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Inleiding 
 
De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee 
jaar durend leefstijlprogramma voor mensen met 
overgewicht dat sinds 2019 vanuit de basisverzekering 
vergoed wordt. In dit traject stelt de deelnemer 
persoonlijke doelen en is deze gemotiveerd om het 
programma voor zichzelf vorm te geven, onder 
begeleiding van een leefstijlcoach. 
 
Voor de regio Amsterdam hebben Elaa, de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en GGD 
Amsterdam in de zomer van 2021 door middel van digitale vragenlijsten een procesevaluatie 
uitgevoerd onder drie GLI gebruikersgroepen: 
1. GLI deelnemers 
2. GLI leefstijlcoaches 
3. Verwijzers (t.w. huisartsen en praktijkondersteuners)  
 
Doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de ervaringen van de gebruikers van de GLI en het 
verbeteren van het stedelijke proces. Elke enquête mocht anoniem ingevuld worden.  
De GLI aanbieders-enquête is door Elaa verstuurd naar 25 GLI leefstijlcoaches.  
Een aantal GLI aanbieders heeft de deelnemers-enquête verstuurd aan deelnemers en ex-
deelnemers. Het aantal benaderde (ex-)deelnemers is niet bekend. 
 
Zorggroep ROHA heeft de zorggroepen die verbonden zijn aan de Amsterdamse Huisartsen alliantie 
verzocht de verwijzers enquête te verspreiden onder alle aangesloten huisartsen. Dit zijn ongeveer 
590 huisartsen. Huisartsen hebben de enquête doorgestuurd aan praktijkondersteuners die ook 
patiënten verwijzen naar de GLI. Hoeveel praktijkondersteuners dit zijn, is niet bij ons bekend. 
 
De respondentenaantallen waren: 
GLI deelnemers n= 76 
GLI leefstijlcoaches n= 18 
Verwijzers n= 100 
 
Een samenvatting en de belangrijkste uitkomsten zijn in dit document te lezen. Ook doen wij op 
basis van de ontvangen input een aantal aanbevelingen en benoemen we aandachtspunten om het 
proces rondom GLI te verbeteren. In de blauwe kaders zijn quotes van deelnemers uit het GLI 
programma opgenomen. In de bijlage hebben wij informatie verzameld over de GLI in Amsterdam 
en andere samenwerkingspartners om dit te verduidelijken voor de verwijzers. 
 
 

  
“Het is goed voor je 
bewustwording en 
veranderen heeft gewoon tijd 
nodig en dat krijg je hier.” 

“Je leefstijl tot gewoonte maken en je 
daarbij gezonder en beter voelen is 
voor mij de grootste winst. Kan ik 
iedereen aanraden en dat heb ik ook 
gedaan trouwens.” 
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Samenvatting 
 
De belangrijkste en vaakst genoemde onderwerpen uit de 
enquêtes zijn dat de verwachtingen bij zowel verwijzers, GLI 
coaches en deelnemers helder moeten zijn en op elkaar moeten 
aansluiten: de juiste zorg op de juiste plek door de juiste 
persoon. Er is behoefte aan meer bewegen in het programma en 
behoefte aan meer betrokkenheid en kennis vanuit andere 
medische en sociale organisaties. Qua communicatie vinden de verwijzers, coaches en deelnemers 
dat het beter kan, met name het verwijzen en terugkoppelen tussen verwijzers en coaches. De GLI 
coaches geven aan dat ze te weinig tijd en financiële middelen hebben voor de samenwerking en 
afstemming met verwijzers en het sociaal domein. 

Uitkomsten onderzoeken 
 
De juiste zorg op de juiste plek 
97% van de verwijzers die de enquête invulden is bekend met de GLI. Een kleine meerderheid (59%) 
van de verwijzers weet ook een GLI aanbieder in de wijk te vinden. Bijna 84% heeft patiënten 
minimaal één keer verwezen naar een GLI programma, ruim een derde heeft al meer dan 5 keer 

verwezen.  
De juiste doelgroep naar de GLI coach verwijzen is een 
aandachtspunt voor verwijzers en bij de intake de 
verwachtingen afstemmen met de deelnemer een 
aandachtspunt voor de GLI coaches. Zowel bij deelnemers 
als bij verwijzers is het van te voren regelmatig niet helder 
dat de GLI een groepsprogramma is, waar een aantal 
individuele sessies aan toegevoegd is. 
De individuele sessies worden meer gewaardeerd dan de 
groepssessies. Voeding, beweging, ontspanning en doelen 

stellen vinden de deelnemers de belangrijkste thema’s binnen het programma. Het grootste deel 
(bijna 72%) van de deelnemers zou de GLI aanraden aan familie en vrienden.  
Motivatie om het eigen GLI traject vorm te geven en vol te houden is essentieel. De GLI coaches 
merken dat het ontbreken van persoonlijke motivatie en een onjuist beeld van doel, vorm en inhoud 
van het GLI programma er toe leiden dat er regelmatig mensen starten die het niet volhouden. 
Coaches geven aan dat met name het CooL programma goed aansluit bij hoger opgeleiden. De 
programma’s sluiten niet goed aan bij mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Een 
kleine groep haakt af omdat ze andere verwachtingen hadden. 
 
Bewegen 
Onder deelnemers is vaak behoefte aan meer individuele 
coaching/begeleiding en een sport-/beweegprogramma. Deze 
behoeften vormen vaak, naast de medische indicaties, de basis van 
een verwijzing naar de GLI, waardoor het programma of de 
resultaten in de praktijk tegen kunnen vallen en er teleurstelling kan 
volgen. Ook de GLI coaches zelf zouden beweging als onderdeel van 
het GLI programma willen zien. Meer bewegen in het programma 

“Een langer programma voorkomt 
het jojo-en, en dat is goud waard. Ik 
zou het echter alleen aanraden aan 
een persoon met initiatief. Er 
gebeurt niets als je je er niet voor 
inzet.” 

“ Zomaar gaan sporten 
werkt niet en zo maar 
proberen af te vallen gaat 
ook niet goed. Het is fijn 
om iemand te hebben die 
je begeleidt op een 
professionele manier.” 

“De meeste kennis heb je al 
maar het motiveert wel om het 
in een groep te doen en te 
bespreken. “ 
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kan zorgen voor meer motivatie bij de deelnemers. 
 
Beweeg-/sportmogelijkheden in de eigen omgeving helpen bij het bereiken van een gezondere 
leefstijl. 70% van de deelnemers-respondenten kent geen beweegaanbod in de wijk en de helft van 
hen heeft hier ook geen behoefte aan. Deze uitkomst lijkt tegenstrijdig aan de behoefte aan een 
beweegprogramma. De GLI coaches die nog geen groot netwerk hebben, willen graag gaan 
kennismaken met de beweegcoaches. Een ander deel kent de beweegcoaches al en verwijst  al 
deelnemers naar hen. 
 
GLI is breder dan overgewicht 
De deelnemers aan een GLI kampen vaak niet alleen met 
overgewicht, maar ook met psychische klachten. Binnen een GLI 
programma heeft een psycholoog echter geen vaste plaats, 
terwijl hier regelmatig behoefte aan is. Een GLI coach is 
aangewezen op de GGZ contacten in het eigen netwerk, waar 
momenteel de wachtlijsten lang zijn. Daarnaast is fysiotherapie 
met een beweegprogramma vaak genoemd als een gemis. Dit 
geldt met name voor CooL, de meest gebruikte GLI in 
Amsterdam. 
 
Ervaringen en wensen verwijzers 
Van de drie bevraagde groepen uiten verwijzers zich het meest 
kritisch over de GLI en het succes ervan. Zij geven aan onvoldoende teruggekoppeld te krijgen hoe 
het de verwezen patiënt vergaat binnen het programma. Ook weten zij niet altijd of iemand is 
aangekomen bij een GLI coach na het meenemen van een verwijsbrief. Het initiatief van de 
deelnemer is essentieel binnen deze procedure. 
 
Volgens verwijzers ontbreekt het aan voldoende GLI groepen voor specifieke doelgroepen zoals 
anderstaligen, vrouwen, en mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak is er geen groep in 
de eigen wijk. De huidige programma’s lijken vooral geschikt te zijn voor deelnemers die de 
Nederlandse taal beheersen, voldoende opleiding hebben genoten, en een actieradius buiten de 
eigen woonwijk hebben. Dit is niet altijd in overeenstemming met de patiëntenpopulatie van de 
Amsterdamse huisartsen. Een tweejarige groepsinterventie is voor een groep mensen niet altijd te 
overzien, zij hebben liever een kortlopend programma.  
 
Financiën 
De vergoeding van de GLI voor de aanbieders is voor 85% van de coaches niet of nauwelijks 
toereikend om het programma te kunnen draaien. Het gebrek aan fysieke ruimte en de kosten 
daarvoor is een groot probleem voor groepsbijeenkomsten. De meeste coaches zijn van plan GLI de 
komende jaren aan te willen bieden, maar een aantal van hen geeft aan dat door de lage vergoeding 
doorgang niet zeker is. 
 
Online 
In verband met de corona maatregelen zijn bijeenkomsten binnen het GLI programma vaak online 
uitgevoerd in plaats van fysiek. Dit werd door sommige deelnemers en coaches als negatief ervaren, 
met name als er geswitcht moest worden van fysiek naar online. Ook waren er juist mensen die de 
online sessies prettig en efficiënt vonden, vooral als zij de GLI online gestart waren.  

“Het gaat hier om het 
veranderen van vaste 
gewoontes die zijn ingesleten, 
dat is het grote verschil met 
afvallen of een dieet volgen. 
Dit werkt aan de kern van het 
probleem, maar daar hoort 
voor mij dus ook psychische 
hulp bij.” 
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Aanbevelingen en aandachtspunten 
Op basis van de resultaten van het onderzoek formuleren we een aantal aanbevelingen en 
aandachtspunten waar we de komende periode aan willen werken.  
 
Communicatie 
 
a) Bij verwijzing en tijdens het traject 
- Verbeteren communicatie tussen verwijzer en GLI coach door een verwijzing op te volgen om de 

aankomst van de patiënt te checken. 
- Verbeteren communicatie tussen GLI coach en verwijzer door meer terug te koppelen aan de 

verwijzer, bij voorkeur digitaal.  
- Verwijsroute vereenvoudigen: handiger systeem, het liefst 1 ICT systeem voor alle zorgverleners 

in de hele stad. 
- GLI aanbieders zouden idealiter allemaal over een ICT systeem moeten beschikken om snel 

gedigitaliseerde verwijzingen te ontvangen.  
 
b) Over de inhoud van het programma 
- Informeren: Verduidelijken dat een GLI traject een groepsprogramma voor coaching op leefstijl 

is en geen individueel gewichtsverlies- /beweegprogramma. 
- Meer bekendheid van de GLI inhoudelijk onder de verwijzers: wat kunnen de deelnemers 

verwachten bij de keuze van een bepaald GLI programma? 
 
c) Elkaar kennen (verwijzers en aanbieders) 
- Meer kennismaking met GLI aanbieders en meer aanbod in de buurt 
 
Samenwerking 
 
- Verbeteren/opzetten samenwerking in de buurt, zodat professionals ook de GLI coach kunnen 

vinden en dat deelnemers meedoen in het beweegaanbod in de buurt.  
- Meer samenwerking en door laagdrempelig overleg tussen verwijzer en GLI coach de deelnemer 

op de rit krijgen of houden. 
- Onderzoeken of een andere verwijsproces mogelijk is, bijvoorbeeld dat een verwijzer het 

telefoonnummer van de deelnemer doorgeeft aan de GLI coach, zodat deze de deelnemer kan 
benaderen voor een intake. Zo wordt ook gewerkt bij verwijzing van de huisarts naar het OKT. 
Op deze manier is de deelnemer direct in beeld en komt vaker aan. 

- Duidelijke en eenvoudige verwijzing, inzicht in de wachtlijsten en overzicht van de startdata van 
de verschillende aanbieders. 

 
Aanbod en inhoud GLI 
 
- Stimuleren van werving van meer GLI aanbieders, zodat er meer locaties in de Amsterdamse 

wijken komen en deelnemers dicht in de eigen omgeving terecht kunnen. 
- Behoefte van transformatie GLI naar meer bewegen, psychologische begeleiding, individuele 

aandacht kenbaar maken aan bijvoorbeeld de GLI programma’s zelf en aan VWS. 
- De deelnemer kan meer regie nemen over het eigen traject. Bijvoorbeeld bij het aanmelden bij e 

gewenste coach, de verwijzer op de hoogte houden van voortgang en het vinden van 
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beweegmogelijkheden in de buurt.  
- Groepen voor specifieke doelgroepen opzetten: voor niet-Nederlandstaligen en 

laaggeletterden. 
- De lage financiële vergoeding voor de GLI coaches en de gevolgen hiervan kenbaar maken aan 

de zorgverzekeraars. 
- Wens tot meer bewegen in het programma / samenwerking fysiotherapie. 
- Wens tot (meer) psychologische begeleiding in het programma. 
 
Omtrent de GLI speelt er veel bij alle ondervraagden en niet alles hebben wij in detail kunnen 
opnemen in dit rapport. Blijf ons graag mailen met tips, vragen en opmerkingen zodat we er mee 
aan de slag kunnen. 
 
Maartje Kuijpens, projectleider: m.kuijpens@elaa.nl  
Nienke Brinkman, projectmedewerker: n.brinkman@elaa.nl 
 
www.elaa.nl/gli 
  

“Alleen al het maken van kleine 
doelen van een minuut is life 
changing voor mij geweest. Nu 
mag het klein zijn en daardoor 
haalbaar.” 

mailto:m.kuijpens@elaa.nl
mailto:n.brinkman@elaa.nl
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Bijlage: Achtergrondinformatie 
 
A. GLI = Gecombineerde Leefstijl Interventie.  

 
Wat is een Gecombineerde Leefstijl Interventie? 
Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie 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; 

• het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en 
te behouden. 
 

Een GLI programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf  
maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving  
en maakt geen onderdeel uit van de interventie. De GLI wordt vergoed vanuit de 
basiszorgverzekering (Zvw). 
 
Meer lezen over de GLI:  
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie  
 
Op de website van Elaa zijn de gecontracteerde GLI coaches te vinden: 

- Plattegrond met GLI aanbieders in Amsterdam:  
https://www.elaa.nl/gli-aanbieders 

- Download met overzicht van GLI coaches per stadsdeel: 
https://www.elaa.nl/images/GLI/Aanbieders_GLI_per_stadsdeel.pdf  

 
B. De verschillende GLI programma’s 
Momenteel worden er vier GLI programma’s aangeboden in Nederland: 
 
1. CooL = Coaching op Leefstijli 

https://leefstijlinterventies.nl/ 
 
Bouwstenen: 
Open interventie waarbij de regie bij de deelnemer ligt en waarbij einddoelstellingen zijn 
geformuleerd op: 

• Doelen en motivatie  

• Aspecten van een gezonde leefstijl  

• (Blijvende) gedragsverandering  

• Persoonlijke ontwikkeling  

• Sociale context 
 
2. De Beweegkuur  

https://www.huisvoorbeweging.nl/zorg-welzijn/interventies/beweegkuur-gli/ 
 
Bouwstenen: 

• Multidisciplinair programma  

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
https://www.elaa.nl/gli-aanbieders
https://www.elaa.nl/images/GLI/Aanbieders_GLI_per_stadsdeel.pdf
https://leefstijlinterventies.nl/
https://www.huisvoorbeweging.nl/zorg-welzijn/interventies/beweegkuur-gli/
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• Specifiek werkend met activerende werkvormen  

• Doelstellingen voor voeding (Richtlijnen Goede Voeding 2015)  

• Doelstellingen voor beweging (Beweegrichtlijnen 2017)  

• Aangevuld met persoonlijke doelstellingen op gezondheid, fysieke kenmerken, gedrag, 
ervaren van plezier en betekenisvolle activiteiten 

 
3. SLIMMER 

https://www.nogslimmer.nl/over-slimmer/ 
 
Bouwstenen: 
SLIMMER is een multidisciplinair programma, met een intensief eerste half jaar met veel 
aandacht voor de groep en samen doen. In het eerste half jaar is er een wekelijkse groepsles 
bewegen en krijgt de deelnemer tegelijkertijd voedingsadvies op maat. Vervolgens wordt er 
vanuit het onderhoudsprogramma zowel individueel als in de groep gecoacht op het volhouden 
van het geleerde gedrag. De belangrijkste uitgangspunten zijn de Richtlijnen Goede Voeding 
(2015) en de Beweegrichtlijnen (2017). SLIMMER is uitgebreid onderzocht en heeft de 
erkenning: ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’ gekregen van het RIVM. 
 

4. SSIB = Samen Sportief in Beweging 
http://www.samensportiefinbeweging.nl/  
 
SSiB is een multidisciplinair programma dat ontwikkeld is met hulp van de kwetsbare doelgroep. 
Dat maakt dat de opzet en materialen geschikt zijn voor deelnemers met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Start met een intensieve basiscursus van 8 weken waarbij 
deelnemers warm worden overgedragen van de zorg naar sportaanbieders in de wijk. Werving 
vindt plaats binnen de zorg en het sociale domein. 

 
C. Andere aanbieders gericht op gezondheid en welzijn: 

 
1. Beweegcoaches ALI  
De beweegcoaches Activerende leefstijlinterventies (ALI) ondersteunen Amsterdammers 12 
maanden lang bij het vinden, starten en volhouden van beweegactiviteiten. 
 
Zij helpen de cliënt in één of meer gesprekken een keuze te maken voor een passende beweeg- of 
sportactiviteit. Zowel in groepsverband als individueel worden beweegactiviteiten in de wijk 
bezocht. Indien nodig gaat de coach de eerste keren mee naar de activiteit en zoekt met de 
deelnemer verder als de gekozen activiteit niet bevalt. Eenmaal thuis bij een activiteit houdt de 
beweegcoach vinger aan de pols tot maximaal een jaar, de zogenaamde onderhoudsfase. 
 
De beweegcoach is bedoeld voor: 

• Mensen (18+) die gemotiveerd zijn om te bewegen maar bij wie het niet lukt dit zelfstandig te 
gaan doen en vol te houden 

• Mensen met klachten (psychosociaal of fysiek) vaak zonder medische oorzaak 

• Mensen met een specifieke beweegvraag vanwege een beperking waardoor een specialistischer 
blik op bewegen nodig is. 

 

https://www.nogslimmer.nl/over-slimmer/
http://www.samensportiefinbeweging.nl/
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Mensen voor wie de GLI niet geschikt is, kunnen juist op hun plek zijn bij de 
beweegcoach om een leefstijlinterventie (ALI) te doen. Deelname wordt vergoed via de gemeente. 
Afhankelijk van de aanbieder kunnen er deelnemerskosten zijn, de sport- en beweegactiviteiten zelf 
kennen meestal ook een eigen bijdrage. 
 
De huisarts kan iemand verwijzen naar een beweegcoach, of de deelnemer kan zelf contact 
opnemen. 
 
Deelnemers aan een GLI programma die op zoek zijn naar beweegprogramma of na afronding van 
hun GLI programma willen doorgaan met bewegen, kunnen door de GLI coach ook verwezen 
worden naar de beweegcoach, of uiteraard zelf contact opnemen. 
 
Informatie over verwijzen naar de beweegcoach: 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/activerende-leefstijl-interventie-
(ali)/verwijzen-beweegcoach-ali/ 
 
2. Welzijnscoach / Welzijn op Recept 
Amsterdammers die klachten zoals vermoeidheid, somberheid, stress en angstklachten ervaren en 
waar geen medische verklaring voor is, kunnen verwezen worden naar een welzijnscoach in de 
buurt. Als er psychosociale problemen als bijvoorbeeld eenzaamheid of een ongezonde leefstijl aan 
ten grondslag liggen, kan de welzijnscoach met de patiënt/client een passende activiteit in de buurt 
die vinden en desgewenst ook helpen met aanmelden. Als iemand aan passende activiteiten gaat  
deelnemen, verschuift de aandacht van de klachten naar wat men nog wél kan en waar men plezier 
in kan hebben. Hierdoor gaan mensen zich vaak beter voelen. 
 
Lees hier meer over de welzijnscoaches en waar zij zich bevinden:  
https://welzijnopreceptamsterdam.nl/voor-professionals/ 
 
3. Buurtteam Amsterdam 
In april 2021 zijn er 33 buurtteams van start gegaan. Zij zijn er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar en 
ouder die (tijdelijk) ondersteuning kunnen gebruiken op de volgende thema’s: 

• Geldzaken, schulden, administratie 

• Woning zoeken of langer zelfstandig thuis wonen 

• Werk of vrijwilligerswerk 

• Meedoen en activiteiten in de buurt 

• (Mentale) gezondheid 

• Verslaving 

• Veiligheid thuis en in de buurt 

• (Mantel)zorg 
 
Lees hier meer over de buurtteams en de locaties waar zij zich bevinden: 
https://www.buurtteamamsterdam.nl/  
 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/activerende-leefstijl-interventie-(ali)/verwijzen-beweegcoach-ali/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/activerende-leefstijl-interventie-(ali)/verwijzen-beweegcoach-ali/
https://welzijnopreceptamsterdam.nl/voor-professionals/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/

