
Stappenplan
voor de huisartsenpraktijk Ede

 Terugkoppelen 
De welzijnscoach is verant-
woordelijk voor de terug-

koppeling aan de huisartspraktijk.

Verwijzen
De huisarts of POH 
vraagt de patiënt of diens 

contactgegevens doorgegeven mogen 
worden aan de welzijnscoach. Aanmelden 
kan vervolgens telefonisch via het 
Schakelpunt van Malkander 0318-208080. 

Het Schakelpunt zet de vraag door naar 
de Welzijnscoach van Malkander of van 
Sportservice Ede. 

De terugkoppeling vindt op 4 momenten 
plaats. Bij problemen bij plaatsing (niet 
starten of stoppen) wordt de huisarts 
geïnformeerd. 

Registreren 
De huisarts registreert de 
verwijzing in het HiS.
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Een veranderend perspectief op Zorg
Welzijn op Recept als alternatief voor 
psychosociale problematiek. 

Signaleren en 
identificeren 
Patiënten die 

regelmatig naar de 
praktijk komen met (niet-
medische verklaarbare) 
klachten. Het voeren van het ‘andere’ 

gesprek
 Oplossingsgerichte 
gespreksvoering

Inventariseren van 
andere problemen
De huisarts kiest er samen met 

de patiënt voor om deze problemen 
voorrang te geven of juist om deze 
problemen gelijktijdig met het Welzijn 
op Recept traject op te pakken. 

Wanneer wel of niet WoR? 
Twijfelt u of een verwijzing naar Welzijn op Recept geschikt is?  
Neem contact op met het Schakelpunt via 0318-208080. Zij denken 
graag met u mee!
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Stappenplan
Welzijn Ede

Aanmelding en 
contact leggen

Verwijzen naar welzijnscoach
De sociaal werker bij het Schakelpunt 
kiest met het verwijsoverzicht WoR 
bij welke welzijnscoach van welke 
organisatie de vraag hoort. 

Registratie van de verwijzing
Het Schakelpunt registreert iedere WoR 
aanmelding, 

Contact met cliënt
De welzijnscoach neemt binnen 5 dagen 
contact op met de cliënt en maakt een 
afspraak voor intake. 

 Intake en matchen
Intake 
De welzijnscoach gaat bij 
de cliënt op huisbezoek.

Matchen
De welzijnscoach houdt rekening 
met weten, willen en kunnen.

De welzijnscoach koppelt terug 
naar de huisartsenpraktijk wat de 
voorgenomen stappen zijn.

Registratie en terug-
koppeling aan de 
huisartspraktijk

De welzijnscoach registreert elk 
contactmoment met de cliënt of 
de activiteit in het eigen 
registratiesysteem. 

Activiteit verzorgen
Indien nodig gaat de 
welzijnscoach of een 

vrijwilliger de eerste keer mee naar 
de activiteit. 

Nadat iemand is gaan deelnemen, 
volgt een kort contactmoment 
plus terugkoppeling aan de 
huisartspraktijk. 
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Nazorg en 
afronding

     De ondersteuning door de 
welzijnscoach via Welzijn op 
Recept duurt maximaal 3 
maanden. 

   6 maanden na de start volgt een 
laatste contact met de cliënt om 
te kijken hoe het gaat en wordt 
het traject afgesloten.


