
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 
Vanaf 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een 
patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts 

kan verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria. In dit document 
vindt u uitleg over wat de GLI is en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. 

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie? 
 

 
Waarom? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Voor wie is de GLI bedoeld ? 
De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan 
gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*Aanwezigheid 1- jaarsrisico van overlijden aan risicofactoren voor HVZ > 5% of aanwezigheid 
gestoord nuchtere glucose. 
** Aanwezigheid van diabetes mellitus 2, hart- en vaatziekten, slaapapneu en/of artrose. 
 

Hoe krijgt iemand een verwijzing voor een GLI? 
De huisarts diagnosticeert aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo 
nodig voor een GLI. Gedurende de looptijd van de GLI blijft de huisarts betrokken: de uitvoerend 
zorgverlener van de GLI stemt waar nodig af met de huisarts, koppelt resultaten terug en overlegt zo 

nodig over eventuele aanvullende zorg. De huisarts beoordeelt of de GLI passend is naast de 
ketenzorg. THOON is bezig om het verwijsproces voor huisartsen te optimaliseren door samen met de 
leefstijlcoaches een efficiënt digitaal verwijsformulier te ontwikkelen. Daarnaast is THOON met 
ZorgDomein in gesprek over de verwijsmogelijkheden voor GLI via ZorgDomein. 
LET OP: de zorg die wordt geleverd in het kader van de GLI mag niet tegelijkertijd plaatsvinden met 
diëtetiek voor dezelfde indicatie.  
 

Welke programma’s komen in aanmerking voor 
vergoeding? 
Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het 
uitgangspunt voor de vergoeding. Op dit moment zijn de programma’s COOL, SLIMMER en De 
Beweegkuur door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut 

Nederland geeft aan dat deze programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking 
komen. Menzis vergoedt alle drie de programma’s. Alle genoemde programma’s bieden een 
programma van 24 maanden aan met als doel de gezondheid van volwassenen met overgewicht te 
bevorderen. Meer over deze programma's en waar in Nederland deze beschikbaar zijn leest u hier. 
 
 
 

 
 
 

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De sportclub wordt niet vergoed 
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet 
de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn 
eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt geen deel uit van de 

vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet. 
 

Hoe verloopt de contractering? 
Contractering van een GLI in Twente vindt in 2019-2020 rechtstreeks door een GLI aanbieder met de 
zorgverzekeraar plaats. 
 
Rol THOON 
Menzis verzocht THOON een rol te nemen in de contractering van de GLI. THOON heeft in afstemming 
met haar leden en de huisartsenkring besloten om de GLI in 2019-2020 nog niet te contracteren. De 

belangrijkste reden is dat de rol van de huisarts en de randvoorwaarden voor THOON als 
contractpartner, nog onvoldoende duidelijk zijn. Uit ervaringen in het land, bij zorggroepen die de GLI 
hebben gecontracteerd, blijkt dat het tarief niet toereikend is en het administratieve proces complex 

en tijdrovend. (BRON: Link) 
 
THOON zal komend jaar verder verkennen of en welke mogelijke rol zij kan hebben in de contractering 

van de GLI en onder welke voorwaarden. Er zal een visie ontwikkeld worden over persoonsgerichte 
zorg en de activiteiten die daar mogelijk onder gaan vallen de komende jaren. Wel zal THOON u 
periodiek informeren over de ontwikkelingen en u waar nodig ondersteunen in het optimaliseren van 
het verwijsproces. 
 

Wie is de GLI aanbieder 
Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: een leefstijlcoach, diëtist en 
fysio- en/of oefentherapeut. 
Per programma zijn de eisen aan de competenties van de uitvoerders verschillend. Deze competenties 

staan beschreven in de protocollen van de verschillende beweegprogramma’s. 

Menzis, de preferente verzekeraar in de regio Twente, stelt bovendien de volgende eisen aan de 

zorgverlener: 

 Een GLI aanbieder is HBO opgeleid. 

 Leefstijlcoaches staan geregistreerd in het register BLCN.(beroepsvereniging leefstijlcoaches) 

 Diëtisten, fysio- en oefentherapeuten hebben de aantekening ‘Leefstijlcoach’ in het 
kwaliteitsregister Paramedici. Zij moeten (gezamenlijk) geschoold zijn in de uitvoering van het 
betreffende GLI programma. 

 



GLI aanbieders THOON-regio: 
Op dit moment heeft Menzis een contract afgesloten met onderstaande GLI- aanbieders. Alle 
aanbieders bieden het COOL-programma aan. 
 

 
 
 

Is de GLI alleen voor patiënten binnen de ketenzorg? 
Nee, zowel ketenzorg patiënten als patiënten buiten ketenzorg mogen deelnemen aan een GLI mits zij 
voldoen aan de verwijscriteria. 
 

Relatie met sociaal domein en preventiefundament 

gemeenten  
Leefstijl wordt beïnvloed door veel factoren, waarvan een deel ook buiten de beïnvloedingssfeer van 

de zorg. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle voorzieningen die beschikbaar zijn en 
behulpzaam bij het veranderen van de leefstijl, vormt de uitvoerend zorgverlener van de GLI een 
verbindende rol tussen het ZorgDomein en het sociaal/maatschappelijk domein. Uitvoerend 
zorgverleners van een GLI hebben kennis van de sociale kaart van de gemeente en connecties met 
relevante hulpverleners, zowel op het gebied van bewegen als op sociaal/maatschappelijke gebied.  

Om het belang van de afstemming tussen medisch en sociaal domein te benadrukken, maakt Menzis 
met gemeenten in haar kernregio’s afspraken gemaakt voor mensen met een minimuminkomen in de 
vorm van een Garantpolis. Menzis heeft met een aantal van deze gemeenten overeenkomsten 
afgesloten in het kader van het preventiefundament gemeenten. In de gemeenten waar deze 
afspraken zijn gemaakt, komen ook mensen met een licht verhoogd GGR in aanmerking voor de GLI. 
Deze interventie wordt beschikbaar gesteld via de Garant AV. Op dit moment doen mee: Veendam, 
Oude Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Ede, Rheden en Veenendaal. Het komende jaar zal het aantal 

gemeenten waar Menzis afspraken mee maakt, toenemen. 
 

Monitoring 
Op basis van een landelijke indicatorenlijst wordt de effectiviteit van de GLI gemonitord. 
De GLI-aanbieder dient de volgende gegevens te registeren en deze aan de zorgverzekeraar ter 
beschikking te stellen op drie momenten: bij de start, na de behandelfase, bij de afsluiting of bij 
eerdere beëindiging: 

 
 
 
 
 

 

Gecontracteerde leefstijlcoaches GLI 

Q4 2019

Naam Telefoon Email Woonplaats Programma Website

Leefstijlcoach (06)-11086914 info@levcoach.nl Oldenzaal COOL https://www.levcoach.nl/

Ruud Wilens 0541-515563 ruud.wilens@fysiotherapienusmeier.nl Oldenzaal COOL http://www.fysiotherapienusmeier.nl

Ergo control 053-4776646 info@bewegenwerkt.nl Enschede COOL https://bewegenwerkt.nl/

Leefstijlplanner (06)57937931 cmmulder@home.nl Enschede COOL http://leefstijlplanner.nl

Puur van Inge (06)14428566 info@puurvaninge.nl Enschede COOL http://www.puurvaninge.nl

Beweeg je leefstijl (06)20920835 Info@beweegjeleefstijl.nl Rijssen COOL https://beweegjeleefstijl.nl

Leefstijlcoach (06)44604564) marjorie@visiom.nl Hengelo COOL http://www.leefstijlcoaching.com/

Visiom



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de GLI de volgende links: 

Achtergrondinformatie GLI: 

GLI in de media:  
Bekijk De Monitor: Nieuw in de basisverzekering: de leefstijlcoach op: 
https://www.npostart.nl/KN_1703900 
 
Loket gezond leven 

 
Publicatie Zorginkoopbeleid Menzis 2020-2021 
 

Vragen / informatie /ondersteuning 
Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neemt u dan 
contact op met: Monique Troost, adviseur Zorgvernieuwing 
 

https://www.npostart.nl/KN_1703900
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/publicaties/z_huisartsenzorg/2019/04/01/publicatie-zorginkoopbeleid-gecombineerde-leefstijlinterventie-2020
mailto:m.troost@bvthoon.nl

