
De Gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI)

• healthyLIFE
• Aanpak GLI zorggroep Meditta



Programma:

Meer informatie:

- healthylife.ecsplore.nl

- Lees het healthyLIFE magazine hier

- Luister de podcast hier of via Spotify

zoeken op “healthyLIFE”

healthylife.ecsplore.nl
https://publicaties.mik-piwgroep.nl/healthylife-magazine/page/1
https://mik-piwgroeppodcasts.buzzsprout.com/1821932


• Sluit contracten GLI met zorgverzekeraars
• Hebben leefstijlcoaches op onderaannemerscontract
• Zorgt voor toegang tot zorgregistratiesysteem voor:

• Verwijzing
• Registratie en declaratie
• Terugkoppeling naar huisarts/praktijkondersteuner

• Heeft een centrale coördinatie GLI voor:
• Uitrol/ communicatie van en naar huisartsen
• 1 aanspreekpunt huisartsen
• Communicatiematerialen
• Waarborgen kwaliteit en doorontwikkeling programma healthyLIFE

• Verzorgt intervisies voor leefstijlcoaches
• Verzorgt de planning voor groepen
• Zorgt voor een eerlijke werkverdeling (lokaal werken)
• Werkinstructie/ uitgewerkt programma (healthyLIFE)

Zorggroep Meditta:

LET OP:
Niet elke zorggroep richt 
de GLI op deze manier in. 
Vraag bij de betreffende 

zorggroep wat de 
mogelijkheden en 

werkwijze in de regio is.



Gemeenten healthyLIFE

• Sittard-Geleen

• Stein

• Beekdaelen

• Echt-Susteren

• Maasgouw

• Roerdalen

• Roermond

• Weert

Gemeenten CooL:

• Beek

• Leudal

• Nederweert

healthyLIFE start ook buiten regio Meditta in de volgende 

gemeenten (in 2022):
• Heerlen 
• Kerkrade
• Breda
• De Kempen

Regio Meditta



Wonend/werkend in omgeving Westelijke Mijnstreek en/of Midden-

Limburg en wil je meer informatie over healthyLIFE/ GLI en de 

werkwijze van Meditta? 

Meldt je dan aan voor de digitale informatiebijeenkomst op: 

DONDERDAG 3 FEBRUARI
Van 15.30 – 16.30

Aanmelden vóór 1 februari: lindacreemers@meditta.nl
Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden via bovenstaand emailadres

Meer informatie over healthyLIFE in de andere regio’s, neem contact op 
met:

Joël Engelen, projectleider healthyLIFE bij Ecsplore: 
joel.engelen@ecsplore.nl

mailto:lindacreemers@meditta.nl
mailto:joel.engelen@ecsplore.nl


Dank voor jullie  
aandacht

Vragen?



ZoHealthy 
Leefstijl en Preventie

Renate Boudewijns
Renate.boudewijns@zohealthy.nl

www.zohealthylife.nl

mailto:Renate.boudewijns@zohealthy.nl


• Onderdeel van Zorggroep Zorroo (regio Oosterhout nb)
• Sinds 2019 een landelijke organisatie

• 89 coaches – zzp-ers
• 61 leefstijlcoaches
• 19 stoppen met roken coaches
• 3 slaapcoaches
• 3 coaches voor alcoholpreventie

• In 2014 – 2019 pilot Cool gedraaid
• Hoofdzakelijk Cool trajecten

Wat is ZoHealthy?



Stoppen met roken:
- regulier
- pre-operatief
- Zwangeren

Gezonde leefstijl 
in bedrijf

Welzijn op recept



Wij ontzorgen de leefstijlcoach in de GLI
Wij zetten coaches in bij trajecten in bedrijven.

• Contacten lopen via ons – in alle regio’s met alle zorgverzekeraars
• Je maakt gebruik van een AVG-proof cliënt volg systeem
• Declaraties lopen via ons
• Het programma is volledig uitgewerkt
• Deskundige ondersteuning / intervisie / deskundigheidsbevordering
• Ondersteuning bij PR (flyers / huisartsen contact / vermelding site)
• Helpen om GLI-groepen op te starten in jouw regio
• Netwerk van coaches – ervaringen en kennis delen

Wat doen wij?



Wat verwachten wij van jou?

• Zelf plannen – eigen regie pakken
• Actieve werving in de eigen regio
• Actieve deelname aan intervisie en bijscholing
• Werken volgens de methodiek van ZoHealthy (met eigen inbreng)
• ZoHealthy uitdragen



Meld je aan voor een informatiebijeenkomst

Woensdag 9 februari
19.00 – 20.00 online

Vrijdag 11 februari 
15.00 – 16.00 op locatie in Oosterhout

Aanmelden via: www.zohealthylife.nl/samenwerking-leefstijlcoaches

Meer info?

http://www.zohealthylife.nl/samenwerking-leefstijlcoaches

