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Waarom belangrijk voor persoonsgerichte zorg?
Patiënten met psychosociale klachten bezoeken regelmatig de huisarts, maar een groot gedeelte van 
deze groep heeft geen medicijnen of een doorverwijzing naar de psycholoog nodig. Het doel van ‘Welzijn op 
recept’ is de gezondheid, in samenspraak met de patiënt, te verbeteren door deelname aan Welzijns-
interventies. Een secundair doel is bewustwording bij eerstelijnsprofessionals van een welzijnsaanbod om 
onterecht verwijzen naar medische- of psychologische zorg te voorkomen, wanneer deze niet geïndiceerd is.

“Het is fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen”, 
(Deelnemer over vrijwilligerswerk)

Ondersteuning 

• Praktijken die aan de slag willen met ‘Welzijn op recept’ ontvangen ondersteuning vanuit PoZoB 
aangevuld met ervaringen van praktijken uit het land die het al toepassen.

• Met de deelnemende praktijken wordt tijdens een intake besproken op welke wijze zij met 
‘Welzijn op recept’ aan de slag willen. Daarbij kunnen we gebruik maken van de geleerde lessen 
en het stappenplan vanuit het landelijke kennisnetwerk ‘Welzijn op recept’.

Of doe je het als praktijk liever zelf? 
Heb je wel al samenwerkingsafspraken met uw welzijnspartners, maar wil je daar verdere stappen in
zetten? Ook dan kun je bijvoorbeeld de beschikbare materialen inzetten.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout 
a.vanhout@pozob.nl 
06 462 00 138

Jolanda Cornelis
j.cornelis@pozob.nl 
06 520 05 967

Nathalie Gauthier
n.gauthier@pozob.nl 
06 109 63 764
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Waar draagt het aan bij?
Voor de zorgverlener
• Je hebt patiënten met psychosociale klachten nu daadwerkelijk iets anders te bieden
 (Bron: Landelijke kennisnetwerk Welzijn op recept)
 (Bron: Onderzocht door Trimbos Instituut)

Voor patiënt
• Meer eigen regie ervaren
• Zelfvertrouwen terugvinden
• Gezondheidswinst ervaren
• Weer toekomstperspectief hebben

Wat vraagt het van je praktijk?
• Voorbereiding met een aantal praktijken in hetzelfde werkgebied
 - Wie zijn je partners in welzijn (sociale kaart)
 - Basis scholing Welzijn op recept (4-8 uren)
 - Toolkit Welzijn op recept
• Analyse welke patiënten je 10-20 keer per jaar ziet in je praktijk
• Patiënten in HIS ‘markeren’
• Bij volgende consult met patiënt Welzijn op recept introduceren
• Afspraken met patiënt over monitoring maken
• Evalueren

Wat vraagt het van je patiënt?
• Feedback geven of het aansluit bij zijn/haar behoeften
• Via zijn/haar gemeente gebruik maken van de betreffende regelingen

Wat houdt het in:

Welzijn op recept

De leergemeenschap van het kennisnetwerk Welzijn op recept heeft vastgesteld wat de essentiële
bestanddelen zijn.

Een overzicht van mogelijkheden voor groepsgerichte zelfhulp: georganiseerd face-tot-face contact 
met lotgenoten. Deze bijeenkomsten, waarvan de inhoud kan verschillen (meer of minder educatie, 
thematisch etc.), worden georganiseerd door betrouwbare regionale partijen, bijvoorbeeld de 
regionale afdelingen van DVN, Harteraad, Longfonds, Ypsilon etc. 

• PoZoB kan via haar staf Zorg informatie doorzetten naar de praktijken. Het is aan de praktijken 
om lokale informatie toe te voegen en ervoor te zorgen dat deze informatie compleet is.

• Coachingsbijeenkomst over mogelijkheden en inzet van groepseducatie.
 - Hoe werk je met een ‘sociale’ kaart
 - Inzicht in het aanbod m.b.v. patiëntverenigingen/zelfhulpnetwerken

• Verwijzing: voor welke patiënt is dit geschikt?

• Hoe bed je het in tijdens een consultgesprek.  

• In een sessie oefenen met ervaringsdeskundigen. 
 - Hoe zorg je ook dat het impact heeft?
 - Dat als je doorverwezen hebt, dat je daarop terugkomt. 
  (Anders weet je niet of interventie nut heeft). 
 - Haak aan bij hoe ziekte impact heeft op hun leven. Weerbaarheid en actie stimuleren. 


