
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) heeft drie leefstijlprogramma´s 

erkend: SLIMMER, CooL en de Beweegkuur. 

Deze GLI’s komen, als onderdeel van het 

Nationale Preventieakkoord van de 

Rijksoverheid, sinds 1 januari 2019 in 

aanmerking voor vergoeding vanuit de 

basisverzekering. Criteria om aan een GLI deel 

te kunnen nemen zijn een BMI van 30 of hoger 

of een BMI van 25-30 plus (matig) verhoogd 

risico op cardiovasculaire aandoeningen, 

diabetes type 2, artrose of slaapapneu. In de 

programma’s is veel aandacht voor de 

leefstijlfactoren voeding, beweging, stress en 

slaap. Elke methode heeft haar eigen opzet 

met groepsbijeenkomsten en individuele 

begeleidingsgesprekken. Alle interventies 

duren twee jaar. 
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Josien ter Beek, MSc., is projectleider van het 
programma SLIMMER dat ontwikkeld is door  
Wageningen University & Research en GGD Noord- 
en Oost-Gelderland. De wetenschappelijke basis 
ervoor werd al gelegd in 1999. Daarna is het  
programma aangepast en is een vertaalslag gemaakt 
om aan de criteria voor Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) te voldoen. 

Opstartproblemen en kinderziektes
Het RIVM rapporteerde afgelopen november dat in 
2019 bijna 1.400 mensen met één van de drie GLI's 
zijn gestart. Ter Beek: “Die cijfers vragen om verdui-
delijking. Ik schat dat er alleen al zo’n 600 deel- 
nemers met SLIMMER gestart zijn, terwijl dit er 
volgens de rapportage van het RIVM slechts 24 zijn. 
Het onderzoek heeft als peildatum 31 oktober 2019 
en telt alleen de interventies mee die gedeclareerd 
zijn. SLIMMER wordt ingekocht door zorggroepen 
en die hebben nog lang niet allemaal gedeclareerd. 
De GLI heeft te maken gehad met opstartproblemen, 
zoals onduidelijkheid in de informatievoorziening 
naar de huisartsen. De uitvoerende zorgprofessio-
nals hebben veel energie, tijd en geld geïnvesteerd 
om de kinderziektes eruit te halen en daar heb ik 
veel bewondering voor. Inmiddels zijn veel hobbels 
weggenomen.”
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Geen afvalprogramma
Volgens Ter Beek is het bij alle GLI’s heel belangrijk dat de 
deelnemers bewust en gemotiveerd starten, met realistische 
verwachtingen. “De GLI is nadrukkelijk geen afvalprogramma. 
We streven naar duurzame gedragsverandering waarin gewichts-
reductie wel een belangrijke plaats inneemt; het streven is om 
gemiddeld 5% af te vallen.”

Elk programma heeft zijn eigen accent  
en kracht
“SLIMMER is een multidisciplinair programma, waarbij gebruik-
gemaakt wordt van de expertise van in elk geval een diëtist en een 
hbo-bewegingstherapeut. Bij CooL verzorgt de leefstijlcoach alle 
bijeenkomsten. Dat is dus een monodisciplinair programma.  
De BeweegKuur maakt veel gebruik van mbo-geschoolde beweeg-
kuur-instructeurs, die de deelnemers begeleiden naar lokaal 
sport- en beweegaanbod. Volgens behandelteams hebben veel 
deelnemers aan SLIMMER een chronische ziekte, soms ook 
morbide obesitas (BMI van 40 of hoger), en zijn het vaak kwets-
bare mensen met multifactoriële problematiek. Dat het SLIM-
MER-programma met diëtisten werkt, kan een voordeel zijn, 
bijvoorbeeld bij diabetes. Een diëtist heeft namelijk meer diep-
gaande kennis over diëten dan een ‘algemene’ leefstijlcoach.  
Nog niet alle professionals bij SLIMMER hebben de specialisatie 
Leefstijlcoach gevolgd, maar dat zal de komende tijd veranderen.”

Resultaten
“Het RIVM verzamelt de landelijke gegevens over de resultaten 
van de verschillende programma’s. Het is nu echter nog te vroeg 
om deze resultaten te delen. We horen wel veel positieve geluiden 
van deelnemers en begeleiders, zien dat er tijdens de bijeenkom-
sten echt sprake is van groepsbuilding en dat het gebruik van 
medicatie daalt. De gezondheidsprofessionals ervaren dat hun 
vakgebied breder en hun netwerk groter wordt. We zijn dus op de 
goede weg met deze GLI. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 
heeft toegezegd dat zijn ministerie volledig achter de implemen-
tatie van SLIMMER in het zorgaanbod staat.” 
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