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Intervisieprocedure
De eerste intervisiegroepen zijn al samengekomen waardoor de eerste intervisieverslagen langzaam
binnendruppelen. Tijd om hier wat meer te vertellen over hoe wij deze input verwerken en wat onze
licentiehouders daarvan zullen merken.
Zoals in het handboek staat beschreven verplichten licentiehouders zich tot halfjaarlijkse intervisie
a.d.h.v. een vast verslagformat (terug te vinden op het besloten deel van de website). Concreet houdt
dit in dat het Expertisecentrum Leefstijlinterventies van iedere licentiehouder jaarlijks minimaal twee
intervisieverslagen zal ontvangen. Na het insturen van het verslag (graag onder vermelding van regio,
datum en je eigen naam in de documentnaam i.v.m. de vindbaarheid) ontvang je een
ontvangstbevestiging. Heb je gevraagd om terugkoppeling op een specifieke kwestie of vraag dan krijg
je daar in een later stadium aanvullend bericht van.
Per kwartaal maakt het Expertisecentrum een analyse van de binnengekomen intervisieverslagen.
Hiervan wordt een verslag gemaakt met aandacht voor algemene bevindingen, procedurele en
inhoudelijke verbeterpunten en best practices. Dit verslag zal worden aangekondigd in een
nieuwsbrief en zal zijn terug te lezen op het besloten deel van de website. Eventuele wijzigingen in
documenten of procedures naar aanleiding van de intervisie, zullen ook gecommuniceerd worden in
deze nieuwsbrief.
Intervisie valt onder de noemer deskundigheidsbevordering en licentiehouders die zijn aangesloten bij
KABIZ kunnen voor hiervoor PE-punten aanvragen (binnen de vrije ruimte). Het intervisieformat is
aangepast om jullie hierin te faciliteren: ook de duur van de bijeenkomst kan nu worden genoteerd.
Als geregistreerde leefstijlcoach ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze
accreditatiepunten door het indienen van het intervisieverslag bij KABIZ.

Het ‘Wat Werkt Gecombineerde Leefstijlinterventie dossier’ online
Hoe kunnen zorg- en beweegprofessionals en beleidsmakers succesvol aan de slag met de
gecombineerde leefstijlinterventies voor behandeling van overgewicht bij volwassen? Je leest het in
het nieuwe RIVM Wat werkt dossier op Loketgezondleven.nl dat op woensdag 22 mei officieel is
verschenen. Als Expertisecentrum Leefstijlinterventies hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming
van dit dossier waarin belangrijke feiten en werkzame elementen van de leefstijlinterventie voor je op
een rij staan. Het bevat daarnaast ook achtergrondcijfers over overgewicht bij volwassenen en het
biedt handvatten voor gemeenten, zorggroepen, huisartsen en zorgaanbieders, waarmee zij deze
preventieve aanpak samen efficiënt en laagdrempelig kunnen organiseren. Naar het Wat werkt
dossier op Loketgezondleven.nl

Belangrijke data:
Geplande startinstructies:
•
•
•

donderdag 6 juni 2019 Eindhoven (9.30-12.30, uitloop tot 13.00), nog 2 plekken beschikbaar
woensdag 18 september 2019 Amersfoort (9.30-12.30, uitloop tot 13.00)
vrijdag 15 november 2019, regio Zuid, locatie nog te bepalen (ochtend)

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

Nieuwe materialen op de website:
In samenspraak met de KNGF is een stappenplan voor de fysiotherapeut met aantekening
leefstijlcoaching opgesteld. Dit stappenplan is ook zichtbaar op de website.

Datum nieuwsbrief
Rond oktober
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Onderwerp
Email Peter de Braal: wat te doen bij tussentijdse wisseling van
zorgverzekeraar:
Wat zijn de regels m.b.t. de declaratie van de GLI als een deelnemer
tussentijds van zorgverzekeraar wijzigt? “in dat geval declareert verzekerde
gewoon bij de nieuwe verzekeraar tegen het met die verzekeraar
overeengekomen tarief en onder die voorwaarden. Als die nieuwe
verzekeraar geen contract heeft gesloten met de aanbieder (en verzekerde
heeft een naturapolis) dan geldt dus een vergoeding conform het
hinderpaalcriterium (rond de 70% van het gemiddeld gecontracteerd tarief).
Het is (dus) aan de verzekerde om goed op te letten wanneer hij overstapt,
welke zorgaanbieders door de nieuwe verzekeraar zijn gecontracteerd.”
Kabiz: maak een format over de inhoud van de intervisie dat kan worden
gebruikt voor het aanvragen van PE punten
Combineer met opnieuw onder de aandacht brengen van intervisie.

•
De overige 20 punten zijn vrij in te vullen (keuze uit punten te
behalen uit bij- en nascholing (wel of niet door KABIZ geaccrediteerd) en/of
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten). Hiervoor geldt dat de
duur van de intervisie van belang is voor het aantal toe te kennen punten.
Zorg dus dat deze info duidelijk op je verslag vermeldt staat.
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Maaike Boere: interview GGZ ervaringen (met specifieke doelgroep van
mensen met gedragsstoornissen, die wel in groep kunnen functioneren).
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Mogelijk onderwerp voor een nieuwsbrief, welke visie hangen we aan wat
betreft voeding. Eventueel in afstemming met BLCN.
Best practice Renate CooL in sociale werkplek
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