
De GLI/CooL wordt gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet en daarmee is de uitvoering
aan verschillende voorwaarden gekoppeld.

een duur van twee jaar 
een combinatie van groeps- en individuele
sessies. 

er staat één leefstijlcoach voor de groep, 
er wordt gewerkt met een coachende aanpak
waarbij de deelnemer de regie krijgt en
houdt,
de werkwijze is holistisch. Naast focus op
beweging en voeding is er ook aandacht voor
slaap, stress en ontspanning. 

2. Randvoorwaarden 
Voor alle GLI’s
Voor alle GLI-programma’s geldt:

CooL specifiek
Voor CooL zijn er nog een aantal andere
werkzame elementen die altijd aanwezig moeten
zijn: 

Er kunnen, in overleg met de eigenaar van de
interventie, wijzigingen worden aangebracht of
onderdelen worden toegevoegd. Dat kan alleen
als de werkzame elementen van het programma
gegarandeerd blijven. Dit laatste is altijd ter
beoordeling van het Expertisecentrum
Leefstijlinterventies.

Kaders van CooL in de
Zorgverzekeringswet

INFORMATIE

1. Erkende GLI-programma’s
Alleen erkende GLI-programma's kunnen worden
vergoed vanuit de zorgverzekering. CooL is zo'n
erkend programma. Deze erkende programma's
dienen te worden uitgevoerd in de vorm waarin
ze zijn onderzocht en goedgekeurd. 

3. Inclusiecriteria voor GLI-
deelnemers
De inclusiecriteria voor de GLI zijn hier te lezen:
Inclusiecriteria CooL. Expertisecentrum Leefstijlinterventies © 

https://leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2021/06/INFO-Inclusiecriteria-CooL-1.pdf


Alle deelnemers moeten aan de inclusiecriteria
voldoen. Er kunnen daarnaast ook homogene
groepen starten met aanvullende kenmerken
naast de geldende inclusiecriteria. Denk
bijvoorbeeld aan Turkssprekende deelnemers,
deelnemers uit een revalidatiesetting of
deelnemers met autisme. 

4. Beoogde effect van de GLI
Een erkende GLI heeft gewichtsafname dan wel
behoud van gewichtsverlies als beoogd effect. Dit
betekent dat het streven binnen het programma
als geheel naar gewichtsverlies moet zijn en niet
op bijvoorbeeld vermindering van ziektelast of
medicatiegebruik. Een individuele deelnemer kan
uiteraard een persoonlijke doelstelling hebben
die niet op het vlak van gewichtsafname ligt.

5. De uitvoerder van de GLI
De uitvoerder van de GLI moet voldoen aan de
eisen die door alle landelijke
implementatiepartners zijn gesteld. Een
uitvoerder moet de juiste vooropleiding hebben
en hij/zij moet licentiehouder zijn van één van de
erkende GLI's. Voor CooL geldt het volgende:
kwalificaties van de CooL-coach.

6. Overzicht van CooL
licentiehouders
Op de website van het Expertisecentrum
Leefstijlinterventies staan alle CooL-
licentiehouders op een overzichtskaart.

7. Meer informatie over CooL
Op de website van het Expertisecentrum
Leefstijlinterventies is een kennisbank waar
gericht naar aanvullende informatie kan worden
gezocht.

Meer informatie over CooL en het
Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI) 

vind je op www.leefstijlinterventies.nl. 
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https://leefstijlinterventies.nl/wp-content/uploads/2021/04/INFO-Kwalificaties-CooL-coach-definitief.pdf
https://leefstijlinterventies.nl/leefstijlcoach-zoeken/?swLat=51.96371883102033&swLng=4.344381844726559&neLat=52.30090915627913&neLng=6.238150155273434
https://leefstijlinterventies.nl/kennisbank/

