
Welzijn op Recept
Stappenplan

Contactgegevens:
Ans Maalderink,  06 – 20 26 50 35, ans@sociaalwerk-oij.nl, contactpersoon voor het gebied ten noorden van de Oude IJssel: 

Terborg, Silvolde, Bontebrug, Breedenbroek/Voorst, Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Westendorp.

Buse Unalli, 06 – 82 22 78 34, buse@sociaalwerk-oij.nl, contactpersoon voor het gebied ten zuiden van de Oude IJssel: 
Gendringen, Ulft, Etten, Megchelen, Netterden en Varsselder/Veldhunten.

1. Huisarts/
verwijzer 

De verwijzer bespreekt met 
de patiënt de mogelijkheid 
om gebruik te maken van 

Welzijn op Recept. 

6. Sociaal werker

De sociaal werker koppelt 
terug naar de verwijzer via 

e-mail of telefonisch: sociaal 
werker laat weten of inwoner 

wel of geen gebruik gaat 
maken van Welzijn op Recept. 

Ook als er geen contact is 
geweest volgt er een 

terugkoppeling. 

7. Sociaal werker

De sociaal werker registreert 
in registratieformulier:

- Basis patiëntengegevens 
- Reden verwijzing

- Ieder contactmoment 
- Welke activiteit is gekozen
- Wanneer terugkoppeling 

is geweest.

8. Sociaal werker

Binnen drie maanden neemt de 
sociaal werker contact op met de 
inwoner over de stand van zaken. 
Zo nodig wordt er gekeken naar 

vervolgacties, die weer 
worden teruggekoppeld 

aan de verwijzer.

5. Sociaal werker

De sociaal werker neemt 
contact op binnen een week en plant 

een startgesprek of de inwoner neemt 
zelf contact op.

- Tijdens het startgesprek en eventuele 
vervolggesprekken wordt besproken 

wat de inwoner graag wilt doen. 
- De sociaal werker spreekt een 

terugkoppelingsmoment af met de 
inwoner binnen drie maanden. 

- De sociaal werker vraagt toestemming 
om informatie 

te delen met de verwijzer.

2. Huisarts/
verwijzer 

De verwijzer schrijft een 
welzijnsrecept (verwijsbrief): 
- Vraagt toestemming aan de 

patiënt om informatie te delen met 
sociaal werker

- Geeft uitleg over werkwijze 
(sociaal werker neemt contact op 

binnen een week).
- Geeft folder Welzijn op Recept 

mee

4. Huisarts/
verwijzer 

De verwijzer verstuurt de 
verwijzing per beveiligde e-mail 
aan het algemene e-mailadres 

van sociaal werk 
wor@sociaalwerk-oij.nl

- Geeft reden verwijzing aan
- Geeft contactgegevens 

patiënt door.

3. Huisarts/
verwijzer

De verwijzer registreert 
Wor in HIS (Z68)


