tijdens de individuele gesprekken is er persoonlijke aandacht voor de deelnemer en kan de 

deelnemer bespreken hoe het gaat. Bij de groepssessies kunnen deelnemers gezamenlijk praktisch 

aan de slag en van elkaar leren.  

Een ander pluspunt is dat de leefstijlcoach als centraal aanspreekpunt voor de deelnemer kan 

fungeren. Door de functie als spin in het (zorg)web, kan de leefstijlcoach makkelijk en snel schakelen 

met anderen. Als voorbeeld: de leefstijlcoach houdt verbinding met de lokale buurtsportcoach / 

beweegmakelaar en voorziet daarmee voor een vaste plek in het programma m.b.t. het lokale 

beweegaanbod. 

 

Tips en aanbevelingen van de leefstijlcoaches: 

• Goede informatievoorziening naar potentiële deelnemers 

• Werving starten nadat organisatie klaar is voor implementatie 

• Als het CooL-programma binnen een zorg setting wordt aangeboden: aansluiten op het digitale 

verwijssysteem van de zorggroep voor het uitwisselen van (gevoelige) informatie met 

verwijzers 

• Flexibele inzet van het CooL-programma om het goed te laten aansluiten bij wat de deelnemer 

nodig heeft. 

• Duidelijke taakverdeling tussen projectleiders (voor zover van toepassing), leefstijlcoaches en 

verwijzers 

• De groepen zijn in eerste instantie zeer heterogeen (als de instroom nog op gang moet komen). 

Meer homogeniteit, bijvoorbeeld in opleidingsniveau of leeftijd, geeft de leefstijlcoach de 

mogelijkheid de inhoud aan te passen aan het niveau van de groep. Dit faciliteert het 

onderlinge leer- en groepsproces 

• De ideale groepsgrootte is ongeveer tien deelnemers: klein genoeg om initimiteit te 

bewerkstelligen en groot genoeg om actieve werkvormen en onderlinge dynamiek te 

stimuleren. Het is zinvol om met een grotere groep (12-13 deelnemers) te starten omdat vaak 

een aantal deelnemers tijdens het traject afhaakt en meestal niet alle deelnemers bij elke 

sessie aanwezig zijn door onvoorziene omstandigheden dan wel verplichtingen elders  

• Het is belangrijk om zichtbaar en vindbaar te zijn als leefstijlcoach en aan te geven bij 

(zorg)professionals wat jouw rol als leefstijlcoach is. Investeren in een network bevordert het 

contact met verwijzers, levert een hogere toestroom van deelnemers op en maakt je 

zichtbaarder als leefstijlcoach.  

 

Alle leefstijlcoaches vinden dat de belangrijkste uitkomst bij deelnemers niet bestaat uit 

gewichtsverlies, maar dat het vooral gericht is op duurzame verbetering van kwaliteit van leven, zoals 

meer bewustwording, meer energie hebben, lekkerder in je vel zitten en meer zelfvertrouwen krijgen.  
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4.3 De burger/cliënt over de interventie 

 

Uit de procesevaluatie van het CooL-programma blijkt dat de volwassen deelnemers tevreden waren 

over het programma in zijn geheel, over de afzonderlijke groepsbijeenkomsten, de individuele 

bijeenkomsten en de leefstijlcoach [bron: procesevaluatie CooL van Celeste van Rinsum]. 

De rapportcijfers voor de verschillende onderdelen waren allemaal boven de 8,5. Het programma als 

geheel scoorde een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,6. De gemiddelde scores per onderdeel 

varieerden van 4,4 (totale programma) tot 4,7 (alle bijeenkomsten), op een vijf-puntsschaal waarbij 

een 4 ‘tevreden’ aangeeft, en een 5 ‘erg tevreden’.  

 

Deelnemers rapporteerden zelf gematigd positief te zijn ten aanzien van ervaren resultaten na afloop 

van het programma. Hier blijkt dat deelnemers het hoogst scoorden op de items: ‘Ik ben gezonder 

gaan eten’ en ‘Ik ben meer gaan bewegen’ (tussen de 4,1 en 4,2 op een vijfpuntschaal). De laagste 

score was op de items: ‘Ik heb een beter figuur’ en ‘Ik ben samen met anderen gaan bewegen’ (2,8). 

Wat betreft de zelf-gerapporteerde effecten per thema was de score het hoogst op het item ‘Doordat ik 

met het leefstijlcoach programma heb meegedaan heb ik al veel kleine veranderingen doorgemaakt’  
 

Pluspunten: 

• Een centraal aanspreekpunt voor alle leefstijlvragen 

• Tevredenheid over programma 

• Nieuwe inzichten opgedaan 

• Meer bewustwording 

• Meer discipline 

• Beter in vel 

• Herkenning problematiek, ervaringen delen 

• Ruimte voor individuele vragen (idividuele gesprekken) 

 

Tips: 

• Grote diversiteit in deelnemers, bv in leeftijd, meer homogeniteit zorgt dat mensen zich meer 

aangesloten voelen bij de groep. 

• Meer groepsbijeenkomsten en meer individuele sessies 

• Minder tekst, meer plaatjes en meer audiovisuele hulpmiddelen 

• Hoge parkeerkosten bij sommige locaties 

• Weegmoment toevoegen tijdens de groepssessies 

• (Nog) meer huiswerkopdrachten 

 

Quotes: 

Ter illustratie van de ervaringen van de deelnemers, een aantal quotes: 
“Dit programma gaat over het aanpassen van je leefwijze in kleine stappen in de meest brede zin 

van het woord. Het gaat om bewegen en eten, maar ook over slaap en ontspanning. Mijn grootste 

vooruitgang heb ik geboekt in het aanbrengen van meer variatie in mijn eetpatroon. Ook heb ik 

veel steun gehad aan het inzicht dat een verloren slag nog niet het einde van de oorlog betekent. 

Dit inzicht geeft me de kracht om over tegenslagen heen te komen, daar waar het eerder het einde 

van mijn poging zou hebben betekend. Mijn bloedwaardes zijn sterk verbeterd tijdens het traject, 

dat stimuleert ontzettend.”  

 

Een andere deelneemster heeft nu meer zelfvertrouwen: 

“De groepssessies hebben me goed gedaan, je hoort andere ideeën en je voelt je niet alleen 

staan. Ik ben veel afgevallen, maar ik voel me vooral psychisch lichter omdat mijn zelfvertrouwen 

enorm is toegenomen. Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is om spanning bespreekbaar te 

maken met mijn man of zoon in plaats van dit weg te eten of te snoepen.”  
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Annemie verwoordt het als volgt: 
“Het is geen zoveelste dieetprogramma. Het gaat erom dat ik bewust ben geworden van wat ik eet 
en waarom ik eet. Je merkt ook dat je niet alleen bent, andere mensen worstelen met dezelfde 
problemen en hebben vaak heel simpele oplossingen. Mentaal heb ik veel steun van de groep 
gehad. 
Ik ben 8 kilo kwijt en het afvallen gaat gewoon door. Maar los van de gewichtsafname kan ik nu 
veel bewuster genieten.” 

 

Vivian noemt vooral bewustwording 
“Het project gaat voor mijn met name over bewustwording en veel minder over afvallen zelf. Maar 
je moet eerst weten wat eten in je leven betekent voordat je er anders mee kan omgaan. Ook heb 
ik hier geleerd dat de andere aspecten (slaap, beweging) van belang zijn. De informatie in de 
sessies was niet altijd nieuw, maar de discussie die erop volgde in de groep gaf altijd nieuwe 
inzichten. “ 

 
Ans heeft baat gehad bij de groep: 

“De groepssessies hebben me goed gedaan, je hoort andere ideeën en je voelt je niet alleen 
staan. Ik ben nu 18 kilo afgevallen maar ik voel me vooral psychisch lichter omdat mijn 
zelfvertrouwen zo is toegenomen. Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is om spanning 
bespreekbaar te maken bij mijn man of zoon in plaats van dit weg te eten of te snoepen.” 

 
Erland heeft geleerd hoe een nieuwe leefstijl vol te houden: 

“Hoe kan ik mijn leefstijl zo veranderen op een manier dat ik het ook volhoud, daar draait het 
project voor mij om. Ik ben gezonder gaan leven doordat mijn gewicht is afgenomen (4 kilo), ik 
meer ben gaan bewegen (minimaal 30 minuten per dag op de hometrainer), ik regelmatiger een 
moment van rust pak (vaak gecombineerd met bewegen) en ik nu iedere dag structureel twee 
stuks fruit eet. Ik merk dat ik sneller mogelijkheden om te bewegen zie en ze ook neem, het kost 
me geen moeite meer.” 
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Adressen 
 
Expertisecentrum Leefstijlinterventies 

Barchman Wuytierslaan 10  

3818 LH Amersfoort 

www.leefstijlinterventies.nl 

info@leefstijlinterventies.nl 

 

Contactpersonen: Ester Janssen, Nicole Philippens 

 

 

Bijlagen 
i. Voorbeeld patiëntenfolder  

ii. Voorbeeld uitnodigingsbrief voor de intake en de groepssesies 

iii. Voorbeeld intakeformulier  

iv. Voorbeeld uitwerking draaiboek van een groepssessie 

v. Voorbeeldformulier voor een individueel gesprek 

vi. Voorbeeld evaluatieformulier voor het eindgesprek 

vii. Voorbeeld van een deelnemersportfolio 

viii. Tabellen die de samenhang toont tussen de theoretische elementen en methodieken, de 

subdoelstellingen en de praktische toepassingen 

 

http://www.leefstijlinterventies.nl/
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Bijlage i: Patiëntenfolder 
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Bijlage ii Voorbeeld uitnodiging deelnemers 

 

	 	 	
Naam	en	adres	coach	
	
	

plaatsnaam,	15	november	2016	
	
Betreft:	start	groepsbijeenkomsten	CooL	Leefstijl	Parkstad,	locatie	Bongerd	Heerlen	

	
Geachte	meneer,	mevrouw,		
	
Afgelopen	weken	hebben	we	met	elkaar	kennisgemaakt	en	uitgebreid	gesproken	over	uw	
deelname	aan	het	COOL	project	(COachen	Op	Leefstijl).		Ik	ben	blij	dat	ik	u	kan	laten	weten	dat	
we	binnenkort	gaan	starten	met	de	groepsbijeenkomsten.		
	
De	bijeenkomsten	zijn	altijd	op	de	maandagmiddag	van	15.00	uur	tot	16.30	uur	bij	het	CZ	
servicekantoor	(Bongerd	13,	Heerlen)	waar	u	ook	het	intakegesprek	heeft	gehad.	U	kan	zich	
melden	bij	de	balie,	ik	kom	u	daar	dan	ophalen.	
	
De	eerste	bijeenkomst	is	op	maandag	19	december	a.s.	Neem	pen	en	papier	mee	en	kom	5	
minuten	eerder	zodat	we	op	tijd	kunnen	beginnen.	
	
De	data	van	alle	bijeenkomsten	zijn:	

Data	groep	5	 Inhoud:	

19	december	2016	 Sessie	1:	Kleine	aanpassingen,	groot	effect	

9	januari	2017	 Sessie	2:	Kom	in	beweging	

23	januari	2017	 Sessie	3:	Lekker	eten	geeft	structuur	aan	je	dag	

6	februari	2017		 Sessie	4:	Slapen	en	ontspanning	

20	februari	2017	 Sessie	5:	Afvallen	is	plannen	

6	maart	2017	 Sessie	6:	Hoe	maak	ik	mijn	acties	tot	een	succes?	

20	maart	2017	 Sessie	7:	Hoe	gezond	is	jouw	weekend?	

3	april	2017	 Sessie	8:	Hoe	blijf	ik	in	beweging?	

	
Zoals	gezegd	vergoedt	uw	zorgverzekeraar	alle	gemaakte	kosten.	Van	u	wordt	verwacht	dat	u	
alle	bijeenkomsten	op	tijd	aanwezig	bent.	Mocht	u	een	geldige	reden	hebben	waarom	u	er	
onverhoopt	niet	bij	kan	zijn	dan	kan	u	zich	op	voorhand	afmelden	via	onderstaand	
telefoonnummer.	
	
Graag	ga	ik	samen	met	u	de	uitdaging	aan	om	uw	leefstijl	te	veranderen.	
Ik	verheug	me	er	op.		
Tot	maandag	19	december	a.s.!	
	
Hartelijke	groet,		
	
	
	
naam	
Leefstijlcoach	
	
	
contactgegevens	

 

 

 



© expertisecentrum leefstijlinterventies 2019 

 

54 

Bijlage iii Voorbeeld intakeformulier 

a. Intake COOL.xlsx

Pagina 1 van 4

INTAKEFORMULIER "COOL"
Datum	intake:

Leefstijlcoach:

1 Klantgegevens

Personalia Voornaam	&	achternaam

geboortedatum

Nationaliteit

tel.	/	mobiel

emailadres

werk/opleiding

mensnummer	+	id	nummer	(Zorroo	/	UM)

Medisch Hoe	lang	ben	je? m

Hoeveel	weeg	je	nu	('s	ochtends	na	toiletgang)? kg

Gebruik	je	medicijnen?

Ben	je	onder	behandeling	van	een	specialist?	

Rook	je?	Hoeveel?

Medische	klachten	die	van	belang	kunnen	zijn	tijdens	het	traject?

2 Hulpvraag cijfer	voor	motivatie	om	deel	te	nemen:	

Aanleiding Wat	is	de	aanleiding	dat	je	deel	neemt	aan	het	project?

Prioriteit Waar	heb	je	het	meeste	last	van?	

Doelstelling	 Wat	is	je	lange	termijn	doelstelling?	

Wanneer	wil	je	dit	bereikt	hebben?

3 Netwerk

Hoe	ziet	je	gezinssituatie	eruit?

Wat	kan	je	verwachten	van	je	thuissituatie?

Welke	mensen	kan	je	om	hulp	vragen?

Hoe	ziet	die	hulp	eruit?

Wat	/	wie	moet	je	juist	vermijden	binnen	je	netwerk?

4 Voeding

Eetpatroon Wat	vind	je	van	je	eetpatroon?	

Zit	er	regelmaat	in	je	eetritme?	Is	hier	een	aanleiding	voor? ja	/	nee

Wat	vindt	je	omgeving	van	jou	eetpatroon?

Vind	je	zelf	dat	je	soms	teveel	eet? ja	/	nee

Eet	je	wel	eens	stiekem?	Wanneer? ja	/	nee

Aversies Wat	lust	je	niet?	

voorkeur Waar	houd	je	heel	erg	van?

Historie Heb	je	eerder	lijnpogingen	gedaan?	Wat? ja	/	nee

Wat	was	het	effect	daarvan?	

Wat	heb	je	hieruit	geleerd	wat	goed	werkt?

5 Beweging

Welke	sport(en)	doe	je	nu?

Hoeveel	uur	in	de	week	sport	je?

Kan	je	aangeven	hoe	actief	deze	activiteit	is? Zeer	licht	/		tamelijk	licht	/	redelijk	zwaar	/	zwaar	/	zeer	zwaar	

 

 



© expertisecentrum leefstijlinterventies 2019 

 

55 

a. Intake COOL.xlsx

Pagina 2 van 4

Heb	je	in	het	verleden	veel	gesport?

Evt.	andere	actieve	hobbies/werk?	

Zijn	er	redenen	waarom	je	geen	actieve	activiteit	mag	doen?

6 Slapen	&	ontspanning

Slapen Beschrijf	je	slaap	patroon

Hoeveel	uur	slaap	je	gemiddeld	per	nacht?

Hoe	ervaar	je	dit	patroon?	Schaal	0-10

spanning Hoeveel	spanning	/	onrust	ervaar	je	overdag?	schaal	0-10

Wanneer	is	deze	spanning	het	hoogste?

Hoe	uit	zich	dat?

Wanneer	het	je	de	minste	spanning?

Hoe	uit	zich	dat?

ontspanning Wanneer	neem	je	tijd	voor	ontspanning?	

Hoe	ziet	dat	eruit?

Hoe	ervaar	je	dit?

7 Overig

Wat	verwacht	je	van	het	traject?

Wat	verwacht	je	van	mij	als	leefstijlcoach?

Is	er	nog	iets	niet	aan	de	orde	gekomen?
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Bijlage iv Voorbeeld draaiboek 

 

 

	
	

	 1	

Draaiboek	sessie	1	–	Kleine	aanpassingen,	groot	effect	

Wat	heb	je	elke	sessie	nodig?	

· Water,	koffie,	thee	

· Naambordjes	

· Flipover/whiteboard	

· Presentielijst	die	je	elke	sessie	laat	aftekenen	
	

Wat	heb	je	specifiek	bij	deze	sessie	nodig?	

· Mapjes	met	portfolio	van	sessie	1	

· Materialen	veelal	afhankelijk	van	de	oefeningen	die	je	kiest	

· Eventueel	een	geel	blad	met	daarop	de	acties	voor	iedere	individuele	sessie	
	

Algemeen;	
Elke	sessie	eindigt	met	1	of	meerdere	huiswerkopdrachten.	Deze	kun	je:	

· Bespreken	tijdens	de	eerstvolgende	groepssessie	(nadeel:	kost	vaak	veel	tijd	wat	ten	koste	

gaat	van	de	nieuwe	onderwerpen)	

· Tijdens	een	individuele	sessie	(nadeel:	groep	kan	er	niet	van	leren)		

Kennismaking	
Diverse	varianten	mogelijk.	

· Variant	1:	deelnemers	groep	langslopen	met	de	vragen	:	“wie	ben	je,	waarom	zit	je	hier,	waar	
zit	je	twijfel,	waarom	gaat	het	(toch)	lukken”	

· Variant	2:	oefening	met	de	vijf	vingers/hand.	Zie	oefening	in	mapje.	

Uitleg	Programma	

· Uitleg	programma:	
o Tijdspad	
o Verdeling	groepssessies	en	individuele	sessies	
o Rol	leefstijlcoach	
o Eigen	verantwoordelijkheid	deelnemers	

· Geef	in	deze	eerste	sessie	ook	al	aan	dat	het	basisprogramma	gevolgd	kan	worden	door	een	
boosterprogramma.	Vanuit	het	perspectief	van	gedragsverandering	verstandig	om	
langduriger	er	mee	bezig	te	zijn.	

· Thema	van	vandaag	is	Veranderen	(gedragsverandering	in	kleine	stapjes).	Voornemens	
omzetten	in	actie	(eventueel	met	de	cartoons	van	de	leefstijlcoach).	Zie	voorbeeld	in	mapje.	

	

Theorie	over	gedrag	
Speerpunten:	

· Bewust	versus	onbewust	gedrag	
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	 2	

· Doel	van	de	sessies:	kennis	omzetten	in	nieuw	gedrag	

· Na	elke	sessie:	wat	kan	en	wil	je	hier	zelf	mee?	Deelnemers	formuleren	persoonlijke	actie.	

Oefening	gedragsverandering	
Kies	een	werkvorm	waarbij	duidelijk	wordt	wat	gedragsverandering	zo	lastig	maakt.	Opties:	

· Visualiseren	van	ingesleten	patronen	

· Met	ruggen	tegen	elkaar	en	iets	veranderen	aan	je	uiterlijk.	Kernboodschap:	Laten	ervaren	

hoe	lastig	het	is	om	iets	te	veranderen	(weerstand)	

Aandachtspunten	bij	uitleg	door	lsc:	

· Gewoonte	is	een	patroon,	het	is	geen	op	zich	staand	gedrag	(zoals	een	aan/uit	knop).		

· Patronen	zijn	ingesleten	in	je	hersenen,	het	kost	moeite	om	ze	te	veranderen.	

· Om	een	nieuw,	gezond	patroon	aan	te	leren	heb	je	tijd	nodig	(ongeveer	30	dagen,	hangt	ook	af	
van	hoe	vaak	je	een	gedrag	stelt)	

· Terugval	hoort	erbij;	zolang	je	draad	van	je	nieuwe	gedrag	maar	weer	oppikt	

Oefening:	kleine	stapjes	

· Kies	minimaal	1,	maximaal	3	kleine	stapjes	en	maak	dit	zo	concreet	mogelijk.	

· Schrijf	de	stappen	op	blad	twee	van	je	portfolio.	

· Bij	voldoende	tijd:	Als-Dan	oefening	invullen	

· Evt	acties	op	apart	blad	noteren:	dit	blad	kun	je	als	actie-leidraad	voor	de	gehele	cursus	
gebruiken.	

	
	

Huiswerk:	

· Ga	aan	de	slag	met	je	geformuleerde	actie,	hou	dit	eventueel	bij	op	een	apart	overzicht	in	je	
portfolio.	

· Huiswerk,	lees	portfolio	stukje	over	verandering.	

· Afhankelijk	van	de	afspraken	met	de	buursportcoach/beweegconsulent:	inventarisatie	van	
de	beweegwensen	van	de	groep	per	mail	(zie	voorbeeld)	
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Bijlage v: Leidraad individueel gesprek  

c. Individueel gesprek COOL.xlsx

Pagina 1 van 1

FORMULIER "COOL"
Individueel	gesprek	 Datum	gesprek:

nummer	1/	nummer	2 Leefstijlcoach:

1 Klantgegevens

LSC Personalia Voornaam	&	achternaam

LSC Medisch Lengte? m

Hoeveel	weeg	je	nu	('s	ochtends	na	toiletgang)? kg

Is	je	medicatie	gebruik	gewijzigd	t.o.v.	de	intake?

Ben	je	afgevallen?	Zo	ja,	hoeveel?

Zijn	er	medische	bijzonderheden	opgetreden	tussen	intake	en	nu?

2 Hulpvraag

LSC Aanleiding Wat	was	bij	intake	de	aanleiding	voor	deelnemer	om	deel	te	nemen	aan	het	project?

bewegen/	sporten/	voeding	(regelmaat/	portiegrootte/	keuzes/	bewuster	

eten/variatie)/	slaap/	balans	inspanning	en	ontspanning/	

stressmanagement/	andere…

Hulpvraag Is	je	hulpvraag	gewijzigd	tijdens	het	traject?

Doelstelling	 Wil	je	nog	steeds	hetzelfde	doel	bereiken?

Welk	doel	en	wanneer	wil	je	dit	bereikt	hebben?

3 Voortgang

Welke	stappen	heb	je	al	gezet:

1.	op	het	gebied	van	voeding?

2.	op	het	gebied	van	beweging?

3.	op	het	gebied	van	slaap?

4.	op	het	gebied	van	balans	tussen	inspanning	en	ontspanning?

5.	op	het	gebied	van	stressmanagement?

6.	op	andere	gebieden?

Wat	gaat	goed?

Wat	gaat	minder	goed?

Welke	stappen	zou	je	nog	willen	gaan	zetten?

Welke	priorititeit	geef	je	aan	die	stappen	(in	geval	meerdere)?

Zijn	er	hindernissen	die	je	nog	voorziet?

Welke	hulp	kan	je	nog	gebruiken?	

4 Overige

Hoe	verwacht	je	dat	het	traject	jou	nog	verder	gaat	helpen?

Heb	je	nog	specifieke	verwachtingen	van	mij	als	coach?	

Zijn	er	nog	relevante	zaken	niet	aan	bod	gekomen?
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Bijlage vi: Leidraad eindgesprek 

Eindgesprek	Cool	 	 	 	 	 	 	

	

	

Naam:	

Datum:	

Groep:		 	 	 	 	 	 	 Vragenlijst	meegegeven:	̈ 	

	 	 	 	 	 	 	 	 Naam	POHer/HA:	

Terugblik	

Stel,	je	moet	aan	een	vriend(in)	uitleggen	waar	dit	project	over	gaat.	Wat	zou	je	dan	vertellen?	

	

	

	

Hoe	zou	je	de	vooruitgang	die	je	hebt	geboekt	omschrijven	aan	je	POH-er/huisarts:		
(Benoemen	van	de	gestelde	doelen.	Hoe	staat	het	daar	nu	mee?)	
	
	
	

	

Wat	is	het	belangrijkste	dat	je	hebt	geleerd?		

	

	

	

Doelen	voor	de	toekomst	vaststellen	over	3	maanden	en	over	6	maanden:	

	

	

	

Hoe	ziet	je	terugvalpreventieplan	er	uit?		
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Bijlage vii: Voorbeeld van een deelnemersportfolio (1/4) 

 

 

 

      
      

 

 

Deze map is van: 

Coaching op Leefstijl 
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Bijlage vii: Voorbeeld van een deelnemersportfolio (2/4) 

 

Planning  
 
Adres:  
Servicekantoor CZ, Bongerd 13, Heerlen.  
Hou er rekening mee dat parkeren in de directe omgeving moeilijk kan 
zijn. U kan wel parkeren in parkeergarage De Klomp (Klompstraat 11). 
 
Wanneer:  
Maandagmiddag van 15.00 uur tot 16. 30 uur  
 
Bijeenkomst 1: 28 september 2015  
Bijeenkomst 2: 12 oktober 2015 
Bijeenkomst 3: 2 november 2015 
Bijeenkomst 4: 23 november 2015 
Bijeenkomst 5: 14 december 2015 
Bijeenkomst 6: 4 januari 2016 
Bijeenkomst 7: 18 januari 2016 
Bijeenkomst 8: 1 februari 2016 
 
Individueel gesprek 1: 
Individueel gesprek 2: 
Eindgesprek: 
 
 
 
Voor vragen: 
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Bijlage vii: Voorbeeld van een deelnemersportfolio (3/4) 

 
Groepssessie 1 Kleine aanpassingen, groot effect 
 

Kleine aanpassing 
Kleine aanpassingen die me aanspreken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine aanpassing die ik vanaf nu doorvoer: 

 

 

 

De kleine aanpassing die ik vanaf nu doorvoer: 
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Bijlage vii: Voorbeeld van een deelnemersportfolio (4/4) 
 
Implementatie Intentie 
Een implementatie intentie is een “als-dan” –plan om je goede voornemen uit te voeren. Je legt in drie 

stappen vast wat je gaat doen in een bepaalde situatie. 

 
Beschrijf de aanleiding van je goede voornemen: in welke situatie ga je je 

voornemen uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: “Als ik honger heb om 17:00 uur dan….” 

ALS  

 …………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

S
ta

p
 1

 

Neem de aanleiding uit stap 1 in gedachten en bedenk wat je op dat moment 

zou kunnen doen (anders dan je normaal doet). 

Bijvoorbeeld: “dan neem ik een glas water.” 

DAN  

 …………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

S
ta

p
 2

 

Combineer stap 1 en 2 en leg daarmee een verbinding tussen jouw concrete 

aanleiding en je eigen oplossing.  

Bijvoorbeeld: “Als ik honger heb om 17:00 uur, dan neem ik een glas water.” 

ALS

 …………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

DAN

 …………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

S
ta

p
 3
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Bijlage viii – Koppeling omgevingsfactoren naar praktische toepassingen en (sub)doelstellingen 

Theoretisch model / 

element 

Uitvoerder Definitie Parameter 

 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 

subdoelstelling 

Inrichten fysieke 

omgeving (micro: 

thuis/werk omgeving) 

 

ANGELO, Swinburg 

et.al, 1999, Habit 

Theory, Triandis 1979 

Leefstijlcoach Stimuleren om 

thuis/werk omgeving 

aan te passen in lijn 

met persoonlijke 

doelen. 

Faciliterende en/of 

stimulerende omgeving 

 

Signaalfunctie in 

fysieke omgeving. 

Deelnemers formuleren acties om directe omgeving (thuis, 

werkplek) aan te passen zoals bijvoorbeeld:  

• Pot met snoepjes van de tafel halen en vervangen door een 
fruitmand. 

 

Deelnemers formuleren eenvoudige makkelijk beschikbare 

triggers die leiden tot gewenst gedrag, bijvoorbeeld: 

• Wandelschoenen bij de deur klaar zetten zodat je na je werk 
herinnerd wordt aan je voornemen om te gaan wandelen. 

 

Bewust worden van obesogene omgeving en de consequenties 

hiervan. 

 

Deelnemers definiëren triggers in de omgeving die tot 

ongewenst gedrag leiden en formuleren alternatieve acties om 

de triggers te vermijden, bijvoorbeeld: 

• Route woon-werk aanpassen zodat je niet via tankstation 
komt (waar je normaal altijd een snack voor onderweg 
koopt). 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 

eigen gedrag 

 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Fysieke omgeving 

(micro: buurt, gemeente) 

 

Social Cognitive Theory, 

Bandura 1986 

Buurtsport-

coach, 

beweegma-

kelaar 

Bewustwording 

creëren van opties in 

de directe omgeving, 

drempel verlagen tot 

deelname aan 

regulier sportaanbod. 

Drempel verlagen tot 

deelname regulier 

sportaanbod 

Buurtsportcoach neemt deel aan groepssessie en biedt 

overzicht van lokaal aanbod van passende beweegopties 

aansluitend op behoefte van de deelnemers 

Buurtsportcoach geeft advies op maat aan de deelnemers n.a.v. 

hun persoonlijke situatie. 

 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 

eigen gedrag 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Economische en 

politieke omgeving 

(macro: wat zijn de 

Leefstijlcoach Bewustwording 

creëren van impact 

macro-economische 

Inzicht in macro 

economische factoren 

die eigen gedrag 

Deelnemers worden geconfronteerd met de spelregels in de 

politieke en economische omgeving die van invloed zijn op hun 

persoonlijke gedrag. Bijvoorbeeld: 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 
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regels, wat zijn de 

kosten) 

ANGELO, Swinburg et 

al., 1999  

factoren op gedrag beïnvloeden • Deelnemers bekijken verpakkingen van meegebrachte 
voedingsmiddelen en beoordelen gezondheidsclaims. 

• Deelnemers leren informatie van de etiketten vertalen naar 
voor hen relevante informatie 

• Deelnemers leren dat gezonde voeding niet duurder hoeft te 
zijn dan ongezonde voeding 

• Deelnemer krijgen informatie over subsidieregelingen voor 
sport & bewegen via de buurtsportcoach/beweegmakelaar. 

eigen gedrag 

Sociale omgeving 

(micro: sociale steun) 

 

Self 

DeterminationTheory, 

Deci & Ryan, 2002 

Leefstijlcoach Stimuleren tot actief 

opzoeken sociale 

steun 

Steunende omgeving Deelnemers leren hulpbronnen in hun privé-omgeving in te 

zetten 

• Samenwerken met een  “buddy” in veranderingstraject 

• Deelnemers leren noodzakelijke voorwaarden voor 
verandering te definiëren en in te zetten (wat heb je nodig 
en van wie?) 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 

eigen gedrag 

Sociale steun 

 

ASE-model, De Vries 

e.a., 1988, 1995 

Andere 

deelnemers 

Delen van ervaringen 

met lotgenoten 

Veilige en stimulerende 

omgeving tijdens de 

groepssessies 

Deelnemers ervaren steun van de andere deelnemers in de 

groep. 

Deelnemers krijgen door de andere deelnemers een spiegel 

voorgehouden. 

 Deelnemers leren van de ervaringen van de andere 

groepsleden. 

Bewust van 

huidige  gedrag 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Sociale druk 

 

ASE-model, De Vries 

e.a., 1988, 1995 

Leefstijlcoach Bewustwording 

creëren van 

negatieve invloed van 

anderen op het 

gewenste gedrag 

Steunende omgeving Deelnemers weten wie in hun directe omgeving een negatieve 

invloed heeft op het gewenste gedrag en leren hoe hier best 

mee om te gaan. Bijvoorbeeld in geval van sociale druk om 

alcohol te drinken dit bespreekbaar te maken of deze vrienden 

(tijdelijk) uit de weg te gaan. 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 

eigen gedrag 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 
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Koppeling persoonlijke factoren/cognitieve mediatoren naar praktische toepassingen en (sub)doelstellingen 

Theoretisch model / 

element 

Uitvoerder Definitie Parameter 

 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 

subdoelstelling 

Autonome motivatie – 

eigen regie 

 

De Roos van Leary, 

Timothy Leary (1948, 

1957) 

Leefstijlcoach Positiekeuze 

leefstijlcoach 

veroorzaakt 

complementair 

gedrag deelnemer 

Regie bij deelnemer 

zelf, eigen 

verantwoordelijkheid, 

zelfmanagement 

Onder/samen gedrag van de leefstijlcoach: “Vertel eens…”, 

erkenning geven, sympathie tonen “Wat goed dat je bent 

gekomen”, om mening vragen “Wat vind je van…”  

Leidt tot gedrag waarmee de deelnemer meer de leiding/het 

initiatief neemt. 

 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie, 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Autonome motivatie – 

doelen stellen 

 

GROW model, John 

Whitmore, 1980 

Leefstijlcoach Doelen stellen en 

verhogen 

probleemoplossend 

vermogen 

 

Probleemoplossend 

vermogen, 

doelgerichtheid 

Stapsgewijs uitvragen door leefstijlcoach van G (doelen) en 

onderliggende doelen en motivatie, R (realiteit), O (opties) en W 

(wat wil je?). 

 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Autonome motivatie -  

Motivational interviewing 

 

Motivational interviewing, 

Millner & Rollnick, 1983 

Leefstijlcoach Cliëntgerichte, 

faciliterende en 

ondersteunende stijl 

van coachen. 

Motivatie tot 

verandering 

Vragen naar voordelen nieuw gedrag, nadelen huidig gedrag 

Oproepen verandertaal 

Rapportcijfer aangeven voor motivatie tot veranderen (readiness 

ruler) 

Ambivalentie benoemen tussen huidig en gewenst gedrag 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie, 

Bewust van 

huidige  gedrag 

Eigen effectiviteit  - 

doelstellingen 

 

GROW model, John 

Whitmore, 1980 

Leefstijlcoach Gedragsdoelen 

formuleren 

Beïnvloedbare (en 

daarmee vaak beter 

haalbare) doelen 

Uitleg over het verschil tussen resultaat en gedragsdoelen. 

Persoonlijke gedragsdoelen formuleren die bijdragen aan 

einddoel 

Vertalen van gedragsdoelstellingen naar concrete en haalbare 

(dus kleine) acties 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Eigen effectiviteit - 

inzicht in eigen gedrag 

 

Triade model, Theo 

Poiesz (1999) 

Leefstijlcoach Eigen gedrag 

doorzien en 

systematisch sturen 

Kans op het (gezonde) 

gedrag, sturing aan 

eigen gedrag 

Uitvragen door leefstijlcoach van: 

• gelegenheid om het gezonde gedrag te vertonen 

• capaciteiten om het gezonde gedrag te vertonen 

• motivatie om het gezonde gedrag te vertonen 

Bewust van 

huidige gedrag 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Kennis 

 

Leefstijlcoach Kennisoverdracht 

t.a.v. 

Kennisniveau Beweegnormen, voordelen van bewegen 

Richtlijnen gezonde voeding 

Weten wat 

(on)gezond 
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Theory of Planned 

Behavior, Ajzen 1985 

leefstijlonderwerpen Algemene richtlijnen slapen, stress en ontspanning gedrag is 

Eigen effectiviteit - 

persoonlijke beloning 

 

Theory of Planned 

Behavior, Ajzen 1985 

Attributietheorie, Weiner 

1986 

Leefstijlcoach Stimuleren tot 

formuleren passende 

persoonlijke beloning  

Beschikbaarheid 

beloningen 

Voorbeelden geven van persoonlijke beloningen 

Deelnemers passende persoonlijke beloning laten formuleren 

Koppelen van persoonlijke beloning aan nieuw gedrag (bijv. 

Gekoppeld aan de turflijst) 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie 

Eigen effectiviteit – 

omgaan met terugval 

 

Theory of Planned 

Behavior, Ajzen 1985 

Leefstijlcoach Veerkracht verhogen 

door ingecalculeerde 

terugval en bijsturing. 

Veerkracht Uitleg terugval 

Definiëren potentiële terugval-situaties  

Formuleren terugvalpreventieplan aan de hand van stappenplan 

Kennis van 

gedrag en 

gewoontevor-

ming 

Eigen effectiviteit & 

attitude – succeservaring 

 

Positieve psychologie, 

Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000 

Leefstijlcoach Leren van successen 

uit het verleden en 

transitie naar nieuw 

gewenst gedrag 

Overtuiging  t.o.v. 

gezonde gedrag 

Wat is er de afgelopen periode goed gegaan in relatie tot je 

doelstelling? 

Hoe / welk deel van deze aanpak zou je kunnen kopiëren naar 

andere leefstijl-acties die je nog wilt inzetten? 

Bewust van 

huidige gedrag 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Modelling 

 

Bandura, 1986 

Leefstijlcoach 

Andere 

deelnemers 

Vergroten 

zelfvertrouwen door 

observeren  van 

andermans gedrag 

Vertrouwen in kunnen 

stellen van nieuw 

gedrag 

Deelnemers kopiëren succesvol gedrag van groepsgenoten en 

van leefstijlcoach 

 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Eigen effectiviteit- 

Zelfregulatie strategieën 

 

TEMPEST onderzoek, 

De Ridder ea. en Theory 

of self-control, 

Baumeister 2010 

Leefstijlcoach Bewust maken van 

verschillende 

strategieën om met 

verleidingen om te 

gaan. 

Beschikbare 

strategieën (opties) om 

met verleidingen om te 

gaan. 

Bewust van favoriete strategie  bijvoorbeeld “nee zeggen” (i.e. 

wilskracht.  

Uitnodigen tot uitproberen alternatieve strategie, bijvoorbeeld 

“afleiding zoeken” 

 

Bewust van 

huidig gedrag 

Bewust van 

persoonlijke 

kenmerken 

Attitude – ervaring 

 

Leefstijlcoach Ervaren van nieuw 

gedrag 

Overtuiging  t.o.v. 

gezonde gedrag 

Uitnodigen tot ervaren van nieuw gedrag. 

 Bijvoorbeeld:  

Formuleren van 

concrete en 
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Theory of Planned 

Behavior, Ajzen 1985 

• Kookopdracht met nieuwe verhouding/ingrediënten 

• Proefles nieuwe beweegvorm 
haalbare acties 

Attitude–  

Motivational interviewing 

 

Motivational interviewing, 

Millner & Rollnick, 1983 

Leefstijlcoach Subjectieve weging 

van verwachte 

positieve en 

negatieve 

consequenties van 

gedrag 

Overtuiging t.a.v. 

gezonde en ongezonde 

gedrag 

Deelnemer ambivalentie laten voelen tussen huidige en 

gewenste gedrag. 

Voordelen en nadelen bepalen op korte en lange termijn. 

Gebruik maken van verandertaal. 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie 

Bewust van 

huidige gedrag 

Intentie tot gedrag 

 

Reasoned Action 

Approach Model, 

Fishbein Ajzen 2010 

Leefstijlcoach Voornemen om 

gedrag te gaan 

vertonen 

Intentie tot stellen 

gewenste gedrag 

Deelnemer zelf een actie laten formuleren en deze hardop laten 

uitspreken 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 

Eigen effectiviteit - 

implementatie intenties  

 

Implementation 

Intentions, Peter 

Gollwitzer, 1999 

Leefstijlcoach Situationeel / 

contextueel 

gestuurde acties in de 

vorm van als… dan-

formulering. 

Kans op nieuwe gedrag 

in context 

Uitleg implementatie intenties. 

Gezamenlijk formuleren van als-dan formulering voor een 

specifieke situatie en gedrag 

Zelfstandig opstellen van als-dan formuleringen voor gewenst 

gedrag. 

 

Formuleren van 

concrete en 

haalbare acties 
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Koppeling moderatoren naar praktische toepassingen en (sub)doelstellingen 

 

Theoretisch model / 

element 

Uitvoerder Definitie Parameter 

 

Praktische toepassing / voorbeelden Werkt aan 

subdoelstelling 

Gedrag: 

gewoontevorming 

 

Habit Theory, Triandis 

1979 

Leefstijlcoach Stimuleren tot 

aanleren nieuwe 

gewoontes  

Gewoontevorming voor 

nieuw gedrag 

Uitleg over gewoontevorming. 

Bewustwording eigen gezonde en ongezonde gewoonten 

Aanbrengen triggers in woon/werk omgeving (zie ook omgeving) 

Formuleren nieuwe gewoonten en nieuw gedrag te registeren, 

bijvoorbeeld door 

• gebruik turflijsten nieuw gedrag 

• gebruik relevante apps 

Bewust van 

huidige  gedrag 

 

Kennis van 

gedrag en 

gewoonte-

vorming 

Persoon: persoonlijkheid 

 

 

Self-Determination 

Theory, Deci & Ryan, 

2002 

 

Leefstijlcoach Bewust maken van 

invloed persoonlijke 

kwaliteiten en 

valkuilen op gedrag. 

Kennis persoonlijkheid, 

inzet kwaliteiten 

Formuleren persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. 

Reflecteren op persoonlijke kwaliteiten en invloed daarvan op 

gedrag. 

Bewust van 

persoonlijke 

kenmerken 

Persoon: bewustzijn 

eigen gedrag  

 

Self-regulation Theory, 

Bandura 1986 

Leefstijlcoach Bewustworden van 

eigen gedrag en 

creëren van sense of 

urgency 

Inzicht in persoonlijk 

gedrag 

Inzicht in factoren die 

dit gedrag oproepen 

Registreren van eigen gedragingen aan de hand van dagboeken 

of apps (voedingsdagboek, beweegdagboek, slaapdagboek). 

Definieren meetwaarden die aansluiten bij persoonlijke 

doelstelling (bijvoorbeeld gewicht, middelomtrek, fysieke fitheid, 

mate van uitgerustheid)  

Bewust van 

huidige  gedrag 

Bewust van 

invloed 

omgeving op 

eigen gedrag 

Persoon: betrokkenheid 

 

Self-Determination 

Theory, Deci & Ryan, 

2002 

Leefstijlcoach Betrokkenheid van 

deelnemer bij 

persoonlijke 

doelstellingen 

Betrokkenheid 

persoonlijke 

doelstellingen 

Betrokkenheid van de deelnemer optimaliseren door stimuleren 

zelf-monitoring en zelf reflectie: 

• Wat is je doelstelling? 

• Hoe verhoudt gedrag X zich tot jouw doelstelling? 

• Hoe voelt dat voor jou? 

Bewust van 

persoonlijke 

motivatie 

Bewust van 

huidige gedrag 
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