
Gebruik van de CooL kennisbank

INFORMATIE
voor de CooL-coach 

Kennis en bijscholing
Informatie en communicatie
CooL Toolbox
Onderzoek
Beleid
Index van de kennisbank

INFOSHEETS: Informatieve documenten, vaak voor
deelnemers en zorgverleners, soms ook voor CooL-
coaches.
FACTSHEETS: Informatieve documenten specifiek voor
CooL-coaches over inhoudelijke en procesmatige
onderwerpen rondom CooL.
LEIDRADEN: Richtlijnen voor CooL-coaches m.b.t. een
aantal minimale vereisten aan het CooL-programma
(zowel qua inhoud als proces).
OVERIG: Alle overige artikelen zoals beleidsstukken,
onderzoeken, artikelen, folders, rekenhulpen.

Door de zoekfunctie te gebruiken: type één of meerdere
zoektermen en de kennisbank komt met alle artikelen
waarin deze zoekterm voorkomt.
Door de index te gebruiken: de laatste categorie in de
kennisbank bevat een index van alle artikelen. Als je op
een onderwerp in de index klikt dan kom je vanzelf bij het
artikel hierover. De index is alfabetisch gerangschikt.

Doel van de CooL kennisbank
Het belangrijkste doel van de CooL kennisbank is om kennis,
informatie en materialen over CooL eenvoudig toegankelijk te
maken voor CooL-licentiehouders. Een aantal artikelen in de
kennisbank zijn daarnaast publiek toegankelijk.

Documenten in de CooL Kennisbank?
De kennisbank bevat documenten opgesteld door het
Expertisecentrum Leefstijlinterventies en door externe partijen
zoals bijvoorbeeld VWS of de NZa in de categorieën:

Daarbij vind je er de volgende typen documenten:

Hoe kun je zoeken in de kennisbank?
1.

2.

Informatie toevoegen
De kennisbank wordt
voortdurend aangevuld
met nieuwe informatie. 

Als je informatie mist, dan
laat het ons weten. Wij
zullen dan bekijken hoe we
het beste in jouw behoefte
kunnen voorzien.

Heb je kennis of expertise
op een bepaald gebied die
je wilt delen? Dan laat het
ons ook weten. Samen
bepalen we  hoe we deze
kennis het beste kunnen
ontsluiten naar andere
CooL-coaches. Daar staat
in veel gevallen een
gepaste vergoeding
tegenover.

Neem contact met ons op via
info@leefstijlinterventies.nl
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