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Goed van start met de CooL interventie!

Ester Janssen & Nicole Philippens
15 november 2019



+
praktisch

Na deze sessie 

Mail met login: toegang tot besloten deel van de website
n handboek
n akkoordverklaring
n presentaties
n materialen
n …..

Updates via nieuwsbrieven

Een uitnodiging voor de aanschaf van een licentie (als je voldoet 
aan de voorwaarden)



+
inhoud van vandaag

n Korte kennismaking

n Historie CooL

n Visie en doelstellingen Expertisecentrum

n Stand van zaken GLI /CooL

n Eisen aan programmaopzet en –inhoud

n Financiële zaken CooL

n Randvoorwaarden voor uitvoering CooL

n Vragen



+
kennismaking

Waar in Nederland werk je?
Noord-Oost-Zuid-West-Midden

Wat is je achtergrond?
leefstijlcoach-diëtist-fysio-
oefentherapeut-anders

Wie voldoet na deze 
startinstructie aan alle 
voorwaarden om een licentie 
aan te schaffen?

Wat wil je met CooL gaan doen?



+
historie CooL

n Pioniers: Academie voor Leefstijl & 
Gezondheid & Zorgverzekeraar CZ

n Promotietraject Universiteiten 
Maastricht / Tilburg

n Pilot CooL in regio Zuid-NL

n Kinderen en volwassenen



+
Verschil startinstructie en 

onderwijsmodule/CooL training

Startinstructie Onderwijsmodule/CooL training

Verplicht voor alle uitvoerders 
CooL

Optioneel – geen voorwaarden voor
deelname

Informatiesessie over de 
voorwaarden en verplichtingen
Uitleg CooL met kernpunten van de 
interventie

Interactieve workshop over de inhoud 
van de Cool-pilot
Tijd en aandacht om te oefenen met 
werkvormen en deelnemers

Via Expertisecentrum 
Leefstijlinterventies

Via Academie voor Leefstijl en 
Gezondheid

1 dagdeel 2 dagen

Handboek CooL (digitaal) Pilot programma CooL, incl. 
draaiboeken, formulieren en portfolio’s



+
hoe verhoudt CooL zich tot de 

GLI?

n V+B+S+S+O+G

n Alle leefstijlgerelateerde
hulpvragen

n Verschillende werkgebieden 
(zakelijk, zorg…)

n Gefinancierd door 
verschillende partijen

n V+B+G

n Altijd in relatie tot overgewicht

n In een zorgsetting

n Gefinancierd vanuit de 
zorgverzekeringswet

leefstijlcoaching GLI



+
hoe verhoudt CooL zich tot de 

GLI?

n V+B+S+S+O+G

n Alle leefstijlgerelateerde
hulpvragen

n Verschillende werkgebieden 
(zakelijk, zorg…)

n Gefinancierd door 
verschillende partijen

n V+B+G

n Altijd in relatie tot overgewicht

n In een zorgsetting

n Gefinancierd vanuit de 
zorgverzekeringswet

leefstijlcoaching GLI

Werkgebied 
CooL



+
hoe verhoudt CooL zich tot de 

GLI?

n V+B+S+S+O+G

n Alle leefstijlgerelateerde
hulpvragen

n Verschillende werkgebieden 
(zakelijk, zorg…)

n Gefinancierd door 
verschillende partijen

n V+B+G

n Altijd in relatie tot overgewicht

n In een zorgsetting

n Gefinancierd vanuit de 
zorgverzekeringswet

leefstijlcoaching GLI

Werkgebied 
CooL

Open interventie maar 
niet vrijblijvend in te 
vullen



+
hoe verhoudt CooL zich tot de 

GLI?

n V+B+S+S+O+G

n Alle leefstijlgerelateerde
hulpvragen

n Verschillende werkgebieden 
(zakelijk, zorg…)

n Gefinancierd door 
verschillende partijen

n V+B+G

n Altijd in relatie tot overgewicht

n In een zorgsetting

n Gefinancierd vanuit de 
zorgverzekeringswet

leefstijlcoaching GLI

Werkgebied 
CooL

Uitgevoerd door 1 
professional



+
wie zijn wij?

n Ester Janssenn Nicole Philippens

Expertisecentrum Leefstijlinterventies

n info@leefstijlinterventies.nl

n www.leefstijlinterventies.nl

http://www.leefstijlinterventies.nl


+
visie

n Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft als doel de 
voorwaarden te scheppen waarmee uitvoerders 
leefstijlprogramma’s en –interventies van uitstekende 
kwaliteit kunnen aanbieden in alle delen van Nederland.

n Eerste concrete doelstelling is het faciliteren van de uitrol en 
ontwikkeling van de CooL-interventie in Nederland en 
daarnaast zorgen voor de continuïteit. 

n Daarna vooral focus op:
n inhoudelijke doorontwikkeling (best practice)

n borgen van de resultaten (resultaatmeting)



+
waar staan we nu?

n 3 GLI’s zijn erkend (CooL, SLIMMER en Beweegkuur) en worden 
vanaf 1-1-2019 vergoed, voor 2020 idem

n Uitvoerders verbinden zich aan een GLI dmv aanschaf licentie 
(overzicht per kwartaal naar verzekeraars voor check 
declaraties)

n Contractering zorgverzekeraars via zorggroepen of individueel 
(2019-2020). Zie Stappenplan Contractering op website.

n Uitvoering van GLI  altijd door professional met competenties 
beroepsprofiel Leefstijlcoach
n Leefstijlcoach BLCN
n Diëtist (NVD) met GLI-aantekening
n Fysiotherapeut (KNGF) met GLI-aantekening
n Oefentherapeut (VvOCM) met GLI-aantekening



+
Verschil leefstijlcoach en GLI-
uitvoerder



+
programma opzet CooL

n Basis + onderhoudsprogramma= 24 maanden

n 2x 8 groepssessies van 90min

n 2x 3,5 uur individuele sessies (7 uur totaal):

n In- en outtake: 2 x 60min

n Individuele sessies: vrij in te vullen (vb 10 x 
30min)

n Inclusiecriteria CooL:

n 18+

n BMI>25 met verhoogd risico op CVZ of DM2 of

n BMI>30

n Voldoende motivatie

n Geen exclusiecriteria, wel aanbevelingen uit 
pilot

Minimum eisen! 
Declaratie is hierop 
gebaseerd
Ga je hier 
veranderingen in 
aanbrengen dan 
moet je dat eerst 
voorleggen aan het 
Expertisecentrum



+
intakegesprek

n doelen, hulpvraag, mogelijkheden en wensen

n motivatiecheck om gedurende langere tijd actief te werken aan een 
verbetering van zijn/haar leefstijl

n huidig gedrag en vroeger gedrag w.b. voeding, beweging, slaap, 
stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en 
ontspanning

n prioritering van de verschillende thema’s 

n eigen-effectiviteit, vaardigheden en zelfbeeld

n sociale context (wel of geen steun), werk- en leefklimaat

→ start resultaatmeting

→ indien niet wordt gestart terugkoppelen aan verwijzer



+
programma inhoud

n Open interventie (belang van einddoelstellingen en 
werkzame elementen)

n Hoofddoelstelling
n Gemiddeld gewichtsverlies van minimaal 5% over alle 

deelnemers

n Onderliggende doelstellingen
n meetbare verbeteringen in:

n leefstijlgedrag (betere eetgewoontes, meer bewegen, minder 
zitten, meer investeren in goede slaap en ontspanning)

n gezondheid (positieve verandering in fysieke waarden zoals 
gewicht, middelomtrek en BMI)

n kwaliteit van leven



+
programma inhoud

n De einddoelstellingen van het programma dien je aantoonbaar te 
behalen met je deelnemers (handboek p.30).

n Dit doe je door de werkzame elementen in het programma in te 
bedden (handboek p. 37).



+
pauze



+
Einddoelstellingen

wat een 
deelnemer 
aantoonbaar 
moet 
kunnen en 
weten na 24 
maanden



+
Einddoelstellingen - vervolg

Maak dit aantoonbaar in je 
dossier. Dit moet je op 
verzoek kunnen laten zien!



+ van einddoelstelling naar werkvorm

Van 
einddoelstelling…

…via werkzaam 
element…

…naar werkvorm
Lsc werkt voorbeeld uit samen met deelnemers waarbij 
doelstelling (bijv. 5 kg gewichtsverlies) wordt vertaald naar 
gedragsdoelen. Vervolgens gaan deelnemers met eigen 
doelstelling aan de slag. Eerst alleen, daarna in tweetallen. Tot slot 
vraagt lsc aan deelnemers enkele voorbeelden.



+
werkzame elementen

Inhoudelijke elementen

Grondige screening op motivatie Kennis over gewoontevorming

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

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

Positieve psychologie: Leren van successen uit het 
verleden 

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

Informeren over de consequenties van (on)gezond 
gedrag 

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

Bewustwording van de discrepantie tussen huidig en 
gewenst 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 verduurzamen van 
het gedrag

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



+
werkzame elementen

Organisatorische elementen

Goede multidisciplinaire samenwerking binnen 
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

De leefstijlcoach als enige uitvoerder voor de groep



+
aansluiting sport & sociaal domein

n Opbouwen en onderhouden netwerk = verantwoordelijkheid 
leefstijlcoach

n Aansluiten op sportaanbod in de wijk (door inzet van 
buurtsportcoach)

n Gebruik netwerk voor o.a.
n Genereren instroom voor leefstijl
n Aansluiting doelgroep
n Participatie buurtsportcoach/beweegmakelaar in CooL
n Aansluiting reguliere sportaanbod
n Doorverwijzing binnen welzijn
n Doorverwijzing binnen zorgdomein



+
Randvoorwaarden CooL

n Uitgevoerd door erkende professional 

n Programma-opzet en –inhoud volgens richtlijnen:

n Startinstructie en Jaarlicentie

n Einddoelstellingen

n Intervisie

n Resultaatmeting

n Back-up leefstijlcoach

n Audits door Expertisecentrum Leefstijlinterventies



+
intervisie

n Aanbevolen vanaf start CooL

n Verplicht vanaf 2019 (min 2x per jaar)

n Minimaal 4 CooL uitvoerders (deels ervaren)

n Doelstellingen: 
n informatie uitwisseling 
n doorontwikkeling CooL

n kwaliteitsbewaking uitvoerders

n Format verslaglegging verplicht (via Google 
docs, formulier op website)

n Inschrijven en overzicht intervisiegroepen met 
locatie, tijd, datum en contactpersoon op 
besloten deel website

n Accreditatiepunten intervisie (zelf indienen)

	
	

Evaluatie	CooL	
	
Datum	bijeenkomst:	
Aanwezigen:	
Notulist:	

	
Inventarisatie	verbeterpunten	
	
Verbeterpunten	 Betreft	opzet	

of	inhoud		
programma	

1. Omschrijf	kort	het	verbeterpunt:	
	
Waar	loop	je	precies	tegenaan:	
	
Welke	risico’s	zijn	hieraan	verbonden:	
	
Welk	alternatief	stel	je	voor:	
	
Wat	is	nog	relevant	om	te	weten:	
	
Overige:	

	

	

2. Omschrijf	kort	het	verbeterpunt:	
	
Waar	loop	je	precies	tegenaan:	
	
Welke	risico’s	zijn	hieraan	verbonden:	
	
Welk	alternatief	stel	je	voor:	
	
Wat	is	nog	relevant	om	te	weten:	
	
Overige:	

	

	

3. Omschrijf	kort	het	verbeterpunt:	
	
Waar	loop	je	precies	tegenaan:	
	
Welke	risico’s	zijn	hieraan	verbonden:	
	
Welk	alternatief	stel	je	voor:	
	
Wat	is	nog	relevant	om	te	weten:	
	
Overige:	

	

	

4. Omschrijf	kort	het	verbeterpunt:	
	
Waar	loop	je	precies	tegenaan:	
	
Welke	risico’s	zijn	hieraan	verbonden:	
	
Welk	alternatief	stel	je	voor:	
	
Wat	is	nog	relevant	om	te	weten:	
	
Overige:	

	

	

NB:	Als	het	een	urgent	probleem	betreft	of	een	probleem	waarop	je	terugkoppeling	wilt	van	het	Expertisecentrum	
Leefstijlinterventies	vermeldt	dan	bij	‘overige’	je	contactgegevens.	
	

	
Dit	ingevulde	formulier	graag	versturen	naar	info@leefstijlinterventies.nl	onder	vermelding	van	
naam	intervisiegroep	en	datum	van	intervisie.	



+
financiën

n Kosten voor de jaarlicentie

n Vergoeding per cliënt

n Contract met zorggroep (https://ineen.nl/of check AGB 
register (begint met 53)) of individueel 

n Overzicht zorgverzekeraars en hun labels: 
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-
er

n Gecontracteerde zorg versus ongecontracteerde zorg

https://ineen.nl/


+
CooL licentie

n Jaarlicentie (per kalenderjaar), vanaf 2020 met een 
licentieovereenkomst

n Kosten afhankelijk van instapmoment in het jaar

n Geeft aan dat je gekwalificeerd bent om CooL uit te voeren en te 
declareren

n Na betaling publicatie op overzichtskaart website, zichtbaar voor 
verzekeraars, zorggroepen, deelnemers en verwijzers

n Per kwartaal ontvangen verzekeraars een overzicht van de 
licentiehouders voor controle declaraties 

n Meld onregelmatigheden bij Expertisecentrum

→ Uitnodiging volgt na startinstructie. Zo niet, meld je dan!



+
aanvraag AGB-code

n www.agbcode.nl

n Alle opties open: persoonlijke 
AGB én bedrijfs AGB = nodig bij 
individuele contractering

n Bedrijf: zorgsoort 90, Lsc: 9038

n Bewijs BLCN: bevestiging van 
lidmaatschap (digitaal)

n Heb je al AGB in zorgsoort 90? 
Aanvraag indienen om 9038 
eraan toe te voegen.

n Wel AGB maar niet in zorgsoort 
90? Dan extra AGB aanvragen 
als LSC (9038) OF 0477 (fysio), 
0718 (oefen), 2402 (diëtist).



+
declaratieproces

 
 
 

Intake 
Indiv.1  

Q1 Q2 Q3 Q4 
 Q1 

 
Q2 
 

Q3 
 

Q4 
 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 5 

6 

6 7 7 
8 

8 

outtake  
Indiv. 8 

indiv.2 indiv.5 indiv.6 indiv.3 

basisprogramma onderhoudsprogramma 

intake: 
€59,51 

behandelfase 1e:  
€111,32 

behandelfase 2e:  
€111,32 
 

behandelfase 3e:  
€111,32 
 

behandelfase 4e:  
€111,32 
 

onderhoudsfase 1e: 
€75,72 

onderhoudsfase 2e: 
€75,72 

onderhoudsfase 3e: 
€75,72 

onderhoudsfase 4e: 
€75,72 

Totaal per deelnemer: €807,67 
 

indiv.4 indiv.7 

Groepssessie 1 = 
start 1e kwartaal 

Totaal 1 uur intake plus 6 uur aan individuele gesprekken 

RESULTAAT 
METING 1 

RESULTAAT 
METING 2 

RESULTAAT 
METING 3 

Tarieven 2019
• Intake: €58,00 (eenmalig)
• Basis: €108,50 (per kwartaal)
• Onderhoud: €73,80 (per kwartaal)
Totaal per deelnemer: €787,70

Max NZA tarieven 2020 
vermeld
Exclusief BTW



+
Nieuwe maximum tarieven 2020

Prestaties GLI Tarief 2019 Tarief 2020

Intake € 58,00 € 59,51

Behandelfase 
per kwartaal

€ 108,50 € 111,32

Onderhoudsfase 
per kwartaal

€ 73,80 € 75,72



+
administratie

n Adequate dossiervorming:
n Verwijsbrief/verwijzing (Stappenplan Contractering)
n Getekende akkoordverklaring (besloten deel website)
n Verslaglegging van alle individuele contactmomenten
n Aanwezigheidslijst groepssessies plus korte inhoud (eindtermen)
n Terugkoppeling naar verwijzer (3x)

n Declaratie (1x per kwartaal) Handige tool op website

n Privacy wetgeving (akkoordverklaring, groepsmails in bcc.)

n Afstemmen doorverwijzing (systeem of papier)

n Resultaatmeting zie website laatste stand van zaken



+
resultaatmeting

n AVG vereisten afgedekt door tekenen akkoordverklaring

n Resultaten zijn van belang voor:

n continuïteit van CooL als verzekerde zorg

n benchmark met andere GLI’s

n benchmark met andere professionals

n VWS: landelijke indicatoren

n Proces uitkomsten: % uitval, reden van uitval

n Resultaat uitkomsten: BMI, taille-omtrek, % gewichtsverlies, 
Quality of life

n Frequentie: intake, eind basisprogramma, eind 
onderhoudsprogramma (of tussentijds bij uitval)



+
resultaatmeting

n Zorgverzekeraars resultaatmeting

n CooL Resultaatmeting

n Uitbreiding met slaap & stress management, focus op 
gedragsverandering, 

n Combi met intakeformulier (staat al op website)

Start vanaf eerste intake om in lijn te zijn met landelijke 
vereisten

n Landelijk IT systeem voor registratie, in ontwikkeling



+
handboek

© expertisecentrum leefstijlinterventies 2018 
 

1 

 
 

CooL Handboek 
Coachen op Leefstijl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op besloten deel van de 
website
Login volgt na deze 
instructie



+
praktisch

Na deze sessie 

Mail met login: toegang tot besloten deel van de website
n handboek
n akkoordverklaring
n presentaties
n materialen
n …..

Updates via nieuwsbrieven

Een uitnodiging voor de aanschaf van een licentie (als je voldoet 
aan de voorwaarden). Of geef even een seintje als je van start wilt!



+
feedback

n Feedback is welkom zowel op het programma als op alle 
communicatiematerialen!

n Gebruik hiervoor: info@leefstijlinterventies.nl

mailto:info@leefstijlinterventies.nl


+
denk aan:

n Tekenen van toestemmingsformulieren

n Uitdelen en tekenen van certificaten

n Mail volgt met login voor besloten deel



+
back-up slides



+
Voorbeeld subdoel sociale context

n Werkzaam element: 

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

n Praktijk: 

Deelnemers leren hulpbronnen in hun privé-omgeving in te 
zetten, bijvoorbeeld door samenwerken met een  “buddy” in 
veranderingstraject of door de noodzakelijke voorwaarden voor 
verandering te leren definiëren en in te zetten (wat heb je nodig 
en van wie?)



+
Voorbeeld: subdoel 

blijvende gedragsverandering

n Werkzame elementen: 

Kennis over gewoontevorming en stimuleren tot zelf monitoren van 
het gedrag op de zelf gekozen doelstellingen

n Praktijk: 

ü Uitleg over gewoontevorming.

ü Bewustwording eigen gezonde en ongezonde gewoonten

ü Aanbrengen triggers in woon/werk omgeving (zie ook 
omgeving)

ü Formuleren nieuwe gewoonten en nieuw gedrag te registeren, 
bijvoorbeeld door:
ü Gebruik turflijsten nieuw gedrag en/of relevante apps



+ Voorbeeld subdoel doelen en motivatie

n Werkzaam element: 

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

n Praktijk: 

Stapsgewijs uitvragen door leefstijlcoach van G (doelen) en 
onderliggende doelen en motivatie, R (realiteit), O (opties) en W 
(wat wil je?).

In bijlage VIII van het handboek worden deze geclusterde einddoelstellingen 
uitgewerkt in praktische voorbeelden



+
andere GLI: Beweegkuur

Oorspronkelijke doel: mensen in 
beweging krijgen richting NNGB

Inclusiecriteria: vergelijkbaar 
met CooL

Exclusiecriteria: geen.

Uitvoering door team van HA, 
fysio, diëtist en leefstijl-adviseur 
(POH of fysio)

Focus op B, V en G (eventueel 
uitgebreid met slaap en 
ontspanning)

Eigenaar: Huis voor Beweging

Inbedding: 1e & 2e lijn, welzijn en 
sport

Duur: 24 maanden

Afwisseling van groeps- en 
individuele sessies



+
andere GLI: SLIMMER

Doel: risico op diabetes 
verlagen bij pre-diabeten

Inclusie: vergelijkbaar met CooL

Uitvoering door team van 
POH/HA, diëtist, fysio, 
leefstijlcoach, buurt-sportcoach. 
Casemanagement door POH

Coördinatie door GGD met 
stuurgroep (o.a. gemeente, 1e

lijn en zorgverz.) 

Focus op B, V en G (beweeg- en 
voedingsrichtlijnen zijn 
normerend)

Eigenaar: GGD Gelderland, 
andere GGD-en licentiehouders

Inbedding: 1e lijn, sport

Intensief basisprogramma 
(6mnd) inclusief beweeg-
programma, 18 mnd uitstroom-
programma


