
CooL nieuwsbrief voor professionals, nummer 20 

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. 
 
Inschrijven voor de informatiesessie kan via:  
https://www.leefstijlinterventies.nl/informatiesessie-gli-cool/ 
Let op: om de korting als licentiehouder te laten gelden dien je voor de bestelling eerst in te loggen via 
het hoofdmenu! 
 

Gezocht: professionals die graag met CooL aan de slag willen maar waar de 
invoering/contractering moeizaam loopt 
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van de besloten bijeenkomst die op 14 oktober wordt 
georganiseerd door het ministerie van VWS samen met het RIVM met als doel het bevorderen van de 
implementatie en de uitvoering van de GLI. Bij dit overleg is ook staatssecretaris Paul Blokhuis 
aanwezig om vragen te beantwoorden. Wij zullen als interventie-eigenaar aanwezig zijn evenals een 
aantal GLI-uitvoerders die al aan de slag zijn. Maar het is ook van belang dat er GLI-geïnteresseerden 
aan het woord komen die wel willen uitvoeren maar waar de GLI niet van de grond komt. Denk 
bijvoorbeeld aan regio’s waar de zorggroep geheel niet contracteert of waar wel wordt 
gecontracteerd maar aan zulke voorwaarden dat het niet uitvoerbaar blijkt. Mocht jij in deze situatie 
verkeren en wil je daar graag je verhaal over doen stuur dan een mail naar info@leefstijlinterventies.nl 
met je contactgegevens en een korte schets van je situatie. Wij geven de namen door aan VWS die de 
uitnodigingen verstuurd. Er zijn helaas maar beperkte plekken beschikbaar dus er is geen garantie dat 
iedereen die zich meldt ook daadwerkelijk kan deelnemen. 
 

Soepel hanteren van ondergrens 18 jaar voor post-pubertaire adolescenten  
Een van de inclusiecriteria van de GLI is dat een deelnemer minimaal 18 jaar oud moet zijn. Omdat er 
momenteel echter geen vergoede interventies zijn voor kinderen is vastgesteld dat er een 
uitzondering kan worden gemaakt voor post-pubertaire adolescenten. De huisarts, kinderarts of 
internist en de uitvoerder van de GLI moeten de inschatting maken of deze jongeren kunnen 
functioneren in de groep maken en deze situatie moet altijd worden besproken met de verzekeraar 
die formeel toestemming moet geven. Dit laatste gaat echter niet altijd goed, verzekeraars willen nog 
wel eens vasthouden aan de ondergrens van 18 jaar. Dit aandachtspunt hebben wij geagendeerd voor 
het implementatie-overleg maar je kan verzekeraars al wijzen op het addendum bij de duiding van de 
GLI dat het Zorginstituut vorig jaar publiceerde: 
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Addendum+bij+de+duiding+van+het+Zorginstituut+Preventie+
bij+overgewicht+en+obesitas+-+de+gecombineerde+leefstijlinterventie%20(1).pdf 
 
Op pagina 8 staat :"Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een uitzondering vormen als er sprake is van een 
matig verhoogd GGR (of hoger) en de behandelaar inschat dat de jeugdige baat kan hebben bij een 
GLI die op de leest voor volwassenen is geschoeid. " 
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Nieuwe tarieven voor 2020 gelden ook lopende trajecten 
Wellicht overbodig maar de nieuwe tarieven waar we in nieuwsbrief 18 melding van maakten gaan in 
vanaf januari 2020 en gelden dus ook voor lopende trajecten. Dat wil dus zeggen dat je in het nieuwe 
kwartaal ook het nieuwe tarief mag declareren, ongeacht waar je in het traject met je deelnemers zit. 
 

Belangrijke data: 
Geplande startinstructies:  

• woensdag 18 september 2019 Amersfoort (9.30-12.30, uitloop tot 13.00) VOL 

• woensdag 2 oktober 2019 Amersfoort (13.00-16.00, uitloop tot 16.30) nieuwe datum 

• 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. 
 
Informatiesessie In cont(r)act met Menzis op 2 oktober in Amersfoort 
 

CooL in het nieuws: 
Kort geleden werd leefstijlcoach Hadassa Rotteveel geïnterviewd door verzekeraar Menzis over het 
CooL programma. De link naar het artikel dat verscheen op SamenGezond is ook te vinden op onze 
website. 
 
Verder verscheen er in het zomernummer van de Gezondheidsgids van de consumentenbond een 
artikel waarin Ester Janssen, samen met een van haar deelneemsters, aan het woord kwam. Ook dit 
artikel staat op de website onder het tabblad ‘CooL in de media’. 
  
 

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/
https://www.leefstijlinterventies.nl/informatiesessie-gli-cool/
https://www.samengezond.nl/heleen-krijgt-hulp-van-een-leefstijlcoach/
https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2019/09/Consumentenbond-zomer-2019.pdf
https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2019/09/Consumentenbond-zomer-2019.pdf

