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Oproep inleveren CooL-data 
Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft jouw data hard nodig! 

Binnenkort start een nieuw onderzoek naar de leefstijleffecten van CooL in de 

coronaperiode. Hoe meer data beschikbaar is, hoe beter. Welke data willen we 

ontvangen? 

•    Deelnemers met twee metingen: intake en einde basis. 

•    Deelnemers met drie metingen: intake, einde basis en einde traject. 

•    Op groepsniveau informatie over hoe het CooL-programma is aangeboden 

(fysiek, online of een combi). 

Het maakt niet uit als er sommige gegevens ontbreken, waardoor de dataset 

niet helemaal compleet is. Ook met deels gevulde bestanden kunnen wij 

onderzoek doen. Lever voor 31 december je data aan zodat ook jouw 

deelnemer(s)-resultaten worden meegenomen! 
  
 

 

Spotlight on Katinka Dekkers 

Deze maand vertelt leefstijlcoach Katinka Dekkers van de Levenskunstcoach 

over haar ervaring als chefkok en hoe ze haar CooL-deelnemers inspireert om 

op een gezonde manier te blijven genieten door nieuwe recepten uit te 

proberen. Lees hier het hele interview.  

 

 

CooL de feestdagen door 

Voor de meeste mensen  zijn de feestdagen een aaneenschakeling van 

verleidingen. Wat kun je doen om jouw CooL-deelnemers hierop voor te 

bereiden? In dit artikel lees je concrete tips.  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=4K6376ArrEzwehbJM1VjrQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=7Pmtfgung67y8JjZH51w9g


Eerste resultaten gepubliceerd 
De posterpresentatie van ons onlangs gepubliceerde onderzoek staat online! 

Deze poster, die werd gepresenteerd tijdens het congres van Arts en Leefstijl 

afgelopen maand, laat de resultaten zien van het programma healthyLIFE, 

gebaseerd op de CooL-interventie. De resultaten ondersteunen een bredere kijk 

op de effecten van de GLI naast het effect op gewicht. Bekijk hier de 

posterpresentatie.  
 

Vul jouw CooL-coachprofiel in 
Op onze nieuwe website hebben de CooL-coaches een persoonlijk profiel 

waardoor ze nog beter vindbaar zijn voor verwijzers en deelnemers. Als CooL-

uitvoerder heb je een persoonlijke mailing ontvangen met daarin een duidelijke 

instructie over hoe je je eigen profiel kan vullen. Heb je dit nog niet 

gedaan? Doe dit dan vóór 1 januari 2022! Het kaartje wordt intensief gebruikt 

door verwijzers, zorgverzekeraars en potentiële deelnemers dus hoe eerder je 

jouw profiel vult, des te beter. Bovendien zal vanaf 1 januari de data uit het 

kaartje actief gebruikt worden door het RIVM om een overzicht te creëren van 

uitvoeringslocaties van de GLI. We hebben een handboekje opgesteld om je 

stapsgewijs hier doorheen te leiden. Dat heb je per mail ontvangen en je kunt 

het ook downloaden in de kennisbank. Mocht je deze mail niet hebben 

gekregen, kijk dan eens in de spambox. Als onze mails daarin terecht komen, 

kan het helpen om info@leefstijlinterventies.nl toe te voegen aan je contacten of 

adresboek. 
 

 

Geplaatst op verzoek van Active Living 
Gezocht: ervaren leefstijlcoach in Midden- en Zuid-

Limburg  

Wel zin om te Coachen Op Leefstijl, geen zin in een grote hoeveelheid 

administratie? Kom dan ons team versterken! Als leefstijlcoach bij Active Living 

word je door je collega's in de backoffice ondersteund en ontzorgd. Je gaat aan 

de slag met de Gecombineerde Leefstijlinterventie CooL. 

Active Living biedt sinds 2 jaar de GLI CooL aan en draait momenteel 26 

groepen door heel Nederland. Ons hoofdkantoor zit in Arnhem, maar je 

coachwerkzaamheden vinden plaats in de regio's Midden- en Zuid-Limburg. 

Meer informatie? Bekijk dan de hele vacature op LinkedIn.  

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=LHRQbGBmPv7PfgS56Cbl5A
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=LHRQbGBmPv7PfgS56Cbl5A
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=FkDy8IM.fjb9AiwnL6kO2w


 

Nieuwe NZa-tarieven 2022 
De NZa heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld. 

Deze vind je hier. 
 

 

Startinstructie en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

Donderdag 13 januari 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

Donderdag 10 maart 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

Woensdag 20 april 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining  

Woensdag 16 februari en 9 maart 2022 - Blended 

De CooL Tweedaagsetraining wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.5. 

Eerdere deelnemers geven aan dat deze training veel handvatten geeft voor het 

werken met CooL in de praktijk.  

 

 

Vragenuurtjes 

Meld je aan voor een vragenuurtje van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. 

De eerstvolgende zijn: 

Dinsdag 18 januari 2022 van 9.00 tot 10.00 uur 

Woensdag 23 maart 2022 van 9.00 tot 10.00 uur 

Donderdag 12 mei 2022 van 16.00 tot 17.00 uur 

Klik hier om je in te schrijven. Let op: je kunt alleen inschrijven als je ingelogd 

bent.  

 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=pXeSVFjd8pVn6BxTJUeiig
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=d2DVhyIc7b0GXkS6jhlVhw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=ageGxn8aMK97jUdDlMA5kA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3l3g_BtMM9PBrj9&b=4Yezk4H.JdQskurS0hTV_A

