Een afspraak maken
Je hebt een welzijnsrecept gekregen of bent zelf benieuwd naar wat jou een stapje verder kan brengen met de doelen in je leven.
Dan meld je je bij de Welzijnscoaches van het Samenlevingsloket Beesel. Je kunt ter plekke terecht of maakt een afspraak
om in te gaan op de positieve stappen die voor jou het meest geschikt zijn. Het gesprek zal zich niet richten op wat er niet
goed gaat, maar juist op wat je wilt verbeteren en versterken. De Welzijnscoach gaat samen met jou op zoek naar een
passende oplossing, dat kan door te bespreken wat er allemaal mogelijk is of door de eerste keer met je mee te gaan naar
een vereniging of vrijwilligersorganisatie.
Contact
Het samenlevingsloket is gevestigd in Gezondheidscentrum ProVita. Je kunt elke werkdag van 9.00 tot 10.30 uur binnenlopen.
Op deze tijden is het samenlevingsloket ook telefonisch bereikbaar.
Waar:
Locatie:
Binnenloop:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Samenlevingsloket
Gezondheidscentrum ProVita, Broeklaan 4 in Reuver
Elke werkdag van 9.00 tot 10.30 uur
077 474 9292
welzijnoprecept@beesel.nl

Gezondheidscentrum ProVita Reuver
Elke werkdag: 09.00 - 10.30 uur

Neem het ingevulde spinnenweb* en eventueel de uitslag
van de test mee naar je gesprek met de Welzijnscoach.
Heeft je huisarts of praktijkondersteuner een welzijnsrecept voor je uitgeschreven? Ben je in gesprek (geweest) met
een Welzijnscoach? Of ben je geïnteresseerd in Welzijn op recept, voor jezelf of voor iemand in je omgeving?

* zie binnenzijde, rechterpagina

Hier vind je meer informatie over Welzijn op recept en de diverse welzijnsactiviteiten die mogelijk zijn.

mede mogelijk gemaakt door VGZ en CZ

Wat kan Welzijn op recept voor jou betekenen?
In Reuver en Beesel kunnen huisartsen en praktijkondersteuners of andere hulpverleners je doorverwijzen naar een Welzijnscoach.
Dit is mogelijk wanneer je bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in je vel wilt zitten.
In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. De Welzijnscoach kijkt
vooral wat jij wél kunt en wilt: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!
MIJN LICHAAM
Wil je je fitter en actiever voelen? Beweeg met plezier!
Je kunt gaan uitproberen met wandelen of sporten in de
buitenlucht of sporten bij een vereniging. Om meer energie
te hebben, kun je ook denken aan gezond eten en lekker
slapen. Ook daarvoor kunnen we samen denken aan de
juiste stappen voor jou.
MIJN GEVOELENS EN GEDACHTEN
Hoe gaat het mentaal met je? Sta je over het algemeen
positief in het leven of is het glas eerder half leeg dan
half vol? Wat zou daarbij kunnen helpen? Een training
sociale vaardigheden, een cursus ‘mantelzorg in balans’ of
meditatie om te leren stilstaan bij wat je hebt om dankbaar
voor te zijn.
KWALITEIT VAN LEVEN
Zou je wel eens iets anders willen doen of iets nieuws
willen leren? Jezelf ontwikkelen kan door het leren van
een nieuwe taal of een muziekinstrument leren bespelen,
de computer ontdekken of iets doen op het gebied van
zingeving.

LEKKER IN JE VEL ZITTEN
Wil je meer genieten van uw leven of meer evenwicht
ervaren? Je kunt op vele verschillende manieren weer meer
zin krijgen om dingen te ondernemen, door de juiste plek,
de juiste mensen en door je blij te voelen met wie je zelf
bent.

Mijn Positieve Gezondheid
De vraag de je krijgt bij je huisarts of bij een andere hulpverlener is vaak ‘Hoe gaat het met je?’. Misschien denk je dan – net
als veel anderen – dat er gevraagd wordt naar hoe het gaat met je ziekte of klacht. Maar dat vertelt nog niet alles over je
gezondheid en je welbevinden. En ook niet over wat jij nodig hebt om je beter te voelen. De Welzijnscoach gaat daar met jou op
in. Om het gesprek goed voor te bereiden en zelf een beter beeld te krijgen van hoe het met je gaat, kun je de Mijn-PositieveGezondheid (onderstaande spinnenweb) test invullen. Dat kan door per pijler een cijfer te geven of door de test te maken op
www.mijnpositievegezondheid.nl. Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen.
Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score.

spinnenweb

MEEDOEN
Wil je meer met anderen in contact komen en nieuwe
mensen ontmoeten? Er is van alles mogelijk, zoals gezellig
samen eten, iets creatiefs of (denk)spelletjes doen en
praten met anderen over dingen die je bezighouden
(lotgenoten).
Wil je iets doen in de wijk en anderen helpen? Het kan
voldoening geven om vrijwilliger te zijn. Veel is mogelijk,
je handen uit de mouwen bij de Klussendienst of bij een
(sport)vereniging. Meedoen bij een open inlooplocatie of
bij een zorginstelling. Of zelfs het opstarten van een eigen
initiatief.
DAGELIJKS LEVEN
Soms lukt het niet om alles onder controle te houden en
helpt een klein steuntje in de rug in het leven van alledag.
Iemand die je kan helpen bij het ordenen van je financiën,
een boodschap doen of het lezen van moeilijke post of mail.
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