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Stand van zaken Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
Maart 2019 
 
GLI: een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, 
meer bewegen en zo nodig individuele psychologische behandeling om verandering van 
gedrag te ondersteunen.  
 
De huisarts fungeert als toeleiding tot GLI. 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.  
 
Voor patiënten geldt dat de GLI vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De GLI doet geen 
beroep op het eigen risico. 
 
Stand van zaken van de inkoop van de GLI: 

 De GLI kon per 1-1-2019 ingekocht worden voor volwassenen (niet voor kinderen!). 

 Zilveren Kruis koopt de GLI’s alleen via de regionale zorggroep in. Dus niet via een 
OWZ of GEZ zelf.  

 Begin maart heeft HE het GLI-contract met ZK getekend. Met de andere 
zorgverzekeraars is nog geen contract maar dat gaat binnenkort hopelijk wel 
gebeuren. 

 Er zijn landelijk drie GLI’s gekozen, te weten Slimmer, de Beweegkuur en CooL, die in 
aanmerking komen voor vergoeding. Deze zijn door de drie partijen RIVM (Centrum 
voor gezond leven), het Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars Nederland 
erkend.  

 Zilveren Kruis gaat alle drie de programma’s inkopen en stelt daar ook weer 
voorwaarden aan b.v. aan het tarief of fysiopraktijken een pluspraktijk moeten zijn, 
etc. Het tarief is € 787,20 euro per patiënt (voor twee jaar). Daaronder valt alles. 

 Per zorgverzekeraar kunnen ook de voorwaarden verschillen. Voor het eerst volgen 
de zorgverzekeraars elkaar niet meer automatisch (zoals b.v. bij de ketenzorg, de 
OWZ en de GEZ wel werd gedaan).  

 Het tarief is btw belast. De tarieven die genoemd worden zijn ex. btw. Zilveren Kruis 
geeft aangegeven de btw voor haar rekening te nemen. 

 Er is geen bovengrens aan het aantal deelnemers per regio. Eerder was daar wel 
sprake van. Zilveren Kruis voorziet nog geen grote toestroom naar de programma’s 
vanwege het committent dat patiënten moeten aangaan (1-2 jaar duren de 
programma’s).  

 De vergoeding is per kwartaal. Als patiënten het programma niet afmaken dan krijg 
je vergoed tot het moment dat een patiënt het programma heeft gedaan. 
Professionals moeten wel opletten dat we voldoende deelname hebben anders kom 
je niet meer uit de kosten. 

 Bij start van een interventie is monitoring verplicht, deze wordt uitgevoerd op 
landelijk niveau middels metingen zoals BMI/buikomvang/% gewichtsverlies en 
mobiliteit.  
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 Belangrijk voor de huisartsen is dat het budget voor de GLI los staat van het 
huisartsenbudget. Doordat onder huisartsen het idee leeft dat het van het bestaande 
huisartsenbudget afgaat kan het zijn dat er weerstand tegen de GLI is of komt.  

 
Wat te doen? 
Samen met geïnteresseerden in de regio van HE is besloten de GLI te gaan implementeren. 
We sluiten daarbij aan bij bestaande samenwerkingsverbanden van huisartsen, 
praktijkondersteuners, diëtistes en fysiotherapeuten, zoals KeiVitaal of OWZ/GEZ-
organisaties die vaak al samenwerken. En ook bij niet-georganiseerde samenwerkende 
partijen in de regio die interesse hebben in de uitvoering van de GLI. We werken wijkgericht. 
 
In de praktijk lijkt het logisch om in één wijk of dorp niet alle programma’s uit te gaan 
uitvoeren. Omdat de programma’s groepsprogramma’s zijn loop je het risico je groepen niet 
vol te krijgen. Als dat niet lukt is het tarief niet voldoende om het programma op een 
rendabele wijze uit te voeren. Het makkelijkste is om af te stemmen: 

- Welke praktijken (fysio en diëtist) in de wijk/dorp/stad het programma uit gaan 
voeren. 

- Een keuze te maken voor het programma afhankelijk van de populatie in de wijk of 
het enthousiasme voor een programma van de professionals die het moeten gaan 
uitvoeren. Per wijk/dorp kan dat anders zijn.  

- Veel OWZ/GEZ en b.v. Keivitaal hebben gekozen voor Slimmer omdat dat het meest 
effectieve programma is en het de meeste samenwerkingskansen biedt, waarbij ook 
buurtsportcoaches een belangrijke rol hebben. 

 
Het helpt de implementatie om in de wijk/dorp een werkgroep te vormen met de 
professionals die onderling afspraken gaan maken over de gezamenlijke uitvoering. Deze 
werkgroep kan (afhankelijk van het programma) bestaan uit huisarts, praktijkondersteuner, 
diëtiste, fysiotherapeut en/of oefentherapeut en leefstijlcoach1 (vaak ook een diëtiste). 
 
Samengevat heeft afstemmen van de keuze voor één programma ook voordelen: 

 Dat je maar voor 1 programma licentiekosten (à € 250) hoeft te betalen i.p.v. voor 
alle drie. 

 Dat je de groepen beter vol krijgt. 

 Dat je je maar hoeft bij te scholen in één van de programma’s i.p.v. alle drie.  
 
Wat doet HE? 
Wypke Zuidweg is door HE gevraagd om praktijken bij de invoering van de GLI te 
ondersteunen. Zij informeert, begeleidt het proces en kan de verschillende praktijken zo 
nodig ondersteunen bij de implementatie. 
 

                                                      
1 Er bestaat een 1-jarige opleiding hbo voor leefstijlcoach (16 dagen binnen 1 jaar). Paramedici kunnen 
aantekeningen halen binnen hun eigen beroepsgroep (diëtetiek, oefentherapie, fysiotherapie) volgens 
afspraken van hun eigen beroepsvereniging en hun eigen kwaliteitsregister. Medio oktober zal de aantekening 
leefstijlcoaching in het kwaliteitsregister van paramedici en van diëtisten zichtbaar zijn. Daarnaast zijn er 
zelfstandige leefstijlcoaches die zich hebben verenigd in de beroepsvereniging BLCN. 
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HE zal ook de scholing organiseren, de registratie via Portavita faciliteren, de betrokken 
uitvoerende professionals contracteren en hun declaraties afhandelen en de contractering 
met de verzekeraars verzorgen (zie schema).  
 
Meer informatie over de verschillende programma’s 
 

 SLIMMER is bedoeld voor mensen van 40-70 jaar met een verhoogd risico op type 2 
diabetes (prediabeten), die in staat zijn een Nederlands leefstijlprogramma te volgen. 
De deelnemers worden geselecteerd en geworven door de huisartsenpraktijk 
(praktijkondersteuner en/of huisarts). Uitgevoerd door de huisartsenzorg, diëtisten en 
fysiotherapeuten. Multidisciplinair dus. Zie bijlage en www.ggdnog.nl/slimmer.  

 

 De BEWEEGKUUR is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie voor     
mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die wordt uitgevoerd in de 
1elijnszorg. Het beweegprogramma bestaat uit drie componenten, die met name 
verschillen in intensiteit en duur van de begeleiding. De beweegprogramma’s worden 
uitgevoerd door de fysiotherapeut. Het voedingsprogramma bestaat uit individuele 
consulten en groepsbijeenkomsten en wordt uitgevoerd door de diëtist. Om de 
resultaten te borgen is gedragsverandering belangrijk, een component waar met name 
de leefstijladviseur zich op richt. De leefstijladviseur zorgt samen met de deelnemer en 
fysiotherapeut ook voor doorstroom naar regulier beweegaanbod. De begeleiding 
binnen de BeweegKuur duurt maximaal één jaar. Binnen de BeweegKuur wordt getracht 
gedragsverandering te realiseren door middel van Motivational Interviewing. Hierin 
heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. 
Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessionals, in 
plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd. De huidige uitvoering 
verschilt op punten van de erkende interventie. Zie bijlage en deze link naar info over de 
beweegkuur: www.beweegkuur.nl  
 

 COOL (Coaching op Leefstijl). Dit programma richt zich op voeding, beweging, slaap en 
ontspanning. Cool wordt gegeven door leefstijlcoaches. Monodisciplinair dus. Link naar 
info over CooL: www.leefstijlinterventies.nl  

  
 
Voor meer informatie: 
Wypke Zuidweg 
06-10320794 
wypke@gezondefocus.nl 
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