
 

 

Nieuwsbrief september 2022 

Nieuwe pilot brengt sport en zorg samen 
De nieuwe pilot Sport en Zorg van NOC*NSF draait inmiddels op volle toeren. In 

drie Brabantse gemeenten werken CooL-coaches mee aan een warmere overdracht 

voor deelnemers naar een lokaal passend sport- en beweegaanbod te geven. “De 

pilot bevordert niet alleen het bewegen van de deelnemers, maar verhoogt ook het 

werkplezier van de CooL-coaches.” Lees hier het hele artikel.  
  
 

 

Spotlight on Fieke de Wit 
Deze maand staat leefstijlcoach, burn-out coach en NEI-therapeut Fieke de Wit 

van Leefstijlcoaching Fieke (LeefGezondCoaching.nl) uit Hapert in de spotlight. 

Ze is CooL-coach van het eerste uur en betrokken bij de pilot ‘Sport en Zorg’ 

van NOC*NSF. Lees hier het hele interview.  

 

Vraag van de maand: waarom wordt een verwijzing 

van de cardioloog niet altijd door de 

zorgverzekering geaccepteerd? 
Welke zorgverleners er naar de GLI (en dus naar CooL) mogen doorverwijzen is 

vastgelegd door het Zorginstituut. Deze heeft gesteld dat alleen huisartsen en 

internisten naar de GLI mogen doorverwijzen vanuit de gedachtegang dat alleen 

deze twee specialismen het overzicht hebben over de complete medische historie 

van een potentiële deelnemer. In de praktijk zien we echter dat doorverwijzingen 

van cardiologen maar ook bijvoorbeeld van revalidatieartsen worden geaccepteerd. 

Dit is echter geen gemeengoed en afhankelijk van de zorgverzekeraar van de 

betreffende patiënt. Check dus altijd goed welke richtlijnen voor doorverwijzing de 

betreffende zorgverzekeraar hanteert.  
De verwachting is dat op termijn ook doorverwijzen van andere specialismen breed 

geaccepteerd worden. Zodra dit formeel is bekrachtigd, zullen we dit via de 

Nieuwsbrief communiceren. 
  
 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=HAFitxN8yXl9mfJO4YWpug
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=MUY06x__TxPh60nS1ZNciw


Vernieuwde factsheet ACT in kennisbank 
De vernieuwde factsheet over het toepassen van ACT (acceptance and commitment 

therapy) tijdens CooL staat nu in de kennisbank. Ben je benieuwd of ACT wat voor 

jou als CooL-coach is, of zoek je tips en trucs, download dan snel de nieuwe 

factsheet. 

  
 

Oproep: leefstijlcoaches gezocht voor 
focusgroep over nachtdienst 
Heb je in de GLI wel eens te maken met deelnemers die in nachtdienst werken? 

Denk je dat extra kennis over leefstijl specifiek voor nachtdienst nodig is? Zijn deze 

deelnemers lastig te plannen of vaak afwezig? En denk je dat zij te maken hebben 

met meer of andere belemmeringen? Dan zoeken we jou voor een interview! Geef je 

snel op en lever een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.  

Stuur voor 1 okt. een appje/sms naar Petra Beurskens, 0652502331, onderzoeker 

verbonden aan Universiteit Maastricht en Arbo Unie, of mail 

naar  petra.beurskens@arbounie.nl. Je ontvangt dan meer informatie op basis 

waarvan je kunt beslissen of je meedoet aan een eenmalig interview. 

  

  
 

 

R.UIT zoekt een CooL-coach in regio Deventer 
Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een inspirerende werkplek, waar je 

mensen kan helpen naar een gezondere leefstijl, in een enthousiast en divers 

team? Als R.UIT CooL-coach (8 tot 16 uur per week) help je volwassen met 

overgewicht en obesitas met duurzaam afvallen door hun leefstijl te verbeteren. 

Je komt in een team met 12 andere R.UIT-coaches en zorgprofessionals 

waarvan er twee ook CooL- aanbieder zijn. Je komt in loondienst of werkt op 

ZZP-basis. De werkdagen en tijden zijn altijd in overleg. Enthousiast 

geworden?  Bekijk de volledige vacature hier!  
  

 

Startinstructies en trainingen 

De eerstvolgende startinstructies: 

  

dinsdag 20 september 2022 van 9.00 tot 10.30 uur (vol) 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=zsRifA2U0FnsoAsRBwrzBA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=zsRifA2U0FnsoAsRBwrzBA
mailto:petra.beurskens@arbounie.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=0Z8Amhi_SIchXc6ckHOawg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=KKNMVP2yUZSlXy7DakRA6w


 

dinsdag 4 oktober 2022 van 9.00 tot 10.30 uur (extra ingelast) 

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-

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: woensdag 23 november van 9.00 tot 10.00 

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. 

 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=NE7T4rnhnhBhNOc_82iRCA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3V_UpMFNpXPBrj9&b=mpX1PwtAlfBPFKCjuj97Qw

