Wanneer mag je deelnemen aan CooL?

Voor het CooL-programma krijg je een vergoeding vanuit de basisverzekering* wanneer je aan de volgende
voorwaarden voldoet:
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt ernstig overgewicht (BMI hoger dan 30), of je
hebt overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en ten
minste een van de volgende kenmerken:
- slaapapneu
- artrose
- vergrote buikomvang
- verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten.
• Je bent sterk gemotiveerd om jouw leefstijl aan te passen,
jij kunt in een groep functioneren en je bent bereid om
twee jaar lang mee te doen aan het CooL-programma.
• Je hebt een doorverwijzing van de huisarts.
* Vraag altijd na bij je zorgverzekeraar of het CooL-programma
wordt vergoed en welke voorwaarden daarbij gelden.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met je huisartsenpraktijk of de leefstijlcoach via 06 22 82 52 85 of via info@cool-bommelerwaard.nl.
Op www.leefstijlinterventies.nl vind je algemene informatie
over het CooL-programma.

Coaching op leefstijl

Telefoonnummer: 06 22 82 52 85
E-mail: info@cool-bommelerwaard.nl
CooL-Bommelerwaard is onderdeel van
Sta op!-coaching, KvK-nummer 73514284

www.cool-bommelerwaard.nl

Wil jij meedoen?

Jij beslist zelf of je meedoet aan het CooL-programma.
Bedenk wel dat het een intensief programma is dat
twee jaar duurt. Er wordt verwacht dat je alle sessies
aanwezig bent en dat je ook tussen de sessies actief aan
de slag gaat met de doelen die je zelf hebt geformuleerd.
Wil je meedoen? Maak een afspraak met je huisarts of
praktijkondersteuner en geef aan dat je mee wilt doen
met CooL. Hij of zij regelt de doorverwijzing voor jou.
Daarna neem ik contact met je
op om een afspraak te
maken voor het intakegesprek en te kijken
wanneer en op welk
moment je kunt
starten met het
programma.
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Jouw voordelen

Wil jij afvallen zodat jij je ﬁtter en energieker voelt?
Wil jij lekkerder in je vel zitten? Wil jij echt werk maken
van jouw gezondheid? Door te werken aan een gezondere
leefstijl kan jij je gezondheid verbeteren. Dat is niet altijd
gemakkelijk. Daarom help ik jou graag om stap voor
stap te werken aan een gezondere leefstijl die bij jou past.

• Samen met jou kijk ik welke veranderingen in jouw
leefstijl al een groot effect hebben. Ik ondersteun jou om
deze veranderingen door te voeren.
• Samen met jou bepalen we doelen waaruit acties volgen
die bij jou passen, in je eigen tempo.
• Je krijgt individuele aandacht, maar je kunt ook ervaringen
uitwisselen in de groep. De groepen zijn klein, minimaal
zeven personen en maximaal vijftien personen.
• Je maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om
te bewegen op jouw niveau, samen met bijvoorbeeld de
buurtsportcoach.
• Jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en/of internist
blijven je ondersteunen op de achtergrond.
• Voor het CooL-programma krijg je een vergoeding vanuit
de basisverzekering als je aan bepaalde voorwaarden
voldoet*. Het heeft geen invloed op jouw eigen risico.

Onderwerpen die aan bod komen in
het onderhoudsprogramma:

(GLI): het CooL-programma.

Wat is CooL?

Het CooL-programma bestaat uit
twee onderdelen:

• Basisprogramma van acht maanden met daarin
acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur en vier
persoonlijke gesprekken.
• Onderhoudsprogramma van zestien maanden met
opnieuw acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur
en vier persoonlijke gesprekken.

• Welke kleine aanpassingen zorgen voor een
groot effect?
• Wat is gezonde voeding?
• Bewegen en sporten, wat past bij jou?
• Wat hebben slaap, stress en ontspanning met
afvallen te maken?
• Hoe plan je gezond leven?
• Hoe maak jij jouw acties tot een succes?
Wat zijn je valkuilen?
• Hoe ga je om met bijzondere gebeurtenissen
zoals feestdagen?
• Hoe blijf jij in beweging en houd jij je gezonde
gedrag in stand?

* Zie onder het kopje ‘Wanneer mag je deelnemen aan CooL?’

Met behulp van de Gecombineerde Leefstijl Interventie

CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Een programma dat
wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach.
Samen werken we twee jaar lang aan jouw persoonlijke
doelen met groepslessen en persoonlijke gesprekken.
We werken aan het verbeteren van dagelijkse gewoonten
die invloed hebben op jouw gewicht en gezondheid.
Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, stress en
ontspanning. Zo werken we toe naar nieuwe gewoonten
die jouw gezondheid verbeteren.

Onderwerpen die aan bod komen
in het basisprogramma:

Wie ben ik?

Ik ben Martine van den Berg,
integraal leefstijl- en vitaliteitscoach
en ingeschreven bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches
Nederland (BLCN). Al jaren heb ik interesse in een gezonde
leefstijl en welk effect dat op je lichaam heeft. Stap voor stap
heb ik mijn leefstijl aangepast en de positieve effecten
hiervan zelf ervaren. Ik heb meer energie, voel mij lekkerder
in mijn vel en ervaar veel meer rust. Ik ben daar zo
enthousiast over, ik gun dat iedereen. Daarom heb ik de
opleiding tot integraal leefstijl- en vitaliteitscoach
gevolgd en ben ik mijn eigen coachpraktijk gestart. Voor
het CooL-programma werk ik samen met Zorggroep Beter
in Bommelerwaard (ZGBIB).

• Wat heb je al bereikt en wat wil je nog bereiken?
• Wat kun je qua voeding nog verbeteren?
• Hoe blijf je in beweging?
• Wat geeft jou energie en wat kost jou energie?
Hoe zorg jij goed voor jezelf?
• Hoe maak jij de juiste keuzes en stel jij de juiste
prioriteiten? Hoe verander je succesvol?
• Wat voor invloed hebben hormonen op je
gezondheid?
• Hoe beïnvloeden jouw mindset en jouw brein jouw
keuzes?
• Hoe ga je verder na het programma? Wie kan
jou daarbij helpen?

