
De opleiding  
Leefstijlcoaching voor artsen

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN



DOELGROEP 

• Huisartsen. 
• Medisch specialisten. 

DOEL VAN DE OPLEIDING 

• Je weet hoe je leefsBjl bespreekbaar maakt in je 
spreekkamer. 

• Je weet hoe je als arts kunt bijdragen aan 
zelfmanagement. 

• Je hebt prakBsche handvaIen voor de begeleiding van de 
groeiende groep paBënten met leefsBjlgerelateerde 
problemen zoals chronische aandoeningen, overgewicht 
en obesitas. 

• Je kent het belang van voeding en beweging, slaap, 
ontspanning, zingeving en sociale context. 

• Je weet hoe je de verschillende aspecten van leefsBjl kunt 
toepassen in jouw prakBjk, uiteraard vanuit het 
perspecBef en de behoeMe van de paBënt. 

• Je weet hoe je collega’s mee krijgt in een 
leefsBjlintervenBe, welke verwijsmogelijkheden er zijn en 
hoe het is geregeld met de bekosBging.

INHOUD VAN DE OPLEIDING/COMPETENTIES 

KENNIS 
Je leert meer over:  

• voeding 
• bewegen 
• stress en mindfulness 
• slaap en bioritme 
• bevolkingsgroepen/leeMijdsgroepen 
• ziektebeelden/leefsBjlgerelateerde aandoeningen 
• gedragsverandering 
• leefsBjlcoaching en intervenBes. 

VAARDIGHEDEN  
Je leert: 

• moBverende gesprekken voeren 
• aansluiten bij de paBënt 
• aanzeIen tot acBe bij de paBënt 
• omgaan met weerstand 
• meer over posiBeve gezondheid 
• fases van gedragsverandering herkennen 
• meer over mindfulness 
• meer over de (invloed van de) sociale context 
• draagvlak creëren binnen het eigen netwerk. 

1 DOEL EN INHOUD



2 PRAKTISCH

DUUR VAN DE OPLEIDING 

12 lessen, online en op locaBe. 

STUDIEBELASTING 

• 66 contacturen (36 op locaBe en 30 online). 
• Gemiddeld 230 uren zelfstudie (4-6 uur per week). 

GROEPSGROOTTE 

• maximaal 20 personen. 
• 2 ervaren vakdocenten/trainers. 

ACCREDITATIE 

De opleiding leefsBjlcoaching voor artsen (ID nummer: 
378247) is geaccrediteerd.  
De accrediterende vereniging(en) zijn: 

• KNMG-GAIA. 
• Vereniging: AccreditaBeBureau Cluster 1 (huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor 
verstandelijk gehandicapten) (ABC1). 

• Het ABC1 accrediteert deze opleiding met 40 punten 
(maximum per jaar).	(Deelnemende specialisten krijgen 
zo via de 25%-regeling hun uren.) Voor groep 3 en 
verder vragen we accreditaBe aan voor alle 
verenigingen.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet



3 MODULES

MODULES 

De opleiding telt 10 groepsbijeenkomsten, verdeeld over 3 modules: 

1. Coach jezelf 
2. Coach de ander. 
3. De arts binnen zijn netwerk. 

Iedere module wordt afgesloten met een examen. De kennis bieden we vooral aan 
via E-learning. In de groepsbijeenkomsten op locaBe en online oefenen we met het 
in de prakBjk brengen van nieuwe vaardigheden. In de lessen besteden we veel 
aandacht aan rollenspellen en drama-werkvormen. In een leercontract stel je je 
individuele leerdoelen op. Thuis werk je aan individuele opdrachten en gedurende 
de studie pas je de kennis direct toe in je prakBjk. 

TOETSEN 

Toets 1: casus en zelfreflecBe (hier werk je thuis aan).  
Toets 2: prakBjktoets van 10 minuten waarin je met een acteur als paBënt laat zien 
wat je geleerde vaardigheden zijn.  
Examen: een theorie-examen en een presentaBe. 

In module 3 werk je daarnaast aan een individuele opdracht: het toekomstplan. 
Hierbij draait het om de implementaBe van het geleerde in je eigen prakBjk. Dit is 
voor iedereen verschillend. De ene arts zal eerst draagvlak moeten creëren. Een 
andere deelnemer werkt bijvoorbeeld aan een opdracht 'nudging' in de 
spreekkamer. 

Bij een voldoende voor alle examens krijg je een cerBficaat waarmee je kunt worden 
opgenomen in het kwaliteitsregister leefsBjlcoach van de BLCN.



4 AVLEG

LOCATIES 

• HNK in Ede. 
• Nieuw Sion in Diepenveen (Deventer). 

MEER WETEN OVER AVLEG 

Op deze website vind je veel informaBe over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde 
vragen. Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 055 – 579 55 33. 

MELD JE METEEN AAN 

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
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