
ROUTEKAART Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
VOOR BLIJVEND GEWICHTSVERLIES

Is er sprake van 

een BMI >25 

én een verhoogd 

gezondheidsrisico?

Patiënt komt niet in 

aanmerking voor de 

GLI. Overweeg 

verwijzing naar een 

diëtist voor 

voedings- en/of 

leefstijladvies.

De GLI is niet 

geschikt voor deze 

patiënt. Verwijs 

door naar een 

diëtist of andere 

zorgverlener.

Voer het 

leefstijlgesprek: 

spelen er 

meerdere 

leefstijlthema’s?

Heeft de patiënt 

een BMI > 30?

START

NEE

JA

JA

NEE

NEE

• Gaat het om tenminste twee leefstijlcomponenten?

• Wil de patiënt langdurige begeleiding?

• Spelen er gedragsveranderingsvraagstukken, zoals het 

doorbreken van gewoontegedrag, beperkende 

overtuigingen?

• Gebruik het spinnenweb van Positieve Gezondheid of 

het leefstijlroer van Arts & Leefstijl (zie achterzijde). 

JA

JA

Aandachtspunten 

bespreken

Extra 

motivatiecheck

Maak de verwijzing 

voor de GLI. 

Via VIPLive naar 

‘GLI 

Regiocoördinator’.

Zie achterzijde.

Voldoet de patiënt 

aan de overige 

inclusiecriteria en 

NIET aan de 

exclusiecriteria?

NEE

INCLUSIECRITERIA

✓18 jaar of ouder 

(tenzij toestem-

ming van de 

zorgverzekeraar)

✓Voldoende 

gemotiveerd

EXCLUSIECRITERIA

x Onvoldoende beheersing 

Nederlandse taal

x Gedragsproblemen

x Verstandelijke beperking (IQ<80)

x Onderliggende psychopathologie

x Behandelbare onderliggende 

oorzaken

x Wilsonbekwaam 

• Een onvoldoende gemotiveerde patiënt behaalt

niet het beoogde resultaat en kan een negatieve

invloed hebben op andere deelnemers.

• Check of de patiënt ook echt bereid is om zelf de

regie te pakken, op zelfonderzoek uit te gaan,

ontwikkelopdrachten te maken, gewoontes te

veranderen en bij alle sessies aanwezig te zijn.

• Vraag de patiënt om een cijfer te geven voor de

eigen motivatie voor leefstijlveranderingen.

• De GLI is géén sportprogramma. Sommige GLI-

coaches bieden een (optioneel) beweeg-

programma aan, dat is op eigen kosten of met een

indicatie voor fysiotherapie. Sporten wordt niet

vergoed vanuit de basisverzekering.

• Neem de gezondheidsrisico’s goed met de patiënt

door. Dit helpt bij de motivatie en het volhouden

van het programma.

• Maak afspraken met de patiënt over periodieke

meetmomenten om het resultaat te monitoren en

eventuele afbouw of wijziging van medicatie tijdig

te kunnen bespreken.



DE VERWIJSPROCEDURE
• Verwijs via VIPLive

• Zorgprogramma ‘GLI’

• Naar ‘GLI Regiocoördinator’

Vermeld op de verwijsbrief

✓ BMI (bij: Verwijsreden)

✓ Reden verhoogd 

gezondheidsrisico                

(bij BMI <30)

✓ GLI (bij: Hulpvraag)

✓ Mailadres van de patiënt

✓ Telefoon van de patiënt

REGIOCOÖRDINATOR

C O L L E G I A A L  O V E R L E G :

www.gli-zuidhollandzuid.nl

gli@yourhealthspot.nl

gli@yourhealthspot.nl

yourhealthspot@zorgmail.nl

06-51 19 24 00 of siilo

(Miranda Janssen)

TIPS VOOR HET LEEFSTIJLGESPREK
IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

We zetten met de GLI in op: meer patiënten met een gezondere leefstijl, minder patiënten met

overgewicht én minder patiënten met chronische (leefstijlgerelateerde) ziekten. Zo kunnen we de

kwaliteit van leven verbeteren, zorgkosten reduceren en de druk op de zorg verminderen.

Als POH kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van het programma; door de juiste

patiënten door te verwijzen, patiënten goed voor te bereiden op de inhoud van het programma, de

resultaten tussentijds te monitoren, het medicatiebeleid daar waar nodig aan te passen én feedback te

geven over zowel inhoudelijke als organisatorische verbetermogelijkheden. Het voeren van het

leefstijlgesprek in de huisartsenpraktijk is daarom van groot belang.

STAP 1: VOORBEREIDING

• Vraag de patiënt om de vragenlijst

van MijnPositieveGezondheid in te

vullen. Je kunt de vragenlijst via

VIPLive vooraf versturen of in de

praktijk met de patiënt invullen.

• Er is ook een eenvoudige versie

beschikbaar voor de lage SES via:

www.mijnpositievegezondheid.nl

STAP 2: LEEFSTIJLGESPREK

• Bespreek het spinnenweb met de

patiënt. Wat is belangrijk? Wat zou

hij/zij graag willen veranderen? Krijg zo

inzicht in de intrinsieke motivatie van de

patiënt.

• Kijk vervolgens met het leefstijlroer

welke leefstijlaspecten ingezet

kunnen worden om de gewenste

doelen te bereiken.

leefstijldoelen

STAP 3: MONITORING

• Maak een afspraak met de patiënt

over periodieke consulten, waarbij

het leefstijlroer kan worden ingezet

om het effect van besproken acties

te monitoren, nieuwe acties te

formuleren of extra hulp in te

schakelen.

• Geef feedback via de regio-

coördinator over de effectiviteit en

verbeterpunten van het

GLI-programma.

Het spinnenweb is een gespreksinstrument om de patiënt te helpen reflecteren op de eigen gezondheid en spreekt de intrinsieke 

motivatie aan. Het leefstijlroer biedt handelingsperspectief en houvast. Samen ondersteunen ze het leefstijlgesprek.

Kijk voor meer informatie op het HenZ intranet: zorggroep/overige projecten/GLI
De vragenlijst over positieve gezondheid kan via VIPLive worden verstuurd of direct ingevuld op de praktijk! 


