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VOORWOORD
Reeds in 2012 hebben Zorgorganisatie Eerste Lijn (toen nog ELO) en Participe Delft (toen nog Breed
Welzijn Delft) onderzocht of er in Delft interesse was voor Welzijn op Recept. De animo was meteen
groot: welzijnsorganisaties, gemeente, zorgverleners en zorgorganisaties waren enthousiast. Ook het
vinden van een huisartsenpraktijk voor een pilot ging voortvarend. Huisarts Jaap Brienen en verpleegkundig specialist & praktijkmanager Erna Vrijland van Huisartsenpraktijk Vermeertoren toonden
direct belangstelling en hebben zich met veel inzet en energie aan het project gewijd. Zij geloofden in
de opzet, maar waren ook realistisch en wezen ons op de moeilijkheid om nieuw gedrag tussen de
oren van zowel zorgvragers als zorgverleners te krijgen.
Door reorganisaties, fusies en personeelswisselingen heeft de aanloop naar de pilot langer in beslag
genomen dan gepland. Toen de pilot eenmaal van start was, liep het vrijwel direct goed. Dit was mede het gevolg van de grote inzet en kennis van zaken van welzijnscoach Anja van Oosten van Participe Delft. Na verwijzing legde zij snel contact met de potentiële deelnemers aan Welzijn op recept en
wist ogenschijnlijk makkelijk de mensen bij de juiste welzijnsinterventie te krijgen.
In de tussentijd toonde ook Huisartsenpraktijk Händellaan interesse in deelname aan de pilot. Gevestigd in een echte achterstandswijk hebben zij veel deelnemers geleverd aan de pilot.
Zonder de inzet van al deze betrokken mensen was deze pilot niet geslaagd. Onze dank is dan ook
groot dat zij, ondanks alle drukte van het dagelijks werk en de tegenslag die praktijk Vermeertoren
heeft moeten verwerken, betrokken waren en bleven bij dit project.

Daniëlle Vissers
Zorgorganisatie Eerste Lijn
November 2015
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In memoriam Jaap Brienen
Zonder wiens inzet en vertrouwen
Welzijn op Recept in Delft niet van
de grond was gekomen.
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SAMENVATTING
Tussen 2013 en 2015 heeft een pilot gelopen met Welzijn op recept in twee huisartsenpraktijken in
Delft. Een groot aantal patiënten dat regelmatig bij de huisarts of een andere eerstelijnsprofessional
komt heeft psychosociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten,
somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze patiënten hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Ze geven aan zelf hun klachten te boven willen
komen.
'Welzijn op recept' wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere eerstelijnszorgverlener, deze persoon
naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan
uit interventies die het welbevinden van mensen kunnen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De cliënt maakt samen met de welzijnscoach van Participe Delft een keuze voor een arrangement. Omdat de interventies kunnen worden
ingebed in het dagelijks leven kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Een
gewenst neveneffect kan zijn dat de cliënt minder (onnodig) gebruik maakt van de gezondheidszorg.
De pilot in Delft heeft een aantal interessante uitkomsten opgeleverd:
-

In de pilot hebben 48 mensen een verwijzing naar een welzijnsinterventie gekregen.

-

Het gevoel van welbevinden is na deelname aan Welzijn op recept op basis van een objectieve
meting toegenomen met 49,9 %.

-

Deelnemers aan welzijn op recept zijn bij navraag tevreden over de welzijnsarrangementen en
voelen zich beter en gelukkiger.

-

Het aantal huisartsconsulten vanwege psychosociale problematiek is met 56,5% afgenomen.

-

De integratie van wijkgerichte zorg en welzijn is gerealiseerd en zowel welzijnsorganisatie Particpe Delft als de beide huisartsenpraktijken ervaren de samenwerking als meerwaarde.

-

Op beide pilotlocaties heeft de welzijnscoach structureel een vast spreekuur.

-

Er is een welzijnsaanbod ontwikkeld, passend bij de vraag en de populatie van de wijk.

-

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 57 jaar De jongste deelnemer is 23 en de oudste 95
jaar; 73% is vrouw en 27% is man.

-

Eenzaamheid, angst en depressie zijn de meest voorkomende problemen waarvoor een welzijnsrecept is uitgeschreven.

-

Van de deelnemers die contact hebben gehad met de welzijnscoach is uiteindelijk 94% verwezen
naar een activiteit en 88% deed na 3 maanden nog steeds mee aan de activiteit.

-

27% koos voor het welzijnsarrangement ‘Ontdekken en doen’ en eveneens 27% voor het arrangement ‘Bewegen met plezier’.

-

Er is een ‘welzijn op recept- toolkit’ ontwikkeld om de samenwerking (waar mogelijk en gewenst)
uit te breiden naar heel Delft en te verbreden naar andere projecten.
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AANLEIDING
'Welzijn op recept' is een vernieuwende methode om een brug te slaan tussen zorg en welzijn. Het
doel van ‘Welzijn op recept’ is het opbouwen van een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie
tussen welzijn en de eerstelijnsgezondheidszorg.
Veel huisartsconsulten hebben betrekking op psychosociale problemen. Naar schatting zijn rond de
50%1 van de problemen bij patiënten die bij de huisarts komen van psychosociale aard. Daarnaast
maken mensen met psychosociale problemen vaker gebruik van huisartsenzorg dan anderen2.
Dat is één van de redenen dat in 2011 in Nieuwegein begonnen is met het concept “welzijn op recept”. Welzijn op recept wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of
psychologische behandeling voor nodig hebben ondersteunen in het behouden en verbeteren van
gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener in de huisartsvoorziening, deze persoon naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen kunnen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. De cliënt maakt zelf
of met de medewerker van de welzijnsorganisatie een keuze voor een arrangement. Doordat de interventies kunnen worden ingebed in het dagelijks leven, kunnen zij een duurzaam effect hebben op
de kwaliteit van leven. Een gewenst neveneffect kan zijn dat de cliënt minder (onnodig) gebruik
maakt van de gezondheidszorg.

1
2

Walters, Buszewicz, Weich, & King, 2008. Rosenberg, Lussier, Beaudoin, Kirmayer, & Dufort, 2002.
Cardol, Van Dijk, De Jong, De Bakker, & Westert, 2004; Smits, Brouwer, ter, & van Weert, 2009
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1. STARTFASE
Initiatiefnemers
In 2012 zijn de eerste stappen om Welzijn op recept in Delft op te starten gezet. Initiatiefnemers
voor het project waren ELO en Breed Welzijn Delft (BWD). ELO was de Regionale OndersteuningsStructuur (ROS) voor de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg in de regio’s Delfland, Westland,
Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). In 2014 is ELO gefuseerd met de Zorggroep
Eerste Lijn en beide organisaties zijn verdergegaan onder de naam Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).
Breed Welzijn Delft (BWD) was de welzijnsorganisatie in Delft, die bewoners ondersteunt bij hun
deelname aan de maatschappij met als doel het welzijn van bewoners te vergroten en de leefbaarheid in wijken. Ook BWD is gefuseerd en is verder gegaan onder de naam Participe Delft.
Projectplan & -structuur
De beide betrokken organisaties zijn begonnen met het opstellen van een projectplan en een projectstructuur (zie figuur 1). Deze bestond uit een stuurgroep van beide directies en een projectgroep
voor de uitvoering van het project. Daarnaast is een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van organisaties uit zorg en welzijn. Zij zijn gedurende het traject vier keer samengekomen om
de voortgang van het project te bespreken.
Stuurgroep
Directies ELO/ZEL en
BWD/Participe Delft

Projectgroep
Projectleider - ELO
Projectleider - BWD
Projectmedewerker - BWD
Praktijkmanager– HAP Vermeertoren
Werkgroep
Klankbordgroep
Ontwikkelen functie welVertegenwoordigers vanuit thuis- zijnscoach
zorg, GGZ, V&V, Ouderenwerk,
Maatschappelijk werk, Eerstelijnszorgverleners

Werkgroep
Ontwikkelen
welzijnsarrangementen

Werkgroep
Ontwikkelen functie
welzijnscoach

Werkgroep
Meten en evalueren

Figuur 1 – Projectstructuur Welzijn op recept Delft
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Verder zijn drie werkgroepen geformeerd. Eén werkgroep had de opdracht om de welzijnsarrangementen te ontwikkelen. Een tweede werkgroep heeft zich beziggehouden met de inrichting van de
functie van welzijnscoach. De derde werkgroep richtte zich op meten en evalueren.
Probleemstelling
In de Delftse wijken Voordijkshoorn en Buitenhof is een grote groep mensen met psychosociale problemen die de huisartsenpraktijk bezoekt. Voor deze problemen is niet altijd een medische behandeling aanwezig of nodig, maar wordt wel een zorgprobleem geuit en een (zorg)oplossing gevraagd
door de cliënt. Het bestaande 'instrumentarium' (medicatie en doorverwijzing naar de GGZ) van de
huisarts is voor deze groep niet altijd geschikt.
Mogelijke oplossingen van het probleem
Het welbevinden van mensen die aan psychosociale klachten lijden, kan effectief worden verbeterd
door activering en deelname aan activiteiten die passen bij de persoon, de klachten en de mogelijkheden. De mensen die verwezen worden naar activiteiten worden desgewenst ondersteund bij de
keuze van activiteit(en).
Doelstellingen
Hoofddoelstelling van het project was het ontsluiten van het welzijnsaanbod en het oprichten van
een netwerk rond mensen met psychosociale problematiek.

1. De inrichting, ontwikkeling en formulering van de functie van welzijnscoach
2. De zorgverleners van de huisartsenpraktijken en de medewerkers van de welzijnsorganisatie zijn
op de hoogte van:
a) Het welzijnsaanbod waarnaar verwezen kan worden en
b) Hoe ze elkaar kunnen benaderen en naar elkaar kunnen verwijzen / terugkoppelen
3. Er is een interventieaanbod, waar mogelijk evidence-based.
4. Tenminste 50 cliënten krijgen een verwijzing naar een voor hen geschikte welzijnsinterventie.
5. Bij 30 cliënten wordt een voor- en nameting gedaan om het welbevinden en zorggebruik te meten.
Beoogde resultaten en uitkomsten
1. Bij 30 cliënten is na de welzijnsinterventie een toename van welbevinden van gemiddeld 25%
gemeten met de Dutch Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) (bijlage 3).
2. Het zorggebruik binnen het gezondheidscentrum van de 30 cliënten daalt met gemiddeld 20%.
3. Er is een ‘welzijn op recept’-toolkit om dit project in andere wijken van Delft te implementeren.
Pilotlocaties
Toen projectplan, -doelstellingen, resultaten en de structuur gereed waren is de projectgroep op
zoek gegaan naar een pilotlocatie. Bij de keuze is gekeken naar de wijk en de populatie van de huisartsenpraktijk: lichte/matige achterstandsproblematiek, relatief veel ouderen en relatief veel psychosociale problematiek.
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a) Huisartsenpraktijk Vermeertoren
Huisartsenpraktijk ‘De Vermeertoren’ was als eerste bereid om als pilotlocatie te fungeren. Bij
deze huisartsenpraktijk zijn drie huisartsen werkzaam (parttime), drie verpleegkundig specialisten en meerdere praktijkondersteuners somatiek en GGZ. Eén van de verpleegkundig specialisten
vervult tevens de taak van locatiemanager. De praktijk heeft 5.500 patiënten. De populatie is bovengemiddeld vergrijst en er is sprake van veel psychosociale problematiek. Aanvullend voordeel
is dat op deze locatie ook andere disciplines gevestigd zijn waartussen veelal reeds een (nauwe)
samenwerking bestaat: fysiotherapeuten, apotheker, verloskundigen, Centrum voor Jeugd en
Gezin, thuiszorg, ontmoetingscentrum voor dementerenden en het wijkcentrum.
b) Huisartsenpraktijk Händellaan
De tweede pilotlocatie was Huisartsenpraktijk Händellaan. In deze praktijk zijn drie huisartsen,
twee POH-s en één POH GGZ werkzaam. De praktijk heeft 3.350 patiënten. Daarnaast zijn in het
gebouw van de praktijk de thuiszorg en meerdere eerstelijns disciplines gevestigd. Deze praktijk
bevindt zich in een (officiële) achterstandswijk met alle daarbij behorende problematiek.
Doelgroep
Bewoners van de wijken Voordijkshoorn en Buitenhof met psychosociale problemen vanaf 18 jaar en
ouder die gezondheidscentrum Vermeertoren of Händellaan bezoeken. Uit het Huisartseninformatiesysteem is een uitdraai gemaakt van de meest voorkomende psychosociale klachten op basis van
de ICPC. De meest voorkomende klachten waren:

-

Psychische klachten: somber voelen, angstig gevoel/veel piekeren, stress/ overspannen;
Vastlopen in het leven, problemen op het werk, relatieproblemen, meemaken van een ingrijpende gebeurtenis;
Problemen met chronische lichamelijke ziekte;
Probleem met ziekte van ouders/familie, partner, kind (mantelzorgen);
Eenzaamheid, dreiging sociaal isolement, beperkt netwerk;
Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (veel wisselende lichamelijke klachten);
Slaapproblemen;
Ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, overgewicht).

Financiering
Voor de ontwikkeling en invoering van Welzijn op recept in Delft waren financiën nodig. De beide
initiatiefnemers hebben voor meerdere jaren middelen ter beschikking gesteld voor de uitrol van het
project. Gedurende het traject is gezocht naar aanvullende financiering om de inzet van de twee
praktijken en het evaluatieproces te financieren. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Gelukkig heeft dit
er niet toe geleid dat de 2 pilotlocaties zijn afgehaakt.
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2. VOORBEREIDING
Draagvlak
Om draagvlak in het veld te creëren is een startbijeenkomst georganiseerd waarbij de uitgangspunten van Welzijn op recept het centrale thema vormden. Titel van de bijeenkomst was “Een dubbeltje
welzijn, scheelt een kwartje zorg”. Directeur van Gezondheidscentrum Roerdomp Jan Joost Meijs
hield een inspirerend pleidooi over de noodzaak van een attitudeverandering binnen het veld van
zorg en welzijn. Ruim 65 professionals uit zorg, welzijn en gemeente waren bij deze bijeenkomst
aanwezig. Uit de evaluatie bleek dat vele zorgverleners en organisaties het belang van Welzijn op
recept inzagen en er interesse in hadden. Aan de deelnemers van deze startbijeenkomst is lopende
de pilot twee maal een nieuwsbrief gestuurd met daarin informatie over de voortgang van de pilot.
In de voorbereiding heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over de
logistiek en inhoud met de mensen die met Welzijn op recept gingen werken en met potentiële deelnemers aan het traject. Daarnaast zijn kennis en vaardigheden nodig om met Welzijn op recept te
kunnen werken, zowel aan de kant van de huisartsenpraktijk als aan de kant van de welzijnsorganisatie. Hiervoor is een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd en is een workshop gegeven
waarin zorgverleners en welzijnsmedewerkers aan de hand van casuïstiek bespraken welke stappen
nodig zijn voor verwijzing naar de welzijnsorganisatie en hoe je terugkoppelt aan de zorgverlener.

Besteed aandacht aan het creëren van draagvlak en betrek
vanaf het begin en herhaaldelijk de betrokken medewerkers
van de welzijnsorganisatie en de huisartsenpraktijk erbij

Inmiddels had de pilot met Welzijn op recept ook de interesse van de lokale pers gewekt. De manager van huisartsenpraktijk Vermeertoren en de welzijnscoach zijn door een lokale krant geïnterviewd
(bijlage 7). Dit heeft ook een positief effect gehad op de bekendheid van Welzijn op recept in Delft.
Stappenplan
Vervolgens is een duidelijke taakverdeling en een omschrijving opgesteld van wie wat doet en wanneer. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een standaardprocedure en een stappenplan (zie
bijlage 4). Er is enerzijds een stappenplan ontwikkeld voor de huisartsenpraktijk en anderzijds voor
de praktijken van de overige eerstelijnszorgverleners.
Gedurende het hele traject is aandacht besteed aan het onder de aandacht brengen van Welzijn op
recept onder zowel de zorgverleners in de beide huisartsenpraktijken, de welzijnsmedewerkers alsook andere eerstelijnszorgverleners en de burgers.
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3. ONTWIKKELING
Inventarisatie bestaand welzijnsaanbod
Voor het vergroten van het welbevinden van mensen is het essentieel om bij de invoering van Welzijn op recept die welzijnsinterventies aan te bieden die effectief gebleken zijn en een goede wetenschappelijke onderbouwing hebben. Alle interventies raken aan de ‘principes voor duurzaam geluk’
zoals Walburg3 deze omschrijft. Hij maakt het volgende onderscheid in welzijnsinterventies:
 Positiever leren denken
 Zingeving
 Gezonde leefstijl
 Bewust leven en genieten
 Interactie met anderen
 Geluk delen
 Een leven lang leren
Mede aan de hand hiervan is gekeken naar het bestaande welzijnsaanbod in Delft. Uit het huisartseninformatiesysteem van de 2 pilotlocaties zijn de meest voorkomende psychosociale problemen
gehaald. Ook is gekeken welke welzijnsinterventies er zijn en welke interventies passend zijn voor de
meest voorkomende psychosociale problemen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een compleet overzicht van het welzijnsaanbod in Delft en zijn deze gegroepeerd in 5 subgroepen (zie bijlage 5):
1. In balans
2. Bewegen met plezier
3. Kunst, cultuur en natuur
4. Smakelijk eten
5. Ontdekken en doen
Op basis hiervan zijn een boekje met welzijnsrecepten, flyer en poster ontwikkeld (zie bijlage 1 en 2)
die verspreid zijn in de huisartsenpraktijk.

Zorg dat het welzijnsaanbod aansluit op de vragen en
de problematiek van de patiënten in de wijk

Functie welzijnscoach
Een werkgroep heeft een functieprofiel voor de functie van “welzijnscoach” opgesteld. Kerncompetenties zijn kennis van de wijk en in staat mensen met elkaar te verbinden. Ook kennis van motivational interviewing is belangrijk. Het was een nieuwe functie binnen de welzijnsorganisatie. Binnen de
eigen gelederen is uiteindelijk iemand geworven die aan het functieprofiel voldeed en is de functie
ingebed binnen de structuur van de welzijnsorganisatie.

3

Walburg, J. A. (2008). Mentaal Vermogen - Investeren in geluk). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
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De rol van de huisarts en de andere eerstelijnsprofessionals
De toepassing van Welzijn op recept vraagt een omslag in denken van eerstelijnsprofessionals. In
plaats van denken in ziekte en zorg, vraagt Welzijn op recept een denken in gezondheid en gedrag.
Ook het feit dat het een nieuwe vorm van zorgverlening is, vraagt om continue aandacht.

“Een laagdrempelige vorm van
zelfhulpverlening.
Mooi initiatief dat mensen activeert”
Citaat huisarts:
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4. IMPLEMENTATIE
Nadat het welzijnsaanbod geregeld was, de welzijnscoach aangesteld was en de functies en rollen
van de betrokken zorgverleners helder waren, was het tijd voor de implementatie. De huisartsenpraktijk en de welzijnscoach hebben gezamenlijk een standaardprocedure opgesteld. Na een redelijk
voortvarende start liep het aantal verwijzingen naar de welzijnscoach terug. Het bleek lastig om het
uitschrijven van welzijnsrecepten tussen de oren van zorgverleners te houden. In een lunchbijeenkomst met de huisartsenpraktijk en de welzijnscoach is opnieuw aandacht gevraagd voor Welzijn op
recept en zijn de successen van de eerste deelnemers besproken. Dit bleek een goede motivatie.
Daarnaast is besloten dat de welzijnscoach op een vast moment in de week een eigen spreekuur op
de huisartsenpraktijk krijgt. Ook dit heeft bijgedragen aan het vergroten van het aantal welzijnsrecepten. De huisarts kon direct via het eigen huisartseninformatiesysteem (HIS) een afspraak inplannen en de patiënt kon naar de eigen vertrouwde praktijk komen voor het gesprek met de welzijnscoach.

Deel tussentijds met de betrokken zorgverleners
de reeds behaalde successen

Zorg dat de welzijnscoach een eigen spreekuur
heeft op de huisartsenpraktijk

Vragenlijst
Om het welbevinden van de deelnemers aan Welzijn op recept te meten en te monitoren hebben
alle deelnemers bij aanvang de Dutch Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) 4 ingevuld. De
MHC-SF is een gevalideerde zelfrapportage vragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet. Het
omvat drie kerncomponenten van welbevinden, die gezamenlijk de totale positieve geestelijke gezondheid weergeven:
 Emotioneel welbevinden gaat om levenstevredenheid en positieve gevoelens zoals geluk, interesse en plezier in het leven.
 Psychologisch welbevinden concentreert zich op optimaal persoonlijk functioneren en bevat
aspecten zoals autonomie en zelfacceptatie.
 Sociaal welbevinden richt zich op optimaal functioneren in de maatschappij, zoals sociale
contributie en integratie.
Deze vragenlijst werd bij aanvang en na (minimaal) drie maanden door de deelnemer ingevuld. In de
praktijk bleek het niet haalbaar om de vragenlijst aan de deelnemer mee te geven, want deze werd
niet of onvoldoende ingevuld. Na enige tijd is er voor gekozen om de vragenlijst tijdens het eerste
4

Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster, P.M., & Keyes, C.L.M. (2011). Evaluating the
psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology,
67(1), 99-110.
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gesprek met de welzijnscoach in te vullen. Verder bleek een aantal vragen lastig te beantwoorden,
zelfs met een toelichting of met hulp van de welzijnscoach.
Bij het afnemen van de 1e vragenlijst is een aantal vragen toegevoegd die inzicht geven in de persoonlijke situatie van een deelnemer (leeftijd, geslacht, werksituatie, opleidingsniveau). Bij het afnemen van de 2e vragenlijst zijn door de welzijnscoach 2 open vragen gesteld over hoe zij deelname aan
Welzijn op recept beleefd hebben, wat het met hen heeft gedaan en of zij zich beter voelen dan
voorheen.

Zorg ervoor dat de deelnemer aan Welzijn op recept
de vragenlijst samen met de welzijnscoach invult

v vaak met Anja, de welzijnscoach, samen
Ik werk
om patiënten weer letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Als dit lukt, word
ook ik hier gelukkig van
Citaat fysiotherapeut:
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5. EVALUATIE
Welzijnsrecepten
Van april 2014 tot april 2015 zijn 54 welzijnsrecepten uitgeschreven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 51 deelnemers aan de pilot. Deze 51 personen hebben allen de bij aanvang de MHC-SF vragenlijst en de toegevoegde vragen ingevuld (bijlage 3). 27 deelnemers hebben de vragenlijst zowel bij
aanvang als na minimaal 3 maanden ingevuld. De recepten zijn uitgeschreven door huisartsen (81%),
fysiotherapeuten (9%), POH-somatiek (3%), POH-GGZ (3%), diëtist (2%) en psycholoog (2%).

In 12 maanden tijd zijn 54 welzijnsrecepten uitgeschreven

Plaatsing bij een welzijnsi nterventie
Van de 51 deelnemers aan Welzijn op recept zijn er na het gesprek met de welzijnscoach drie niet
geplaatst. Bij twee van hen bleek de gezondheidstoestand bij nader inzien toch slechter en één deelnemer viel af door een beenbreuk en daarmee een geringere mobiliteit. Drie deelnemers zijn halverwege het traject gestopt: twee vanwege het vinden van regulier werk en één vanwege problemen
in de privésfeer.
Welzijnsprogramma

Aantal verwijzingen

In balans

7

Bewegen met plezier

14

Kunst, cultuur & natuur

7

Smakelijk eten

5

Ontdekken & doen
Overig
TOTAAL

14
4
51

Van de mensen die ‘Welzijn op recept’ kregen waren de meest voorkomende problemen: eenzaamheid, depressie en angst. De deelnemers zijn met name geplaatst bij interventies op het gebied van
vrijwilligerswerk & maatjesprojecten en bij bewegingsactiviteiten.

88% van de mensen met een welzijnsrecept nam na 3 maanden
nog deel aan de welzijnsactiviteit
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Profiel van de deelnemers
Leeftijd en geslacht
Van de mensen die een welzijnsrecept kregen was 73% vrouw (n=37) en 27% man (n=14). De gemiddelde leeftijd was 57 jaar, minimum leeftijd was 23 jaar en maximum leeftijd 95 jaar. De gemiddelde
leeftijd van de mannen was 58 jaar, minimum leeftijd was 28 jaar en maximum leeftijd 95 jaar. De
gemiddelde leeftijd bij vrouwen was 56,5 jaar, minimum leeftijd 23 jaar en maximum leeftijd 94 jaar.
Driekwart van de deelnemers is vrouw; de gemiddelde leeftijd bedroeg 57 jaar;
de oudste deelnemer was 95 en de jongste 23 jaar

Etniciteit
Van de deelnemers aan Welzijn op recept waren 29 (57%) van Nederlandse afkomst, dat wil zeggen
dat zowel de deelnemer zelf als de beide ouders in Nederland zijn geboren. De andere 22 deelnemers (43%) waren afkomstig uit 14 verschillende landen5.

Ruim 40% van de deelnemers is van niet-Nederlandse afkomst

Opleidingsniveau
De meeste deelnemers hebben een opleiding op middelbaar niveau of lager; het aantal HBO-/WOgeschoolden is relatief laag met 15%. Het opleidingsniveau van de deelnemers aan Welzijn op recept
is hieronder in het schema weergegeven:
Opleidingsniveau

Aantal

%

Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt)

3

5,8%

Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)

6

11,8%

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
Middelbaar beroepsonderwijs
(vakopleidingen, MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL,
INAS)
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (HAVO, VWO, HBS, MMS)
Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, HBO-V)

10

19,6%

10

19,6%

8

15,7%

6

11,8%

6

11,6%

2

3,9%

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

5

Afghanistan (1), Argentinië (1), Azerbeidzjan (1), Curaçao (2), Egypte (1), Eritrea (2), Irak (2), Iran (2), Marokko
(2), Molukken (1), Polen (1), Soedan (1), Suriname (4), Turkije (1)
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Een kwart van de deelnemers heeft een
opleidingsniveau van HAVO of hoger

Werksituatie
Ook wordt in de vragenlijst aandacht besteed aan de werksituatie. Opvallend is dat slechts 7 (14%)
van de 51 deelnemers betaald werk heeft.
Werksituatie

Aantal

%

Ik werk, betaald, 32 uur of meer per week

2

3,9%

Ik werk, betaald, minder dan 32 uur per week

5

9,8%

Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU)

14

27,5%

Ik ben werkloos/ werkzoekend

10

19,6%

Ik ben arbeidsongeschikt

7

13,7%

Ik heb een bijstandsuitkering

6

11,8%

Ik ben huisvrouw / huisman

7

13,7%

7% van de deelnemers aan Welzijn op recept heeft betaald werk

Zorggebruik
Van 31 deelnemers is het aantal huisartsenconsulten in de 12 maanden voorafgaand aan deelname
aan welzijn op recept vergeleken met het aantal huisartsenconsulten vanaf de deelname aan welzijn
op recept. In deze meting zijn alleen de consulten vanwege psychosociale problematiek meegenomen. Uit de voormeting bleek dat deze 31 deelnemers 177 keer een huisartsenconsult hadden gehad. Dit zijn gemiddeld 5,7 consulten per deelnemer. Vanaf het moment van deelname tot aan de 2e
meting bedroeg het aantal consulten 77. De cijfers voor deelnemers die bij de 2e meting korter dan
12 maanden bezig waren met Welzijn op recept is dit cijfer gecorrigeerd naar 12 maanden. Dit betekent dat deelnemers aan Welzijn op recept naar een gemiddelde van 2,5 consulten per deelnemer
zijn teruggegaan. Dit betekent een afname van 56,5%.

Het aantal huisartsconsulten voor psychosociale problemen is
na deelname aan Welzijn op recept met 56% afgenomen

Welbevinden en kwaliteit van leven
De Dutch Mental Health Continuum-Short Form vragenlijst bestaat uit 14 vragen. Voor de totale lijst
kun je maximaal 70 punten en minimaal nul punten scoren. Bij 27 deelnemers is een voor- en een
nameting gedaan. De gemiddelde score van de voormeting was 28,4 punten. De gemiddelde score
van de nameting bedroeg 56,6 punten. Dit betekent dat de deelnemers gemiddeld met 28,22 punten
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vooruit zijn gegaan. Dit komt overeen met een toename van welbevinden van gemiddeld 49,9%. Dit
ligt ruim boven de beoogde doelstelling van een toename van welbevinden van 25%. De grootste
vooruitgang van een deelnemer is een score van 3 naar 61 punten (= 83% vooruit).

“Ik vond welzijn op recept heel positief en vond
dit een kans. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb veel geleerd van Engelse les. Ik ben
uit het dal en heb een reguliere baan als tolk.

Citaat deelnemer Welzijn op recept: man, 27 jaar
Binnen de MHC-SF wordt een onderverdeling gemaakt naar drie vormen van welbevinden. Opvallend
is dat door de inzet van welzijn op recept de gemiddelde score op alle onderdelen boven het landelijke gemiddelde komt.

Voormeting
Delft
Nameting
Delft
Gemiddelde
in NL

Emotioneel
welbevinden

Sociaal
welbevinden

Psychologisch
welbevinden

1,72

1,81

2,37

4,07

3,77

4,26

3,67

2,33

3,18

Het welbevinden en de kwaliteit van leven van de deelnemers
aan welzijn op recept is sterk vooruitgegaan
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6. RESULTATEN
Hoofddoelstelling van het project was het ontsluiten van het welzijnsaanbod en het oprichten van
een netwerk rond mensen met psychosociale problematiek. De belangrijkste resultaten en conclusies
van het project Welzijn op recept Delft zijn:
1. De integratie van wijkgerichte zorg en welzijn is gerealiseerd; zowel welzijnsorganisatie Participe
Delft als de gezondheidscentra Vermeertoren en Händellaan ervaren de samenwerking als
meerwaarde. Zorg en welzijn weten elkaar makkelijker te vinden.
2. Het functieprofiel voor de welzijnscoach is ontwikkeld. De rol en de persoon van de welzijnscoach zijn essentieel om de doelgroep te ondersteunen naar een passend arrangement. De grote
kennis over de sociale kaart en passende competenties van de welzijnscoach zijn onontbeerlijk
voor het welslagen van Welzijn op recept.
3. Op beide pilotlocaties heeft de welzijnscoach een vast spreekuur. Dit hielp bij het verlagen van
de drempel voor potentiële deelnemers. Maar ook voor de huisartsen was dit drempelverlagend
omdat zij direct vanuit het eigen huisartseninformatiesysteem een afspraak met de welzijnscoach konden inplannen. Beide spreekuren zijn nu structureel.
4. De organisatorische integratie van wijkgerichte eerstelijn en welzijn is concreet en goed vorm
gegeven via welzijn op recept. Er is (en wordt) gemiddeld 1 welzijnsrecept per week uitgeschreven.
5. Er is een welzijnsaanbod ontwikkeld, passend bij de vraag en de populatie van de wijk en op basis
van inzichten die effectief gebleken zijn en een goede wetenschappelijke onderbouwing hebben.
6. Gedurende de pilotperiode hebben 48 mensen een verwijzing naar een voor hen geschikte welzijnsinterventie gekregen (doelstelling pilot was 50).
7. Eenzaamheid, angst en depressie zijn de meest voorkomende problemen van de mensen die een
welzijnsrecept hebben gekregen.
8. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 57 jaar De jongste deelnemer is 23 en de oudste 95
jaar; 73% is vrouw.
9. Van de deelnemers die contact hebben gehad met de welzijnscoach is uiteindelijk 94% verwezen
naar een welzijnsinterventie; 88% deed na 3 maanden nog steeds mee aan de activiteit.
10. Van de deelnemers aan welzijn op recept koos 27% voor het welzijnsarrangement ‘Ontdekken en
doen’ en eveneens 27% voor het arrangement ‘Bewegen met plezier’.
11. Bij 27 deelnemers is in de pilotperiode een voor- en nameting gedaan met de MHC-SF vragenlijst
om het welbevinden te meten (doelstelling was 30 deelnemers).
12. Het gevoel van welbevinden is op basis van een objectieve meting met de MHC-SF toegenomen
met 49,9% (doelstelling was een toename van 25%).
13. Bij de tweede meting is een tweetal open vragen gesteld over hoe de deelnemers Welzijn op
recept ervaren hebben en wat het voor hen heeft betekend. Alle deelnemers geven aan dat zij
tevreden zijn over de welzijnsarrangementen en dat zij zich (in meerdere of mindere mate) beter
en gelukkiger voelen. Zie bijlage 6 voor het complete overzicht met citaten van deelnemers.
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14. Bij 31 deelnemers is een voor- en nameting gedaan om het zorggebruik te meten. Het aantal
huisartsconsulten gerelateerd aan psychosociale problematiek is met 56,5% afgenomen (doel
was een daling van 20%).
15. Er is een ‘welzijn op recept- toolkit’ ontwikkeld om de samenwerking (waar mogelijk en gewenst)
uit te breiden naar heel Delft en te verbreden naar andere projecten. Deze verbinding van eerstelijn en welzijn voorziet in een behoefte gezien de positieve reacties van zowel de deelnemende zorgververleners als patiënten.
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Bijlagen
1. Flyer / poster
2. Welzijnsrecept
3. Vragenlijst
4. Stappenplan
5. Arrangementenlijst
6. Citaten
7. Krantenartikel
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BIJLAGE 1: FLYER / POSTER

22

BIJLAGE 2: WELZIJNRECEPT
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST DEELNEMER WELZIJN OP RECEPT OP BASIS VAN MHC-SF
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BIJLAGE 4: STAPPENPLAN WELZIJN OP RECEPT DELFT – HUISARTSENPRAKTIJK
Stap 1: uitgeven van het welzijnsrecept in de spreekkamer van de huisartsenpraktijk
1. De patiënt komt op het spreekuur van de zorgverlener in de huisartsenpraktijk.
2. De zorgverlener vermoedt achterliggende psychosociale problematiek en gaat hierover in gesprek met de patiënt:
-

Indien de zorgverlener in het gesprek constateert dat er geen sprake is van achterliggende
psychosociale problematiek, onderneemt de zorgverlener t.a.v. dit onderwerp verder geen
actie.

-

Indien de zorgverlener in het gesprek constateert dat er wel sprake is van achterliggende
psychosociale problematiek, stapt de zorgverlener over naar stap 4.

-

Indien de zorgverlener in het gesprek twijfelt of er sprake is van achterliggende psychosociale problematiek, stapt de zorgverlener over naar stap 3.

3. Als er sprake is van twijfel over achterliggende psychosociale problematiek:
a) neemt de zorgverlener de 4DKL af: indien de uitkomst is dat er sprake is van achterliggende
psychosociale problematiek, stapt de zorgverlener over naar stap 4.
b) De zorgverlener verwijst naar de POH GGZ als tussenstap: deze neemt de 4DKL af, brengt de
problemen in kaart en onderstreept het belang van een tweesporenbeleid.
Indien er geen sprake is van achterliggende psychosociale problematiek of indien er sprake is
van zwaardere problematiek, wordt de patiënt niet verwezen naar Welzijn op recept.
4. De zorgverlener bespreekt het psychosociale probleem en de mogelijke oplossingen in de vorm
van welzijnsinterventies (activiteiten oppakken, creatief bezig zijn, bewegen, etc) met de patiënt.
5. Als de patiënt geïnteresseerd is, geeft de zorgverlener de folder met de activiteiten en het
kaartje van welzijnscoach Anja van Oosten aan de patiënt.
6. Indien de patiënt interesse heeft in een welzijnsarrangement, dan schrijft de zorgverlener een
welzijnsrecept uit met daarop de NAW gegevens van de patiënt.
LET OP! Kruis de vraag over privacy op het welzijnsrecept aan.
7. De zorgverlener neemt, het liefst al tijdens het consult, contact op met welzijnscoach Anja van
Oosten via de mobiele telefoon: 06 26 11 08 21 om de patiënt aan te melden voor Welzijn op recept. Indien de welzijnscoach niet bereikbaar is, dan spreekt de zorgverlener de voicemail in +
neemt de zorgverlener contact op via de e-mail: a.van.oosten@participedelft.nu
8. Aan het einde van het consult vult de patiënt in de lunchruimte de vragenlijst van de Dutch Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) in.
9. De patiënt levert de vragenlijst in bij de balie. De assistente maakt een kopie van de vragenlijst
en het welzijnsrecept voor Anja van Oosten en slaat de originele vragenlijst op in de daarvoor bestemde map. De assistente geeft het originele recept terug aan de patiënt en geeft de kopie van
het recept aan Anja van Oosten.
10. Anja van Oosten neemt binnen één week (na ontvangst van de bij stap 9 genoemde informatie)
contact op met de patiënt.
11. Anja van Oosten koppelt via de mail terug aan de zorgverlener wat ze met de patiënt heeft afgesproken:
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-

Indien de patiënt gaat deelnemen aan een welzijnsarrangement, dan geeft Anja van Oosten
aan de zorgverlener door welk welzijnsarrangement het betreft.

-

Indien de patiënt niet gaat deelnemen aan een welzijnsarrangement, dan geeft Anja van
Oosten dit door aan de zorgverlener inclusief de reden.

12. De zorgverlener registreert in het huisartsinformatiesysteem (HIS) bij Episode de ICPC code Z29
(= ander sociaal probleem) en registreert WOR (Welzijn Op recept), zodat in het volgende contact
met de patiënt meteen te zien is dat deze een welzijnsrecept heeft gekregen.

Stap 2: opvolgen verwijzing door de welzijnsorganisatie


De patiënt heeft een welzijnsarrangement gekozen en vult dit in op het welzijnsrecept en noteert
aan welk(e) interventie(s) deelgenomen gaat worden.



De patiënt geeft toestemming voor het delen van informatie met de verwijzende zorgverlener
over het starten van en het stoppen met een interventie.



De welzijnscoach bespreekt de mogelijkheden binnen de welzijnsarrangementen en checkt of de
deelnemer al een keuze heeft gemaakt of nog twijfels heeft over deelname aan de te volgen interventie.



Wanneer de deelnemer de keuze gemaakt heeft laat de welzijnscoach de deelnemer weten
wanneer deze kan starten en stemt de komst van de deelnemer af met de begeleider die de interventie aanbiedt.



Ten allen tijde geldt dat wanneer het welzijnsarrangement niet geschikt lijkt voor de deelnemer,
de welzijnscoach bekijkt welke andere mogelijkheden er in de wijk zijn of verwijst de deelnemer
terug naar de zorgverlener.



Indien de verwijzing niet opgevolgd is vraagt de zorgverlener de deelnemer naar de redenen
hiervan en bespreekt wat nodig is. Komt de deelnemer niet terug op het spreekuur dan vindt er
geen check plaats.

Stap 3: starten met het welzijnsarrangement m.b.v. de welzijnsorganisatie


De welzijnscoach van de welzijnsorganisatie volgt de Welzijn op recept deelnemers en registreert
deelname in het kader van welzijn op recept.



De begeleider van de welzijnsinterventie meldt bij Anja van Oosten indien de deelnemer meer
dan 2 keer verzuimd heeft.



Anja van Oosten maakt hiervan een aantekening en neemt contact op met de deelnemer.



Deze informeert de zorgverlener (per email, schriftelijk of telefonisch) met welke interventie de
deelnemer is gestart, mits hiervoor toestemming is verleend.



De zorgverlener registreert deze informatie in het HIS.
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Stap 4: volgen welzijnsarrangement door de welzijnsorganisatie


De begeleider van de welzijnsinterventie maakt afspraken met de deelnemer over de aanwezigheid, die gelden voor alle deelnemers.



De deelnemer is in principe bij iedere bijeenkomst aanwezig en indien verhinderd meldt deze dit.



Wanneer de deelnemer zonder bericht niet verschijnt op de activiteit dan neemt de begeleider
naar eigen inzicht telefonisch contact op en vraagt naar de reden van afwezigheid en wat gedaan
kan worden om deelname te vervolgen.



Wanneer een deelnemer aangeeft dat een arrangement niet bevalt dan wordt deze terugverwezen naar de welzijnscoach die de Welzijn op recept deelnemers volgt en verzoekt de deelnemer
het evaluatieformulier in te vullen. Indien nodig wordt het formulier per post naar de exdeelnemer verzonden.



Als een deelnemer stopt, dan vult de begeleider dit in op de presentielijst en komt dit via Anja
van Oosten bij de verwijzende zorgverlener terecht, mits de deelnemer hiervoor toestemming
heeft gegeven.

Stap 5: terugkoppelen tussentijds en eindresultaat door de welzijnsorganisatie aan de huisartsenpraktijk


Na een half jaar neemt Anja van Oosten de vragenlijst en de MHC-SF opnieuw af.



De vragenlijst wordt afgegeven bij de assistente, mits de deelnemer hiervoor toestemming heeft
gegeven, en doet deze in de betreffende map.



Aan het einde van de interventie (of aan het einde van het seizoen als er geen duidelijk eind is)
vult de deelnemer een evaluatieformulier in over de activiteit/bemiddeling.



Tevens worden de vragenlijst en de MHC-SF opnieuw afgenomen.



Anja van Oosten geeft het evaluatieformulier, de vragenlijst en de MHC-SF aan de assistente,
mits de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven. Op dit formulier staat ook of de deelnemer doorgaat met een interventie of zelf iets anders oppakt. De assistente slaat de formulieren op in de betreffende map.
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BIJLAGE 5: ARRANGEMENTEN “WELZIJN OP RECEPT”

Bewegen met plezier
-

Wandelclub
Fitness
Bewegen op muziek
Dans
Koersbal
Fietsclub
Gym 50 +

Smakelijk eten
-

Een kookcursus
Als vrijwilliger helpen bij een kookmoment
Gezamenlijk eten
Koffieochtend
Marsepein figuren maken
Koffie drinken met de ander bijv. een
oude vrouw/man

-

Op de basisschool groenonderhoud
verzorgen rond om het gebouw
Speeltuinwerk
Moestuinen
Fleur-op actie
Wijk opruimen
Vogels kijken
Vrijwilligerswerk veld 23
Zwerfvuil in de natuur opruimen
Wandelen door de natuur
Museumbezoek samen
Afrikaanse dans
Tuinactiviteit begeleiden voor kinderen
Meedenken over nieuwe tuinactiviteiten voor kinderen
Begeleiden van sinterklaas, kerst en
zomeractiviteit voor kinderen

In balans
-

Yoga
In gesprek gaan met de ander
Trainingen
Cursus
Geheugentrainingen
Boekbespreking
Training omgaan met stress
Voorkomen van isolement bij ouderen
gezamenlijk een boodschap doen
of/en koffie drinken
Ontdekken en doen
-

Wereld Parels
Naaiclub 50 plus
Keramiekcursus
Creatief bezig zijn
Vrijwilligerswerk
Burendag, straatspeeldag, NL.doet dag
organiseren

Kunst, cultuur en natuur
-

Schildercursus
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BIJLAGE 6: CITATEN VAN DEELNEMERS AAN WELZIJN OP RECEPT
De volgende 2 vragen zijn aan alle deelnemers van Welzijn op recept voorgelegd:
- Hoe heeft u Welzijn op recept ervaren en wat heeft het met u gedaan?
- Voelt u zich beter dan voorheen?
Vrouw, 63 jaar
- Ik ben gekoppeld aan een coach en zij helpt mij positief te laten denken. Ik voel en heb tools om aan de slag te gaan.
- Ik voel me beter. Ik heb het idee dat ik actief zelf de situatie kan veranderen.
Vrouw, 72 jaar
- Welzijn op recept heb ik ervaren als positief, maar was maar tijdelijk nodig
- Ik heb niets gedaan om langer door te gaan met Welzijn op recept; na een aantal ontmoetingen en bijeenkomsten had ik weer de kracht om op eigen
initiatief m’n leven op te pakken.
Vrouw, 52 jaar
- Prachtige ervaring; het heeft mijn eigen ontwikkeling bevorderd, mijn sociale vaardigheden en mijn begeleidende kant zichtbaar gemaakt. Het heeft mij
een plekje gegeven in de maatschappij, een doel in mijn leven waardoor ik het ook uitstraal en prettig in mijn vel zit.
- Ik voel mij heel veel beter.
Vrouw, 45 jaar
- Ik vind het project goed en nuttig; het helpt allochtone mensen, meer zelfvertrouwen, contact met andere mensen; taalvaardigheden worden groter.
- Ik voel me veel beter dan voorheen en zie mezelf weer stralen.
Vrouw, 80 jaar
- Ik ben nu mobiel met de regiotaxi, iets wat ik voorheen niet durfde te doen. Verder ben ik ook gestart bij een klaverjasavond en voel mij hier prettig bij.
- Ja, ik heb meer sociale contacten en voel mij zelfverzekerd om dit te doen.
Vrouw, 35 jaar
- Tussentijds gestopt omdat zij tussentijds betaald werk heeft gevonden
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Vrouw, 55 jaar
- Ik vond welzijn op recept heel goed dat het er is, het is enorm bevallen. Ik ben nog werkzaam op plek van plaatsing. Ik heb door Welzijn op recept zelfvertrouwen gekregen. Ik vind de verantwoording leerzaam en zal dit voorlopig nog blijven doen.
- Ik voel me veel beter dan voorheen; ik had dit niet verwacht, ik ben hier zeker op teruggekomen.
Vrouw, 54 jaar
- Ik ben gekoppeld aan maatje, daarbij kan ik mijn verhaal kwijt.
- Ik voel mij zelfverzekerd en niet meer zo angstig om naar buiten te gaan. Al heb ik nog een lange weg te gaan.
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Vrouw, 58 jaar
- Welzijn op recept is een goede activiteit. Ik werd geholpen met Nederlandse brieven te schrijven naar instanties.
- Ik voel mij veel beter, voel me serieus genomen en durf meer te zeggen.
Vrouw, 86 jaar
- In het begin vond ik het vreemd om een maatje te hebben; ik heb nu een bijzondere band opgebouwd en ben hier erg blij mee.
Vrouw, 74 jaar
- Ik ben de goede richting opgeduwd met Facebook en ik ga zo af en toe naar buiten.
- Ja, ik heb meer sociale contacten en voel me zekerder.
Man, 65 jaar
- Het was fijn om te mogen meedoen; ik kwam weer onder de mensen.
- Ik voel me zeker beter, al is het met ups en downs.
Man, 87 jaar
- Ik vind het gezellig om wekelijks mijn dammaatje te ontmoeten en ik kijk hier heel erg naar uit.
- Ik voel me beter; ik dam weer en de afgelopen periode heb ik vaak in het ziekenhuis gelegen en dan kwam zij op bezoek.
Man, 56 jaar
- Het is goed geweest, meer contacten met mensen en lekker aan het werk.
- Ik voel me veel beter.
Man, 27 jaar
- Ik vond welzijn op recept heel positief en vond dit een kans. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb veel geleerd van Engelse les. Ik ben uit het dal
en heb een reguliere baan als tolk.
Man, 28 jaar
- Ik sport met regelmaat tijdens deze periode. Ik heb meegedaan in de sportschool.
- Ik zit beter in mijn vel en heb meer zelfvertrouwen opgebouwd. Ik wil graag nogmaals een afspraak met Anja, omdat ik naast sport ook nog iets anders
wil doen.
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Vrouw, 56 jaar
- Ik heb meer vertrouwen gekregen; het was een eye opener; ik heb me echt ontwikkeld.
Vrouw, 71 jaar
- Ik heb weer gevoelens; die had ik niet meer; ik ben helemaal opgeleefd.
Vrouw, 58 jaar
- Ik heb veel geleerd over hoe ik om kan gaan met een computer. Ik voel me daardoor zelfstandiger dan voorheen. Ik streef er nu naar om naar Nederlandse les te gaan.
- Ik voel me in staat om dingen op de computer zelf te doen.
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Man, 47 jaar
- Het gaat een stuk beter met me, meer zelfvertrouwen, sterker en daadkrachtiger. Ik heb ook meer vertrouwen in andere mensen gekregen.
- Ja zeker, ik voel me een stuk beter dan voorheen.
Vrouw, 66 jaar
- Ik vind het project hartstikke leuk; het geeft een wederkerig gevoel. Ik heb een breder inzicht gekregen in andere mensen. Ik ben dankbaar dit te mogen
doen, je geeft iets en je krijgt iets. Ik heb sociale vaardigheden ontwikkeld.
- Ik voel me hetzelfde als voorheen en Welzijn op recept is vooral een toevoeging geweest om de grens te bewaken; dat heb ik geleerd in dit project.
Vrouw, 28 jaar
- Mijn kijk op mensen in positief veranderd en breder geworden. Ik heb een gevoel van welbevinden gevonden doordat ik me geliefd voel en zeker ook
gewaardeerd. Ik voel me gelukkig omdat ik wat kan bijdragen aan de samenleving.
- Ik voel me veel beter; voorheen was ik onzekerder en neerslachtiger.
Man, 50 jaar
- Ik ben gelukkiger geworden en ik heb meer zich op mijn administratie en financiën.
- Ik ben zelfverzekerder, ordelijker en ik wil er nog iets bij gaan doen.
Vrouw, 50 jaar
- Ik heb een reguliere baan gekregen waardoor ik niet verder kon gaan met Welzijn op recept. Het is voor mij een hele goede opstap geweest.
- Ja zeker, ik heb weer structuur en zin in het leven.
Vrouw, 34 jaar
- Het heeft mij in contact gebracht met andere mensen en we kunnen goed praten over de opvoeding.
- Ik voel me veel beter, minder onzeker en voel mij er niet meer helemaal alleen voor staan.
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BIJLAGE 7: ARTIKEL DELFT OP ZONDAG OVER WELZIJN OP RECEPT
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