
 

Nieuwsbrief januari 2022 

Een gezond 2022 voor alle CooL-coaches 
 

De medewerkers van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies wensen alle 

(aspirant) CooL-coaches en andere CooL-belangstellenden een gelukkig en 

gezond 2022!  
  
 

 

Spotlight on Lianne Peeman 

Deze maand vertelt leefstijlcoach Lianne Peeman van Leefstijl in Balans uit 

Goes over haar vliegende start met CooL. Binnen acht maanden startte zij tien 

CooL-groepen in haar regio. Daarnaast werkt ze in de apotheek en start ze 

binnenkort ook als kinderleefstijlcoach. Lees hier het hele artikel.  

 

 

Hoe gebruik je de kennisbank? 

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies heeft een eigen kennisbank over 

leefstijl in het algemeen en het CooL-programma in het bijzonder. Wist je dat er 

bijvoorbeeld een handig artikel in staat over zorggroepen, zorgverzekeraars en 

huisartsen in jouw regio? En waar vind je de informatie die je zoekt? 

Lees hier een aantal tips hoe je optimaal gebruik maakt van de kennisbank.  

 

Alle mijlpalen van CooL op een rij 
 

Het begon al in juni 2014: de ontwikkeling van wat we nu kennen als het CooL-

programma. Toen startte de pilot met 5 leefstijlcoaches. Inmiddels zijn meer dan 

450 CooL-coaches door heel Nederland actief en is het eerste 
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wetenschappelijke artikel over CooL gepubliceerd. Nieuwsgierig naar alle 

mijlpalen? Je bekijkt ze op deze pagina.  

  
 

 

Nieuwe factsheet over alcohol 

In de kennisbank staat een nieuwe factsheet over alcohol. Met daarin praktische 

informatie voor CooL-coaches om alcoholinname bespreekbaar te maken en 

eventueel deelnemers te begeleiden als deze willen minderen met alcohol. En 

meteen een mooi aanknopingspunt om de actie 'Dry January / Ik Pas' onder de 

aandacht te brengen. Bekijk hier de factsheet.  

 

To GLI or not to GLI? 
 

Twijfel jij als leefstijlcoach of je een GLI wil gaan aanbieden? Hoor je allerlei 

verhalen in het werkveld en vraag jij je af of wat daarvan waar is? Wil je wel 

beginnen maar heb je geen idee hoe je het aan moet pakken? Dan is de e-

learning ‘To GLI or not to GLI’ wat voor jou!  

  

Waar moet je op letten als je wil starten, hoe zit het met samenwerken met een 

zorggroep of zelfstandig coach zijn, hoe werkt het met de verzekeraars en wat 

zijn de voorwaarden en tarieven? Al je vragen worden beantwoord door ervaren 

GLI-coaches en je wordt uitgenodigd voor periodieke expertmeetings. Inclusief 

handige rekentool om uit te rekenen of de GLI rendabel is voor jouw praktijk. 

Tijdelijk kun je deze training volgen met korting! De kortingscode is 

COOLCADEAU (in hoofdletters) en deze code geeft €5 korting op de training To 

GLI or not to GLI. De code is geldig tot en met 28-2-22. Heb je interesse? Meld 

je hier aan.  

  
 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

Donderdag 10 maart 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

Woensdag 20 april 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining  
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Woensdag 16 februari en 9 maart 2022 - Blended (deels online en deels fysiek, 

afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijnen) 

De CooL Tweedaagsetraining wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.5. Oud-

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 vragenuurtjes 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.  
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