
Per 01 januari 2019 maakt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit van de basisverzekering. Voor-
waarde die het Zorginstituut stelt aan zorgverleners om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GL) monodis-
ciplinair te kunnen bieden, is dat zij minimaal voldoen aan de competenties van de hbo- leefstijlcoach. 

Competenties 
De NVD wil graag weten of diëtisten beschikken over de competenties van de hbo-leefstijlcoach. Daarom heeft een 
commissie van onderwijskundigen, in opdracht van de NVD, een vergelijking gemaakt tussen het competentieprofiel 
hbo leefstijlcoach (versie 18 maart 2016) en het Landelijk Opleidingsprofiel opleidingen Voeding en Diëtetiek (LOP, 
2015), de Body of Knowledge and Skills (BOKS) en Beroepscode en gedragsregels Diëtist en Wet BIG artikel 34, 
besluit diëtist.   

De vergelijking laat zien op welke competenties diëtisten moeten worden bijgeschoold om te voldoen aan de compe-
tenties van de hbo-leefstijlcoach. Het rapport dat de vergelijking beschrijft vindt u hier. In het rapport is een specifieke 
vergelijking van de competenties weergegeven. Tevens is de vergelijking in toetsing weergegeven. Eén van de con-
clusies van het  rapport is dat diëtisten voldoen aan de competenties van de hbo-leefstijlcoach. Twee punten verdie-
nen de aandacht: het opstellen van een beweegplan en het omgaan met slaap- en ontspanningspatronen.  

Dit laat zich vertalen in de volgende aanvullende competentie eisen:
▪ advies en toeleiden naar structurele aanpak beweging
▪ advies en begeleiding bij ontspanning, met name slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl

Borging en transparantie
Diëtisten staan geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dit register kent een systeem 
van periodieke herregistratie per 5 jaar. De kwaliteitscriteria bevatten eisen aan werkervaring, deskundigheidsbevor-
dering d.m.v. geaccrediteerde bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering d.m.v. andere activiteiten zoals intervi-
sie en persoonlijk ontwikkeltraject. Patiënten en zorgverzekeraars kunnen dit openbare register raadplegen.

Met verzekeraars is overeenstemming bereikt dat diëtisten, die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Parame-
dici (KP) in aanmerking komen om de GLI als leefstijlcoach aan te bieden en declareren. Er zijn twee voorwaarden:

1. Voldoen aan de competenties én een coachende grondhouding hebben, wat zichtbaar is gemaakt d.m.v. de
kwalificatie ‘leefstijlcoaching’ (verder: LC)  in het KP.

2. Herkenbaar zijn in de database van VEKTIS AGB.

Ad 1. Kwalificatie 
De NVD heeft gemeend, om in aanvulling op de vereiste competenties, ook criteria op te stellen m.b.t. ervaring met 
de doelgroep en contacten met het gemeentelijk domein. De kwalificatie doet daarmee recht aan de verbijzondering 
diëtist-leefstijlcoach en beperkt zich tot hen die daadwerkelijk als diëtist-leefstijlcoach (gaan) werken. 
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https://www.blcn.nl/wp-content/uploads/2016/04/Het-profiel-van-de-hbo-leefstijlcoach-versie-1.0.pdf
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/052/original/Voeding_en_dietetiek.lop.2016.pdf?1460106567
https://www.nvdietist.nl/images/Wetgeving/Opleidingsprofiel/NTVoedingendietetiek_1_januari_2011_v5_A5.pdf
https://www.nvdietist.nl/images/Regelgeving_en_kwaliteit/Beroepscode_2015.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2011-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2011-08-01
https://www.nvdietist.nl/images/Afbeeldingen/Vergelijking_profielen_Leefstijlcoach_en_Di%C3%ABtist_-_voor_NVD_002.pdf


Hiermee wordt de set aan eisen voor de aantekening ´leefstijlcoaching´ in het KP als volgt: 
▪ Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici
▪ Affiniteit hebben met de doelgroep
▪ Bekend zijn met groepsinterventies
▪ Coachende grondhouding hebben
▪ Actuele kennis hebben over BRAVO-aspecten en slapen; met specifieke aandacht voor

- advies en toeleiden naar structurele aanpak van beweging
- advies en begeleiding bij ontspanning, met name slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl

▪ Contacten met het gemeentelijk/sociaal domein, zoals buurtsportcoaches

Het behalen van de kwalificatie ‘leefstijlcoaching’ loopt via het Kwaliteitsregister Paramedici. Diëtisten kunnen d.m.v. 
het indienen van een persoonlijk portfolio aantonen dat zij voldoen aan alle bovengenoemde eisen. Het portfolio wordt 
getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie. De kwalificatie is geldig voor vijf jaar, daarna dient herregistratie 
plaats te vinden. 

Ad 2. VEKTIS AGB
Wanneer een diëtist over de aantekening ‘leefstijlcoaching’(LC) in het Kwaliteitsregister Paramedici beschikt, kan dit 
worden vermeld in de VEKTIS AGB database.
Een overzicht van de gekwalificeerde diëtisten is te vinden in de AGB webzoeker, onder zorgsoort 24-diëtisten, diëtist 
leefstijlcoach.

Toetsing en herregistratie
Procedure 
De procedure verloopt conform de afspraken voor registratie en herregistratie binnen het Kwaliteitsregister 
Paramedici. Toetsing verloopt via een aanvraagformulier.
De diëtist dient haar/zijn ingevulde aanvraagformulier in, met daarbij een bewijs van inschrijving bij het KP. De 
ingediende stukken  worden beoordeeld door een toetsingscommissie. Indien het formulier niet compleet is ingevuld 
voldoet aan de gestelde eisen wordt deze niet door de toetsingscommissie in behandeling genomen.
Als het portfolio is goedgekeurd, ontvangt de diëtist hierover bericht en wordt de aantekening LC in het KP geplaatst. 
Ook wordt vermeld hoe de vermelding in VEKTIS aangevraagd kan worden, zodat deze aantekening ook zichtbaar 
wordt bij de persoonlijke AGB code.
Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd dan krijgt de indiener hierover bericht met reden en advies voor een mogelijk  
vervolg.
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https://www.agbcode.nl/Webzoeker


Aanvraagformulier 
Voor de initiële registratie dient de diëtist in het aanvraagformulier aan te geven waarom zij/hij zich bekwaam acht 
om een GLI  aan te bieden als diëtist-leefstijlcoach en voldoet aan de bovengenoemde criteria. Het 
aanvraagformulier  moet onderbouwd worden met relevante ervaringsfeiten, geaccrediteerde bij- en nascholing, 
samenwerkingsafspraken e.d. Ook moet bewijsmateriaal worden toegevoegd van gevolgde scholingen en pdf(‘s) 
van het eigen KP dossier.

Het aanvraagformulier met bijlagen dient in ieder geval onderstaande gegevens te bevatten:
• Concrete afspraken over het uitvoeren van een Gecombineerde Leefstijlinterventie.
• KP-registratienummer en bewijs van kwaliteitsregistratie, met een overzicht van de gevolgde scholingen en 
andere vormen van deskundigheidsbevordering.
• Concrete beschrijving van ervaring met de doelgroep en met groepsinterventies.
• Geaccrediteerde scholing en ervaring met betrekking tot coaching en gedragsveranderingstechnieken.
•  Geaccrediteerde scholing en actuele kennis van BRAVO-aspecten en slapen; specifiek
- advies en toeleiden naar structurele aanpak van beweging
- advies en begeleiding bij ontspanning, zoals slaappatroon en ontspanning in relatie tot leefstijl
• Contacten met het gemeentelijk/sociaal domein, zoals buurtsportcoaches.

Herregistratie
Herregistratie vindt iedere 5 jaar plaats. De eisen voor herregistratie van de kwalificatie ‘leefstijlcoaching’ volgt 
analoog aan de eisen voor het ‘gewone’ KP register met daarbij de volgende uitgangspunten¹:
A. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO), m.b.v. multisource feedback instrument2
B. Werkervaring (minimaal 1600 uur cliëntgebonden werkzaamheden behaald in 36 mnd/ 5 jaar)
C. Deskundigheid bevorderende activiteiten (160 punten) welke is onderverdeeld in
C1 bij- en nascholing
C2 overige deskundigheid bevorderende activiteiten, waaronder intervisie
Er vindt een dossierbeoordeling plaats bij herregistratie om de kwaliteitseisen te kunnen toetsen.
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