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“Met Welzijn op Recept stimuleren 
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blijkt de veerkacht die ieder mens 
in zich heeft 

altijd groter dan gedacht”
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HOE VERWIJST DE HUISARTS NAAR 
WELZIJN OP RECEPT?
Soms zit het even niet mee. Misschien heeft u 
lichamelijke klachten of voelt u zich eenzaam 
en weet u niet hoe u weer een invulling aan uw 
leven kunt geven waarbij u zich prettig voelt. U 
maakt zich zorgen of u heeft behoefte aan meer 
ontspanning. Als u dit bespreekt met uw huisarts 
kan hij u verwijzen naar een welzijnscoach voor 
Welzijn op Recept.

WAT IS WELZIJN OP RECEPT?
U wilt wel iets aan uw klachten doen, maar weet 
niet hoe. Een welzijnscoach kan u daarbij helpen. 
Zij kijkt samen met u naar wat u in uw dagelijks 
leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter gaat 
voelen. Weer grip op én plezier in uw leven, daar 
draait het om.

WAT DOET DE WELZIJNSCOACH?
Na verwijzing door de huisarts neemt de 
welzijnscoach contact met u op en maakt 
een afspraak. In één of meerdere gesprekken 
bespreekt u samen wat u in uw dagelijks leven zou 
kunnen doen om te zorgen dat u zich beter voelt. 
De welzijnscoach weet wat er bij u in de buurt 
te doen is en helpt u om een zinvolle bezigheid 
te vinden die bij u past. De welzijnscoach helpt 
en begeleidt u daarbij. Zij koppelt terug naar uw 
huisarts hoe het welzijnsrecept verlopen is.

Ontmoet elkaar
Samens sta je sterker. Zoek eens iemand op en deel 
plezierige momenten of voer een goed gesprek. 
Nodig iemand uit om samen te koken en te eten. 

De kracht van de natuur
Buiten zijn en bewegen in de natuur doet veel men-
sen goed. Denk aan wandelen, fietsen, tuinieren. Ga 
er met iemand op uit of vind een wandelmaatje! 

Ontdekken en doen
Door iets nieuws te leren of te doen, voelen mensen 
zich gelukkiger. Ga bijvoorbeeld leren computeren, 
leer een taal, leer klussen of ga op een koor.

Maatjes/vrijwilligerswerk
Doe iets aardigs voor een vriend of iemand die u nog 
niet kent. Of word vrijwilliger of maatje. Een maatje – 
om regelmatig mee op stap te gaan – biedt uitkomst 
als u liever niet alleen gaat. De welzijnscoach helpt 
u hierbij op weg.

Lichaam en geest
Goed voor uzelf zorgen is niet alleen bewegen en 
gezond eten. Volg een cursus meditatie, mindfulness 
of neem deel aan een gespreksgroep

Sport en bewegen
Bewegen is belangrijk voor mensen. Regelmatig 
bewegen maakt u fitter en veerkrachtiger. Bijvoor-
beeld. een wandel- of beweeggroep. 

Kunst en cultuur
Door te kijken of te luisteren naar kunst of muziek, of 
zelf iets te maken kun u zich beter voelen. Door sa-
men naar een museum of concert te gaan of een aan 
cursus tekenen of schilderen deel te nemen.

Maatwerk
De welzijnscoach bekijkt samen met u wat in uw 
situatie het beste past en zoekt samen met u naar 
een oplossing. 

VERWEZEN DOOR DE HUISARTS NAAR 
WELZIJN OP RECEPT. WAT NU?
De welzijnscoach neemt na verwijzing door de 
huisarts contact met u op en maakt een afspraak. 
Bij de eerste afspraak leert u elkaar een beetje 
kennen. Ook wordt besproken wat uw interesses 
zijn en wat u leuk vindt om te doen. Samen zoeken 
we naar een zinvolle bezigheid die goed bij u past.
Het is ook mogelijk, als u dat fijn vindt, dat de 
welzijnscoach de eerste keer met u meegaat naar 
een activiteit. 

KOSTEN
De ondersteuning van de welzijnscoach wordt 
betaald door de gemeente. Kosten die bij een 
gekozen activiteit horen komen wel voor uw eigen 
rekening. U kunt zelf kiezen wat het beste bij uw 
financiële situatie past.

 6 RECEPTEN 
VOOR PLEZIER EN ZIN IN HET LEVEN

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem contact op met de welzijnscoach: 
Linda Duvekot, T: 06 2569 4075


