
 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2022 

No-show factsheet 
Wist je dat er een nieuwe factsheet is over hoe je om mag gaan met een 'no-show'? 

Download deze in de kennisbank.  

  
 

 

Nieuw leefstijlloket zorgt voor extra verwijzingen 

naar GLI 

In Amsterdam UMC en UMC Groningen (UMCG) start een leefstijlloket waar een 

leefstijlmakelaar patiënten begeleidt om door te stromen naar een 

leefstijlinitiatief in hun eigen regio. CooL-coach Grace de Wolf is één van de 

leefstijlmakelaars die het loket in Amsterdam gaat bemannen. “Het is mooi dat 

preventie nu onderdeel wordt van het ziekenhuis.” Lees hier het hele artikel.  

 

Podcast Gezond gesprek 
Op 15 februari verscheen een podcast over de Gecombineerde Leefstijl Interventie 

(GLI) in de podcastserie “Gezond Gesprek” van Gezondheidsnet. Host Karine 

Hoenderdos spreekt daarin met leefstijlcoaches/onderzoekers en eigenaren van 

CooL Ester Janssen en Nicole Philippens. Luister hier de podcast. 

  
 

Spotlight on Krista Hoogink 

Deze maand vertelt leefstijlcoach en fysiotherapeut Krista Hoogink uit Haarlem 

waarom zij van vakgebied wisselde en fulltime leefstijlcoach werd. Samen met 

negen andere collega’s uit haar regio richtte ze onlangs het platform 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=qdceezJccnnr9xUcEREC.g
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=e_1cJzt.lgAvEzHfZM.nTA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=yeFQz4X.1konAfwYkV9tnQ


 

Leefstijlcoaches Kennemerland op om het CooL-programma beter op de kaart te 

zetten. Lees hier het hele interview.  

 

CZ erkent meer uitvoerders als leefstijlcoach 
Het afgelopen jaar hebben KNGF en SKF, NVD, VvOCM en CZ groep constructieve 

gesprekken gevoerd over het leveren van kwalitatief goede zorg op het gebied van 

leefstijlcoaching. Het resultaat hiervan is dat CZ-groep de aantekening 

‘leefstijlcoach’ van KNGF/SKF, NVD en VVOCM erkent én contracteert deze 

aanbieders voor de uitvoering van de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) 

contracteert vanaf 1 april 2022. Lees hier het hele artikel van het KNGF.  

  
 

 

Opleiding trainersvaardigheden voor CooL-coaches 

Groepen mensen begeleiden bij het veranderen van gewoontes is echt een vak: 

je moet omgaan met de groepsdynamiek, je programma kunnen aanpassen aan 

de groep en leerprocessen kunnen ontwerpen en begeleiden. Wil je je hier 

grondig in bekwamen, dan kun je gebruik maken van de opleiding 

trainersvaardigheden van Visiom die start op 8 april. Als gecertificeerde CooL 

coach krijg je € 300 korting op het cursusgeld. Gebruik hiervoor de code 

ELI#%2022. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op deze 

webpagina.  

 

Lange doorlooptijd aanvraag AGB-code 
Vektis heeft te maken met veel nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken op alle 

gebieden (verschillende zorgsoorten) en tegelijk spelen er bezettingsproblemen 

door covid-19. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing onder andere door het 

opleiden van nieuwe mensen maar het zal nog enige tijd duren voor de 

achterstanden zijn weggewerkt. 

  
 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

Woensdag 20 april 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

Dinsdag 31 mei van 9.00 tot 10.30 uur 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=EPta5CJtODdD1tm1JmgOHA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=M1gwO72PdLVx9hchtd1WuA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=31v8LtrOaaIkJh36xMIh6A
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=31v8LtrOaaIkJh36xMIh6A
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=snaN5sH3BnQVpPIds2MICw


 

Maandag 4 juli van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining  

Maandag 9 mei en 30 mei 2022 - Fysiek  

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 

Heb je vragen die je graag wil voorleggen aan Nicole of Ester? Meld je dan aan 

voor een vragenuurtje van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. De 

eerstvolgende vragenuurtjes zijn: 

Woensdag 23 maart 2022 van 9.00 tot 10.00 uur 

Donderdag 12 mei 2022 van 16.00 tot 17.00 uur 

Woensdag 29 juni van 9.00 tot 10.00 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=3auxohnQHbPBrj9&b=8dnbqRMt6a5SxJiAIfQKnQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3auxohnQHbPBrj9&b=JN9MgZyDxHdH_VUeq8k2Rw

