
  

  
 

Procesevaluatie GLI in Amsterdam 
 
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 (huisartsen en praktijkondersteuners)  
 

De uitkomsten in het kort: 
 
• Zowel de verwijzers als de inwoners van Amsterdam hebben vaak geen duidelijk beeld wat de 

GLI precies inhoudt. Bij de intake van het GLI programma is verwachtingsmanagement bij de 
deelnemer een aandachtspunt, dit voorkomt teleurstelling en uitval. 
 

• De GLI is vooral een groepsprogramma, maar de individuele sessies worden het meest 
gewaardeerd door deelnemers. 
 

• Er is bij alle gebruikersgroepen behoefte aan meer bewegen in het programma en aan meer 
betrokkenheid en kennis vanuit andere medische en sociale organisaties.   
 

• Niet alle programma’s zijn geschikt voor iedereen, er is behoefte aan meer diversiteit in het 
aanbod van de programma’s. GLI aanbod voor doelgroepen zoals niet-Nederlandstaligen, 
vrouwen, laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking wordt gemist. 
 

• Verwijzers sturen vaak complexe patiënten met zware problematiek door voor een GLI 
programma, waar een andere vorm van hulp passender zou kunnen zijn. 
 

• De vergoeding van de GLI voor de aanbieders is voor 85% van de coaches niet of nauwelijks 
toereikend om het programma te kunnen draaien. 
 

• Verwijzers uiten zich het meest kritisch over de GLI en het succes ervan. Zij willen een betere 
terugkoppeling bij de start en tijdens het traject en zij willen naar elke aanbieder op dezelfde 
manier kunnen verwijzen. 
 

• Van de deelnemers die de evaluatie hebben ingevuld zou 72% de GLI aanraden aan familie en 
vrienden. 

 
 
Er is een rapport beschikbaar waarin de uitkomsten van de procesevaluaties uitgebreid te lezen zijn.  
 
Voor verwijzers is aan het rapport een bijlage met achtergrondinformatie over GLI en andere 
aanbieders gericht op gezondheid en welzijn toegevoegd.  
 
Om dit rapport te lezen, ga je naar de website van Elaa. 
 

https://www.elaa.nl/actueel/78-chronisch/1264-gli-procesevaluatie

