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Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een 
gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft vier interventies erkend op het niveau effectiviteit in het 
erkenningstraject. Het gaat hierbij om de programma’s SLIMMER, CooL De Beweegkuur en Samen Sportief in 
Bewegen (SSiB). 
Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Het vergoeden van deze 
erkende gecombineerde leefstijlinterventies draagt daar heel concreet aan bij. Zorginstituut Nederland geeft 
aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn voor vergoeding 
vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke 
van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren (Bron: RIVM).   
In deze publicatie leggen we uit welke programma’s VGZ vergoedt en contracteert. 

  

Wat is GLI? 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding 
en eetgewoontes, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele specifieke toevoegingen van 
psychologische interventies ter bevordering van gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en 
verhoogd risico op chronische aandoeningen. Vanuit de Zinnige Zorg strategie wil VGZ bereiken dat 
verzekerden die deelnemen aan een GLI een aanzienlijke gezondheidswinst behalen en op deze manier 
ambassadeur zijn richting andere verzekerden en uiteindelijk ook zorgkosten in de toekomst besparen. 

De zorgvorm GLI heeft een sterk preventief karakter, dat uitstekend past in de afspraken die gemaakt zijn in 
het onlangs overeengekomen Hoofdlijnenakkoord voor Huisartsenzorg & ketenzorg, tussen overheid, 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

  

Wat is een zorgprogramma GLI? 

Het zorgprogramma van een GLI kent een systematische aanpak die onderscheid maakt in een behandelfase 
van 1 jaar en een onderhoudsfase van het daarop volgende jaar. De totale doorlooptijd van het 
zorgprogramma bedraagt hiermee 24 aaneengesloten maanden. Uit diverse studies blijkt dat langdurige 
begeleiding essentieel is voor een blijvend effect. Bij verandering van leefstijl gaat het dan ook vooral om het 
vasthouden van het nieuwe gedrag. Wil de interventie succesvol zijn, dan moet deze intensief en goed 
gestructureerd zijn. Groepssessies lijken daarbij vooralsnog succesvoller dan een individuele aanpak.  

Doel van GLI is het voorkomen van aandoeningen die aan overgewicht en obesitas gerelateerd zijn. Het gaat 
dus niet om de preventie van overgewicht en obesitas op zich (bron CVZ). VGZ vergoedt in 2022 alle door RIVM 
erkende interventies, waarbij voor het laatst erkende programma, SSiB, geldt dat dit in 2022 nog op beperkte 
schaal in pilotvorm wordt gecontracteerd. 

  

Voor wie is de GLI bedoeld? 

Niet iedereen met overgewicht of obesitas komt in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig 
verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, zoals vastgelegd in de indicatiecriteria van de NHG-richtlijn 
Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Vooralsnog worden alleen volwassenen geïncludeerd. Het hebben van 
een goede motivatie voor deelname aan, en afronding van het complete zorgprogramma is essentieel.  
Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen een uitzondering vormen als er sprake is van een matig verhoogd GGR (of 
hoger) en de behandelaar inschat dat de jeugdige baat kan hebben bij een GLI die op de leest voor 
volwassenen is geschoeid. 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Eerste_gecombineerde_leefstijlinterventies_erkend_door_het_RIVM


  

VGZ contracteert GLI via zorggroepen en andere samenwerkingsverbanden én individuele 
leefstijlcoaches  

De huisarts is poortwachter en beoordeelt welke verzekerden in aanmerking komen voor deelname aan GLI en 
toetst tevens of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om een GLI te starten. Vervolgens verwijst de huisarts 
naar een zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria zorgprogramma GLI. 

• Zorggroepen en andere samenwerkingsverbanden 
VGZ contracteert zorggroepen middels een toegevoegd addendum GLI 2022 op de overeenkomst MDZ 
2022-2023.  
Samenwerkingsverbanden van paramedici en/of leefstijlcoaches bieden wij een zorgovereenkomst GLI – 
Individuele Leefstijlcoach aan.  
 
VGZ contracteert de door het RIVM erkende GLI-programma’s: CooL, BeweegKuur en SLIMMER. 
Het programma SSiB wordt vooralsnog op pilotbasis door ons gecontracteerd. Indien na publicatie van ons 
inkoopbeleid het RIVM nieuwe GLI programma’s erkent, beoordelen wij of we ook deze nieuwe 
programma’s zullen contracteren. Informatie hierover vindt u op onze website.  
Voor contractering gelden aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in het addendum GLI (bestemd 
voor zorggroepen) en in de zorgovereenkomst GLI – Individuele Leefstijlcoach. Deze documenten vindt u 
uiterlijk op 1 juli 2021 op onze website.  
De planning van het inkoopproces is opgenomen in het Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire 

zorg. https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/inkoopbeleid 

 

• Individuele leefstijlcoaches 
Organisaties waarin (in het Vektis AGB register zichtbaar) erkende leefstijlcoaches werkzaam zijn, kunnen 
een overeenkomst GLI aanvragen bij VGZ  Nieuwe aanbieders vragen de overeenkomst aan via onze website  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-
zorg/overeenkomsten/overeenkomst-gli ). Reeds gecontracteerde aanbieders, die aan de 
voorwaarden voldoen, ontvangen eind september een nieuw aanbod via VECOZO.  
 
VGZ contracteert de door het RIVM erkende GLI-programma’s: CooL, BeweegKuur en SLIMMER. 
Het programma SSiB wordt vooralsnog op pilotbasis door ons gecontracteerd. Indien na publicatie van ons 
inkoopbeleid het RIVM nieuwe GLI programma’s erkent, beoordelen wij of we ook deze nieuwe 
programma’s zullen contracteren. Informatie hierover vindt u op onze website.  
Voor contractering gelden aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in het addendum GLI (bestemd 
voor zorggroepen) en in de zorgovereenkomst GLI – Individuele Leefstijlcoach. Deze documenten vindt u 
uiterlijk op 1 juli 2021 op onze website.  
De planning van het inkoopproces is opgenomen in het Inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire 

zorg. https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/inkoopbeleid 

 

VGZ vergoedingen GLI 

Verzekerden hebben recht op vergoeding van een door RIVM erkend GLI programma. De individuele 
zorgaanbieder dient als ‘leefstijlcoach’ opgenomen te zijn in het kwaliteitsregister BLCN en/of in het 
Kwaliteitsregister van KNGF en een zichtbare erkenning ‘leefstijlcoach’ in het Vektis AGB register. 

• Gecontracteerde zorgaanbieder 
Verzekerden ontvangen volledige vergoeding van het tarief dat VGZ heeft afgesproken met gecontracteerde 
zorgaanbieders.  

• Niet-gecontracteerde zorgaanbieder 
Verzekerden ontvangen een percentage (conform polisvoorwaarden) van het gemiddeld gecontracteerde 
tarief.  
In beide gevallen geldt geen afdracht van het (verplicht en/of vrijwillig) eigen risico omdat GLI-zorg hiervan is 
vrijgesteld. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cooperatievgz.nl%2Fzorgaanbieders%2Fhuisartsenzorg%2Finkoopbeleid&data=04%7C01%7CJelle.Vrijsen%40VGZ.nl%7C74fa802ca03446eef51308d8f364c69b%7C397961b44a6f430197208de4ac6d75f3%7C0%7C0%7C637526961952044692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kncx9iQovXSD%2BLaHKVS27hj4uObDveQcgkKMch4h2qM%3D&reserved=0
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomst-gli
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/overeenkomsten/overeenkomst-gli
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cooperatievgz.nl%2Fzorgaanbieders%2Fhuisartsenzorg%2Finkoopbeleid&data=04%7C01%7CJelle.Vrijsen%40VGZ.nl%7C74fa802ca03446eef51308d8f364c69b%7C397961b44a6f430197208de4ac6d75f3%7C0%7C0%7C637526961952044692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kncx9iQovXSD%2BLaHKVS27hj4uObDveQcgkKMch4h2qM%3D&reserved=0


Toch nog vragen over GLI? 

Heeft u in deze publicatie geen antwoord gevonden op uw vraag? 

• Bent u aangesloten bij een Huisartsen zorggroep of ander samenwerkingsverband? Mailt u dan uw vraag 
naar: zorginkoopintegralezorg@vgz.nl 

• Bent u paramedicus en/of leefstijlcoach én niet aangesloten bij een Huisartsen zorggroep? Mailt u dan uw 
vraag naar: zorginkoop.GLI@vgz.nl 

 

 

 

 

mailto:zorginkoopintegralezorg@vgz.nl?subject=Vraag%20GLI
mailto:zorginkoop.paramedisch@vgz.nl?subject=Vraag%20GLI

