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Filmpje: Welzijn op Recept bij EenVandaag
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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



Welk van deze 6 principes gebruik jij in 
je werk?

Korte oefening in 3-4 tallen



2008

7.100 ingeschreven patiënten

1500 inwoners bezoeken de Roerdomp 0 keer per jaar!

2900 patiënten met een basisgeneeskundige zorgvraag 7.700 consulten

950 patiënten met een chronische aandoening 4.050 consulten

950 patiënten met psychosociale problematiek 5.040 consulten
311 patiënten met een gezondheidsvraag 625 consulten



Start  Welzijn op Recept in 2010



Plaatje van proces Welzijn op Recept 

Huisarts/eerstelijnszorgverlener verwijst naar

Welzijnscoach matcht met 

Activiteiten aanbod in de buurt/wijk.



En toen was er Welzijn op Recept

Meer sociale contacten Eigen regie

Zelfvertrouwen Toekomstperspectief



Meerwaarde van Welzijn op Recept

Huisarts Welzijnscoach Gemeente

Logisch en eenvoudig

▪ iets anders te bieden 
hebben voor mijn 

▪ zien dat het werkt, 
komen minder op het 
spreekuur

▪ ziet andere groep 

niet naar welzijn komen 

▪ krijgt verbinding met 
huisarts

▪ verbinding met huisarts 

▪ verbinding zorg-sociaal  
domein en concretisering 
hiervan 



Onbenut potentieel

3 0
3 6 0

km/u



Mentimeter in 3-4 tallen:

Welke vraagstukken bij Welzijn op Recept ken en 
herken je vanuit je eigen project? Vul er ieder 1 
(andere) in bij jouw mentimeter vraag



Selectie van
uitdagingen
na 5 jaar 

Verwijzingen blijven stabiel, maar laag (onbenut potentieel)

Terugkoppeling door welzijnscoach

Feedback en gestructureerd overleg (hoe)

Gemeente wil productie afspraak met huisarts

Lokaal data management: weten wat je doet

Diversiteit en kwaliteit aanbod activiteiten



Plaatje Hamburger Welzijn op Recept

Hamburger als metafoor voor hele proces:
Bovenste broodje= uitgangspunten van Welzijn op Recept 

Saus op hamburger= monitoring en evaluatie

Hamburger zelf= primaire proces van Welzijn op Recept 
eerstelijnszorgverlener, welzijnscoach en activiteiten

Onderste broodje=randvoorwaarden, financiering, etc



8 uitdagingen van samenwerking op een rij!

1. Werk vanuit 1 overkoepelend & gedeeld belang

2. Werk met volharding samen

3. Vier de verschillen in werkwijze en communicatiestijl

4. Zorg voor goede terugkoppeling

5. Maak voldoende tijd voor overleg

6. Leer samen van lastige situaties

7. Laat geld geen spelbreker zijn

8. Houd het project op ieders agenda 



Wat kun je 
nu al doen?

Iedere week 1 verwijzing

Instellen (in)formeel overleg huisarts-welzijnscoach

Aan elkaar succesverhalen vertellen

Sociale kaart mogelijk maken

Passende financiering door gemeente



Geeltjes oefening in 3-4 tallen

Welke oplossingen bij Welzijn op Recept zouden 
kunnen werken bij je eigen project?



Oplossingen regionaal

• Halen & brengen bijeenkomsten

• Gezamenlijke trainingen

• Gemeenten die willen starten ondersteunen



Oplossingen Landelijk

• Monitoring en evaluatie opzetten

• Masterclasses en trainingen

• Onderzoek coördineren en begeleiden

• Regio’s op maat/vraag ondersteunen 

• Informatie/communicatie/lobby



Tot Slot
Samenwerking 

vanuit de echte wens tot impact bij de patient/client/mens

volharding vier de verschillen 

goede terugkoppeling 
voldoende tijd  

samen leren

geld≠spelbreker



Contactgegevens:

Jan Joost Meijs
info@welzijnoprecept.nl
06-27313972

mailto:jj.meijs@welzijnoprecept.nl

