Informatiebrief

Coaching op Leefstijl (CooL)-programma

Geachte heer/mevrouw, Het CooL-programma is opgezet om u te begeleiden bij het veranderen
van dagelijkse leefgewoontes die invloed hebben op uw gewicht en gezondheid (bewegen, voeding,
slaap en stress). Het programma is erop gericht om gezonde gewoontes te versterken en minder
gezonde gewoontes te vervangen door gezondere alternatieven. Elke aanpassing in uw leefstijl kan al
gezondheidswinst opleveren.
Tijdens het Cool-programma krijgt u begeleiding van een leefstijlcoach. Deze coach is hier speciaal
voor opgeleid, heeft een hbo-achtergrond en is aangesloten bij het kwaliteitsregister. Het CooLprogramma is een bewezen effectief programma dat bestaat uit 2 onderdelen: het basisprogramma
en het onderhoudsprogramma. Het totale programma duurt 24 maanden, waarbij zowel het basisals het onderhoudsprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies. In de
groepsbijeenkomsten komen leefstijl gerelateerde thema’s aan de orde, waaronder voeding,
beweging, slaap, stress & ontspanning en gedragsverandering. In de individuele sessies is er ruimte
om meer op uw persoonlijke situatie in te gaan. U leert in het programma hoe u zichzelf gezonde
leefgewoontes kunt aanmeten en hoe u deze op een effectieve manier kunt integreren in uw
dagelijks leven. Hierdoor kunt u een verandering in leefstijl ook daadwerkelijk volhouden, met
blijvend resultaat.
WILT U MEEDOEN? U beslist zelf of u meedoet aan het CooL-programma. Wees u er daarbij van
bewust dat het een intensief programma is, dat alleen effectief zal zijn wanneer u zich daar volledig
voor inzet. Indien u al begeleiding krijgt van uw huisarts of praktijkondersteuner, kunnen deze
consulten - in overleg met uw huisarts- gewoon door blijven gaan. De leefstijlcoach is alleen
verantwoordelijk voor de begeleiding van het Cool-programma en niet voor taken die zijn
voorbehouden aan de huisarts of de praktijkondersteuner.
Indien u besluit deel te nemen aan het CooL-programma dan wordt u gevraagd om de akkoord- en
privacyverklaring op de volgende pagina te ondertekenen.
Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Meer informatie over het CooL-programma kunt
u vinden op www.leefstijlinterventies.nl. Ook kunt u met vragen terecht bij uw huisarts,
praktijkondersteuner of bij een leefstijlcoach in uw regio.
Lokale contactgegevens:
Marjan Alma- de Haan
Improve Lifestyle
Lytse Wei 39, Drogeham
www.improvelifestyle.nl
info@improvelifestyle.nl

Akkoordverklaring

CooL-programma:

WAT GEBEURT ER MET UW PERSOONSGEGEVENS? Uw gegevens uit het huisartsensysteem, uit de
resultaatmeting en uit het declaratiesysteem van uw zorgverzekeraar worden door uw huisarts of
praktijkondersteuner, uw leefstijlcoach, het Expertisecentrum Leefstijlinterventies en uw
zorgverzekeraar gebruikt volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze gegevens worden door de leefstijlcoach bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn (voor
een medisch dossier is dit 15 jaar) en volgens het privacyreglement zoals gehanteerd door uw
leefstijlcoach. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies bewaart uw gegevens anoniem. Dat wil
zeggen dat deze niet terug te herleiden zijn naar u als persoon. Deze geanonimiseerde gegevens
worden bewaard zolang als deze gegevens relevant zijn voor de onderbouwing en ondersteuning van
de kwaliteit van de interventie.
WAARVOOR GEEFT U AKKOORD MET HET ONDERTEKENEN VAN DIT DOCUMENT? Met ondertekening
van dit formulier geef ik toestemming voor het volgende (svp alle onderdelen aankruisen waarvoor u
toestemming geeft): o Ik geef toestemming aan de leefstijlcoach om de volgende gegevens van mij te
verzamelen: - NAW gegevens: naam, adres, leeftijd (op het moment van de intake), geslacht,
emailadres, BSN nummer en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging,
resultaatmeting en voor declaratiedoeleinden. - Leefstijlaspecten zoals beweeggedrag,
voedingsgedrag, rookgedrag, alcoholgebruik, slaapgedrag, werk-privé balans en stressmanagement.
Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging en resultaatmeting. - (Psycho)sociale aspecten
zoals ontwikkelmogelijkheden, sociale omgeving en ervaren welzijn. Deze gegevens worden gebruikt
voor verslaglegging en resultaatmeting. - Fysieke aspecten: lengte, gewicht, BMI, middelomtrek, comorbiditeit en lichamelijke risicofactoren. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging en
resultaatmeting. - Gegevens over het traject zoals de duur van het traject, het aantal
contactmomenten en de eventuele reden van uitval. Deze gegevens worden gebruikt voor
verslaglegging, resultaatmeting en voor declaratiedoeleinden.
o Ik geef toestemming aan de leefstijlcoach om mijn huisarts en/of praktijkondersteuner globaal op
de hoogte houden van de voortgang van mijn traject. De inhoud van de terugkoppeling zal altijd
eerst met mij besproken worden.
o Ik geef toestemming aan het Expertisecentrum Leefstijlinterventies – de eigenaar van het CooL
programma – om mijn gegevens te gebruiken voor evaluatie, resultaatmeting en doorontwikkeling
van het programma. De data verwerking en registratie zal op anonieme wijze zijn en de gegevens zijn
op geen enkele wijze te herleiden naar mij als persoon.
o Ik ga akkoord met deelname aan het CooL-programma. Ik ben in de gelegenheid geweest om
vragen te stellen en ik heb tijd gekregen om mijn deelname te overdenken.

Naam deelnemer:

Naam leefstijlcoach:

Geboortedatum deelnemer:

Handtekening deelnemer:

Handtekening leefstijlcoach:

