
by Mind-Sense-Go

Geïntegreerde leefstijlinterventie (gli)
 

Verbeter uw gezondheid, krijg meer energie en val af  met
een blijvend resultaat!

Behaal jouw doelen met Cool by Mind-Sense-Go.
 



Cool staat voor coaching op leefstijl en is
een zogenoemde geïntegreerde
leefstijlinterventie (gli). Het is een landelijk
programma.
 
De gli heeft heeft blijvend gewichtsverlies,
meer energie en gezondheidswinst als
doel. Het unieke aan het programma is
dat we niet alleen kijken naar gezonde
voeding. Ook beweging, stress, een goede
balans tussen inspanning en ontspanning
en voldoende slaap komen aan bod. Je
leert de interactie tussen deze factoren en
je gezondheid en gewicht en gaat
werkelijk stappen zetten die bij jou
passen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Cool-programma duurt 2 jaar en zit
in het basispakket van je zorgverzekering
(zie achterkant folder). 
Een mooie periode om rustig aan je
leefstijl te werken, zodat dit ook werkelijk
een nieuwe gewoonte wordt!
 

Wat is het Cool-programma?
Inhoud van de groepsworkshops 
(basisprogramma 8 maanden)
Iedere groepsworkshop heeft een ander
thema. De thema's binnen het
basisprogramma zijn als volgt: 
 
1. Kleine aanpassingen, groot effect 
    Gedragsverandering, kleine acties 
    leiden tot groot succes.
2. Kom in beweging en in actie.
    Samen met de buurtsportcoach.
3. lekker eten geeft structuur aan je   
    dag.
    Eetritme, tussendoortjes  hoe stel ik  
    een gezonde verzadigende maaltijd  
    samen.
4. Slapen en ontspannen.
   Wat heeft slapen met afvallen te  
   maken?     
5. Gezond leven is plannen. 
    Timemanagement en leefstijl. 
6. Hoe maak ik mijn acties tot een    
    succes? 
    Valkuilen, terugvalpreventie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hoe gezond is mijn weekend?
   Uit eten/ feestjes/ snackbar.
8. Hoe blijf ik in beweging? 
   Hoe houd ik goed gedrag in stand?  
   Wat ging er goed, waar ben ik trots  
   op?
 

Cool bestaat uit:

2 intakes (60 min)

16 groepsworkshops leefstijl

(90 min)

4 individuele coachgesprekken

(45 min)

2 outtakes (60 min)



Inhoud groepsworkshops 
(vervolgprogramma 16 maanden)
In het vervolgprogramma gaan we aan
de slag met een stuk herhaling en
verdieping: 
1. Wat is je doel? Doelen stellen,  
    acties formuleren.
2. Beweging, waar zit je kans? Welke 
    stappen heb je gezet en waar  
    zitten nog kansen voor 
    verbetering? 
3. Voeding; etiketten lezen, marketing.
4. Energiehuishouding, energiegevers  
    en energievreters.
5. Timemanagement; welke keuzes  
    maak je, hoe geef je je grenzen  
    aan?
6. Succesvolle verandering. Inzet  
    persoonlijke kwaliteiten, talenten & 
    waarden.
7. Informatie overload. 'infobesitas',  
    hoe om te gaan met hypes, 
    wetenschappelijk onderzoek. 
8. Op eigen voet verder. Steun zoeken,  
    persoonlijke kracht. Je kan het!
 

Waarom Cool by Mind-Sense-Go:
- kleine groepen (8-12 personen)
- fijne locatie (Gezondheidscentrum 
   Tijenraan Raalte) 
- verder kijken dan alleen gewicht; 
   lekker in je vel, jezelf zijn, geluk en  
   gezondheid. Wat past bij jou? Wat zijn 
   jouw doelen? Waar wordt jij blij van?
- bewezen effectief! 
- geen quik fix, maar tools for life!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Daarbij weet ik als geen ander dat
zelfzorg, ofwel een gezonde leefstijl super
belangrijk is, maar dat het niet altijd even
gemakkelijk is om de juiste kennis op te
doen, én om nieuwe gewoontes
te ontwikkelen. 
 
- Veranderen of 'iets nieuws doen' kost nu
eenmaal energie en de kans is groot dat je
jezelf tegen gaat komen in het proces.
Daarom heb ik mij verder ontwikkeld als
Mindset trainer (Moed om te Falen) en me
verdiept in veerkracht en emoties (Master
of Emotions), zodat ik jou in dat proces kan
begeleiden en net dat diepere laagje kan
bereiken. 
 
- Cool by Mind-Sense-Go faciliteert
verandering door het aanbieden van de
juiste kennis, het vergaren van zelfinzicht
en breinkennis, en door te werken met de
juiste stappen die bij jou passen. 
Je ontvang een persoonlijke werkmap
waarin je alles kan nalezen, jouw
belangrijkste acties in kunt bijhouden en
waar je je persoonlijke voortgang in kunt
vinden. Zo vorm je uiteindelijk je eigen
leefstijlplan en handleiding for life!  

Na twee jaar heb je een rugzak vol
kennis, tools en vaardigheden, die je

kan inzetten wanneer je ze nodig hebt!



Wat kost CooL?  
 
Het Cool-programma is opgenomen in het
basispakket van uw zorgverzekering. 
Dit betekent dat het programma geheel of
nagenoeg geheel wordt vergoedt wanneer
u:
- diabetes heeft (of een verhoogd  
   risico);
- onder behandeling bent voor hart- 
   en vaatziekten (of een verhoofd 
   risico heeft); 
- u ernstig overgewicht heeft (BMI  >30)
- u overgewicht heeft (BMI >25) met één 
   van de risicofactoren Diabetes type 2,
hart-en vaatziekten of slaap apneu. 
 
Voor vergoeding is een verwijzing van de
huisarts nodig. U kunt hiervoor vragen
naar uw huisarts of praktijkondersteuner. 
 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk
van uw zorgverzekeraar en of er een
contract is met uw zorgaanbieder.
Voor 2019 heb ik een contract met: 
VGZ, Menzis, CZ en Caresq (incl. 
de verzekeraars die hieronder vallen, zoals
Univé, Zekur etc. Zie de afbeelding). In deze
gevallen is het programma geheel gratis. 
 
Ook de andere zorgverzekeraar vergoeden
tot 100%  
U kunt altijd contact opnemen met uw
verzekeraar voor meer informatie. 
 

 
Kijk voor meer informatie op: 
www.mind-sense-go.nl
 
of mail naar: info@mind-sense-go.nl
 
ook te volgen op Facebook en Instagram
www.facebook.com/mindsensego 
www.instagram.com/mindsensego 
 
ps; kijk ook eens bij mijn andere aanbod
zoals Mindful Walk en Run cursussen. 
 
 
 

De locatie
 
Mijn thuisbasis is Tijenraan Raalte, maar
een andere locatie is in overleg ook
mogelijk. Voor individuele gesprekken is het
ook mogelijk om een wandelcoach gesprek
te voeren. 
 

Ik vind het leuk om je te ontmoeten!
Maike Korte 


