Welzijn op Recept in Drenthe
“Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen”
In Drenthe zien huisartsen relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur.
Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet
altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven.
Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. De huisarts verwijst deze inwoners door naar een
welzijnscoach. Deze bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze
samen op zoek naar een passende activiteit.
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Inwoner

“Ik voer het ‘andere
gesprek’. Samen bepalen
we of Welzijn op Recept
een goede vervolgstap is.”

“Vanuit de brede blik
op gezondheid zoeken
we samen een activiteit
die aansluit bij iemands
dagelijks leven.”

“Het contact met de
welzijnscoach was voor
mij eigenlijk precies het
goede duwtje in de rug.”

Welzijn op Recept
in de Drentse gemeenten
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Staan open voor de
introductie
Omarmen de werkwijze,
maar wachten op het goede
moment om te starten.
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Verbinding tussen het medisch en sociaal domein
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Welzijnsorganisaties

Welzijn op Recept start met drie partijen die zich samen
verantwoordelijk voelen voor de inwoners van een wijk.
Beleidsambtenaar

Welzijnsmedewerker

“Het biedt ons de
handvatten om
passende zorg op de
juiste plek te bieden.”

“Het sluit goed aan bij de
inwoners. Zij gaan vaak met
vragen naar de huisarts.
Daardoor is dat een belangrijke
vindplaats voor het Sociaal
Werk.”

Positieve Gezondheid in de praktijk brengen
Beleidsambtenaar

Welzijnsmedewerker

“Het kennen van
Positieve Gezondheid is
de eerste stap. Welzijn
op Recept helpt ons
om het tot uitvoer te
brengen.”

“Welzijn op Recept is
vormgegeven langs de
pijlers van Positieve
Gezondheid, hiermee is
aandacht voor ‘heel de
mens’.”

Voortbouwen op wat er al is
Welzijnsmedewerker

Beleidsambtenaar

“We wilden de goede
samenwerking tussen de
buurtmaatschappelijk werker
en de huisartsenpraktijk
uitbouwen.”

“Het moet wel
behapbaar blijven,
het zijn vaak dezelfde
mensen die het
moeten doen.”

Passende randvoorwaarden
Beleidsambtenaar

Welzijnsmedewerker

“Het helpt ons om
onze doelen op
welzijnsgebied te
bereiken, daarom
hebben we Welzijn op
Recept opgenomen in
de aanbesteding.”

“De medewerkers van de
huisartsenpraktijk en de
welzijnsorganisatie zijn
integraal getraind in het
gedachtegoed van Welzijn
op Recept.”

Welzijnsmedewerker

Beleidsambtenaar

“Het is belangrijk
om elkaars taal te
leren spreken. Dit
kan alleen door alle
partijen samen aan
tafel te zetten.”

“We hebben elkaar als
Drentse gemeenten nodig
om de samenwerking
tussen het medisch
en sociaal domein te
professionaliseren.”

Deze infographic is tot stand gekomen na
interviews met welzijnsorganisaties en
beleidsambtenaren van het sociaal domein
van alle Drentse gemeenten.
Wilt u meer informatie over Welzijn op Recept,
Positieve Gezondheid of Proscoop? Of gaat u
hiermee aan de slag en wilt u weten wat wij
voor u kunnen betekenen? Neem dan contact
met ons op via info@proscoop.nl
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Samen staan we sterker

