
 

 

Nieuwsbrief mei 2022 
Kom in beweging met de Nationale Diabetes Challenge 
  

Deze week starten door het hele land wandelgroepen van de Nationale Diabetes 

Challenge (NDC). Tijdens de NDC ga je twintig weken met elkaar wandelen voor iedereen die 

dat leuk vindt, ongeacht of je diabetes hebt of niet. Ideaal voor CooL-deelnemers, dus check in 

jouw regio welke organisatie(s) daar de NDC organiseren. En misschien wandel je zelf ook wel 

mee?! 

Bewegen zit officieel niet als verzekerde zorg binnen de GLI, maar er zijn wel mogelijkheden om dit 

laagdrempelig voor jouw deelnemers te organiseren. De NDC is zo'n mogelijkheid: het kost de 

deelnemers vrijwel niets om 20 weken georganiseerd te wandelen. Wil je andere 

beweegmogelijkheden opzetten? Overleg dan met de buurtsportcoaches en de gemeente wat er 

mogelijk is om structureel aan te bieden. En probeer beweging meer te integreren in je sessies door 

het toevoegen van energizers of door individuele gesprekken wandelend te doen. 
  
 

 

Spotlight on Esther van de Berg 

Deze maand vertelt leefstijlcoach en diëtist Esther van de Berg van ‘Diëtist en Leefstijl’ uit de kop 

van Noord-Holland en Texel over hoe zij met haar collega’s maandelijks leuke activiteiten voor 

CooL-deelnemers organiseert. Lekker naar buiten en bewegen staan daarbij centraal. Ze kreeg 

zelfs haar deelnemers mee op een supboard. Lees hier het hele interview.  

 

Nieuwe folder met informatie voor deelnemers 
  

In de kennisbank staat een nieuwe folder met informatie voor (potentiële) CooL-deelnemers. Er staat 

in wat deelnemers kunnen verwachten en wat er van ze wordt verlangd tijdens het traject. Op de 

achterzijde is ruimte om je eigen praktijkinformatie te zetten. Kijk in de kennisbank bij 'Informatie 

en communicatie/ voor deelnemers' om de folder te downloaden. 

  
 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=O4Va0NVZ8LTlXCxkpu1.Cw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=O4Va0NVZ8LTlXCxkpu1.Cw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=lc19icuvTRk_q672pXh_AQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=eLKDk07JjInsTxxpdoDeaA


 

Tijdwinst en professionaliteit met de CooL Academie 

Advertorial  

Ben jij als CooL-coach veel tijd kwijt aan het voorbereiden van de bijeenkomsten en mis je een 

centrale plek waar deelnemers alle benodigde informatie kunnen vinden? Dan is de CooL 

Academie van Mijn Leefstijl Op Recept iets voor jou. In het najaar van 2020 stelde leefstijlcoach 

Inge Out het platform open voor andere CooL-coaches en inmiddels maken al 80 collega’s en 

meer dan 1700 CooL deelnemers er gebruik van! Lees hier meer over de CooL Academie.  

 

Saxenda aangeven in de resultaatmeting 
  

Obesitasmedicijn Saxenda wordt sinds 1 april dit jaar vanuit het basispakket vergoed voor mensen 

met een BMI groter dan 40 of een BMI groter dan 35 met of artrose, hart- en vaatziekten of apneu. 

Voor de CooL-resultaatmeting is het belangrijk dat CooL-coaches aangeven of een deelnemer 

Saxenda gebruikt. Zodra een deelnemer begint met Saxenda vul je dat in veld 1.7 in de 

resultaatmeting in, inclusief de startdatum van Saxenda.  Wij kunnen deze data vervolgens 

filteren en zo de deelnemers die ook Saxenda gebruiken apart analyseren en/of gebruiken in de 

duiding van de resultaten van ons onderzoek. Eventuele praktische vragen over de combinatie van 

CooL met Saxenda mogen ook naar ons worden gestuurd. Wij zorgen dat de vragen worden 

doorgespeeld naar landelijke partijen zoals ZN, PON en NZa. 

  
 

 

Denk mee met het Kennisplatform Leefstijlcoaching KPLC 

Het KPLC wil een bijdrage leveren aan het professionaliseren van het vak leefstijlcoach en de 

competenties die horen bij leefstijlcoaching. Het KPLC doet dat door zich bezig te houden met de 

vorm en inhoud van leefstijlcoaching, op zodanige wijze dat allerlei partijen daar inspiratie en 

steun uit kunnen putten. Het KPLC streeft ernaar om input uit onderzoek en praktijk te 

verzamelen en die om te zetten in bruikbare stukken die bijdragen aan de professionalisering van 

leefstijlcoaching. De eerste dialoog die ze aangaan, gaat over het omschrijven van 

leefstijlcoaching. Graag komen ze gezamenlijk tot een verbeterde versie. Heb je aanvullingen of 

opmerkingen? Dan nodigt het KPLC je uit om deze te mailen naar KPLC voor 15 juni 2022. 

 

Herinnering enquête contractering 
  

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor deelname aan een enquête over de contractering van 

de GLI. Behoor jij tot één van onderstaande doelgroepen?  

1. GLI-uitvoerders die zijn overgestapt van individuele contractering met de zorgverzekeraar naar 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=m3Ey1UbYmoDxWv5Z4R9dNA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=P_gR0rM4RW3VPfLU6VBJHg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3epyt3yJorPBrj9&b=P_gR0rM4RW3VPfLU6VBJHg


contractering via de zorggroep. 

2. Potentiële GLI-uitvoerders die niet zijn gestart vanwege de ondersteuning en/of het contract met 

de zorgverzekeraar dan wel de zorggroep. 

3. GLI-uitvoerders die zijn gestart met de GLI maar vanwege problemen rondom de contractering zijn 

gestopt. 

Dan horen we graag jouw ervaringen met het contracteringsproces. Dat kan door voor 27 mei de 

enquête in te vullen. 

  
 

 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

Dinsdag 31 mei van 9.00 tot 10.30 uur 

Maandag 4 juli van 9.00 tot 10.30 uur 

  

 

 

Vragenuurtje 

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: 

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. 
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