
Handleiding voor huisartspraktijken 

Betreffende: Verwijzen naar gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
zowel voor keten als niet-keten patiënten

Zorgkoepel West-Friesland heeft de GLI regionaal gecontracteerd bij de preferente 
zorgverzekeraar VGZ (inclusief volgbeleid) en werkt hierin samen met erkende GLI-
aanbieders in de regio. Aangesloten GLI-aanbieders zijn te vinden in het Keten Informatie 
Systeem (KIS). Een verwijzing via het KIS is voorwaardelijk om een GLI traject te kunnen
starten en voor de juiste registratie in het KIS. 

Instructie verwijzen naar GLI 
Keten Informatie Systeem  - Health Connected

Deze presentatie is clickable

Via het GLI logo (rechtsboven op elke pagina) kom je terug op de overzichtspagina. 
Hier vind je de inhoudsopgave en navigeer je eenvoudig naar de gewenste stap.

Servicedesk Health Connected

Voor al uw vragen over het KIS
Bel: 085-7733077
Mail: support@healthconnected.nl

Bekijk samen met uw 
patiënt het overzicht 
met aangesloten 
leefstijlcoaches en 
locaties. 

https://www.zorgkoepelwf.nl/zorgprofessionals/zorgprogramma/gecombineerde-leefstijl-interventies-gli/


Overzicht  
Inhoudsopgave  

Algemeen
Stap 1: inloggen
Stap 2: patiënt zoeken

Verwijzen GLI
Stap 3: verwijzen ketenpartners
Stap 4: verwijzen leefstijlcoach – organisatie
Stap 5: verwijsverslag GLI
Stap 6: GLI traject stoppen - doorverwijzen naar andere GLI aanbieder
Stap 7: communicatie met leefstijlcoach 



Stap 1  – inloggen in KIS
1. Surf naar https://sso.healthconnected.nl/login
2. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klink op ‘Login’
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Tip

Vergemakkelijk de toegang tot het KIS en maak een snelkoppeling 
van het KIS op het bureaublad. Hoe? Klik hier

https://sso.healthconnected.nl/login
https://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/Snelkoppeling-KIS-.pdf


Stap 2 – patiënt zoeken
1. Kies voor ‘dashboard’ in het menu (links op pagina). 
2. Zoek de patiënt via BSN nummer (ook niet-keten patiënten zijn zo vindbaar) 
3. Kies de juiste patiënt 
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Stap 3 – verwijzen ketenpartners
1. Zoek patiënt en open het patiëntdossier. Kies voor ‘overzicht’ in het menu (links op pagina)
2. Kies bij ‘traject acties’ om de patiënt door te verwijzen 
3. Kies voor ‘verwijzing ketenpartners’
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Stap 4  – verwijzen leefstijlcoach / organisatie
1. Kies bij intern verwijzen voor ZWF GLI
2. Kies bij disciplines ‘leefstijlcoach’ 
3. Kies bij organisaties een van de aangesloten GLI-aanbieder (zoek op naam of locatie)  

Fit & Gezond (Hoorn)



Stap 5 – verwijsverslag GLI
1. Voer ten minste de verplichte velden in (aangegeven met *)

• Niet ingevulde velden kleuren rood  
2. Kies voor ‘opslaan’ 
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Stap 6 - GLI traject stoppen en eventueel doorverwijzen 
1. Kies voor ‘gegevens’ in het menu 
2. Kies voor ‘traject stoppen’
3. Om een patiënt door te verwijzen naar een andere GLI aanbieder is het noodzakelijk om de bestaande verwijzing 

te stoppen zoals hierboven. Daarna dient de verwijzing opnieuw naar de juiste GLI aanbieder verstuurd te 
worden. Zie hiervoor stap 3 en stap 4. Als het niet lukt om een traject zelf te stoppen kunt u contact opnemen 
met de support afdeling via 085-7733077.
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Stap 7 – communicatie met leefstijlcoach
1a. Kies voor ‘dashboard in het menu (links op pagina)
1b. Klik op het potloodje bij ‘persoonlijke berichten’(rechtsonder op pagina)
2. Stel het bericht op: selecteer geadresseerde, maak onderwerp aan en schrijf bericht.

Dit zijn beveiligde berichten en kunnen zowel traject gebonden als niet-traject gebonden.
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