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Update van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland: de GLI in 
tijden van Corona 
 
Vorige week verscheen onze 28ste nieuwsbrief die geheel gewijd was aan de impact van de Corona-
epidemie op de GLI. Later die dag later publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit het bericht waarin 
werd aangekondigd dat zij de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele 
belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking stelden. Een 
voorbeeld hiervan was de eerdere verplichting van face-to-face contact. Het uitgangspunt in de 
nieuwe situatie is nu dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen, bijvoorbeeld met behulp van digitale ondersteuning.   
Deze verruiming was stap één maar ook de zorgverzekeraars moesten hierover nog tot 
overeenstemming komen. Hierbij hebben zij afgelopen week al contact gezocht met de interventie-
eigenaren en de beroepsverenigingen voor input vanuit de uitvoerders. Deze input hebben wij ook 
van jullie gekregen: naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief hebben diverse uitvoerders hun 
ideeën op papier gezet. Gisteravond is het gezamenlijke statement van Zorgverzekeraars Nederland 
verschenen. Dit statement biedt meer mogelijkheden om GLI-deelnemers ook digitaal te begeleiden 
waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat ook deze manier van werken moet voldoen aan de AVG- 
richtlijnen. Verwacht wordt van uitvoerders dat zij hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 
 
Hierbij zijn een aantal zaken relevant: 

• In tegenstelling tot eerder aangekondigd door ZN mogen er wel nieuwe GLI-trajecten worden 
gestart voor zover dit onder de  noodzakelijke zorg valt, dit ter beoordeling van de verwijzer.  

• Bellen is altijd veilig (tenminste als je niet via een internettoepassing of app als Skype of 
Whatsapp belt) maar beeldbellen vaak niet. Hou hier dus rekening mee. 

• Een groepssessie via Skype of Zoom is niet AVG-proof. Dat neemt niet weg dat een sessie die 
vooral gericht is op informatieoverdracht – zonder dat je persoonlijke informatie deelt – wel 
een mogelijke invulling kan zijn voor het gemis aan groepssessies tijdens de Corona periode. 
Deze kunnen dan worden aangevuld met telefonische (individuele) gesprekken. 

• Wij zullen deze nieuwe manier van werken meenemen in onze evaluaties. 
 
Wij hebben daarnaast aangegeven dat veel van de AVG-goedgekeurde methoden weer een 
investering vragen van de uitvoerders en dat financiële ondersteuning op dit punt gewenst is. Dit 
onderdeel neemt Zorgverzekeraars Nederland mee in een algemene comfort brief die nu voorligt bij 
het ZN-bestuur en deze week wordt verwacht.  
 
  

Uit het GLI implementatieoverleg  
 
Het RIVM heeft weer een tussentijdse rapportage opgeleverd die bedoeld is om de Kamer te 
informeren over de stand van zaken van de implementatie van de GLI. De rapportage, die nu op basis 
is van declaratiedata van 93% van de verzekerden laat een duidelijk positiever beeld zien dan de 
rapportage van begin december 2019 (die ook was gebaseerd op slechts 69% van de verzekerden).  
 
Het volgende kan worden geconcludeerd: 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://assets.zn.nl/p/32768/files/De%20gecombineerde%20leefstijlinterventie%20tijdens%20de%20coronacrisis.pdf
https://www.leefstijlinterventies.nl/bijlage-rivm-gli-update/


• Van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020 zijn voor 5768 unieke deelnemers declaraties 
ingediend. Dat is een enorme toename ten opzichte van eerdere cijfers (31 oktober 2019: 
1377 deelnemers). 

• Het betreft 12.303 afzonderlijke GLI-declaraties. 

• De gedeclareerde kosten zijn tot nu toe 1,2 miljoen euro (31 oktober 2019: 250.000 euro). 

• De 5762 deelnemers wonen in 292 verschillende gemeenten. Er zijn 121 gemeenten met 10 
of meer GLI deelnemers. De gemeente Arnhem heeft de meeste deelnemers (458). 

• Het aantal zorgverleners dat in potentie gekwalificeerd is om de GLI aan te bieden (AGB-
registratie) lag op 11 maart op bijna 700. 

 

Herhaalde oproep van Robin Janssen: implementatie-onderzoek CooL 
 
In nieuwsbrief 27 hebben we een oproep geplaats van Robin Janssen met vraag voor leefstijlcoaches 
voor implementatie-onderzoek. Hierop heeft Robin al een aantal reacties mogen ontvangen maar 
gezien de maatregelen van het RIVM zal het onderzoek een andere vorm gaan aannemen dan eerder 
voorzien. Het interview met de leefstijlcoach kan gewoon doorgaan maar zal worden uitgevoerd 
d.m.v. een skypesessie of een telefonisch gesprek.  De observaties van de groepssessies komen 
voorlopig te vervallen en kunnen eventueel nog op een later moment worden ingepland mochten de 
richtlijnen toch nog worden versoepeld. Voordeel hiervan is wel dat het al dan niet hebben van een 
groepssessie in de onderzoeksperiode niet meer van doorslaggevend belang is om deel te nemen aan 
het onderzoek. Dus mocht je in de periode tussen 20 april en 19 juni gedurende 1 uur geïnterviewd 
willen worden door Robin dan zou je mee kunnen werken aan dit onderzoek naar de werkzame 
elementen van het CooL-programma en de mate waarin die worden aangeboden door de leefstijlcoach 
voor de groep.  De resultaten van het onderzoek zullen anoniem worden verwerkt, je ontvangt een 
persoonlijke terugkoppeling van je antwoorden en de resultaten van de gehele groep, zodat je meer 
inzicht krijgt in de mate waarin je de werkzame elementen toepast en hoe collega coaches dat doen. 
Het Expertisecentrum ontvangt alleen de geanonimiseerde resultaten.  
We vragen dan ook jullie medewerking aan dit belangrijke onderzoek. Mocht je je hiervoor willen 
opgeven dan kan dat door een mail te sturen naar robinjanssen1993@gmail.com. Ook kan je 
telefonisch bij Robin terecht mocht je eerst nog meer informatie willen (+31 6 31 00 32 39). 
Leefstijlcoaches die zich reeds eerder bij Robin hebben aangemeld zullen door hem verder worden 
geïnformeerd over de nieuwe aanpak.  
 

Belangrijke data 
 

Data startinstructie:  
De data van de eerstvolgende bijeenkomst is: vrijdag 8 mei Amersfoort (ochtend). De bijeenkomst zal 
niet fysiek plaatsvinden maar online, deelnemers die zich al eerder aangemeld hebben ontvangen 
hierover nog een bericht. 
Let op: de procedure van de startinstructie is gewijzigd! Voordat je kunt inschrijven op één van deze 
data, dien je eerst de e-learning doorlopen te hebben. Mocht je je aan willen melden voor de e-
learning dan kan je een mail sturen naar info@leefstijlinterventies.nl. 
 

CooL-tweedaagse (optionele training via de Academie voor Leefstijl en Gezondheid): 
De eerder gecommuniceerde AVLEG- trainingen van 7 mei en 11 juni (10.00-16.00) worden opnieuw 
gepland op 11 juni en 2 juli (10.00-16.00). Als je je hier al voor had aangemeld dan ontvang je nog een 
mail vanuit de Academie. Aanmelden voor deze nieuwe data kan ook nog. 
 

Hier vind je onze eerder verschenen nieuwsbrieven.  

https://www.leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2020/03/PDF-200213_CooL-Nieuwsbrief-27.pdf
mailto:robinjanssen1993@gmail.com
https://www.leefstijlinterventies.nl/startinstructie/
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tweedaagse-training-cool-ede-7-mei-en-11-juni-2020-86595153435?aff=viaCooL
https://www.leefstijlinterventies.nl/nieuwsbrieven-cool/

