
Ouder dan 18 jaar   
BMI >25 met daarbij één of meerdere van onderstaande factoren:

BMI ≥ 30 of hoger   
Gemotiveerd zijn om hun leefstijl aan te passen, in staat zijn om in een groep te
functioneren en bereid zijn om deel te nemen aan een programma met een duur van
twee jaar.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
Een gecombineerde leefstijlinterventie is een leefstijlprogramma waarin aandacht wordt
besteed aan voeding, beweging, slaap, in- en ontspanning en veranderen van het gedrag. Het
doel is een gezondere leefstijl en gewichtsvermindering. Het leefstijlprogramma wat wij
aanbieden is Cool (Coaching op Leefstijl).  

Cool opzet
Het CooL-programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma. Het
basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma ongeveer 16
maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken,
8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Dit betekent dat er in het basisprogramma
frequent contact is met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen
de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op
gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud.
Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in
dezelfde groep doorlopen. 

Inclusiecriteria voor deelname CooL-programma?

- Buikomvang >88cm (vrouwen), >102cm mannen
- Hart- en vaatziekten
- Verhoogd risico op hart- vaatziekten (hypertensie/hypercholesterolemie)
- Diabetes type 2
- Slaapapneu
- Artrose  
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Patiënt   |   Naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, 
 verzekering, relatienummer verzekering.
Reden   |   Overgewicht, te hoge BMI, eventuele aan overgewicht gerelateerde klachten en de
motivatie.
Vermeld   |   Verwijzing GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en/of CooL programma.
Verwijzer   |   Huisartspraktijk, naam praktijkondersteuner/huisarts, telefoonnummer praktijk,
e-mailadres praktijk, AGB code huisarts, handtekening, datum.  

Uw kunt patiënten die voldoen aan de criteria in de bijlage, verwijzen middels een verwijsbrief
waar het volgende op dient te staan;

Met volgende verzekeraars heeft Fysiocompany Nederhemert een contract;

VGZ                          Menzis                   Caresq                Zilveren Kruis               CZ
IZA                            Anderzorg             Aevitae                Ziezo                                Nat. Nederlanden 
Bewuzt                     Hema                     Eucare                 Pro Life                            OHRA
UMC                                                                                      One Underwriting
Univé                                                                                     Interpolis                       ASR
Zekur.nl                                                                                 FBTO                              Ditzo
IZZ                                                                                          De Friesland
Promovendum
National academic
Besured    

Vergoeding
Het programma wordt volledig vergoedt uit de basisverzekering, zonder aanspraak van eigen
risico.                                                                                                       
                                                                                                                      
Start programma
Bij  voldoende aanmeldingen zal er steeds een nieuwe groep starten. 

Locatie
Gezondheidscentrum Nederhemert Boterbloemstraat 23, Nederhemert
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