
Gecombineerde leefstijlinterventie 
GLI - CooL

Het beste recept voor jouw gezondheid
 

Voel je fitter en energieker door samen te werken aan
een betere gezondheid!

 
Leefstijlcoach Corine Bruggers ondersteunt je graag bij het behalen van
gewichtsverlies en een gezondere leefstijl. Corine Bruggers is gecertificeerd
leefstijlcoach en aangesloten bij de beroepsvereniging.

Individueel en in workshops aan de slag met o.a. voeding, beweging , stress, slaap,
ontspanning en jouw mindset

Informeer bij de huisarts of praktijkondersteuner of een gecombineerde
leefstijlinterventie voor jou geschikt is*

Kijk voor meer informatie en startdata op de website:
coachcorine.nl

*Wie kan meedoen:
> Je bent ouder dan 18 jaar
> Je hebt ernstig overgewicht óf
overgewicht en (een hoog risico op)
een chronische aandoening
> Je wilt snel aan de slag!

VERGOED DOOR DEVERGOED DOOR DEVERGOED DOOR DE
ZORGVERZEKERAARZORGVERZEKERAARZORGVERZEKERAAR



Neem contact op met de huisarts of praktijkondersteuner en vraag naar een verwijzing voor het
leefstijlprogramma CooL bij Coach Corine Bruggers. De verwijzing kan digitaal via Portavita of
schriftelijk. Na aanmelding neemt Corine binnen enkele dagen contact met je op voor een eerste
afspraak.

Een Gecombineerde leefstijlinterventie is een leefstijlprogramma waarin o.a. aandacht wordt besteed
aan voeding, beweging, stress, slaap, ontspanning, timemanagement en jouw persoonlijke doelen. 
Het doel is een gezondere leefstijl en gewichtsverlies. Het leefstijlprogramma dat wordt aangeboden
heet Coaching op Leefstijl (CooL).

Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?  
Wat wil ik graag anders? 
Hoe kan ik dat bereiken?
Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen? 

CooL is een in totaal 2 jaar durend groepsprogramma dat bestaat uit individuele gesprekken en
workshops. Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door leefstijlcoach Corine. Bij
deelname aan CooL bepaal je samen met de leefstijlcoach jouw persoonlijke doelen. Hier ga je in
jouw eigen tempo en op jouw eigen manier mee aan de slag. Jij hebt zelf de regie. 
De vragen die daarbij aan bod komen zijn:  

Zo werk je stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij je past. Leefstijlcoach Corine motiveert
en ondersteunt je hierbij.

Waar en  wanneer

Het leefstijlprogramma GLI - CooL wordt door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering
geheel vergoed en gaat niet ten koste van jouw eigen risico. 

 De workshops vinden plaats in of dichtbij de wijk Amersfoort-Vathorst. De individuele gesprekken zijn
op locatie, telefonisch of online. Kijk op coachcorine.nl of informeer bij de huisarts of
praktijkondersteuner voor beschikbare data. 
Leefstijlcoach Corine is te bereiken via info@coachcorine.nl of 06-82057638.

Aanmelden

 Wat is CooL

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Vergoeding

Leefstijlcoach 
Corine Bruggers

uitvoerder van de programma's 


