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Welzijn op Recept

als model voor samenwerking tussen eerstelijnszorg – sociaal domein

Stel jezelf voor in de groep: naam+functie+organisatie
en vertel kort

Welk compliment(en) jij gisteren hebt gekregen?

Hoeveel extra gezonde levensjaren krijg je door lid te zijn 
van de (wekelijkse) whiskyclub? 

• A: -2
• B: 0
• C: 2
• D: 4

Wat betekent voor jou (positieve) gezondheid?

Maak een rondje in de groep en geef aan wat 
voor jou de 1-2 belangrijkste dingen zijn die jij 
doet voor jouw (positieve) gezondheid?

6 principes van duurzaam geluk

Veerkracht 

Richting 
aan je 
leven

Positief 
denken 

en voelen

Bewust 
leven

Positieve 
relaties

Iets doen 
voor een 

ander

Gezond 
leven
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Hoeveel procent van de spreekuur consulten bij de huisarts 
betreffen puur psychosociale problemen (zonder medisch 

onderliggende oorzaak)?

• A: 10-15%
• B: 15-30%
• C: 20-50%
• D: > 50%

Wat denk je dat de huisarts doet als Saskia of Jasper op 
zijn/haar spreekuur komt?

• Saskia, 56 jaar, getrouwd, twee 
volwassen kinderen die uit huis zijn

• Komt sinds 1 jaar regelmatig op het 
spreekuur met klachten van 
vermoeidheid, opvliegers, lusteloos, 
piekeren, hoofd en nekpijn en slecht 
slapen

• Fysiotherapie en pijnmedicatie geven 
beperkt verlichting, andere medicatie wil 
Saskia niet

• Jasper, 28 jaar, werkt als kok in 
1-sterren restaurant

• Komt recent op spreekuur met 
klachten van hoofdpijn, concentratie 
problemen en gebrek aan eetlust

Meerwaarde van Welzijn op Recept

Patiënt

Meer sociale contacten Eigen regie

Zelfvertrouwen Toekomstperspectief
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Meerwaarde van Welzijn op Recept

Huisarts Welzijnscoach Gemeente

Logisch en eenvoudig

 iets anders te bieden 
hebben voor mijn 
patiënten 

 zien dat het werkt, 
komen minder op het 
spreekuur

 ziet andere groep 
patiënten die normaal 
niet naar welzijn komen 

 krijgt verbinding met 
huisarts

 verbinding met huisarts 

 verbinding zorg-sociaal  
domein en concretisering 
hiervan 

Hoe start ik met Welzijn op Recept?

Opdracht:

Wat hoop/verwacht je 
dat er over 3-5 jaar is
bereikt door de 
samenwerking zorg-
sociaal domein?

Vervolgstappen Behoefte aan meer informatie?

Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept 
Info@welzijnoprecept.nl
www.welzijnoprecept.nl
Tel: 085-1302521
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