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Voorstellen: Geert van Hoof

• Afgeronde opleiding Geneeskunde 1988
• Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde

• Registratie: ‘Arts Maatschappij & Gezondheid’
• Werkzaamheden:

• GGD, arts Algemene Gezondheidszorg
• Sociaal medische advisering (Argonaut Advies)
• Sinds 2007: medisch adviseur CZ (MSZ, Preventie, Bekostiging).
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Disclaimer

Aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten of 
aanspraken worden ontleend
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Belangenverstrengeling
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Voor deze bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Salaris via CZ

• Geen
• Geen



Inhoud presentatie

• Historie Gecombineerde Leefstijl Interventie
• Financiering:

- GLI
- Huisartsenzorg
- Medische Specialistische Zorg
- Fyio-/oefentherapie
- Voedingsadvies

• Bekostiging Zorginnovatie en preventie
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Vraag:
Sinds wanneer valt de GLI onder de aanspraken 
in de zorgverzekering?
A. 2018
B. 2019
C. 2020
D. anders
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2009: Gecombineerde Leefstijl Interventie als
aanspraak binnen het verzekerde pakket
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(Nu: Zorginstituut Nederland)



GLI als geneeskundige zorg

• Daarnaast hebben we vastgesteld dat de verschillende 
componenten van de interventie tot de geneeskundige zorg 
behoren. Advisering over en begeleiding bij dieet, beweging en 
gedragsverandering behoren tot zorg zoals huisartsen, 
verloskundigen, medisch-specialisten, fysio-/oefentherapeuten en 
diëtisten plegen te bieden. (art. 2.4 Bzv).
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Begeleiding bij bewegen niet verzekerd

• ‘Begeleiding bij bewegen’ in de zin van ‘in levende lijve’ instrueren 
en motiveren valt onder de noemer ‘zorg zoals fysio- en 
oefentherapeuten die plegen te bieden’ in de Zvw. 
Aan deze prestatie is een additionele wettelijke voorwaarde 
verbonden, namelijk vermelding van de aandoening op de 
zogenaamde Chronische lijst (art. 2.6 lid 2 Bzv). Overgewicht en 
obesitas komen niet voor op deze lijst en daarom behoort de 
gecombineerde leefstijlinterventie uiteindelijk niet volledig tot de 
te verzekeren prestaties.’
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Voorstel CVZ

• de Chronische lijst fysiotherapie uitbreiden met de aandoeningen 
overgewicht en obesitas;

• de Gecombineerde Leefstijlinterventie als te verzekeren 
prestatie opnemen in het Besluit Zorgverzekering (Bzv). 
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Reactie minister Schippers van VWS
• Gelet op de aanzienlijke kosten die de eerste vier jaren gemoeid zijn met opname 

van de GLI in het Zvw-pakket, is er binnen het BKZ geen ruimte om de GLI als 
verzekerde aanspraak op te nemen.

• Bij mijn afweging speelt ook een rol dat ik van mening ben dat het in de eerste 
plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu is om gezond met zijn 
lichaam om te gaan. Hij heeft daar immers ook als eerste profijt van in de vorm 
van een aanmerkelijk grotere kans op een betere gezondheid en op een hogere 
kwaliteit van leven. Naar mijn oordeel moet de overheid deze primaire individuele 
verantwoordelijkheid niet van het individu overnemen door de GLI in het Zvw-
pakket op te nemen.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-326.html

Ik zal het voorstel van het CVZ om de GLI als 
aanspraak in het Zvw-pakket op te nemen, niet
overnemen.



Conclusie zorgverzekeraar CZ…

• Ministerie en veel andere partijen onderschrijven het belang van 
preventie van chronische aandoeningen middels een gezonde 
leefstijl

• Onderdelen van de GLI behoren niet tot de verzekerde zorg
• Integrale samenwerking tussen zorg- en publieke domein zou 

hiervoor een oplossing kunnen bieden
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Functionele omschrijving

• De Zorgverzekeringswet schrijft voor welke zorg moet worden geboden, 
maar laat open door wie en waar. 
Dit legt de zorgverzekeraar vast in de polisvoorwaarden.

• Zorgverzekeringswet à - WAT

• Zorgverzekering à - WAAR

- DOOR WIE

• Conclusie: geen betaaltitel voor de verzekerde GLI



Integrale zorg: Leefstijlcoaching



Maart 2014: start Coaching op Leefstijl
CooL
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2018: Beleidsregel GLI

16https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236292_22/



RIVM: Vier effectieve GLI programma’s
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Kerntaken Huisarts anno 2019 (basiszorg)
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Financiering Huisartsenzorg

• Basisvoorziening huisartsenzorg (segment 1)
Inschrijftarief (‘abonnement’) en de consulttarieven.

• Multidisciplinaire zorg (segment 2)
Ketenzorg DM2, COPD, CVRM

• Resultaatbeloning en zorgvernieuwing (segment 3)
Bv: 
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Welke betaaltitels willen huisartsen hebben?

20Bron: Onderzoek Rabobank – Vereniging Arts & Leefstijl



Medisch Specialistische Zorg

• Bekostiging via Diagnose Behandel Combinaties, DBC’s
• (Deels) Vrije tarieven
• Afspraken zorgaanbieder en zorgverzekeraar
• Voorbeeld:
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Fysio- en oefentherapie 

• begeleiden bij bewegen valt bij indicatie overgewicht/obesitas niet 
onder de Zvw, tenzij er sprake is van een medische indicatie

• begeleiden bij het alledaags bewegen, bijvoorbeeld sporten, 
buitenactiviteiten en sociaal aanbod valt eveneens buiten de GLI

• het is van belang dat de GLI aansluit bij de mogelijkheden die er 
lokaal zijn en die het sociale domein biedt om een gezond 
beweeggedrag te realiseren in de eigen woon-/leefomgeving
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‘Beweegprofessional’ in de GLI:

Programma Aandeel bewegen
SLIMMER Gedurende 6 maanden wekelijks één groepsles van 1 uur

(begeleiding door ‘de uitvoerder van het beweegprogramma’)

Samen Sportief in Beweging Een beweegprogramma van 8 weken, met daarin 2x per week les 
van 1 uur.
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Creativiteit…
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Voedingsadvies

• Zorgverzekering:
- vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar

• Aanvullende verzekering
Diverse zorgverzekeraars bieden aanvullende pakketten om meer 
consulten te dekken.

• Gewichtsconsulent / voedingsvoorlichting
Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de gewichtsconsulent. 
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NZa Wegwijzer Innovatie en Preventie

26Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg - Nederlandse Zorgautoriteit 
(overheid.nl)



Financiering Innovatie en preventie
• Vrije tarieven

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen (tijdelijk) een hoger tarief afspreken 
zodat een investering in de innovatie rendabel is.

• Verhoogde maximumtarieven (max-max)
Een verhoogde maximumtarief (tot maximaal 10% bovenop het reguliere 
maximumtarief) kan gebruikt worden voor innovatie.

• Experiment beleidsregel
Een beleidsregel met de landelijke voorwaarden waaronder zorgaanbieders en 
verzekeraars kunnen afwijken van de reguliere bekostiging.

• Experiment prestatie
Onder deze prestatie is het mogelijk om (belonings)afspraken te maken over het 
belonen van uitkomsten en het stimuleren van vernieuwing.

• Beleidsregel innovatie
Doel: ruimte bieden aan het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de 
zorg. 

• Facultatieve prestatie
Met de facultatieve prestatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
afspraken maken over nieuwe prestaties.
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Stelling

‘De huidige declaratieregels bieden voldoende 
mogelijkheden om effectieve leefstijlinterventies te 
financieren uit de zorgverzekering.’
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Vragen over het zorginkoopbeleid van CZ kunt u mailen naar: 
zorginkoop.gli@cz.nl

Geert van Hoof


