
 

 

Nieuwsbrief december 2022 

 

 

Nieuwe werkvormen in de kennisbank 
Een CooL-bijeenkomst voorbereiden kan een tijdrovend klusje zijn, zeker als je 

steeds nieuwe, leuke werkvormen wilt gebruiken. Om het CooL-coaches 

makkelijker te maken staat er in de Kennisbank een nieuw overzicht met 

verschillende werkvormen: CooL in de praktijk. Celeste van Rinsum van 

Expertisecentrum Leefstijlinterventies legt uit hoe het werkt. 

 

Nieuwe review naar de factoren van slaap 

Nicole Philippens, mede-eigenaar van Expertisecentrum Leefstijlinterventies, deed 

een zogenaamd umbrella review naar de factoren die van invloed zijn op slaap, ook 

wel determinanten genoemd. Het onderzoek laat zien dat elke determinant invloed 

heeft op één of meer specifieke slaap parameters. Meer weten over hoe dit review 

tot stand is gekomen en wat je er als CooL-coach mee kunt? Lees dan het hele 

artikel.  
 
  
 

 

 

Spotlight on Bertina van Dolder 
Deze maand staat leefstijlcoach Bertina van Dolder 

van het Leefstijlburo in Gouda in de spotlight. Begin 

2020 startte ze als kersverse leefstijlcoach met het 

CooL-programma. Inmiddels zit ze ook als GLI-

aanbieder in de redactieraad van het nieuwe 

Nederlandse Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde en geeft zij les in 

trainersvaardigheden. Lees hier het hele interview.  

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=zJL8X6AcJqF3_66n5nfggA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=XbQb_4MInJGN0abF90PfXA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=XbQb_4MInJGN0abF90PfXA
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=D5PfgFSjSu..CUhLkO5R9w


Uitnodiging webinarreeks werken met het GLI-

register 

Werken met het GLI-register: hoe en waarom? Dat wordt stap voor stap uitgelegd 

in de webinars die worden georganiseerd door RIVM en MRDM. Kijk hier 

voor meer informatie over de webinars en om je aan te melden.  
 
  
 

 

 

Advertentie 
3-daagse training ACT voor 

leefstijlcoaches van AVLEG 
Als leefstijlcoach wil je mensen helpen ontdekken wat 

er voor hen echt toe doet. Misschien weten ze het 

wel, maar komen ze nauwelijks toe aan wat ze 

eigenlijk willen doen? Zitten ze vast in patronen die 

hen niet verder helpen? Voelen ze zich gegijzeld door 

negatieve gevoelens of gedachten? ACT biedt vaardigheden en inzichten die 

dan helpend zijn. Je leert in deze 3-daagse training ACT voor leefstijlcoaches 

hoe je je coachees inzicht kunt geven in hun waarden, wensen en ineffectieve 

copingstijlen en hoe je ze vaardigheden kunt leren om los te komen van 

belemmerende gedachten en gevoelens.  
  
Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.  

 

Heb jij ervaring in het maken van  

instructievideo´s? 

Wij zijn op zoek naar een CooL-coach die ervaring heeft met maken van 

instructievideo’s. Tegen een vergoeding maken we graag gebruik van jouw kennis 

en vaardigheden om informatie te delen met andere CooL-coaches over 

administratieve processen rondom CooL. 
Kortom, heb jij dit eerder gedaan en vind je het leuk om hieraan mee te  werken? 

Meld je dan bij ons via info@leefstijlinterventies.nl. 
 
 
  
 

Wijzigen gegevens Vektis alleen nog per mail 
Met ingang van 20 september 2022 is een registratie van de GLI-licentie gekoppeld 

aan jouw AGB-code. In eerdere berichtgeving riepen wij op om jouw AGB-code te 

checken en aan te vullen via "mijn account" op onze website ten behoeve van een 

eenmalige datalevering aan Vektis. Vanaf nu worden gewijzigde gegevens alléén 

nog aan Vektis doorgegeven als die per mail zijn aangeleverd. Mocht je jouw 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=6OaKvpP6zk3JpnmpciBH0Q
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=.ZaiauBMBazBeB1dB6khBg
mailto:info@leefstijlinterventies.nl


gegevens (AGB-code, geboortedatum en -naam) nog niet hebben aangevuld via 

"mijn account", mail dan jouw gegevens naar info@leefstijlinterventies.nl.  
 
  
 

 

 

Vraag van de maand: Ik voer CooL 

al langer uit, wat voegt het CooL 

Logic Model dan toe? 
Het CooL Logic Model heeft een aantal voordelen, 

ook voor ervaren CooL-coaches: 
• Het dient als een bevestiging/bekrachtiging (wetenschappelijke onderbouwing) 

van jouw aanpak. Als je de theorie achter het CooL-programma begrijpt, is de 

kans groter dat jouw aanpak effectief is. 
• Het maakt inzichtelijk hoe einddoelstellingen en werkzame elementen samen 

komen in werkvormen. Het geeft daarmee de samenhang weer tussen een 

aantal belangrijke onderdelen van CooL. 
• Het biedt nog meer focus op langdurige gedragsverandering. Je kan ermee 

controleren of alle factoren die een rol spelen bij langdurige gedragsverandering 

ook meegenomen worden in jouw programma aanpak. 
Het is niet bedoeld om jouw invulling van het CooL-programma helemaal om te 

gooien maar wel om de puntjes op de i te zetten: het maakt inzichtelijk waar 

verbeterpunten zitten. 
Bekijk hier het CooL Logic Model in de Kennisbank. 
  

 

Nieuw in de kennisbank 

In de kennisbank is een update gepubliceerd van een aantal documenten: 
  
In de kennisbank (Beleid& Onderzoek) vind je een korte uitleg over onderzoek naar 

het CooL-programma: zowel afgeronde als lopende onderzoeken staan vermeld in 

een korte presentatie. Bekijk hier alle onderzoeken.  
  
Er is een databank met werkvormen aan de kennisbank toegevoegd. In het eerste 

artikel uit deze nieuwsbrief lees je er meer over. Bekijk de werkvormen hier, of 

voeg er zelf ook eentje toe.  
  
Licentiehouders leveren opmerkingen en aandachtspunten aan via 

intervisieverslagen. Waar mogelijk wordt deze input door het Expertisecentrum 

Leefstijlinterventies gebruikt voor verbeteringen aan het CooL-programma of de 

ondersteunende processen. In de CooL Toolbox bij de CooL intervisie vind je een 

terugkoppeling op een groot deel van de aangedragen punten. Deze tabel wordt 

regelmatig aangevuld. 
 

mailto:info@leefstijlinterventies.nl
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=eXli0.E7U5GaQJsp1uUGtw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=dl0AyZ_n98OgR6Gwk00fDg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=mVhDl06HiPFhrV2W2RkCkg
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=9gE_8CTAe.FGl5WKcGxCxQ


 
  
 

 

 

Startinstructies en trainingen 
De eerstvolgende startinstructies: 
  
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 7 februari 2023 en 7 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: donderdag 12 
januari van 10.00 tot 11.00 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. 
  
Wij zijn met verlof vanaf vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari. In 
deze periode vervallen de telefonische spreekuren. Heb je een prangende 
vraag? Stel hem dan voor 23 december. Vanaf maandag 9 januari reageren we 
zo spoedig mogelijk op je mail. 
 

 

https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=p2OWBqaszYJH7OkvWSV9Rw
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=RItAbK8YGB7Ej2gBK0o63g
https://clicks.aweber.com/y/ct/?l=7..fy&m=3ar8aOzW6jPBrj9&b=eftZ5gRVrEem7oaTcolRpA

