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Welkom

Beste zorgverlener,

We worden steeds ouder en dat is fijn. Tegelijkertijd wordt onze tijd 
in gezonde levensjaren steeds korter. We hebben vaker en eerder te 
maken met één of meerdere chronische aandoeningen. Veel van deze 
aandoeningen hebben met onze leefstijl te maken. Het goede nieuws is 
dat je hier zelf invloed op uit kan oefenen. Bijvoorbeeld door gezond te 
eten, voldoende te bewegen, goed te slapen en dagelijks te ontspannen. 

Regelmatig horen we van zorgverleners dat er tijdens het consult te 
weinig tijd is om patiënten de begeleiding te bieden die noodzakelijk 
is bij een leefstijlverandering. Gelukkig zijn er anno 2020 een aantal 
verschillende leefstijlprogramma’s en behandelingen met als doel mensen 
te ondersteunen bij een gezonder leven. Allemaal met eigen doelen 
en voorwaarden en aan veranderingen onderhevig. Dat is soms best 
verwarrend. Het kan zijn dat jij als zorgverlener door de vele programma’s 
niet goed weet welke interventie voor jouw patiënt geschikt is. De leefstijl-
wijzer is een initiatief van Voeding Leeft en is ontwikkeld voor en door 
praktijkondersteuners en huisartsen, met als doel de juiste zorg voor de 
juiste patiënt op de juiste plek aan te kunnen bieden. 

Samen kunnen we meer patiënten op  
weg helpen naar een gezonder leven.





Hoe gebruik je de leefstijlwijzer?

De leefstijlwijzer is bedoeld als hulpmiddel om in te zetten tijdens het 
leefstijlgesprek. Je kunt de wijzer gebruiken tijdens een consult met een 
patiënt met overgewicht en/of diabetes type 2. Het volgende stappenplan 
is gemaakt zodat het leefstijlgesprek in slechts 5 minuten gevoerd kan 
worden en de patiënt naar huis gaat met een advies voor vervolgstappen. 

Vraag altijd eerst toestemming aan de patiënt om het onderwerp leefstijl 
te bespreken. Onthoud: ‘nee is nee’. Ga het gesprek open en zonder oor-
deel in en wijs niet met een beschuldigende vinger op ongezond gedrag.
Indien je toestemming hebt gekregen, kun je de volgende vragen stellen 
om de huidige situatie in kaart te brengen

•  Kun je vertellen wat je op dit moment doet aan je leefstijl? 
•  Kun je aangeven wat jij op dit moment van jouw leefstijl vindt?
•  Wat zou er veranderen als je met je leefstijl aan de slag gaat?

Geef aan dat mensen zelf invloed hebben op hun leefstijl. Leefstijl gaat over 
voeding, beweging, ontspanning, slaap en zingeving. Leefstijlverbeteringen 
dragen vaak bij aan een hogere kwaliteit van leven. Soms is er minder of 
zelfs geen medicatie meer nodig, terwijl patiënten zich vitaler voelen.

Vervolgens stel je vragen waarbij je de patiënt zelf laat nadenken over 
waarom hij/zij bepaald gedrag wil veranderen. Vraag de motivatie uit door 
vragen te stellen als: ‘hoe gemotiveerd ben je op een schaal van 0-10 om 
aan de slag te gaan met je leefstijl?’.

Pak nu de leefstijlwijzer erbij en bespreek welke ondersteuning of inter-
ventie het best past bij de doelen en de motivatie van de patiënt. Kijk ook 
samen wat de patiënt zelf kan doen en welke mogelijkheden er binnen 
de praktijk zijn, bijvoorbeeld bij de diëtist. Ga op zoek naar de juiste zorg 
voor de juiste patiënt. Je kunt informatiemateriaal meegeven, de patiënt 2 
à 3 interventies via internet laten bekijken of direct doorverwijzen naar de 
meest geschikte optie.

Veel succes!

TIP 
Wil je meer lezen over 
hoe je patiënten kunt 

gidsen naar gezond ge-
drag? Lees verder in het 
boek ‘Motiveren kun je 

leren’ van Pauline Dekker 
& Wanda de Kanter.





RIVM

Legenda

 
1 beschikbaar voor iedereen 
2 voor mensen met overgewicht  
3 voor mensen met diabetes type 2

RIVM  Erkend door het RIVM Loket Gezond Leven
NB      Niet bekend / niet getoetst

Toelichting 

Bovenaan iedere pagina staat voor wie de interventie geschikt is.  
De balk op deze pagina is lichtgeel, dat betekent dat de interventie  
geschikt is voor iedereen. Daarnaast zie je RIVM staan in het grijs,  
dat betekent dat het RIVM de interventie erkend heeft.

1 2 3

RIVM NB

TIP 
Door het ringsysteem 
kun je de leefstijlwijzer 
zo maken dat alleen de 
interventies die in jouw 
praktijk/regio worden 

aangeboden te  
zien zijn! 





NB

De diëtist
De diëtist is specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie 
tot (preventie van) ziekte en gezondheid. Het handelen van de diëtist is 
afgestemd op de unieke situatie van de patiënt. Een diëtist analyseert 
voedings- en beweeggewoonten en kan aan de hand daarvan gericht 
advies geven en mensen begeleiden naar een gezondere leefstijl. 

Aangeboden door: Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

Voor wie is de diëtist geschikt?
Voor iedereen die wat wil veranderen aan zijn/haar eetgewoonten. Zowel 
bij ziekte als gezondheid.

Wat houdt behandeling van een diëtist in?
•  Doorgaans individueel traject met één-op-één consulten.
•  De diëtist geeft advies over voeding tijdens ziekte, bij overgewicht of 

andere klachten. 
•  Er wordt rekening gehouden met de leefomstandigheden, voedings-

voorkeuren, klachten, leeftijd en gewicht van de patiënt.
•  De duur van het behandeltraject is afhankelijk van de klachten en de 

voortgang. 

Onderzoeksresultaten na twee jaar (n=1634)
•  Mensen die gebruik maken van de diëtist verliezen gemiddeld  

-1,17 BMI punt (±3 kg).
•  Dit gewicht beklijft bij de helft van de mensen na 3 jaar.

Kosten
•  Dieetadvies wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle 

zorgverzekeraars. Sommige aanvullende verzekeringen dekken meer, dit 
is afhankelijk van de polis van de patiënt.

•  Het eigen risico wordt niet gebruikt indien de vergoeding plaatsvindt via 
de ketenzorg.

Meer informatie?
www.nvdietist.nl

Verwijs de patiënt 
naar een diëtist bij 

jou in de buurt indien 
individueel voedings-

advies gewenst is. 





NB

Samen Gezond
Samen Gezond is een website en App die gezonde keuze beloont. 
Het platform helpt inzicht te krijgen in je eigen gezondheid en om je 
gezondheid te verbeteren. Het platform past zich aan jouw persoonlijke 
situatie en wensen aan. Zo werk je samen op een leuke manier aan jouw 
gezondheid en versterk je je leefkracht.

Aangeboden door: Menzis

Voor wie is Samen Gezond geschikt?
•  Voor iedereen die een steuntje in de rug wil om te leren wat hij/zij kan 

doen om zich fitter te voelen.

Wat houdt het gebruik van Samen Gezond in?
• De gebruiker bepaalt zelf de mate van actieve deelname.
• De gebruiker kan gebruik maken van coaching via mail, het opstellen van 
weekdoelen en het tracken van acitiviteiten.
• De gebruiker verdient SamenGezond-punten bij gezond gedrag. Deze 
kunnen worden ingewisseld in de webshop voor (korting op) leuke pro-
ducten of uitjes.

Onderzoeksresultaten
• Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Samen Gezond.

Kosten
• Gratis

Meer informatie?
www.samengezond.nl





RIVM

De Nationale Diabetes Challenge 
 
De Nationale Diabetes Challenge is een effectieve wandelinterventie  
waarbij samenwerking in de wijk wordt gestimuleerd om mensen laag-
drempelig in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. 

Aangeboden door: Bas van de Goor Foundation

Locatie
• Kijk op de website of er in jouw buurt gewandeld wordt.
 
Voor wie is de Nationale Diabetes Challenge geschikt?
•  Voor mensen met diabetes (maar iedereen die wil werken aan  

zijn/haar leefstijl is welkom).

Wat houdt deelname aan  
de Nationale Diabetes Challenge in?
•  De deelnemer wandelt 16-20 weken in groepsverband met ondersteu-

ning van lokale zorg-, sport- en/of welzijnsprofessionals. In de laatste 
week vindt een feestelijke finale plaats.

•  De wekelijkse wandeling vindt één keer per week plaats binnen de eigen 
wijk of woonplaats.

•  Deelnemers werken stapsgewijs naar een einddoel toe: het wandelen 
van 3, 5, 10, 15 of 20 km.

Onderzoeksresultaten (n=120)
•  Gemiddelde taille afname van 4 cm.
•  Daling in HbA1c en BMI.
•  57% van de deelnemers voelt zich gezonder.
•  62% van de deelnemers kan de diabetes beter managen.
•  Positief effect op lichamelijke en psychische gezondheid van  

deelnemer.

Kosten
•  Deelnemers betalen eenmalig een  

eigen bijdrage van €5,50 voor alle  
wandelingen en een toegangsticket  
tot het Nationale Diabetes  
Challenge festival.

Meer informatie
www.nationalediabeteschallenge.nl

Wil jij ook je locatie 
aanmelden voor de 
Nationale Diabetes 
Challenge? De een-

malige kosten hiervan 
zijn €242,-.





RIVM

Slimmer 
Slimmer is een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op het duur-
zaam verbeteren van de leefstijl van mensen met overgewicht of obesitas. 

Aangeboden door: GGD Noord en Oost Gelderland

Locatie
• Kijk op de website of Slimmer in jouw omgeving wordt aangeboden. 
 
Voor wie is Slimmer geschikt?
•  Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) in combinatie met een ver-

hoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.
• Volwassenen met obesitas (BMI 30-40).

Wat houdt deelname aan Slimmer in?
•  De deelnemer krijgt 2 jaar begeleiding van een diëtist, leefstijlcoach en 

fysiotherapeut/oefentherapeut.
•  De deelnemer bezoekt minimaal 3 en maximaal 6 keer een diëtist en 

krijgt daar advies om gezonder te gaan eten.
•  De deelnemer volgt wekelijks een groepsles gedurende 6 maanden bij 

de fysiotherapeut/oefentherapeut.
•  De deelnemer bezoekt de terugkommomenten met de leefstijlcoach in 

maand 9 en maand 12.
•  In het tweede jaar zijn 5 individuele terugkommomenten mogelijk. 

Onderzoeksresultaten na 18 maanden (n=316)
• Deelnemers verliezen gemiddeld 3 kg tijdens het programma.
•  Significante verbetering in mate van fysieke activiteit, voedingsinname 

en kwaliteit van leven.

Kosten
•  Sinds 1 januari 2019 is Slimmer opgenomen in de basisverzekering als 

gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deelnemers betalen geen eigen 
bijdragen en deelname komt niet ten laste van het eigen risico.

Deelnemerswaardering
•  8,2

Meer informatie
www.nogslimmer.nl

Let op:  
een verwijzing  
van de huisarts  

is nodig! 





RIVM

CooL
CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op het stapsge-
wijs aanpakken van het leefpatroon en het bereiken van een duurzame 
verandering in zowel motivatie als gedrag bij mensen met overgewicht 
en obesitas. CooL is een tweejarig programma.

Aangeboden door: Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Locatie
• Kijk op de website of CooL in jouw omgeving wordt aangeboden. 

Voor wie is CooL geschikt?
•  Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) in combinatie met een ver-

hoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.
•  Volwassenen met obesitas (BMI 30-40).

Wat houdt deelname aan CooL in?
•  Deelnemers komen gedurende 7 maanden naar 4 individuele en 8 

groepsbijeenkomsten.
•  Daar worden zij door een leefstijlcoach ondersteund om het gedrag te 

veranderen.

Onderzoeksresultaten na twee jaar (n=292)
•  Deelnemers rapporteren na het CooL programma meer te bewegen, 

minder te zitten en gezonder te eten.
•  De intrinsieke motivatie ten aanzien van gezonder  

voedings- en beweeggedrag is versterkt.
•  De kwaliteit van leven is significant toegenomen.
•  Gewichtsverlies na 24 maanden -1,4 kg.

Deelnemerswaardering
•  8,6

Kosten
Sinds 1 januari 2019 is CooL opgenomen  
in de basisverzekering als gecombineerde  
leefstijlinterventie (GLI). Deelnemers betalen  
geen eigen bijdrage en kosten komen niet  
ten laste van het eigen risico.

Meer informatie
www.leefstijlinterventies.nl

Let op:  
een verwijzing  
van de huisarts  

is nodig! 





RIVM

Beweegkuur
De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op 
het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig 
gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staat een com-
binatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Aangeboden door: Huis van Beweging

Locatie
• Kijk op de website of de Beweegkuur in jouw omgeving wordt aangeboden. 

Voor wie is de Beweegkuur geschikt?
•  Mensen met een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico met een 

inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn hun gedrag te veranderen.
•  Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en obesitas (BMI 30-40). 

Wat houdt deelname aan Beweegkuur in?
•  Deelnemers gaan 12 keer gedurende 2 jaar naar de leefstijlcoach.
•  Deelnemers maken een individueel beweegplan en wonen twee keer 

een groepsbijeenkomst met een fysiotherapeut/beweegprofessional bij.
•  Deelnemers maken een individueel voedingsplan en wonen zes keer 

een groepsbijeenkomst met een diëtist/voedingsprofessional bij.

Onderzoeksresultaten na twee jaar (n=129)
•  Beweeggedrag significant verbeterd.
•  Deelnemers zijn gemiddeld -2 kg afgevallen.

Kosten
•  Sinds 1 januari 2019 is de Beweegkuur opgenomen in de basisverze-

kering als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deelnemers betalen 
geen eigen bijdrage en deelname komt niet ten laste van het eigen 
risico.

Deelnemers waardering
•  7,4

Meer informatie
www.beweegkuur.nl

Let op:  
een verwijzing  
van de huisarts  

is nodig! 





RIVM

Keer Diabetes2 Om
Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling gericht op het omkeren  
van diabetes type 2. Deelnemers zetten voeding, beweging, slaap en  
ontspanning in als medicijn. 

Aangeboden door: Stichting Voeding Leeft 

Locatie
•  Keer Diabetes2 Om vindt plaats op verschillende locaties verspreid over 

heel Nederland. Deelnemers kunnen meedoen op een locatie naar keuze.

Voor wie is Keer Diabetes2 Om geschikt?
•  Mensen jonger dan 80 jaar.
•  Mensen met diabetes type 2 die hiervoor medicatie gebruiken.
•  Mensen met overgewicht (BMI>25) en/of een vergrote buikomvang.
•  Mensen met voldoende motivatie om hun diabetes type 2 om te keren.

Wat houdt deelname aan Keer Diabetes2 Om in?
•  Groepsprogramma (20 deelnemers per groep) gericht op het omkeren 

van diabetes type 2.
•  Combinatie van 5 programmadagen en online begeleiding. 
•  Begeleiding door vast team van verpleegkundige, diëtist, coach en  

programmacoördinator.
•  Het twee-jarig programma bestaat uit een intensief deel van 6 maanden, 

gevolgd door een 18 maanden durend inspiratietraject.

Onderzoeksresultaten na twee jaar (n=234)
•   Keer Diabetes2 Om werkt bij 9 op de 10 deelnemers met insulineresistentie.
•   28% gebruikt geen diabetesmedicatie meer.
•   71% kan stoppen met insuline en SU-derivaten.
•   Deelnemers vallen gemiddeld 7 kg af. 
•   Mensen die deel hebben genomen aan Keer Diabetes2 Om ervaren  

meer energie, gebruiken minder medicatie, slapen beter, ervaren meer 
rust en hebben meer grip op hun leven.

Kosten
•  Zorgverzekeraars VGZ, Menzis, Univé, IZA, Bewuzt,  

IZZ, ZorgZaam, UMC, Zekur, Promovendum,  
National Academic, Besured, Hema, Anderzorg,  
Eucare, DSW, inTwente en Stad Holland vergoeden  
het programma bijna volledig. Deelnemers betalen  
een eigen bijdrage (afhankelijke van hun financiële  
situatie) tussen de €20,- en €295,-. 

Deelnemers  
waardering
• 8,8

Meer  
informatie
www.keerdiabetesom.nl

Nu ook 
online te 
volgen
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