
WILT
 U UW GEZONDHEID VERBETEREN? SAMEN LUKT HET BETER.

GEZONDHEIDSPUNTEN

Lees meer

Kom naar het Gezondheidspunt
Het Gezondheidspunt is een bijeenkomst. 
Die helpt u meer grip te krijgen op uw gezondheid. 
U praat met anderen over hoe u uw gezondheid 
kunt verbeteren.  



GEZONDHEIDSPUNTEN

Wist u dat u uw eigen gezondheid kunt beïnvloeden? Dat kan 
ook als u een ziekte heeft zoals suikerziekte, COPD of hart- en 
vaatziekte. 

Kom naar het Gezondheidspunt
Het Gezondheidspunt is een bijeenkomst. Deze bijeenkomst helpt u meer 
grip te krijgen op uw gezondheid. De huisarts en praktijk ondersteuner 
(POH) vinden deze bijeenkomsten belangrijk. Het hoort bij de zorg.

Zet een stap naar betere gezondheid
Wij nodigen u uit na te denken over uw gezondheid. Wat kunt u zelf 
verbeteren? Waar heeft u hulp bij nodig? Het ‘Zet Een Stap’ spel, helpt u 
bij deze vragen. U speelt dit spel samen met anderen die ook suikerziekte, 
COPD of hart- en vaatziekte hebben. 

Hoe werkt het? 
    u speelt met 2-5 mensen het ‘Zet Een Stap’ spel
    u ervaart dat u zelf een stap kunt zetten richting een doel of een droom! 
    u voelt steun van mensen die hetzelfde meemaken
    u gaat naar huis met een plan. Dat kunt u delen met de huisarts of POH.

Begeleiding 
De bijeenkomst en het spel worden begeleid door mensen die in de zorg 
werken. U komt één keer om het spel te spelen. Vindt u het een fijne 
avond? Kom dan gerust nog enkele keren.

Beter voelen
U leert door het spel ‘Zet Een Stap’ om zelf te handelen. Meer baas te 
worden over uw gezondheid. Dan heeft u hopelijk minder klachten. Of u 
kunt beter omgaan met die klachten. 

Aanmelden 
Aanmelden kan bij de balie van Gezondheidscentrum Corlaer of bij 
De Nije Veste.  
U kunt ook bellen of mailen naar de receptie: 
Corlaer 033-7210400, receptie@gc-corlaer.nl
De Nije Veste 033-7210500, receptie@denijeveste.nl


