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Verwijzen naar GLI   
Basis en plus  

 
 

Inclusiecriteria:  
 
GLI basis 

· Matig en sterk verhoogd gezondheidsgerelateerd risico (GGR). 

· Voldoende motivatie. 

· Vergoeding 100% vanuit basis zorg zonder eigen risico. 

· Verwijzing via VIP live of zorgdomein naar Gezond in Drenthe. 

· Uitvoer: GLI teams in Drenthe (leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut). 
 
 

GLI plus 

· Extreem verhoogd gezondheidsgerelateerd risico (GGR). 

· Vergoeding: basis verzekering, deels ten laste van eigen risico. 

· Verwijzing zorgdomein naar Gezond in Drenthe. 

· Uitvoer GLI plus: CLEZ team (leefstijlcoach, diëtist, psycholoog, fysiotherapeut). 

Locaties: Assen en Hoogeveen. In Q1 2023 ook in Emmen.  
 
 

 
BMI Geen verhoogd risico 

op 
(sterfte aan) HVZ of 
DM2 

Verhoogd risico op (sterfte 
aan) HVZ 
of DM2 door risicofactoren* 

Comorbiditeiten** 

    > 25 en < 30 Lichtverhoogd Matig verhoogd Matig verhoogd 

> 30 en < 35 Matigverhoogd Matig verhoogd Sterk verhoogd 

> 35 en < 40 Sterk verhoogd Sterk verhoogd Extreem verhoogd 

> 40 Extreem verhoogd Extreem verhoogd Extreem verhoogd 

 
*Hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose, 
slaapapneu. 

GLI – Basis programma 
Als huisarts  selecteer je patiënten op basis van de inclusiecriteria en de getoonde 
motivatie voor de GLI. Je verwijst door voor de GLI – Basis via VIPLive naar “Gezond in 
Drenthe – GLI”.  Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de verschillende GLI – 
Basis  programma`s of download  de uitleg over de GLI voor patiënten. Zie hier de 
beschrijving van het verwijsproces in VIPLive. 

 

 

Datum 

26-1-2023 

 

 

 

https://www.gezondindrenthe.nl/wp-content/uploads/2023/01/GLI-programma-Gezond-in-Drenthe-vergelijk-Overzicht.pdf
https://www.gezondindrenthe.nl/wp-content/uploads/2023/01/Doe-je-ook-mee-met-gezonder-leven-en-aandacht-voor-gewicht-def.pdf
https://www.gezondindrenthe.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flowchart-verwijzen-GLI-via-VIPLive-of-Zorgdomein-jan-2023.pdf
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De leefstijlcoach van het lokale team houdt dan een intakegesprek om te beoordelen of de 
GLI een geschikt programma is voor deze patiënt. Als dit het geval is, kan de patiënt 
deelnemen aan het 2-jarige GLI programma.  

GLI-Plus  

 
Huisartsen kunnen voortaan rechtstreeks naar Gezond in Drenthe voor GLI plus 

verwijzen.  (Verwijzing via Zorgdomein naar internist van het WZA voor GLI -plus is dus niet 

meer nodig!) . Zie hier de uitgebreide beschrijving :  

 

Verwijs je naar het WZA voor de GLI-plus: lees hier de transmurale werkafspraak. 

 
Bloedprikken kan van toegevoegde waarde zijn. Advies bloedonderzoek: HbA1c of 
nuchtere glucose, lipiden, nierfunctie, leverfunctie, vitamine D, TSH en cortisol en bij 
verdenking hypogonadisme testosteron bij mannen. 
 

Consulteren interne geneeskunde 
Verwijzing naar de internist(-endocrinoloog) in het WZA, is alleen nodig voor patiënten 
waarbij het vermoeden bestaat van een onderliggende somatische oorzaak zoals 
endocriene aandoeningen, of monogenetische/syndromale vormen van obesitas (zie 
tabel). J e  k a n  de internisten van het WZA Ziekenhuis hierover consulteren; dit kan ook 
met een meekijkconsult via VIPLive. 
 

 
 

 

 

https://www.gezondindrenthe.nl/wp-content/uploads/2023/01/Instructie-Verwijzen_GLI-plus-GID.pdf
https://www.wza.nl/media/89156/twa-gli-gecombineerde-leefstijl-interventie.pdf

