Aanvraagformulier
Gecombineerde leefstijlinterventie (gli) bij overgewicht

1. Gegevens van de verzekerde (in te vullen door verzekerde)
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum

2. Gegevens zorgverlener gli (in te vullen door zorgverlener gli)
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Agb-code zorgverlener gli
Kwalificatiecode zorgverlener AGB

0477

0718

2402

Als leefstijlcoach geregistreerd in register

BLCN

CKR

Kwaliteitsregister Paramedici

In bezit van licentie en
scholingsbewijs gli
programma

Ja

Nee

De leefstijlcoach heeft
kennis van het sociale domein en legt de verbinding
met de gemeente

Ja

Nee

9038

Naam gli programma
Let op: Als u aangeeft dat u in bezit bent van een
licentie en scholingsbewijs gli-programma dan bent u
verplicht hiervan een kopie mee te sturen.

3. Naam en functie contactpersoon
Voorletters en achternaam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

Dit formulier gaat verder op de volgende pagina >

4. Gegevens zorgaanvraag (in te vullen door zorgverlener gli)
Eerste gecombineerde
leefstijlinterventie voor
verzekerde

Ja

Nee, namelijk gli programma nummer

Verwijzing van

Huisarts

Medisch specialist

De indicatie voor de
gecombineerde leefstijlinterventie

Eventuele toelichting

Een BMI van 25-30 kg/m2 met
daarbij een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten, een verhoogd
risico op diabetes type II of een
aanwezige ziekte die samenhangt
met het overgewicht

Anders, nl.
Een BMI van 30 kg/m2 of hoger

Let op: Zonder verwijzing
kunnen wij deze aanvraag
niet in behandeling nemen.

5. Ondertekening
Naam zorgverlener
Datum
Plaats
Handtekening

U kunt dit formulier op de volgende manieren naar ons sturen:
• Per post naar:
VvAA zorgverzekering
t.a.v. Zorgketen 1, team eerstelijns zorg
Postbus 168
3990 DD HOUTEN
• Per e-mail naar:
sc@vvaazorgverzekering.nl

Meer weten?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 639 64 00. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.vvaazorgverzekering.nl.

Risicodraagster van de VvAA zorgverzekering Basis is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van de aanvullende en
andere verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten. Postbus 168, 3990 DD
Houten. Incassant-ID NL30ZZZ301351680000. Telefoon: 030 639 64 00. Fax: 030 635 14 22. Internet: www.vvaa.nl/zorgverzekering.

