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• In loondienst
• Zzp-er
• Combinatie loondienst en Zzp-er

Welke opties heb ik?



• Afdeling HRM
• Als coach bij grote bedrijven waar leefstijl een belangrijk onderdeel is
• Via sportscholen, gezondheidscentra, fysiotherapiepraktijk, 

diëtistenpraktijk, sportstichting

In loondienst



• Individuele trajecten uitvoeren (geen vergoede zorg, deelnemer 
betaald zelf)
• Zelf acquisitie doen
• Aansluiten bij organisaties om deelnemers te vinden
• Bij bijv. een sportschool of gezondheidscentrum

• Bedrijfsleven
• Zelf programma’s/ workshops maken en verkopen/ laten inhuren
• Aansluiten bij organisaties voor acquisitie

• Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Zzp-er



Effectief bewezen programma

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit 
de basisverzekering 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;
• Gezond slaappatroon aanleren en toepassen;
• Stress en ontspanning
• Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te 

verwerven en te behouden.

Gecombineerde leefstijl interventie



• Slimmer
• Beweegkuur
• Cool (COaching Op Leefstijl)
• SSiB (Samen Sportief in Beweging)

Verschillende GLI’s
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• Traject van 2 jaar
• Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken
• Doelstelling: Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor 

mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een 
gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te 
behouden.
• Contracten met zorgverzekeraars lopen via regionale zorggroepen, 

overkoepelende organisatie of individueel

Wat zijn de overeenkomsten?



• 18+
• BMI tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. een grote buikomvang (>88cm 

(vrouwen) of >102cm (mannen))
• BMI tussen 25 en 30 i.c.m. comorbiditeit (verhoogde bloeddruk, 

diabetes, CVRM, artrose en slaapapneu) 
• BMI vanaf 30 
• Voldoende gemotiveerd ter beoordeling van verwijzer en 

leefstijlcoach 

Inclusie criteria / voor wie is de GLI?



Uitvoerder: Leefstijlcoach

• Verdeling uren: gelijkmatig over 2 jaar. 
• Geen aanvullende financiering. Bewegen is geen onderdeel van 

het traject.
• Leefstijlcoach bouwt een netwerk van professionals voor 

doorverwijzing
• Open interventie

CooL

Leefstijlcoach



Uitvoerders: Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional; Buurtsportcoach

• Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken worden door alle 
professionals uitgevoerd
• Aanvullende financiering vanuit de gemeente noodzakelijk, voor de inzet 

van de buurtsportcoach.
• Voeding en beweging nemen een even groot deel van het traject
• Programma is al ingevuld

Beweegkuur

Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional;



Uitvoerders: Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional; Buurtsportcoach

• Eerste 0-7 maanden: Voedingsprogramma en intensief programma 
bewegen (24 lessen)
• Maand 7-24: programma gedragsverandering
• Aanvullende financiering vanuit de gemeente noodzakelijk, voor de inzet 

van de buurtsportcoach.
• Speciale aandacht voor diabetes
• Programma is al ingevuld

Slimmer

Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional;



Uitvoerders: Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional; Buurtsportcoach

• Eerste 0-16 weken: 2x per week groepstraining + voedingsbijeenkomst –
traject wordt daarna overgenomen door de leefstijlcoach.
• Aanvullende financiering vanuit de gemeente noodzakelijk, voor de inzet 

van de buurtsportcoach.
• Speciale aandacht voor de lage SES
• Programma is al ingevuld

SSIB

Leefstijlcoach; Diëtist; Beweegprofessional;



• Online GLI (CooL) – pilot in Rotterdam
• HealthyLIFE
• Aanbieden van CooL met een sportprogramma
• GLI voor speciale doelgroepen

• Diabetes
• Kanker
• Zwangeren
• Jongeren / ouderen
• Etc.

Variaties



Vergoeding voor een GLI-traject verloopt via de zorgverzekeraar:
• Individueel contract
• Via een zorggroep
• Via een samenwerkingsverband/ overkoepelende organisatie 

Zorgverzekeraars wijzen veel aanvragen voor individuele contracten af. 
Betalingen lopen vaak via zorggroepen of samenwerkingsverbanden.

Alle GLI’s hebben dezelfde vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

Vergoeding GLI



Het NZa tarief per deelnemer over 2 jaar

Veel zorggroepen/ samenwerkingsverbanden vergoeden 
niet het gehele NZa tarief 

Tarieven GLI

Prestaties GLI Maximumtarief 2022

Intake € 63,06

Behandelfase per kwartaal 
(4 behandelfases)

€ 117,96

Onderhoudsfase per kwartaal
(4 onderhoudsfases)

€ 80,24

Totaal per deelnemer: € 855,86 (excl. BTW)



• Inschrijven BLCN en Kabiz
• Startinstructie CooL, Slimmer, beweegkuur of SSIB -> kosten aan verbonden
• Jaarlijkse licentie van licentiehouder aanschaffen
• AGB code
• Wanneer niet gefaciliteerd door zorggroep/ samenwerkingsverband: 

declaratiesysteem

Welke stappen moet ik ondernemen als ik 
de GLI wil gaan uitvoeren?



Pak binnen 30 seconden 4 voorwerpen in de volgende kleuren:

rood
groen
blauw
geel



Hoe weet ik welke GLI er in mijn regio aangeboden wordt?

Rood: Ik neem contact op met de zorggroep in mijn regio
Blauw: Ik neem contact op met de zorgverzekeraars
Geel: Dit kan ik vinden op de site van de BLCN
Groen: Alle GlI’s worden overal aangeboden

Rood: Ik neem contact op met de zorggroep in mijn regio
Blauw: Ik neem contact op met de zorgverzekeraars
Geel: Dit kan ik vinden op de site van de BLCN
Groen: Alle GlI’s worden overal aangeboden



Hoe weet ik of ik via een zorggroep kan werken en wat zij voor mij doen?

Rood: Ik neem contact op met de zorggroep in mijn regio
Blauw: Ik neem contact op met de zorgverzekeraars
Geel: Dit kan ik vinden op de site van de BLCN
Groen: Dit kan bij alle zorggroepen, zij hebben dezelfde 

voorwaarden

Rood: Ik neem contact op met de zorggroep in mijn regio
Blauw: Ik neem contact op met de zorgverzekeraars
Geel: Dit kan ik vinden op de site van de BLCN
Groen: Dit kan bij alle zorggroepen, zij hebben dezelfde 

voorwaarden



Ik wil graag zelf contracten afsluiten. Kan dit?

Rood: Zeker! Niemand houdt mij tegen.
Blauw: Dit kan alleen als de zorggroep in mijn regio geen 

contracten heeft
Geel: Dit kan, maar niet met alle zorgverzekeraars
Groen: Dit kan niet. Ik moet me aansluiten bij een zorggroep

Rood: Zeker! Niemand houdt mij tegen.
Blauw: Dit kan alleen als de zorggroep in mijn regio geen 

contracten heeft
Geel: Dit kan, maar niet met alle zorgverzekeraars
Groen: Dit kan niet. Ik moet me aansluiten bij een zorggroep



Welke opties heb ik als mijn zorggroep niet wil contracten?

Rood: Heb ik even pech L
Blauw: Ik zoek de samenwerking met een regionale of 

landelijke partij
Geel: De BLCN helpt mij hierin
Groen: Ik kan zelf contracten afsluiten met de 

zorgverzekeraar 

Rood: Heb ik even pech L
Blauw: Ik zoek de samenwerking met een regionale of 

landelijke partij
Geel: De BLCN helpt mij hierin
Groen: Ik kan zelf contracten afsluiten met de 

zorgverzekeraar 



Ik werk voor een fysiotherapiepraktijk / sportschool, mogen wij een GLI 
gaan uitvoeren?

Rood: De praktijk kan zelf contracten afsluiten met de 
zorgverzekeraar

Blauw: De praktijk kan zich aansluiten bij de zorggroep, 
een regionale of landelijke partij

Geel: Dit is niet mogelijk
Groen: Dit kan onder de huidige contacten die zij al 

hebben met de zorgverzekeraar.

Rood: De praktijk kan zelf contracten afsluiten met de 
zorgverzekeraar

Blauw: De praktijk kan zich aansluiten bij de zorggroep, 
een regionale of landelijke partij

Geel: Dit is niet mogelijk
Groen: Dit kan onder de huidige contacten die zij al 

hebben met de zorgverzekeraar.



Vragen?


