


     De GLI in de fysiotherapie, een verlengstuk?  
  





Visie:

● Leefstijlbegeleiding is onderdeel van het fysiotherapeutisch methodisch handelen en past als 
zodanig in het domein van de fysiotherapeut. (Visiedocument Wolbert Fysio 2019)

● Iedere cliënt heeft recht op een persoonlijke en menswaardige benadering. Binnen de 
fysiotherapie wordt de cliënt naar diens eigen wil en kunnen als autonoom beschouwd 
Huber et al. benadrukken dat regievoeren over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren 
van gezondheid. 

● De cliënt krijgt, naast de regie over zijn leven, ook een centrale rol bij de behandeling. De 
cliënt beslist mee over behandeldoelen en kiest uit het behandelaanbod. (beroepsprofiel 
2014, Hagenaars, et al. *)

● Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, 
bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch 
redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische 
en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd. (*)

 

De plek van leefstijlbegeleiding in de fysiotherapie 



De vijf domeinen van het Common Sense model of Self regulation vormen de basis in 
patiënt centered informatieverstrekking en onze werkwijze:

1: Wat heb ik?
2: Hoe lang gaat het duren?
3: Wat zijn de consequenties?
4: Hoe kan ik het onder controle krijgen?
5: Wat is de oorzaak?

én …...

6: En hoe kan ik het voorkomen?

 

De plek van leefstijlbegeleiding in de fysiotherapie 



● Slaapproblematiek, aanhoudende musculoskeletale pijn (voorheen chronische pijn) 
behoeven meer uitleg in relatie tot leefstijlproblematiek.

● Er wordt nog teveel gedacht in schotten. Veel zorgprofessionals voelen nog geen 
verantwoordelijkheid om leefstijlproblematiek te benoemen in het contact naar de 
patiënt terwijl leefstijlproblematiek vanuit het Positieve Gezondheidsmodel door elke 
hulpverlener in het medische en het sociale domein toepasbaar is.

● Er wordt gedelegeerd/verwezen naar de erkende ´Leefstijlcoach´, een positieve 
ontwikkeling die tegelijkertijd niet ´voldoende´ is gezien het potentieel voor de GLI in NL.

● De bekendheid is van de leefstijl-coachende paramedicus is nog niet groot genoeg en 
wordt door verwijzers niet in eerste instantie gezien als de eerst aangewezene. 

● De fysiotherapie staat nog te veel bekend om het ´reactief´ handelen i.p.v. preventief. 
Echter is er wel een beweging gaande die positief stemt. Veel eerstelijns praktijken 
zetten steeds meer in op preventie en ´herpositioneren´ zich.

Stand van zaken van de GLI in de fysiotherapie



● Leefstijlcoaching wordt landelijk toegepast in veel praktijken fysiotherapie middels het 
aanbieden van een erkende GLI (COOL, Keer Diabetes Om, Beweegkuur).

● De GLI heeft kaders waar de patiënt na inclusie door de huisarts deel kan nemen aan 
een leefstijlprogramma waarin gecoacht wordt op Gezonde Voeding, Gezonde 
Eetgewoontes en Gezond Bewegen.

● Veel patiënten komen uit het eigen bestand van de praktijk. Een aantal patiënten komen 
op verzoek/verwijzing van de huisarts en maken geen deel uit van het bestaande 
patiëntenbestand.

● Veelal wordt overgewicht beschouwd als het belangrijkste leefstijlprobleem in de 
perceptie van de patiënt én de zorgprofessional en de verwijzer.

● Er worden samenwerkingen gestart binnen het sociale domein (Gemeentes) waar 
gelden worden vrijgemaakt additioneel aan de GLI vergoeding voor de lage SEP.

● De marge is flinterdun en er zijn te veel factoren die de ´return on investment´ snel 
negatief kunnen beïnvloeden. (opleiding, verloning, uitval)

Stand van zaken van de GLI in de fysiotherapie



Pieter van Tiel, huisarts te Uden
_________________________________________________________

● Preventie is de zorg van de toekomst: transformeren van reactieve naar 
actieve zorg. Den Haag moet afrekenen op gezondheid en niet op 
ziekte.

● Zorgverzekeraars bewegen langzaam toe naar MDB/GLI, maar het is 
een ‘investering’ en dus concurrentiegevoelig (prijs).

● Omslag in denken is wel gaande in de maatschappij (roken, drinken) 
richting duurzame leefstijlverandering. 

● Maar: wie gaat dit invullen? Aanbod is onzichtbaar. Denkt zelf eerder 
aan beweegcoach, buurtsportcoach: ‘ouderwets huisartsdenken’. 
Fysiotherapie niet top of mind.

● Kansen? Ja! “Een centrum waar je gezonder uitkomt dan dat je er 
binnenkwam”

O’Sullivan, 2018, Moseley

                                   Opinie stakeholders  



Misha Hindriks, orthopedisch chirurg, Bernhoven Ziekenhuis Uden
_____________________________________________________

Opvallend: sterke focus op eigen discipline als chirurg. 
Weinig belangstelling voor het zorg Umfeld van de patiënt, is daar ook 
sceptisch over (“Welk bewijs is er voor causaal verband? Wordt de patiënt er 
beter van als ik ‘m in een fitnesshok stop?”) 
● “Wat ik wil, is mensen doorverwijzen naar een ‘gedegen fysiotherapeut”: 
● Hoe kan ik met ze communiceren? 
● Verwoorden ze iets waar ik iets mee kan? 
● Welk wetenschappelijk bewijs leveren ze? 
● “Ik stuur een patiënt naar de fysiotherapeut voor beweging en oefening. En 

vraag niet of ze ook naar z’n dieet of televisiegedrag willen kijken”

O’Sullivan, 2018, Moseley

                                   Opinie stakeholders  



Bas Wolbert, Zorgondernemer, Fysiotherapeut Uden e.o.
_____________________________________________________

¨De GLI is als zorgproduct financieel niet 
rendabel en dient daarom geïntegreerd te 
worden in het methodisch handelen van de 
eerstelijns zorgprofessional¨.

O’Sullivan, 2018, Moseley

                                            Stelling
     


