
 
GLI-informatie en acties voor de huisartspraktijk 
 
Doel van de GLI 
Werken aan een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 min matig intensieve 
beweging per week en kennismaking met lokaal sport- en bewegingsaanbod. 
 
Opstart in de huisartspraktijk 
U verwijst de patiënt door naar het  GLI programma nadat u samen met patiënt heeft bekeken of deze aan 
de verwijscriteria voldoet. 
Niet alle verzekeraars willen een GLI-contract afsluiten met Huisartsen Eemland. Patiënten die verzekerd 
zijn bij deze verzekeraars kunnen in eerste instantie niet aan het programma meedoen en moeten zelf 
contact opnemen met hun verzekeraar. Informatie over welke zorgverzekeraars dit gaat volgt nog. 
 

 De geïnteresseerde patiënt meldt zich bij de praktijk (er komt een flyer voor de patiënt) 

 Gesprek met daarin uitleg over het programma, de inclusiecriteria en motivatiecheck. Inclusiecriteria 
zijn: 
o Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl 
o Ouder dan 18 jaar 
o GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR). Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een 
matig of sterk verhoogd GGR:  

o Personen met een BMI tussen 25 kg/m² en 30 kg/m² in combinatie met een grote buikomvang (≥ 
88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).  

o Personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met co 
morbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);  

o Voor mensen met een laag of extreem verhoogd GGR wordt de GLI niet vergoed.  
o De huisarts beoordeelt of een GLI programma passend is naast ketenzorg. 

 Toestemmingsverklaring laten ondertekenen. De GGD verzamelt anoniem gegevens over deelnemers 
en resultaten. Dit ondertekende formulier blijft op de huisartspraktijk, eventueel gescand voor in het 
His. De toestemming wordt vastgelegd in Portavita (zie volgende punt).  

 Aanmaken van dossier in Portvita. Aanmelden moet handmatig omdat de Ozis-koppeling niet werkt 
voor de GLI. Gegevens die minimaal moeten worden ingevuld in het dossier zijn: 
o BSN 
o Geslacht 
o Naam en voorletter(s) 
o Adres 
o Geboortedatum 
o Telefoonnummer (de zorgverlener neemt contact op) 
o Huisartsnaam 
o Naam en nummer verzekering 
o Gebruik gegevens voor wetenschappelijk onderzoek-toestemming verleend 
In Portavita is op het Home-scherm de patiëntenlijst GLI nog niet gerealiseerd, de GLI-patiënten zijn op 
te vragen via de lijst Alle behandelingen en bij Behandeling de keuze maken voor GLI. 

 In Portavita doorverwijzen naar de GLI-zorgverlener. U verwijst door naar een uitvoerder van het GLI-
programma. 


