
 

 

Nieuwsbrief april 2022 

 

Wist je dat... 

• De GLI voor 18+ is bedoeld, maar dat je met toestemming van de 

zorgverzekeraar ook 16- en 17-jarigen mag toelaten als jij van mening 

bent dat ze in jouw CooL-groepen kunnen deelnemen? 

  

• Er een nieuwe kaart op het Loket Gezond Leven staat met alle GLI-

aanbieders? Deze kaart wordt gevuld aan de hand van de coachprofielen 

op onze website. Zorg er dus voor dat jouw coachprofiel is bijgewerkt.  

  

• Er een nieuw overzicht van alle CooL-coaches geplaatst is in de CooL 

Toolbox? Het overzicht kun je vinden in het besloten deel van de 

kennisbank met de specialisaties per coach erbij vermeld. Hier kan je 

zoeken naar specifieke expertise bij collega CooL-uitvoerders. 

  
 

 

Spotlight on Leila Meijer 

Deze maand vertelt (kinder)leefstijlcoach Leila Meijer over hoe zij haar werk als 

CooL-coach combineert met haar werk als kinderleefstijlcoach voor de Coach-

poli van het Maastricht UMC. Ook is ze als kinderleefstijlcoach betrokken bij de 

lancering van Keigezond Limburg. Lees hier het hele interview. 

 

Keigezond Limburg helpt kinderen met 

overgewicht 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=VmTIT3SiG6tJNzbtfURtoQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=Povs3vcO.DV2mReP0pEcHw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=Povs3vcO.DV2mReP0pEcHw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=9nUvIwDGDZy.Sxf0TdHr8Q


 

Begin maart lanceerde de Limburgse GGD’s, ziekenhuizen, huisartsen en 

zorggroepen, zorgverzekeraars en andere stakeholders de netwerkaanpak 

Keigezond Limburg: een nieuwe samenwerkingsvorm waarin kinderen in de 

breedste zin worden begeleid naar een gezond gewicht. De kinderleefstijlcoach 

maakt ook deel uit van deze aanpak. Lees hier het hele artikel.  

 

Nieuwe kwartaalplanner 

  

Er is een nieuwe kwartaalplanner beschikbaar in de kennisbank. De kwartalen zijn 

duidelijker aangegeven met einddatum van een kwartaal en begindatum van een 

nieuw kwartaal. Daarnaast rekent de Excel-sheet per deelnemer de individuele 

contacttijd uit (op een apart tabblad) op basis van de geplande gesprekken en de 

minuten per gesprek. Handig om je individuele contacttijd te monitoren, zeker als 

je extra gesprekken inplant. Download de nieuwe kwartaalplanner nu in de 

kennisbank.  

  
 

 

Active Living zoekt leefstijlcoach in Alphen aan de 

Rijn 

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 35 groepen door heel 

Nederland. Kijk hier voor meer informatie.  

 

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 

Maandag 4 juli van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining  

Maandag 9 mei en 30 mei 2022 - Fysiek  

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=yFnGhFj0QvPs3q0iF.skSg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=Povs3vcO.DV2mReP0pEcHw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=Povs3vcO.DV2mReP0pEcHw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=GNGBhz.aYarNAODC3qEuPg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=vlOnyJjegIuAp_M7VShizg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3cYCSnbrcLPBrj9&b=3A_CQqze6X4v_yxAl588uQ


 

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: 

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=3cYCSnbrcLPBrj9&b=63bvD_y6FhKZHil5tPSGRw

