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Totstandkoming 
De beroepsverenigingen van de diëtisten (NVD), fysiotherapeuten (KNGF) en oefentherapeuten 
(VvOCM)  hebben ieder een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de overeenkomsten en 
verschillen tussen de competenties van resp. de diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut, en de 
competenties van de hbo leefstijlcoach. Hiertoe is het competentieprofiel hbo leefstijlcoach 
vergeleken met de Landelijke opleidings- en beroepsprofielen en het National Transcript van de 
verschillende opleidingen. Conclusie is dat diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten, al dan 
niet met bij-/nascholing op een aantal onderdelen, voldoen aan de voorwaarden om de GLI te kunnen 
bieden. 
 
Het rapport (zie bijlage) voortkomend uit het onderzoek is als basis gebruikt voor de totstandkoming 
van het Toetsingskader. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met opleiders met affiniteit en/of ervaring 
met leefstijlcoaching om duiding te geven aan de genoemde competenties en het conceptkader te 
reviewen.  
 

  



Toetsingskader Leefstijlcoaching ten behoeve van het aanbieden van de GLI.  

Toetsingskader Leefstijlcoaching ten behoeve van het aanbieden van de 
GLI. 

Toelichting 

Om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aan te mogen bieden zijn voor fysiotherapeuten 
aanvullende competenties vereist om te voldoen aan de competenties van de HBO leefstijlcoach. 
Met competenties wordt bedoeld het geheel van kennis, vaardigheden en attituden.  

De beroepsvereniging van de fysiotherapeuten (KNGF) heeft een onafhankelijke vergelijking laten 
uitvoeren tussen het beroepsprofiel van de HBO leefstijlcoach en dat van de fysiotherapeut. Op 
basis van deze vergelijking is geconcludeerd dat op onderstaande competenties voor de 
fysiotherapeut aanvulling is vereist: 

- Ontwerpen brede leefstijlinterventies 
- Advies en begeleiding bij voeding 
- Advies en begeleiding bij slaap  
- Advies en begeleiding bij ontspanning in relatie tot leefstijl 

In onderstaand toetsingskader is uitgewerkt wat (kennis, vaardigheden en attituden), ten behoeve 
van de ontwikkeling van bovenstaande competenties, ten minste in het scholingsaanbod terug 
moet komen om als fysiotherapeut te voldoen aan de vereisten voor het aan kunnen bieden van 
de GLI. 

Het scholingsaanbod dient aan alle criteria te voldoen.  

Beoordelingscriterium 1: Kennis 

□  
Ontwerpen brede leefstijlinterventies en Advies en begeleiding bij voeding 

Om de competenties ‘Ontwerpen van brede leefstijlinterventies’ en ‘Advies en 
begeleiding bij voeding’ te beheersen is voor fysiotherapeuten geen aanvullende kennis 
nodig, anders dan de kennis onderliggend aan het kunnen uitvoeren van de onder 
criterium 2 genoemde vaardigheden.  

 

Advies en begeleiding bij slaap 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste: 

□ Kennis van de invloed van slaap op de gezondheid. 
□ Kennis van de helpende en storende factoren bij slaap. 
□ Kennis van onderliggende werkingsmechanismen van slaap. 

 

Advies en begeleiding bij ontspanning in relatie tot leefstijl 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste:  

□ Kennis van de invloed ontspanning op de gezondheid. 
□ Kennis van de kenmerken van een goed ontspanningspatroon in relatie tot 

leefstijl. 
□ Kennis van onderliggende werkingsmechanismen van ontspanning in relatie tot 

leefstijl. 
□ Kennis van de principes van tijd- en energiemanagement. 



Beoordelingscriterium 2: Vaardigheden 

□  
Ontwerpen brede leefstijlinterventies 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste:  

□ Het in kaart kunnen brengen van de leefstijl/-situatie van de cliënt. 
□ Het uit kunnen voeren van een leefstijlanalyse. 
□ Het kunnen beoordelen van de leefstijl/-situatie van de cliënt. 
□ Het kunnen ontwerpen van een leefstijlinterventie. 
□ Het kunnen creëren van bewustwording van een gezonde leefstijl. 

 

Advies en begeleiding bij voeding 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste:  

□ Het in kaart kunnen brengen van de voedingsgewoonten van de cliënt. 
□ Het uit kunnen voeren van een voedingsanalyse. 
□ Het kunnen beoordelen van de voedingsgewoonten van de cliënt. 
□ Het kunnen opstellen van een voedingsplan. 
□ Het kunnen coachen en adviseren van de cliënt op het gebied van voeding. 

 

Advies en begeleiding bij slaap 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste: 

□ Het in kaart kunnen brengen van het slaappatroon van de cliënt. 
□ Het kunnen beoordelen van het slaappatroon van de cliënt. 
□ Het kunnen coachen en adviseren (individueel) van de cliënt op het gebied van 

slaap. 
 

Advies en begeleiding bij ontspanning in relatie tot leefstijl 

Het scholingsaanbod behandelt ten minste:  

□ Het in kaart kunnen brengen van het ontspanningspatroon in relatie tot leefstijl 
van de cliënt. 

□ Het kunnen beoordelen van het ontspanningspatroon in relatie tot leefstijl van 
de cliënt. 

□ Het kunnen coachen en adviseren (individueel) van de cliënt op het gebied van 
ontspanning in relatie tot leefstijl. 

Beoordelingscriterium 3: Attitude 

□  
Coachende grondhouding 

□ In het scholingsaanbod wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een 
coachende grondhouding.   

 

 

 


