
Twee jaar intensief werken aan 

leefstijl voor een betere gezondheid
 

GLI: het beste recept voor gezondheid!
 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

GEZOND IN DRENTHE

Informatie voor verwijzers
 

Stichting Zorg1punt5 (Gezond in Drenthe) is de hoofdaannemer voor de GLI interventies voor volwassenen in Drenthe.
Samen met regionale stakeholders (o.a. HZD), zorgverzekeraar en de beroepsvertegenwoordigers van de diëtisten,

leefstijlcoaches en fysiotherapeuten wordt de integrale zorg voor overgewicht en obesitas vorm gegeven. De ambitie is
om meer gezondheidswinst te realiseren voor Drentse inwoners en het reduceren van gezondheidsverschillen. Dit willen we
bereiken door in alle Drentse gemeentes te beschikken over minimaal één GLI uitvoeringsteam waarin (zorg)professionals
samenwerken met het sociale domein voor een duurzaam resultaat. Een GLI is een bewezen effectief, erkende interventie

waarin de combinatie van bewegen, voeding en duurzame gedragsverandering centraal staat. 
De duur van de interventie is twee jaar.

LOCATIES
 

Kijk voor onze actuele locaties op www.gezondindrenthe.nl
 

contact
 

Wilt u meer weten over de GLI interventie in Drenthe? 
Neem dan contact op met Roeli Prikken (projectleider): info@gezondindrenthe.nl of 0592-342660.
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GLI BASIS - CRITERIA

De patiënt heeft voldoende motivatie om voor twee
jaar aan de GLI deel te nemen.
Volwassenen met ten minste een matig tot sterk
verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (NHG
richtlijn obesitas en Zorgstandaard Obesitas) kunnen
verwezen worden voor een GLI.  

GLI PLUS - CRITERIA

De patiënt heeft voldoende motivatie om voor twee
jaar aan de GLI deel te nemen.
Volwassenen met een extreem verhoogd
gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (NHG richtlijn
obesitas en Zorgstandaard Obesitas) kunnen verwezen
worden voor een GLI Plus.  

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

GEZOND IN DRENTHE

Voor wie is de gli bedoeld?

* Aanwezigheid 10-jaarsrisico van overlijden aan risicofactoren voor HVZ > 5% of aanwezigheid gestoord nuchtere glucose

** Aanwezigheid van DM2, HVZ, slaapapneu en/of artrose

GLI BASIS - VERGOEDINGEN

Vanaf 2019 wordt de GLI basis vergoed vanuit de
basiszorgverzekering (Zvw).
Aan dit programma zijn geen extra kosten verbonden.
Deze zorg valt niet onder het verplichte eigen risico.

GLI PLUS - VERGOEDINGEN
 

Het programma van de GLI Plus bestaat uit drie aparte
onderdelen, te weten: Medische zorg (consult internist),
Basis GGZ en GLI Basis.
Alle onderdelen worden vergoed vanuit de
basisverzekering. Echter, de medische zorg en de 
Basis GGZ vallen onder het verplichte eigen risico.  
 

GLI BASIS - Verwijzing

Als huisarts of medisch specialist selecteert u cliënten
op basis van de inclusiecriteria en de getoonde
motivatie voor de GLI – Basis. U verwijst de patiënt via
VIPLive. Kies voor 'Nieuwe verwijzing', kies bij
Zorgprogramma 'GLI', kies bij soort zorgverlener
'Leefstijlcoach'. Selecteer vervolgens 'Gezond in
Drenthe (GLI)'. In de verwijzing kunt u de voorkeur voor
locatie en/of GLI aanbieder aangeven.

GLI PLUS - Verwijzing

Als huisarts of medisch specialist selecteert u cliënten
op basis van de inclusiecriteria en de getoonde
motivatie voor de GLI – Plus. 

U kunt de cliënten doorverwijzen voor de GLI – Plus via
Zorgdomein naar de Obesitaspoli van de internisten
van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.


