Preventie
is ook onze
zorg
In een reeks informatiekaarten legt
de NZa via praktijkvoorbeelden uit
welke regels ruimte bieden voor
preventie-initiatieven in de zorg.
U leest nu onze tweede
informatiekaart.

Voorbeeld van preventie

Gecombineerde leefstijlinterventies
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een nieuwe zorgvorm
gericht op preventie. Het is een combinatie van behandelingen gericht
op:

gezondere voeding en eetgewoontes;

meer bewegen;

psychologische interventies ter ondersteuning van
gedragsverandering.
In 2009 heeft Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat GLI een
effectieve interventie is voor patiënten met overgewicht en obesitas.
Per 2014 is zorgverzekeraar CZ met een aantal zorggroepen via de
beleidsregel innovatie een GLI-experiment gestart onder de naam
‘Coaching op Leefstijl (CooL)’. In dit experiment leverden de
leefstijlcoaches in samenwerking met gemeentes de zorg in
verschillende groepsbijeenkomsten en individuele sessies. Het GLIexperiment is succesvol gebleken bij volwassenen doordat het
aantoonbaar de gezondheidstoestand van de deelnemer verbetert.
De leefstijl zelf (zoals meer bewegen) heeft een positief effect op de
gezondheid in het algemeen. Dit positieve effect zal verder en langer
doorwerken door de gezondheidswinst van het bijkomende
gewichtsverlies. Zo verschuiven mensen van de obesitasgroep naar de
overgewichtgroep, en mensen van de overgewichtgroep naar de
‘gezond gewicht’ groep. Daarmee vallen zij dan buiten de groep met
een hoog risico op gezondheidsklachten. Ook voor mensen die niet van
groep verschuiven treedt er gezondheidswinst op. Denk aan de afname
van ziekteverzuim en een toename van maatschappelijke participatie.

Vanaf 2019 is GLI verzekerde zorg voor patiënten met overgewicht en
obesitas. De huisarts bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor
GLI en verwijst door naar een functionaris die GLI kan bieden. Dit is
bijvoorbeeld een leefstijlcoach, maar kan ook een
samenwerkingsverband zijn tussen een fysiotherapeut en een
diëtist. Er zijn verschillende GLI-varianten mogelijk. Alleen
interventies die bewezen effectief zijn, worden vergoed.
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Wanneer is preventie ook zorg?
Goede zorg vraagt in specifieke situaties om extra inzet op preventie.
Geïndiceerde preventie kan mensen met een hoog risico op ziekte
voorkomen ziek te worden. Zorggerelateerde preventie kan mensen die
al ziek zijn helpen om (verdere) complicaties te voorkomen. Zorg die
wordt verleend gericht op een van beide vormen van preventie, valt
binnen het verzekerde pakket en kan daarom worden vergoed.
Zorgverleners kunnen hier bestaande betaaltitels voor gebruiken in hun
zorgsector. Indien nodig stelt de NZa nieuwe betaaltitels vast, zoals in
dit geval voor de GLI.
Welke regel geeft ruimte voor een GLI?
De experimenteerfase van het CooL-programma was mogelijk door de
Beleidsregel innovatie. Deze beleidsregel richt zich op kortdurende en
kleinschalige innovatieve zorgprestaties waarvoor binnen bestaande
andere regels (nog) geen ruimte is. Een randvoorwaarde is dat
minimaal één zorgaanbieder en één ziektekostenverzekeraar of Wlzuitvoerder betrokken zijn bij het experiment. Vervolgens heeft VWS de
NZa gevraagd om de benodigde regels op te stellen voor de prestatie
gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De prestatiebeschrijving van
GLI, de tariefsoort en tariefopbouw staan beschreven in de Beleidsregel
gecombineerde leefstijlinterventie.
Wat kan de NZa bieden?
De NZa faciliteerde het experimenteren met het CooL-programma.
Daarnaast heeft de NZa met betrokken veldpartijen (zorgverzekeraars,
zorgaanbieders, het Zorginstituut en VWS) gewerkt aan een goede en
generieke prestatiebeschrijving. Daarmee is GLI voor iedereen in
Nederland toegankelijk en kan de zorg gedeclareerd worden.
Hoe ziet GLI er in de toekomst uit?
De regels zijn nog niet toepasbaar op kinderen. Op dit moment vinden
er experimenten plaats gericht op de ketenaanpak van een gezonde
leefstijl voor kinderen. Aan de hand van de uitkomsten bekijkt het
Zorginstituut hoe de zorg voor kinderen met overgewicht er uit moet
zien. De NZa hoopt op korte termijn ook de regels voor kinderen op te
zetten.

