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Informatie over de Kennisbank  
van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies  

 
Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft op de nieuwe website een eigen kennisbank 
met daarin informatie over leefstijl in het algemeen en het CooL-programma in het 
bijzonder. 
 
Hoe was de informatie eerst georganiseerd?  
De documenten die in de kennisbank staan waren voorheen (voor het grootste deel) ook te 
vinden op onze website, maar verspreid over verschillende pagina’s zonder duidelijke 
structuur en zoekfunctie. 
 
Hoe krijg je toegang tot de kennisbank?  
Via het hoofdmenu op www.leefstijlinterventies.nl kun je naar de kennisbank navigeren. 
 

 
 
 
De kennisbank is voor een deel vrij toegankelijk, maar er zijn ook documenten die alleen 
voor licentiehouders beschikbaar zijn. Deze documenten zijn makkelijk te herkennen aan 

een hangslot (     ) voor de naam van het document. Zodra je aan alle verplichtingen als 
licentiehouder voldoet, heb je ook toegang tot deze besloten documenten. 
 
Hoe kan ik vinden wat ik zoek?  
De kennisbank heeft een handige zoekfunctie (de grote groene balk in het startscherm van 
de kennisbank). Vul een onderwerp of trefwoord in, en de kennisbank geeft alle 
documenten op een rijtje waarin dit woord voorkomt of waaraan dit trefwoord is gekoppeld.  
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Daarnaast is de kennisbank onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s waar je ook 
rechtstreeks doorheen kunt lopen:  

1. Kennis & bijscholing: met informatie over (bij)scholing, linkjes naar relevante 
webinars en informatie over best practices. 

2. Informatie & communicatie: met algemene en vrij toegankelijke informatie over de 
GLI en CooL. Hier vind je bijvoorbeeld ook informatie voor deelnemers aan CooL. 

3. CooL Toolbox: deze categorie is grotendeel besloten en bestaat vooral uit praktische 
informatie die licentiehouders helpt bij de uitvoering van het CooL-programma. 

4. Onderzoek: met links naar relevante onderzoeken over de GLI en CooL in het 
bijzonder. 

5. Beleid: hier vind je algemene informatie over de GLI en CooL, over bijvoorbeeld 
regelgeving en tarieven. 

 
 
Wat is het doel van de kennisbank?  
Met de toegang tot de kennisbank willen we onze CooL- licentiehouders maar ook CooL-
geïnteresseerden duidelijke en eerlijke informatie over de GLI, over leefstijl en over het 
CooL-programma geven. De Kennisbank wordt frequent bijgewerkt en zal in de loop van de 
tijd steeds meer nuttige informatie bevatten. Het loont dus de moeite om regelmatig even 
te kijken! Belangrijke informatie en/of documenten voor onze CooL-licentiehouders zullen 
we ook via een persoonlijk bericht sturen. 
 


