
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
Gezonde leefstijl en zelfmanagement

Resultaat In de regio worden leefstijlcoaches ingezet, zo dicht mogelijk bij patiënt thuis, die volgens een
GLI-programma werken dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Verwijzingen gaan via VIPLive naar GLI-coach Juanita van Engelen of Sylvia
Lodewijkx. Juanita maakt de verdeling onder de andere leefstijlcoaches zonder
BLCN registratie.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij: 

gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes; gezond bewegen conform de richtlijn 

Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan; het realiseren van de 

gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden. 

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in 

aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie. (mensen tussen 25-75 jaar). 

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf 

maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en 

maakt geen onderdeel uit van de interventie. 

Onze leefstijlcoaches

Doel
Gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden bij mensen met een matig tot
extreem verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico door:
• De huisarts een meer actieve rol te geven in de preventieve zorg met daarbij advies en begeleiding

van een leefstijlcoach bij voeding, beweging en gedrag;
• Het bieden van persoonsgerichte zorg vanuit positieve gezondheid, waarbij het accent ligt op

mensen zelf en hun veerkracht.
• Het optimaliseren van welzijn en de gezondheid van mensen in de regio

• Op dit moment worden in Nederland 4 erkende geconbineerde
leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering: Samen Sportief
in Beweging, de BeweegKuur, SLIMMER en CooL. Op dit moment wordt in
onze regio volgens de CooL-methode gedaan. De GLI Samen Sportief in
Beweging wordt verkend.

• Een verwijzing vanuit huisarts is nodig. Alle ingeschreven patiënten, die
aan criteria voldoen, komen hiervoor in aanmerking. Niet alleen patiënten
die in de ketenzorg zitten.

• 10 groepen gestart vanuit praktijken Cohaesie, Kiek en Haringvliet.
• Volgende groep start in januari.
• Gemiddelde groepsgrootte: 15 personen. Eén groep heeft een subgroep

waarin personen met een laag IQ extra begeleid worden.
• Folders zijn ontworpen, gedrukt en afgegeven bij de huisartsenpraktijken.

Link Gecombineerde leefstijlinterventie | Loketgezondleven.nl 

Juanita van Engelen
sep ‘20, apr, jun, sep ‘21

Joost Magermans
apr ‘21

Sylvia Lodewijkx
okt. ’21, nov. ‘21, jan. ‘22

Wilmi van Harten
febr. ’21, nov. ‘21 dec. ‘21

GLI kan in hele regio ingezet worden

Dit is onderdeel van regionale samenwerking tussen onderstaande zorggroepen 
met gemeenten ‘vitale eilanden’. 

Contactpersoon bureau Cohaesie: Sophia, 
versie 12-2021

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402450
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800158
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401417
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800053
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie

