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De GLI in het kort

Deze presentatie is clickable

Klik op het gewenste onderwerp en 
navigeer eenvoudig naar de gewenste informatie.
Via de home button (rechtsboven op elke pagina) 

kom je terug op deze overzichtspagina. 
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De GLI in het kort GLI programma’s 

• Gedragsmatige interventie gericht op het 
voorkomen of beperken van gezondheidsschade

• Duurzaam verbeteren van gezonde leefstijl
• Gezonde voeding en eetgewoontes
• Gezond beweegpatroon
• Algehele gezondheidsbevordering 

(voldoende slaap en ontspanning)

• 2-jarig programma begeleid door erkende 
leefstijlcoach 

• Vergoed vanuit de basisverzekering zonder
aanspraak eigen risico 

Er worden 3 erkende GLI programma’s 
aangeboden in de regio

COOL
BeweegKuur

SLIMMER
Kijk hier voor een overzicht met de kenmerken

home

https://www.loketgezondleven.nl/documenten/vergelijking-vier-gecombineerde-leefstijlinterventies
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<50% met 1 of mee chronische aandoeningen  

Kenmerken GLI deelnemers

71% vrouw

50 jaar gemiddeld

40% midden opgeleid 

• Deelname aan GLI kan alleen met verwijzing
• Verwijzing is gebaseerd op NZA beleidsregel en

Zorgstandaard Obesitas
• Verwijzing via KIS, zie handleiding verwijzen 
• Extra begeleiding (dieetbegeleiding, psychologische 

ondersteuning of fysiotherapie) is mogelijk indien geïndiceerd 

Huisarts als verwijzer naar de GLI

homehome

verwijscriteria verwijsproces

• Saxenda wordt per 1 april 2022 vergoed 
voor patiënten die:

• Deelnemen aan GLI-programma
• BMI > 35 + hart- of vaatziekte / slaapapneu/artrose
• BMI > 40
• Geen diabetes mellitus hebben
• (nog) niet in aanmerking komen voor operaties 

zoals maagverkleining

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640506_22/1/
https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2020/03/PON_Zorgstandaard_Obesitas_2011_A4_v1_04.pdf
https://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/Instructie-verwijzen-GLI-via-KIS.pdf
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/gecombineerde-leefstijlinterventie/veelgestelde-vragen-gecombineerde-leefstijlinterventie
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• Volwassenen met matig of sterk 
verhoogd GGR* en voldoende 
motivatie

• 16-17 jarigen met matig of sterk 
verhoogd GGR*en voldoende 
motivatie en passend in het GLI 
traject voor volwassenen 

Verwijscriteria *GewichtgerelateerdGezondheidsRisico  

GLI-aanbieder stuurt via 
KIS terugkoppeling indien 

nodig tussentijds en in 
ieder geval bij beëindiging 

van het traject 
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Verwijsproces

1
Indicatiestelling 

door huisarts voor 
GLI op basis van 
verwijscriteria 

Huisarts maakt verwijzing 
aan in KIS en kiest één van 

de getoonde GLI 
aanbieders in overleg met 

patiënt 

GLI-aanbieder 
ontvangt een 
bericht van 
verwijzing

GLI-aanbieder neemt 
binnen 1 week contact 
op met de patiënt en 
bepaalt bij intake of 

deelnemer past binnen 
GLI-aanbod
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