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Beste aanstaande Cool deelnemer,       

 

Leuk dat je je hebt aangemeld voor het Leefstijl programma Cool. Voordat we kunnen starten 

moeten er een aantal dingen geregeld worden, zodat de declaratie van het programma bij jouw 

zorgverzekeraar ook goed gaat verlopen. 

Om aan het Cool programma mee te kunnen doen heb je een recente  verwijsbrief voor de 

Gecombineerde Leefstijl Interventie, afgekort de GLI nodig. Deze kan uitgeschreven en ondertekend 

worden door je huisarts of de praktijkondersteuner van je huisarts (POH). Op de verwijzing moeten in 

ieder geval de onderstaande gegevens staan van jouw als patiënt:  

Naam 

M/V  

BSN 

Volledig adres 

Geboortedatum 

Telefoonnummer en  Emailadres 

Naam van je zorgverzekeraar en je relatienummer 

Van de verwijzer zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 

Naam huisartspraktijk of praktijkondersteuner  

Adres van de praktijk 

AGB code (huis)arts 

Handtekening van de verwijzer 

Datum ondertekening verwijzing 

Telefoonnummer van de praktijk  

Eventueel emailadres van de praktijk 

Op de verwijzing moet vermeld worden dat je verwezen wordt voor de Gecombineerde Leefstijl 

Interventie en/of het CooL-programma. Verder moet jouw BMI vermeld worden.  Als je BMI hoger is 

dan 30 kom je direct in aanmerking voor vergoeding van je zorgverzekeraar. Als je BMI tussen de 25 

en 30 is moet er óók sprake zijn van één (of meerdere ) van de volgende comorbiditeiten: 

- (verhoogd risico op) Hart en -vaat problematiek 

- Diabetes mellitus type 2 

- Artrose 

- Apneu 

Als je de verwijzing op papier hebt gekregen,  neem je die mee naar onze eerste afspraak.  

Je kunt ook vragen of je huisarts/POHer de verwijzing via het Zorgdomein naar mij verstuurd. Je 

huisarts kan mij vinden onder Aanvullende zorg – Leefstijl - Kriskracht Leefstijlcoaching Haarlem. En 

dan kiezen voor Intake Cool. Dan is de overdracht van jouw persoonsgegevens ook direct digitaal en 

goed beveiligd. 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag, het is voor mij ook nog zoeken hoe dit 

gemakkelijk en goed gaat werken. Cool is nog volop in ontwikkeling!    

Groet, Krista 


