
 
 
 
Voor de zorgverlener 

FAQ GLI-programma Slimmer  
 
Wat is het doel van de GLI? 
Het doel van de GLI is werken aan een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 
150 min matig intensieve beweging per week en kennismaking met lokaal sport- en 
bewegingsaanbod. 
 
Wat zijn de medische voorwaarden voor de GLI? 
o Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl 
o Ouder dan 18 jaar 
o GLI is verzekerde basiszorg 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 Mensen met obesitas (BMI tussen 30 en 40 kg/m² ) die in staat zijn een leefstijlprogramma te 
volgen.  

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. 
 
Hoe zit het met de vergoeding van de GLI? 
De GLI zit in de basisverzekering en het gaat niet van het eigen risico af. Er is een verwijzing van de 
huisarts nodig. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden geldt een landelijk beleid waardoor alle 
zorgverzekeraars de GLI vergoeden volgens de voorwaarden van het contract dat Huisartsen 
Eemland afsluit met Zilveren Kruis. 
 
Kan elke huisartspraktijk verwijzen? 
Ja. Bij Huisartsen Eemland aangesloten praktijken verwijzen via Portavita, voor praktijken daarbuiten 
volstaat een verwijzing op papier. GLI-deelnemers uit de betreffende regio genieten wel de voorkeur. 
 
Wat doet de huisartspraktijk?  
De huisarts/POH bespreekt de GLI met een mogelijke deelnemer. Er zijn folders met uitleg 
beschikbaar. Als de patiënt geïnteresseerd is, wordt een toestemmingsverklaring getekend (moet 
door AVG in de praktijk) en wordt een dossier aangemaakt in Portavita voor verwijzing naar de GLI-
professional in de wijk. De GLI-zorgprofessionals voeren het gehele traject uit. Via het dossier in 
Portavita zijn de vorderingen van de deelnemer gedurende het traject te volgen. De huisartspraktijk 
mag voor de opstart een consult boeken, maar ontvangt verder geen gelden vanuit het GLI-
programma. 
 
Wat doet een leefstijlcoach? 
De leefstijlcoach start met een intake waarin het programma uitgebreid wordt uitgelegd. Er wordt 
een 0-meting vragenlijstafgenomen en er wordt stil gestaan bij wat er al wel goed gaat en wat niet. 
Ter ondersteuning van het volhouden van meer bewegen en gezond eten zijn er twee 
terugkommomenten met de leefstijlcoach, in maand 9 en maand 12. In het tweede jaar zijn er 
vervolgens 5 individuele terugkommomenten mogelijk met de leefstijlcoach, diëtist of 
fysiotherapeut. 
 
  



 
 
 
Wat doet de diëtist? 
De diëtist wordt minimaal drie en maximaal zes keer in het eerste halfjaar bezocht. Indien gewenst, 
mag de partner meekomen. Als er een voedingsdagboek is bijgehouden wordt deze besproken. Er 
wordt advies gegeven hoe gezonder kan worden gegeten, waarbij rekening gehouden wordt met de 
persoonlijke omstandigheden. Er wordt besproken wat het behandeldoel is, wat wenselijk en wat 
haalbaar is. 
 
Wat doet de fysiotherapeut? 
De fysiotherapeut is de coach die de deelnemer leert op welke manier verantwoord bewogen en 
gesport kan gaan worden. Hij/zij stimuleert om zelfstandig te gaan bewegen en sporten en brengt de 
deelnemers in contact met verschillende manieren van bewegen. In de eerste zes maanden zijn er 
voorlichtingen, en activiteiten van bewegen en sporten binnen het fysiocentrum en erbuiten.  Alles is 
er op gericht om de deelnemer zelfstandig te laten starten met bewegen en het vol te kunnen 
houden, ook na twee jaar. 
 
Wat doet een sportcoach of beweegmakelaar? 
In de eerste maanden van het traject nodigt de fysiotherapeut de buurtsportcoach of 
beweegmakelaar uit bij een van de bijeenkomsten. Deze coaches zijn professionals die op de hoogte 
zijn van alle soorten sport- en beweegclubjes in de regio. Samen met de deelnemers zoeken ze wat 
het beste bij he past, wat u ze echt leuk vinden en dus zouden kunnen volhouden. 
 
Wat gebeurt er als de patiënt het traject niet volbrengt? 
Als een deelnemer stopt is dat natuurlijk heel jammer. De fysiotherapeut zal contact met hem/haar 
opnemen en vragen naar de reden van de uitval. Er wordt ook gevraagd of de buurtsportcoach 
contact met mag opnemen om een andere beweeggroep of sport te vinden. 
 
 
 


