Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. mevr. H. Post
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
datum
ons kenmerk
voor informatie
onderwerp

Utrecht, 10 januari 2019
2019-01
Jan Benedictus j.benedictus@patientenfederatie.nl 06-55760082
Inbreng Feitelijke vragen Nationaal Preventieakkoord 32793-339

Geachte leden van de commissie,
Tot 16 januari kunt u feitelijke vragen inbrengen over het Nationaal Preventieakkoord. Patiëntenfederatie
Nederland geeft u daarbij graag een aantal vragen mee over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
Meer mens, minder patiënt
Patiëntenfederatie Nederland staat voor een leefwereld waarin op alle mogelijke manieren aan preventie van
ziekte gewerkt wordt. In onze visie ‘Meer mens, minder patiënt’1 benoemen we dat in 2030 gezond leven een
vanzelfsprekendheid is. De keuze voor gezond leven ligt dan voor iedereen binnen handbereik. Naast het
omgaan met ziekten heeft het voorkómen ervan grote prioriteit. Werkgevers, zorgverzekeraars en de overheid
helpen mensen om gezonde keuzes te maken. Met begrijpelijke informatie, persoonlijk advies en concrete
handvatten. De ambitie van het Nationaal Preventieakkoord sluit daar op aan.
Gecombineerde leefstijlinterventie
Met behulp van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)2 kunnen mensen aan de slag om hun leefstijl en
gezondheid te verbeteren. Vanaf 2019 wordt de GLI, voor mensen die daarvoor in aanmerking komen,
vergoed vanuit de basisverzekering. Onduidelijk is echter of alle zorgverzekeraars op dit moment aanbieders
hebben gecontracteerd zodat mensen, die daarvoor in aanmerking komen, ook gebruik kunnen maken van de
GLI. En hoe mensen worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
1. Kan de staatssecretaris een stand van zaken geven van verzekeraars en regio’s waar de GLI is
gecontracteerd?
2. Hoe worden mensen op toegankelijke wijze geïnformeerd over de mogelijkheden en
voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de GLI?
3. Hoe gaat de staatssecretaris zorgen dat verzekerden die aan de criteria van de GLI voldoen
deze ook aangeboden krijgen en dat er in alle regio’s voldoende aanbod is?
We vragen u deze punten te betrekken bij uw inbreng. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief
dan zijn we graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
Patiëntenfederatie Nederland
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