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Welzijn & Kunst op Recept is een beproefd concept voor patiënten met
psychosociale problemen, die iets anders nodig hebben dan een medische
behandeling. De medische wereld en het sociaal domein werken hierin nauw
samen om het welbevinden van mensen op langere termijn te verbeteren
en daarmee te voorkomen dat men met dezelfde klachten steeds naar de
huisartsenpraktijk komt. Welzijns- en cultuuractiviteiten bieden mogelijk een
oplossing.
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is meer nodig om ervoor te zorgen dat
iemand weer energiek wordt en plezier
krijgt in het dagelijks leven. In deze situaties kan de
huisarts of een POH doorverwijzen naar de welzijnscoach.*
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Wat doet de welzijnscoach?
De welzijnscoach is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden en heeft
een verbindende rol richting welzijns- en cultuuractiviteiten. De welzijnscoach
doet de patiënt een aanbod voor een passende activiteit. Als iemand de eerste
stap niet durft te zetten, gaat de welzijnscoach of een vrijwilliger mee om de
drempel te verlagen.
De welzijnscoach laat – met goedvinden van de patiënt – de huisarts
weten welke oplossing gekozen is en hoe de eerste contacten
zijn verlopen. Als iemand weer grip heeft op zijn/haar leven
en plezier en energie heeft, is het doel bereikt!

“ De kern is: je moet niet, je bent bezig met
iets wat je leuk vindt, of wat je goed kunt.”
Neem contact op met de welzijnscoach:
Esmee van Dongen, e.vandongen@welzijnmiddelburg.nl
Informatie voor cultuuraanbieders via:
Esther van den Bosch, adviseur cultuurparticipatie KEW,
ebh@kewalcheren.nl
*De ondersteuning van de welzijnscoach is kosteloos, maar wanneer iemand deelneemt
aan een activiteit, draagt hij/zij de kosten. Wanneer betaling een probleem is, kijkt de
welzijnscoach naar andere mogelijkheden zoals bijzondere bijstand of fondsen.

Meer informatie:
Welzijn Middelburg: welzijnmiddelburg.nl/welzijn-op-recept
KEW: kewalcheren.nl/projecten/kunst-op-recept
Mogelijk gemaakt door de gemeente Middelburg

