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Informatiebijeenkomst

opleiders 
leefstijlcoaches
MEIJKE VAN HERWIJNEN

HELEEN DE RIJKE

ANITA GEIJTENBEEK

Programma
 Kennismaking 

 Visie van de BLCN op het vak van leefstijlcoach

 Toelichting GLI en opname in het basispakket

 Eisen aan de leefstijlcoach in dit kader

 Individuele accreditatie voor afgestudeerde 
leefstijlcoaches van (destijds) niet geaccrediteerde 
opleidingen

 Opleidingsaccreditatie: voorwaarden en procedure

De leefstijlcoach
 Positieve gezondheid als streven

 Verstand van leefstijl: dagelijkse keuzes die meer 
positieve gezondheid opleveren

 O.a. slaap, stress en ontspanning als belangrijke 
expertisegebieden

 (Zeer) vaardig in coachen: de deelnemer zijn eigen 
doelen en motivatie laten ontwikkelen, zijn eigen 
stappen laten zetten

Gecombineerde 
Leefstijlinterventie (GLI)
 Gebaseerd op Obesitasstandaard: groepsprogramma 

van 2 jaar gericht op voeding, bewegen en 
gedragsverandering

 CooL programma is bewezen effectieve GLI (Loket 
Gezond Leven RIVM). Waarschijnlijk ook: 
Beweegkuur en/of Slimmer

 Declaratie bij zorgverzekeraar vanaf jan. 2019 is zeer 
waarschijnlijk, mits programma bewezen effectief is 
én professional in register staat

 Voor CooL: register BLCN of 
diëtist/fysio/oefentherapeut met aantekening 
‘leefstijlcoaching’

Let op:
 Leefstijlcoaching an sich wordt niet vergoed

 Leefstijlcoach moet zich committeren aan CooL
programma voor borging kwaliteit 
(www.leefstijlinterventies.nl)

 Contractering zorgverzekeraar is noodzakelijk

 Leefstijlcoach is méér dan een GLI-aanbieder (andere 
thema’s zoals stress en energiegebrek, ook inzet bij 
werkgevers, gemeentes, particulieren)

 Tarieven/beschikkingen: http://www.blcn.nl/gecombineerde-
leefstijlinterventie-komt-in-het-basispakket/

3 competentiegebieden
1. Gezond leven, gezonde gewoontes
 Leefstijlanalyses uitvoeren, gewoontes in samenhang 

onderzoeken, fitheid in kaart brengen en daar advies 
over uitbrengen, rapporteren en evalueren

 Vakinhoud die leefstijlcoach onderscheidt van coach 
in het algemeen

 Aandachtspunten:
o Werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde visie
o Voldoende kennis over voeding, bewegen, slaap, 

stress/ontspanning en interactie tussen deze gebieden met als 
doel om cliënt te kunnen begeleiden bij het maken van keuzes 
op deze terreinen en het vinden van passende ondersteuning 
waar nodig

o Voldoende kennis en vaardigheden hebben om complete en 
verantwoorde intake te doen gericht op positieve gezondheid 
(incl. inzet van relevante testen en vragenlijsten)
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3 competentiegebieden
2. Coaching

 Knelpunten helpen verhelderen, overzicht bieden, 
motivatie helpen opbouwen, cliënt tot actie laten 
komen, rapporteren, reflecteren.

 Vakinhoud die leefstijlcoach onderscheidt van 
leefstijladviseurs en specialisten

 Aandachtspunten:
o Doelen van cliënt continu centraal kunnen houden

o Systematisch werken o.b.v. wetenschappelijk onderbouwde 
methodes en technieken

o Inzicht hebben in gedragstheorieën en coachingsinterventies
die cliënt helpen meer grip te krijgen op zijn gewoontes

3 competentiegebieden
3. Professioneel functioneren

 Gericht werken aan zelfontwikkeling.

 Tonen en borgen van professionaliteit en 
betrouwbaarheid van de leefstijlcoach

 Aandachtspunten:

o Kennen van professionele grenzen

o Bewustzijn van eigen oordelen en vermogen dat los te laten bij 
de begeleiding van cliënten

o Vervullen van een voorbeeldfunctie bij leefstijl en gedrag

Individuele accreditatie
 3-voudige toetsing voor toelating tot BLCN

o Theorietoets (mc en casus)

o Coachingsassessment m.b.v. video en gesprek

o Assessment reflectie m.b.v. verslag en gesprek

 Vereist: (willekeurig) hbo- of wo-diploma

 Niet nodig voor degenen die afgestudeerd zijn aan 
opleiding die ten tijde van studie geaccrediteerd was

 Optie voor degenen die afgestudeerd zijn vóór 
opleiding geaccrediteerd werd

Opleidingsaccreditatie: 
voorwaarden

Basis 1 Basis 2 Basis 3

NVAO/CROHO SNRO + CRKBO CPION +CRKBO

 Verschil in zwaarte van voor-accreditatie, echter: alle 

drie voldoende voor toetsing niveau en 

professionaliteit opleider.

 Accreditatie BLCN is gericht op opleidingsinhoud, 

oftewel vertaling van het beroepsprofiel van de 

leefstijlcoach naar een opleidingscurriculum

Procedure:
 Servicedocument beschikbaar

 Beoordeling of kerntaken, werkprocessen, kennis en 
vaardigheden uit beroepsprofiel op voldoende niveau 
zijn opgenomen in opleidingscurriculum en examens

 Tevens of visie in lijn is met beroepsprofiel en 
gedragscode BLCN

 € 3.900,- excl. BTW, na positieve beoordeling 3 jaar 
geldig (aanvangsperiode i.v.m. jong beroep)

 Tussentijds bezoek aan opleiding mogelijk 
(steekproef/check)

Beoordeling:
 Beoordeling binnen 4 weken door (minimaal) 2 

assessoren zonder binding met opleiding/opleider

 Geen positieve beoordeling:

o Evt. bezwaar (geen nieuwe documenten aanleveren)

o Evt. hertoetsingsonderzoek op onvoldoende punten (€ 1.500 
excl. BTW)

 Tijdens beoordelingsproces op website al te zien dat 
opleiding voor accreditatie is ingediend


