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Notitie Gecombineerd Leefstijl Interventie (GLI) 
Versie 13 november 2018, opgesteld door Wypke Zuidweg 

 

Huisartsen Eemland wil haar huisartsen graag ondersteunen bij de uitvoering van de GLI in de regio. 

HE heeft daarom een werkgroep samengesteld die de komende maanden hard werkt aan het 

vormgeven van dit project. 

 

Per heden is de situatie als volgt: 

 

Stand van zaken  
• De GLI wordt vanaf 1-1-2019 ingekocht voor volwassenen (niet voor kinderen!).  

• De GLI is basisverzekerde zorg!  

• Huisarts is verwijzer. Patiënten vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR) zoals beschreven in de zorgstandaard Obesitas (BMI > 30 of BMI > 

25 met co- morbiditeit) komen in aanmerking voor de GLI. Dus ook patiënten met een GGR 

sterk- of extreem verhoogd kunnen geïncludeerd worden. Bij die laatste groep moet je als 

verwijzer natuurlijk wel kritisch kijken naar de haalbaarheid en motivatie bij de patiënt.  

• De huisarts blijft betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt 

regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg. 

• Zilveren Kruis koopt de GLI’s in via de regionale zorggroepen. HE heeft aangegeven de GLI te 

willen gaan aanbieden. 

• Er zijn landelijk drie GLI’s aangewezen die bewezen effectief zijn en dus voor vergoeding in 

aanmerking komen, te weten Slimmer, de Beweegkuur en CooL. Deze zijn door de drie 

partijen RIVM (Centrum voor gezond leven), het Zorginstituut Nederland (ZIN) en 

Zorgverzekeraars Nederland erkend. Andere programma’s komen niet in aanmerking voor 

vergoeding.  

• Zilveren Kruis heeft aangegeven alle drie de programma’s in te gaan kopen. Tarief dat zij 

gaan betalen is sinds deze week bekend. 

• Zilveren Kruis tarief is: 

o Intake 51,19 euro 

o Behandelfase (12 maanden) 95,75per kwartaal 

o Onderhoudsfase (12 maanden) 65,13 per kwartaal. 

o Volumeplafond is 58.737,89 euro. 

Deze prestaties zijn gebaseerd op een combinatie van groepssessies en individuele 

consulten.  

• CZ heeft een eigen lijn ingezet: zij hebben aangegeven dat als er op plekken geen 

professionals zijn die de GLI gaan uitvoeren zij zelf leefstijlcoaches (via de beroepsvereniging 

BLCN) gaan contracteren die COOL zullen gaan uitvoeren. Via de BLCN is er een lijst van 

beschikbare leefstijlcoaches per regio.  
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• Per zorgverzekeraar kunnen ook de voorwaarden verschillen. Voor het eerst zeggen de 

zorgverzekeraars elkaar ook niet meer automatisch te willen volgen (zoals b.v. bij de OWZ en 

de GEZ wel wordt gedaan).  

• Het tarief is btw belast. De tarieven die genoemd worden zijn ex. btw. Zilveren Kruis geeft 

aan de btw voor haar rekening te nemen.  

• Vergoeding gaat per kwartaal. Als cliënten het programma niet afmaken dan krijg je vergoed 

tot het moment dat een cliënt het programma heeft gedaan. Professionals moeten wel 

opletten dat we voldoende deelname hebben anders komt je niet meer uit de kosten.  

• Bij start van een interventie is monitoring per patiënt verplicht, deze wordt uitgevoerd op 

landelijk niveau middels metingen zoals BMI/buikomvang/% gewichtsverlies en mobiliteit.  

• Het budget voor de GLI komt uit het kader overige curatieve zorg en niet uit het 

huisartsenkader.  

• Voor alle programma’s is het noodzakelijk dat de betrokken zorgverleners daartoe geschikt 

zijn. Zorgverleners moeten in de interventie geschoold zijn (à € 595 per interventie) en de 

leefstijlcoach moeten geregistreerd zijn. Voor de uitvoering van het programma rekenen de 

interventies € 250 licentiekosten. 

• Gemeentes zijn ook heel enthousiast over de GLI en zetten bijvoorbeeld extra middelen in 

voor de buurtsportcoaches voor het begeleiden van bewegen. 

 

 

 

De programma’s: 
 

Cool Slimmer  

 

De beweegkuur  

 

Monodisciplinair Multidisciplinair Multidisciplinair 

Uitvoer door leefstijlcoach en 

buurtsportcoach 

Uitvoer door, fysio, 

diëtiste/leefstijlcoach en 

buurtsportcoach 

Uitvoer door leefstijlcoach én 

voedings en beweeg-professional  

Focus op motivatie en  

gedrag van de deelnemer 

Voedings- en beweegprogramma 

van 6 maanden met 

onderhoudsprogramma van 18 

maanden. Na 6 maanden 

uitstroom naar lokaal 

sportaanbod met ondersteuning 

Focus op gedragsverandering 

Individuele afspraken en 

groepsbijeenkomsten. 

Individuele afspraken en 

groepsbijeenkomsten. 

Individuele afspraken en 

groepsbijeenkomsten.  

Licentiekosten € 250 Licentiekosten € 250 Licentiekosten € 250 

Nascholingskosten € 595  Nascholingskosten € 595  Nascholingskosten € 595  

www.leefstijlinterventies.nl www.slimmer@ggdnog.nl www.beweegkuur.nl 

 

  

http://www.beweegkuur.nl/
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Uitgangspunten HE (geformuleerd door de werkgroep GLI1): 

 
1. We onderstrepen het belang van de invoering van de GLI en willen het graag uitvoeren.  

2. We willen niet dat de huisarts extra belast wordt, terwijl de regie c.q. toeleiding wel bij de 

huisarts blijft. Prettig is dat fysiotherapeuten en diëtisten met aantekening en/of in 

samenwerking met een erkende leefstijlcoach na doorverwijzing van huisarts met de cliënt 

aan de slag kunnen waarbij voeding, beweging en gedragsverandering centraal komen te 

staan en mogelijk het ontstaan van problemen kan worden voorkomen.  

3. Deze manier van werken kan ook een mooie eerste vingeroefening zijn om als huisartsen, 

GEZzen of OWZ-en multidisciplinair samen te gaan werken in de regio met ondersteuning 

van HE.  We willen het als volgt organiseren: 

 

Centraal organiseren: 

- Contractering en declaratie GLI 

- Inkoop scholing bij betreffende interventies 

- Inkoop licenties van betreffende interventies 

- Zo nodig: ondersteuning bij organisatie van multidisciplinaire samenwerking tussen 

uitvoerende professionals en samenwerking met buurtsportcoaches en sociaal domein 

gemeente. 

- Monitoring dubbelloop keten? -> EPD. Is nog een vraagstuk. 

- Monitoring patiënt? -> EPD maar geen dubbele registratie! 

 

Lokaal organiseren: 

- Keuze voor het programma afhankelijk van de populatie in de wijk of het enthousiasme 

voor een programma van de professionals die het moeten gaan uitvoeren. Het is handig 

om voor eé́n specifieke interventie te opteren om de groepen daadwerkelijk vol te 

krijgen. Tip: zorgen voor doorlopende instroom. 

- Ondersteuning bij organisatie van multidisciplinaire samenwerking tussen uitvoerende 

professionals. 

- Organisatie van de samenhang met het sociaal domein (bewegen, maatschappelijk 

gebied, sociale kaart van de gemeente). 

- Monitoring? -> en registratie eisen is nog een vraagstuk. 

4. Kei Vitaal heeft al veel ervaring met hun programma dat gebaseerd is op de Beweegkuur. Zij 

hebben aangegeven te willen ondersteunen bij de implementatie van de beweegkuur in de 

regio. B.v. groepen deelnemers praktijk overstijgend organiseren. 

 

De komende weken hopen we met de werkgroep en de zorgverzekeraar tot een definitief voorstel te 

kunnen komen dat we in de regio uit kunnen rollen. Voor vragen: info@huisartseneemland.nl  

                                                      
1 Menno Werrie (fysiotherapeut), Arineke Deinum (diëtiste; beiden Keivitaal), Erik Oudshoorn (kaderhuisarts), 
Natasja Kroeseklaas (HE), Manon van Leeuwen (HE) en Wypke Zuidweg. 
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