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Oprichting

• GLI frustratie
• In gesprek met coördinator Miranda Jansen

• Initiatief krachten bundelen
• Zorgverleners eerste en tweede lijn

• Inspiratiesessie op 12 mei 2022
• Onder leiding van twee transitiedeskundigen 
• Unaniem besloten door te gaan

• 4 ontwerpsessies in 3 maanden
• Coalitieakkoord
• Een oprichtingsdocument waarin onze missie, visie, doelen, 

programmalijnen en de eerste 11 projecten zijn uitgewerkt



Oprichting



Visie en missie

In de Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid hebben wij de krachten gebundeld om binnen 
de regio twee doelen te realiseren: 
1. Goede én betaalbare leefstijlzorg voor de patiënt &
2. Een zorgsector waarin zorgverleners met plezier hun werk doen. 

Als coalitie geloven wij in preventie en leefstijl(geneeskunde), patiënten die zelf de 
regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat is gericht op 
gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering, domeinoverstijgende
samenwerking en persoonsgerichte zorg. Daar staan wij voor en daar werken wij 
samen aan



Coalitiepartners

De Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid bestaat uit 11 coalitiepartners:



Organisatie



Organisatie



Projectplannen

• Gebaseerd op 6 programmalijnen



Projectplannen

✓ Leefstijlloket
✓ Maagzuurremmers
✓ Anti-depressiva
✓ GLI Plus
✓ GLI Saxenda
✓ Diabetes programma
✓ Lage SES totaalprogramma
✓ Drie minuten adempauze
✓ Campagne Leefstijl als Medicijn
✓ Community building



Projectplannen

• ONS EERSTE PROJECT: REGIONAAL LEEFSTIJLLOKET!
• Eén centraal loket voor verwijzing vanuit de eerste lijn, de tweede lijn 

en het sociale domein. 
• Eén regionale database gekoppeld aan een expertteam bestaande uit 

een adviserend leefstijlarts, een adviserend leefstijlapotheker, een 
adviserend internist en een zorgcoördinator.



Meer weten?

• Volg ons op LinkedIn: www.leefstijlcoalitie-zhz.nl

• Meld je aan voor de kwartaalnieuwsbrief: info@leefstijlcoalitie-zhz.nl

• Persoonlijk contacten: fvkessel@benuapotheek.nl

“Apothekers hebben elkaar nodig om de farmaceutische zorg 
toekomstbestendig te maken.”
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