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Medewerking gevraagd: enquête over samenwerking met eerstelijns zorg  
Graag willen we jullie attenderen op onderstaande oproep van de Academie voor Leefstijl en 

Gezondheid. Gezien de relevantie van dit onderwerp verlenen wij graag onze medewerking 

aan dit onderzoek. 

Beste leefstijlcoach,  

In het begin van het jaar zijn goede eerste stappen gemaakt met de implementatie van de GLI 

en er is ook nog ruimte voor verbetering van de samenwerking tussen leefstijlcoaches en de 

eerstelijnszorg. Daarom is de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) momenteel bezig 

met een onderzoek waarbij wordt gekeken hoe deze samenwerking efficiënter kan worden 

georganiseerd. Voor dit onderzoek is het belangrijk om de perspectieven en behoeftes van 

artsen en zorggroepen in kaart te brengen, maar voordat er met deze partijen in gesprek 

wordt gegaan, is de AVLEG vooral benieuwd naar de inzichten en ervaringen van de 

leefstijlcoach tot nu toe. Daarom is deze enquête opgesteld; invullen duurt ongeveer 15 

minuten. Wij waarderen het zeer als leefstijlcoaches die reeds ervaring hebben opgedaan met 

de GLI hun medewerking verlenen aan deze enquête! 

Vind je het interessant om het onderzoek van AVLEG te blijven volgen en wil je op de hoogte 

blijven van de uitkomsten? Laat dan aan het einde van deze enquête je e-mail achter zodat het 

eindrapport naar je toe kan worden gestuurd.  

Mocht je wel willen meewerken maar heb je eerst nog wat vragen? Neem dan contact op met 

Annemijn Cassée die dit onderzoek namens de Academie voor Leefstijl en Gezondheid uitvoert 

(annemijn@avleg.nl of 06-29501323). 

Data startinstructies 2019 
Donderdag 4 april 2019 Amersfoort (ochtend) 
Donderdag 6 juni 2019 omg. Eindhoven (ochtend)  
Op verzoek zullen volgende startinstructies gepland worden op andere weekdagen. Hou onze 
website in de gaten voor nieuwe data of kijk hier hoe je je aan kan melden voor een van 
bovenstaande data.  

Inhoudelijke CooL-training bij  de Academie voor Leefstijl en Gezondheid 
Op 21 en 28 maart wordt in Ede weer de tweedaagse CooL-training aangeboden door de 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Het is een interactieve workshop van twee dagen 

waarbij de trainer alle ins & outs rondom de ervaringen uit de pilot en de inhoudelijke 

invulling van het programma deelt. Er zijn nog een aantal plekken vrij dus mocht je interesse 

hebben in deze aanvullende training dan kan je je hier aanmelden. 

Nieuwe materialen op de website: nieuwe versie van het handboek 
Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen was het weer de hoogste tijd om naar het handboek te 

kijken en aanpassingen te maken waar nodig. Dit is afgelopen weken gebeurd en jullie vinden 

de nieuwste versie van het handboek op het besloten deel van de website.  
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