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Subsidiegelden aanvragen voor extra activiteiten 
In steeds meer gemeenten organiseren CooL-coaches extra activiteiten voor 

deelnemers. Heel leuk, maar zonder subsidie worden de coaches flink op kosten 

gejaagd. Leefstijlcoach Marieke Peeten uit Venlo vroeg succesvol subsidie aan 

om additionele kookworkshops te organiseren. Lees hier haar ervaring. 

 

Vraag en antwoord: de GLI-monitor 

Het RIVM heeft vorig jaar de GLI-monitor in het leven geroepen. Veel CooL-coaches 

vullen deze al in voor hun deelnemers, maar nog lang niet iedereen. Terwijl het van 

groot belang is voor het voortbestaan van de GLI dat álle GLI-coaches de GLI-

monitor invullen! Er blijken veel vragen over de GLI-monitor te zijn, en waarom dit 

naast de CooL-resultaatmeting moet bestaan. Expertisecentrum 

Leefstijlinterventies ging in gesprek met Marije Oosterhoff van het RIVM en zet de 

belangrijkste vragen op een rij. 
 
  
 

 

 

Spotlight on Scout Pfaff 
Deze maand staat CooL-coach Scout Pfaff in de 

spotlight. Zij werkt bij Physique centrum voor sport en 

gezondheid in Arnhem. Naast leefstijlcoach is zij ook 

stoppen met roken coach, gewichtsconsulent en 

personal trainer. “Ik wil zoveel mogelijk kennis zodat 

ik alle mogelijke vragen van mijn deelnemers kan beantwoorden.” Lees hier het 

hele interview.  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=gYGbICMyNKnncEeQeNnamg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=HbblULGBeePG2pHN4aiajg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=HbblULGBeePG2pHN4aiajg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=J0H3lVOOjZ7RxdllsS5ptA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=J0H3lVOOjZ7RxdllsS5ptA


 

 

Advertorial 
Mijn Leefstijl Academie helpt al 

110 CooL coaches én hun 3000 

deelnemers  
Wil jij meer betrokken deelnemers, minder tijd kwijt 

zijn aan het maken van je programma en de 

communicatie eromheen én professioneler werken? Sluit je dan aan bij Mijn 

Leefstijl op Recept.  
  
In de online leeromgeving Mijn Leefstijl Academie staan basis inhoud voor 16 

CooL-lessen klaar voor jou en jouw deelnemers. Omdat de deelnemers de 

inhoud vóór de sessie bekijken, kun jij tijdens de groepsbijeenkomst echt aan de 

slag met gedragsverandering en het trainen van gezondheidsvaardigheden. Iets 

voor jou? Voor meer informatie, kijk op www.mijnleefstijloprecept.nl  

 

Beëindigen jaarlicentie vóór 1 december 

CooL-coaches die stoppen met het aanbieden van het CooL-programma en 
daarom hun jaarlicentie willen stopzetten, moeten dit vóór 1 december kenbaar 

maken. Mocht je je licentie willen beëindigen, stuur dan een mail 

naar info@leefstijlinterventies.nl. We waarderen het als je de reden van je 

opzegging bij ons kenbaar wilt maken. Na 1 december worden alle jaarlicenties 

automatisch voor een jaar verlengd. 
 
  
 

 

 

Vraag van de maand: is het 

mogelijk om een online GLI aan te 

bieden? 
Het RIVM heeft hier onlangs een duidelijke uitspraak 

over gedaan en deze toegevoegd aan de FAQ over 

de GLI: “Het is nog niet bekend of digitale bijeenkomsten even effectief zijn als 

de nu fysieke bijeenkomsten van de erkende GLI.” 
Een volledig digitale GLI is feitelijk een nieuwe vorm die eerst door het RIVM 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op effectiviteit getoetst moet 

worden. We doen op dit moment veel ervaring op met digitale GLI-programma’s, 

maar nader onderzoek naar effectiviteit is nodig om vergoeding vanuit de 

basisverzekering te rechtvaardigen. Kijk voor meer informatie op de deze 

website van het RIVM.  

 

Nieuw in de kennisbank 
In de kennisbank is een update gepubliceerd van een aantal documenten: 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=nBB6K9nd6_OJm66_PGeTgQ
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=ikW4CKOuvjEi6t.npwKUDA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=ikW4CKOuvjEi6t.npwKUDA


• Met ingang van 4 november 2022 is een nieuwe versie van de CooL 
resultaatmeting (versie 7.0) beschikbaar via de CooL Toolbox in de 
Kennisbank. De belangrijkste aanleiding voor deze wijziging is de 
verstrekking van obesitasmedicatie en de verplichte koppeling aan de 
GLI. CooL-licentiehouders hebben hierover een persoonlijke mailing 
ontvangen met daarin aanvullende uitleg. Organisaties die onze 
resultaatmeting digitaal aanbieden en zich in het verleden bij ons bekend 
hebben gemaakt, hebben inmiddels een mailing hierover ontvangen. 
Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een mailtje 
naar info@leefstijlinterventies.nl. 

• Het Self Assessment is gewijzigd. Wil je meer inzicht in jouw CooL-
competenties? Download dan de nieuwste versie in de kennisbank.  

• Het intervisieformat is versimpeld. Download de nieuwste versie in de 
kennisbank.  

  
 

 

 

Startinstructies en trainingen 
De eerstvolgende startinstructies: 
  
Maandag 12 december 2022 van 9.00 tot 10.30 uur 
Maandag 16 januari 2023 van 9.00 tot 10.30 uur 
Donderdag 2 maart 2023 van 9.00 tot 10.30 uur 
Kijk voor meer data in 2023 op deze site.  
  
CooL tweedaagsetraining (optioneel) 
Dinsdag 20 december 2022 en 10 januari 2023 - fysiek in Ede 
Maandag 6 maart 2023 en 27 maart 2023 - 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. 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=VSLlyhOKrCKfIqG2rxByQw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=VSLlyhOKrCKfIqG2rxByQw
mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=wOU0E3nYzot_KM3ojxuIBQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=wOU0E3nYzot_KM3ojxuIBQ
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=RB3r8RdXHdq7hO7hHxz4FA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=D6LVklWtBi6_APKle0Spfg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=j48dQPB8wmGVD4qBl6luNw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3dt4f36suzPBrj9&b=iY7hxB8BRTmQSjGvZn7jBw


 

  
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. 

 

 


