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Welzĳn op recept:
Aandacht en activiteiten als medicĳn

Via Welzĳn op Recept kunnen huisartsen en
andere eerstelĳnszorgverleners (zoals praktĳk-
ondersteuners, fysio- en ergotherapeuten)
Amsterdammers met psychosociale problemen
verwĳzen naar een welzĳnscoach.

Welzĳnscoaches in Amsterdam Noord:
� Noord-Oost:
Merel Vosseberg,
m.vosseberg@civicamsterdam.nl,

� Noord-West:
Marco den Haan, mdhaan@dock.nl

� Oud Noord:
Els Annegarn, e.annegarn@doras.nl,
Janine Drewes, j.drewes@doras.nl

Beweegcoach

Begeleiding naar passend beweegaanbod
en structureel volhouden van bewegen als
onderdeel van een gezonde leefstĳl.
Amsterdam Noord:
Geertje de Man, 06-82378525,
g.deman@doras.nl

Algemeen

� Thuisarts: betrouwbare informatie over ziekte
en gezondheid. Gezond eten, Vitaminen en
Alcohol

� Voedingscentrum: informatie over voeding
� PuurGezond: alles wat je wilt weten over echt
gezond eten

� Diëtist vergoeding: je krĳgt een vergoeding
voor 3 uur per jaar. Voor ketenzorgpatiënten
(bv. DM2, CVRM en COPD) is er geen aftrek
eigen risico.

� Keer diabetes 2 om: leefstĳlbehandeling van
24 maanden waarbĳ je aan de slag gaat met
voeding, ontspanning, beweging en slaap.

In de Buurt

� Gezond Noord Doras: Workshops, cursussen
over gezonde voeding en voedingmaatjes.

� Welzĳn op recept: zie hierboven

In dit document presenteren we u de leefstĳlwĳzer. Dit is een
handig overzicht: het wĳst u en uw zorgverlener de weg in de
verschillende mogelĳkheden om uw leefstĳl te verbeteren.



Algemeen

� Thuisarts: informatie over stress en
psychische klachten

In de buurt

� Huis van de wĳk: activiteiten in de
verschillende buurthuizen.

� Participatiecentrum Eva en Adam: voor leren
en sociale activiteiten, zoals computerles,
NL-les, lees- en schrĳfles

� Burennetwerk: Koppelen buren aan elkaar
voor een sociaal contact of een helpende
hand

� Gezond Noord Doras: cursussen en
activiteiten zoals omgaan met stress en
mindfulness

� Welzĳn op recept: Met een welzĳnscoach
wordt gezocht naar een activiteit die past bĳ
de patiënt.

� Gratis yogalessen van Yogaschool Noord

Algemeen

� Thuisarts, informatie over gezond bewegen
� Nederland in beweging, elke ochtend op NPO
1 en 2.

� Fysiotherapie: bepaalde aandoeningen bĳ de
fysio worden vergoed uit de basisverzekering
(bv knie en heupartrose, ernstige vormen van
COPD)

� Er zĳn verschillende apps beschikbaar, bv:
Ommetje: alleen of met anderen bewegen in
een digitale groep

In de Buurt

� Gezond Noord Doras: aanbod laagdrempelige
beweegactiviteiten

� Beweegcoach Geertje de Man
(zie contactgegevens bovenin)

� Folders over beweegactiviteiten op te halen
bĳ Mirjam Barth mbarth@teamsportservice.nl

� Binnenkort: www.noordbeweegt.nl het actuele
beweegaanbod van Noord

ONTSPANNING
& SOCIAAL
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SLAAP
Algemeen

� Thuisarts: informatie over slapen
� Snel beter in je vel: slapen, minder piekeren,
minder stress

� Slaapmakend: individuele behandeling voor
het oplossen van slapeloosheid middels
cognitieve gedragstherapie

� Slaapoefentherapie: professionele hulp bĳ
slaapproblemen. Indicaties: elke
leeftĳdsgroep met slaapproblematiek. Contra
indicatie: apneu, restless legs, angstdromen

In de buurt

� Slaapcoach en mensendieck therapeuten
C. Burlage Tuindorp Nieuwendam,
P. Gunnink en H. Visser Molenwĳk

� Gezond Noord van Doras: workshop slaap

BEWEGEN



� NADERE INFO VOLGT
� Doortrappen: fietsactiviteiten in de
buurt

Januari 2022
� Stoppen met roken,
vanaf 14 januari op het Hagedoornplein. In
eigen tempo stoppen met roken, met steun
van een expert, andere deelnemers en
oefeningen.
Aanmelden: lillian@wequit.nl,
06 25427042

Februari 2022 gebied Noord Oost:
� Bewegen Werkt
een programma van 15 weken gericht op in
beweging komen.
2 x per week samenkomen om te sporten en
informatie uit te wisselen over gezonde
leefstĳl.
Aanmelden:
sandra.vandervlerk@bewegenwerkt.nl, 06
15906434

Maart 2022
� Nieuwe groep GLI
Contactpersoon: Nienke Kreté-Tolhuĳs
Aanmelden: info@moodandfood.nl
Programma: CooL

Mei 2022
� Health Battle Gezond Noord
programma van 3 maanden, waarbĳ 3x per
week wordt bewogen. Je zit in een team en
het team kan punten ontvangen door
aanwezigheid.

CAMPAGNES
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STOPPEN MET ROKEN

Algemeen

� Thuisarts: informatie over stoppen met roken

In de buurt

� Amsterdamsrookalarm: Uitgebreid overzicht
met verschillende soorten behandelopties
digitaal of live en in een groep of juist
individueel voor patiënt en hulpverleners
Enkele voorbeelden:
rookstoppoli Boven Ĳ ziekenhuis,
Psymind Amsterdam,
online coaching We quit.

� Gezond Noord van Doras:
- Inloop ‘Roken Enzo’: een lotgenotengroep van
(ex) rokers die elke week bĳ elkaar komen en
elkaar steunen, naar elkaar luisteren en
ervaringen met elkaar delen of bespreken.
Elke maandagmiddag in De Verbroederĳ
(Johan van Hasseltweg 21)

- Cursus ‘Stoppen met roken’ wordt regelmatig
aangeboden

Algemeen

� GLI: 2-jarig vergoed programma gericht op
voeding, beweging en gedragsverandering.

Verwĳsindicaties staan in dit overzicht.
- GLI voor zorgverleners
- GLI patiënteninformatie

In de buurt

� GLI actueel aanbod in Noord

DE GECOMBINEERDE
LEEFSTĲLINTERVENTIE


