
 

 

Nieuwsbrief juli 2022 

Resultaten kostenonderzoek NZa: GLI-tarief gaat in 

2023 fors omhoog 
De regelgeving GLI 2023 is door de raad van bestuur van de NZa vastgesteld en op 

30 juni gepubliceerd. Hierin zijn de resultaten van het kostenonderzoek vertaald 

naar herijkte (en geïndexeerde) maximumtarieven. Het maximumtarief gaat met 

€307,28 fors omhoog, waardoor het tarief uitkomt op €1163,14 per deelnemer per 

twee jaar. Aan dit kostenonderzoek is een bijdrage geleverd door de vier 

interventie-eigenaren en vier CooL-coaches hebben zitting gehad in het 

expertpanel. 

Een belangrijke wijziging voor de uitvoerders is de nieuwe verplichting om per 

groepssessie het aantal deelnemers bij te houden. Dit kan heel eenvoudig door 

bijvoorbeeld deelnemers per sessie een aanwezigheidslijst te laten tekenen of door 

zelf per groepssessie het aantal deelnemers aan te duiden. 

Aan de hand van de resultaten van het kostenonderzoek (zie 

verantwoordingsdocument) en de berekening van de nieuwe maximumtarieven 

zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter in staat zijn om afspraken met 

elkaar te maken. Hetzelfde geldt voor zorggroepen en uitvoerders bij 

onderaannemerschap van de CooL-coach. Als zorggroepen afwijken van deze 

tarieven vraag dan wat ze je daarvoor bieden qua dienstverlening.  
 

 

Spotlight on Sonja Edelaar 
Deze maand staat leefstijlcoach Sonja Edelaar van CooL Nijmegen in de 

spotlight. Ze vertelt over de ontwikkeling die ze door heeft gemaakt in de vier 

jaar dat zij CooL-coach is. “Ik probeer de deelnemers meer bij het programma te 

betrekken." Lees hier het hele artikel. 

 

Vraag van de maand: mag ik het thema van de 

groepssessies zelf bepalen? 
Er is een bewuste keuze gemaakt om CooL als open interventie neer te zetten; dit 

betekent  dat je de vrijheid hebt om CooL aan te passen aan de behoeftes van de 

deelnemers. Belangrijke voorwaarde is wel dat de inhoud van je programma 

dusdanig moet zijn dat je deelnemers aan het einde van CooL (dus na twee jaar) 

aan de einddoelstellingen moeten kunnen voldoen. Je hebt dus de ruimte om de 
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volgorde en de invulling van de thema’s in de groepssessies af te laten hangen van 

de behoeften van jouw deelnemers op dat moment. 
De groepssessie voor een vakantie leent zich bijvoorbeeld goed om het thema 

terugval te bespreken, maar ook het thema balans tussen genieten en gezond leven 

past dan goed. Je kunt zelf dus bepalen welk thema aansluit bij de tijd van het jaar 

en bij je doelgroep. Als je merkt dat het thema stress leeft en misschien zelfs 

bepalend is voor het succes van de gedragsverandering van je deelnemers, dan heb 

je de mogelijkheid om de volgende groepssessie aan dat thema te wijden.  

De volgorde van de sessies zoals die in het CooL-handboek staan vermeld, 

verwijzen naar de sessies ten tijde van de pilot en geven slechts een indicatie van 

passende thema’s en volgorde. 
  
 

 

Deelnemers in the lead bij zomeractiviteiten 

Om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten, kun je ervoor kiezen om 

extra activiteiten te organiseren voor CooL-deelnemers. Zo ook bij de groepen 

van CooL-coach Sonja Edelaar uit Nijmegen. Alleen is het niet Sonja die de 

activiteiten bedenkt en organiseert: de deelnemers zijn in the lead! Lees hier 

het hele artikel. 

 

Nieuw: Vier leidraden CooL 
Sinds 1 juli is er een nieuwe categorie toegevoegd aan de kennisbank: leidraden 

CooL. Net als de CooL-factsheets behandelen deze leidraden een specifiek CooL-

onderdeel of inhoudsdeel. Het open karakter van CooL geeft je relatief veel vrijheid 

om het programma aan te passen zodat het maximaal aansluit op jouw deelnemers 

en jouw persoonlijke aanpak. Ondanks dat de inhoud van CooL voor een groot deel 

vastligt door de duidelijk omschreven einddoelstellingen, blijft er toch nog veel 

speelruimte over. Het nadeel van het open karakter is dat daarmee erg veel variatie 

in de uitvoering kan ontstaan. 

Met de leidraden proberen we het optimum te zoeken tussen vrijheid voor de CooL-

coach met duidelijke kaders om de kwaliteit van het CooL-programma te kunnen 

borgen. 

Waar de factsheets vooral ter informatie en achtergrond zijn voor jou als CooL-

coach, zijn de leidraden minder vrijblijvend. Een leidraad geeft expliciet weer aan 

welke minimale eisen je als CooL-coach moet voldoen. Je vindt op dit moment 4 

leidraden in CooL Toolbox van de kennisbank: 

•    Leidraad Bewegen binnen CooL 

•    Leidraad Intake 
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•    Leidraad Groepssessies 

•    Leidraad Individueel gesprek 
 

Nieuw materiaal in de Kennisbank 
In de Kennisbank staat een nieuwe flowchart 'CooL voor zorgverleners'. Daarin zie 

je wat van de verwijzer en de CooL-coach wordt verwacht op welk moment in het 

traject. Je vindt deze flowchart in de categorie Informatie en communicatie> 

Informatiesheets. Daarnaast staat er een nieuwe presentatie van het RIVM met 

uitleg over de GLI-monitor. Deze vind je in de categorie Beleid> GLI-monitor van 

de Kennisbank.  

  
 

Aangepaste criteria voor vergoeding 

obesitasmedicatie Saxenda en Mysimba 
Zorginstituut Nederland (ZINL), Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben aangescherpte criteria bepaald voor de 

inzet van afvalmedicatie. Per 1 juli (voor Saxenda) en 1 augustus (voor Mysimba) 

zullen deze alleen worden voorgeschreven als  een erkende GLI niet succesvol is 

gebleken na één jaar deelname. 

Patiënten die Saxenda al eerder hebben voorgeschreven gekregen, kunnen bij 

uitzondering doorgaan met dit medicijn vanuit de basisverzekering. CooL-coaches 

die hier vragen over hebben of krijgen, kunnen terecht bij de PON-partner die hen 

vertegenwoordigt; voor leefstijlcoaches is dit de BLCN, voor fysiotherapeuten de 

KNGF en voor diëtisten de NVD. 
 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

dinsdag 20 september 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

woensdag 2 november 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

maandag 12 december 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 

  

CooL tweedaagsetraining (optioneel) 

Maandag 3 oktober en 14 november 2022 - Fysiek in Ede 

De CooL Tweedaagse training wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.5. Oud-
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deelnemers geven aan dat deze training veel handvatten geeft voor het werken 

met CooL in de praktijk.  

 

 

Vragenuurtje en telefonisch spreekuur 

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

voor een vragenuurtje van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. 

Het eerstvolgende vragenuurtje is: maandag 12 september van16.00 tot 17.00 

uur 

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

bent. 

  

Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een telefonisch spreekuur voor 

praktische vragen, bijvoorbeeld over de aanmelding als CooL-coach, het 

startpakket en de jaarlicentie. Wij zijn dan bereikbaar op 06-44058912. Tijdens 

onze vakantie van 18 juli tot 12 augustus vervalt het telefonische spreekuur.  

 

 

Bereikbaarheid vakantieperiode 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies is van 18 juli t/m 12 aug 2022 gesloten. 

Mocht je rond die periode een dringende vraag hebben, zorg dan dat deze 

enkele dagen voor het ingaan van de vakantie bij ons terecht komt. Na onze 

vakantie zullen we jullie vragen en verzoeken zo snel mogelijk oppakken.  
 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ZzMOTOkzHPBrj9&b=lDcNu_U00i_i2i1dBQijIA

