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CooL nieuwsbrief voor professionals, nummer 19 

Uitnodiging informatiesessie CooL i.s.m. zorgverzekeraar Menzis 
Op woensdagochtend 2 oktober 2019 organiseert het Expertisecentrum Leefstijlinterventies i.s.m. 
zorgverzekeraar Menzis een informatiebijeenkomst met het thema:  
 
“In cont(r)act met Menzis” 
 
De informatiesessie zal gegeven worden bij sportcomplex Amerena te Amersfoort en zal van 9:30 tot 
maximaal 12:00 uur duren. 
De onderwerpen die tijdens deze sessie aan de orde zullen komen: 

• Korte intro van de GLI en CooL 

• Visie van Menzis op leefstijl 

• Introductie van het leefstijlplatform Samen Gezond (initiatief van Menzis) 

• Contracteringsproces van de GLI – via zorggroep dan wel individueel  

• Vragen(v)uurtje* 
* Let op: Christiaan Rademaker van Menzis zal antwoord geven op alle vragen over het 
contracteerproces en specifieke contractvoorwaarden zoals Menzis die hanteert. Op vragen over de 
werkwijze van andere zorgverzekeraars kan Menzis geen antwoord geven. 
 
Verder zullen Annemarie Janssens van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en Jeroen Bal 
van de Nederlandse Zorgautoriteit bij deze sessie aanwezig zijn.  
Voor deelname aan de informatiesessie vragen wij een vergoeding van € 25 (excl. BTW).  CooL-
licentiehouders krijgen korting en betalen € 10 (excl. BTW). 
 
Inschrijven voor de informatiesessie kan via: 
(https://www.leefstijlinterventies.nl/product/informatiesessie-menzis-cool-2-oktober-2019/) 
Let op: om de korting als licentiehouder te laten gelden dien je voor de bestelling eerst in te loggen via 
het hoofdmenu! 
 

Intervisie: 
In het tweede kwartaal van 2019 hebben we 34 intervisieverslagen van licentiehouders ontvangen. De 
verbeter- en aandachtspunten alsook de best practices die worden gedeeld gebruiken we om zowel 
de kwaliteit van de interventie als onze eigen werkwijze te verbeteren. Momenteel vindt de analyse 
plaats en wordt er een kwartaalverslag geschreven. We zullen jullie daarover in een van de volgende 
nieuwsbrieven informeren. 
 
Uitvoerders die nog geen intervisiegroep hebben of die hun intervisiegroep willen aanmelden kunnen 
terecht op https://www.leefstijlinterventies.nl/informatie-voor-cool-licentiehouders/ Let op, hiervoor 
dien je ingelogd te zijn. 
 
Uitvoerders die meer willen lezen over de intervisieprocedure kunnen terecht op 
https://www.leefstijlinterventies.nl/intervisie-cool/ 
 

https://www.leefstijlinterventies.nl/product/informatiesessie-menzis-cool-2-oktober-2019/
https://www.leefstijlinterventies.nl/informatie-voor-cool-licentiehouders/
https://www.leefstijlinterventies.nl/intervisie-cool/


Nieuwe materialen op de website: 
Omdat we een aantal keer de vraag kregen waarom de declaratietermijnen die de zorgverzekeraars 
hanteren niet geheel gelijk lopen met de termijnen van basis/onderhoudsprogramma CooL hebben we 
hierover een nieuwe FAQ opgesteld.  
 

CooL in het nieuws: 
Op 1 augustus verscheen er een artikel in NRC waarin een aantal CooL-licentiehouders aan het woord 
komen en hun zorgen uiten over de financiële kaders van de GLI. Wij zijn als Expertisecentrum 
Leefstijlinterventies ook benaderd door de journalist en hebben input geleverd omdat wij deze zorgen 
delen. De link naar het artikel staat ook geplaatst op onze website. 
 
In dat opzicht is verder het relevant te weten dat op 14 oktober het ministerie van VWS samen met 
het RIVM een besloten bijeenkomst organiseert met als doel het bevorderen van de implementatie en 
de uitvoering van de GLI. Als interventie-eigenaar zijn wij uitgenodigd bij dit overleg waar ook 
Staatssecretaris Paul Blokhuis aanwezig zal zijn om vragen te beantwoorden. Wij nemen uiteraard al 
onze bevindingen mee en koppelen ook weer de resultaten van het overleg in een nieuwsbrief terug. 
  

Wist je dat… 
Het intakegesprek aan het begin van de onderhoudsfase nog een “erfenis” is uit de periode dat basis 
en onderhoudsprogramma waren losgekoppeld. In de uiteindelijke opzet is deze intake blijven staan 
terwijl in feite een echte intake niet noodzakelijk is - want mensen stromen allemaal door. Uiteraard is 
het wel handig/verstandig om voor de start van het onderhoudsprogramma weer een check-up te 
doen: waar staat je deelnemer nu en wat worden de doelstellingen voor de komende periode. 
Ofwel… de “intake” zoals die in het onderhoudsprogramma staat is geen formele intake. Je kunt het 
gesprek beschouwen als een reguliere individuele sessie en de prestatie als zodanig is dan ook 
verrekend in het tarief van het 5e kwartaal. Het is dus niet de bedoeling dat je deze sessie/intake apart 
declareert. 
 

Belangrijke data: 
Geplande startinstructies:  
woensdag 18 september 2019 Amersfoort (9.30-12.30, uitloop tot 13.00) VOL 
vrijdag 15 november 2019, Eindhoven, (9.30-12.30, uitloop tot 13.00) 
Heb je interesse om deel te nemen, kijk dan op de website hoe je je hiervoor inschrijft. 
 
Cool-training (tweedaagse) bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op 9 oktober en 6 november 
of op 4 en 25 november in Ede. 
 
 
  

https://www.leefstijlinterventies.nl/faq/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/01/de-leefstijlcoach-kan-zelf-amper-rondkomen-a3968902
https://www.leefstijlinterventies.nl/startinstructie/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tweedaagse-training-cool-ede-9-oktober-en-6-november-2019-59101049831
https://avleg.nl/events/2-daagse-cool-training-4-en-25-11-2019/


 
 
 
 
 
 


