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Voorwoord 
 
 
In dit voorwoord willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit Community Project.  
 
Allereerst veel dank aan de deelnemers, cliënten en begeleiders van werk- en 
activiteitencentrum Ibis, zonder wie wij het praktijkonderzoek niet hadden kunnen 
verrichten. Ook willen wij Sandra Tuyl, de contactpersoon van Ibis, bedanken voor de 
warme ontvangst en de bereidwilligheid om ons te woord te staan.  
 
Daarnaast willen wij onze projectbegeleidster van het landelijke kennisinstituut en 
adviesbureau Movisie, Aletta Winsemius, hartelijk bedanken voor haar inzet, 
enthousiasme en haar betrokkenheid bij ons project.  
 
Tot slot gaat onze dank uit naar Joost Oude Groeniger, onze projectbegeleider vanuit het 
Erasmus MC, voor de begeleiding en nuttige feedback tijdens het proces.  
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Samenvatting 
 
 
Gezondheid omvat niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal, sociaal en 
spiritueel welzijn. Sociale determinanten zoals maatschappelijke participatie en een 
sociaal netwerk worden verondersteld een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
ervaring van gezondheid. In opdracht van het landelijke kennisinstituut en adviesbureau 
Movisie is onderzocht of een sociale activiteit, waarvan de doelstelling niet gericht is op 
gezondheidswinst, een indirect effect heeft op gezondheid.  
 
Middels een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek, bestaand uit interviews met 
professionals en deelnemers aan een sociale activiteit, hebben wij de relatie tussen 
sociale activiteiten en gezondheidswinst onderzocht. Het praktijkonderzoek is 
uitgevoerd bij werk- en activiteitencentrum Ibis, onder mensen met een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel en hun begeleiders. 
 
Uit de literatuur is gebleken dat de sociale omgeving van een persoon positief 
gecorreleerd is aan met name de mentale en sociale gezondheid en kwaliteit van leven. 
Bovendien zijn er aanwijzingen dat een goed sociaal netwerk bijdraagt aan de fysieke 
gezondheid. Dit wordt bevestigd door de resultaten van het praktijkonderzoek: het 
Rotterdamse welzijnswerk blijkt voornamelijk een positieve bijdrage te leveren aan de 
mentale en sociale gezondheid van mensen. Mogelijk is er een samenhang tussen de 
verbeterde mentale gezondheid en de ervaren lichamelijke gezondheid.  
 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de indirecte gezondheidswinst bij 
sociale activiteiten een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en aan de 
ervaren gezondheid. Mogelijk hebben de sociale activiteiten ook een positief effect op de 
werkelijke gezondheid. Er zijn toekomstige studies nodig die het effect van verschillende 
sociale activiteiten op de gezondheid onderzoeken en die een grotere 
onderzoekspopulatie includeren om het bewijs hiervoor te versterken.  
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Inleiding 
 
 
Gezondheid omvat al lang niet meer alleen ‘het vrij zijn van ziekte’. Ook mentaal, sociaal 
en spiritueel welzijn zijn van belang in het ervaren van complete gezondheid (1). 
Wanneer iemand niet ziek is, wil dat dus niet per definitie zeggen dat diegene gezond is 
en een goede kwaliteit van leven heeft. Andersom geldt hetzelfde: als iemand niet 
compleet gezond is, hoeft dat niet te betekenen dat diegene geen goede kwaliteit van 
leven heeft. Gezondheid is een complex begrip waaraan verschillende determinanten 
bijdragen.   
 
Bij het definiëren van gezondheid is een belangrijke rol weggelegd voor sociale 
determinanten. Sociale factoren als samenhang in de maatschappij (‘sociale cohesie’ of 
‘sociaal kapitaal’) en meedoen in de samenleving (‘sociale participatie’) bevorderen de 
algemene gezondheid (2). Ook het ervaren van sociale steun middels het hebben van 
een sociaal netwerk heeft een positieve bijdrage aan de gezondheid (3). Sociale steun 
heeft namelijk een positief effect op fysieke activiteit (4) en weinig sociale cohesie en 
participatie zijn belangrijke oorzaken voor gezondheidsachterstanden en slecht 
welbevinden (5). Wanneer het iemand ontbreekt aan sociale contacten of 
maatschappelijke participatie kan dit de gezondheid dus negatief beïnvloeden. 
 
Helaas zijn er een aantal groepen kwetsbare mensen aan te wijzen in de maatschappij 
die niet beschikken over een goed sociaal netwerk. Voor deze mensen worden er in 
Rotterdam verschillende sociale activiteiten georganiseerd die primair bedoeld zijn om 
de participatie te bevorderen en het sociale netwerk uit te breiden. Omdat een optimale 
sociale omgeving in verband wordt gebracht met een betere gezondheid kan deelname 
aan deze sociale activiteiten mogelijk helpen om niet alleen de sociale betrokkenheid 
maar ook de gezondheid van deze mensen te verbeteren. 
 
In dit artikel wordt onderzocht of sociale activiteiten inderdaad ten goede komen aan de 
lichamelijke en mentale gezondheid van de deelnemers, zonder dat dit het primaire doel 
is van die activiteit. Om dit te onderzoeken is literatuuronderzoek verricht en het 
neveneffect van een sociale activiteit in Rotterdam op de gezondheid in een 
praktijkonderzoek bestudeerd. 
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Methode 
 
 
Om te onderzoeken of deelname aan sociale activiteiten die primair bedoeld zijn om het 
sociale netwerk uit te breiden of de maatschappelijke participatie te vergroten ook helpt 
om de gezondheid van mensen te verbeteren is er een tweedelig onderzoek verricht. 
Allereerst is literatuuronderzoek gedaan naar het mogelijke effect van sociale 
activiteiten op de gezondheid. Daarnaast is ook een praktijkonderzoek opgezet en 
uitgevoerd. Het doel was om het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek op 
elkaar aan te laten sluiten, zodat de resultaten uit de literatuur en uit de praktijk 
vergeleken konden worden. Het literatuuronderzoek is daarom deels gericht op de 
uiteindelijke doelpopulatie die bij het praktijkonderzoek werd geïnterviewd: 
volwassenen (18-65 jaar) met een lichamelijke- en/of geestelijke handicap of niet 
aangeboren hersenletsel.   
 
Met het oog op deze doelpopulatie is gezocht naar bestaande literatuur over de invloed 
van sociale netwerken en sociale participatie op de gezondheid. Er is hiervoor in 
PubMed gezocht naar studies die dit onderzoeken met de zoekterm: (("Social 
Participation"[Mesh]) OR "Social Support"[Mesh]) AND ("Health Status"[Mesh]). Om 
artikelen toegespitst op onze doelpopulatie te vinden zijn respectievelijk de zoektermen 
(("Social Participation/psychology"[Mesh]) OR "Social Support"[Mesh]) AND 
"Disability" en (("Social Participation/psychology"[Mesh]) OR "Social Support"[Mesh]) 
AND "Brain Injury"[Mesh] gebruikt. Studies zijn geïncludeerd als ze de algemene 
populatie of onze doelgroep betreffen en de effecten van de sociale omgeving op het 
(ervaren van) gezondheid onderzoeken. Artikelen zijn geëxcludeerd als zij niet over de 
algemene populatie gaan of overeenkomen met onze doelgroep, maar een andere 
doelgroep beschrijven, of niet over sociale activiteiten of sociale steun gaan. Ook alle 
artikelen die niet in het Engels zijn geschreven zijn niet meegenomen in de 
literatuurstudie, evenals artikelen die het effect van gezondheid op sociale participatie 
beschrijven (in plaats van andersom) of studies die gaan over het opstellen van 
onderzoeksprotocollen. Daarnaast zijn de theorie van Salutogenese/Sense of Coherence 
van Antonovsky en de herdefinitie van gezondheid door Huber et al. aangedragen door 
de projectbegeleider van Movisie en wordt er teruggegrepen op definities van de WHO 
over (sociale determinanten van) gezondheid. Tot slot zijn enkele relevante referenties 
verkregen uit artikelen die gevonden zijn met de zoekopdracht.  
 
In het praktijkonderzoek is het effect van een sociale activiteit op de gezondheid 
onderzocht door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is opgezet om als leidraad 
te dienen tijdens de interviews met de mensen die betrokken zijn bij de bestudeerde 
sociale activiteit. De vragenlijst (bijlage) is in samenspraak met medewerkers van 
Movisie en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC 
opgesteld. Vervolgens is via websites van de gemeente Rotterdam gezocht naar 
instellingen die sociale activiteiten organiseren in de vorm van sociale activiteiten. Per 
e-mail zijn dertien projecten uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en 
enkelen zijn later telefonisch benaderd. Uiteindelijk heeft één instelling ingestemd met 
deelname. De vragenlijst is kort voor afname nog aangepast om deze passend te maken 
bij de specifieke locatie en populatie voor de interviews. 
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De instelling waar het praktijkonderzoek is uitgevoerd is werk- en activiteitencentrum 
Ibis in Rotterdam IJsselmonde. Ibis biedt dagelijks werkzaamheden en 
dagbestedingsactiviteiten aan cliënten met een lichamelijke handicap en/of niet 
aangeboren hersenletsel of mensen met een verstandelijke handicap (6). De sociale 
activiteit die wij in de praktijk onderzocht hebben betreft een bingoavond. Deze 
bingoavond wordt georganiseerd door de cliënten onder supervisie van de begeleiders 
van Ibis en richt zich met name op deelname van wijkbewoners. De vragenlijst is 
afgenomen bij de cliënten, de begeleiders en de wijkbewoners die deelnemen aan de 
bingoavond. In dit artikel wordt zowel de organisatie van de bingoavond als het 
deelnemen hieraan benoemd als deelname aan een sociale activiteit. 
 
Er zijn in werk- en activiteitencentrum Ibis tien respondenten geïnterviewd aan de hand 
van de vragenlijst: vier begeleiders, vier cliënten en twee deelnemers van de 
bingoavond. De begeleiders is gevraagd om ook te antwoorden op de vragen met 
betrekking tot gezondheid en geluk zoals dat in hun ogen geldt voor de gemiddelde 
cliënt. Op deze manier kregen we inzicht in hun opvatting wat het effect van de sociale 
activiteit op de gezondheid van deelnemers betreft. 
 
Na afname van de interviews is van de antwoorden een overzicht gemaakt voor verdere 
verwerking. De antwoorden op vragen over geluk en gezondheid zijn waar mogelijk 
omgezet in een vijfpuntsschaal om de resultaten te kwantificeren en inzichtelijk te 
maken. Wat betreft de mate van gezondheid zijn de punten als volgt toegekend aan de 
antwoorden van de ondervraagden: slecht [1], matig [2], gemiddeld [3], goed [4], 
uitstekend [5]. Ook de antwoorden met betrekking tot de mate van geluk zijn ingedeeld 
op een vijfpuntsschaal: ongelukkig [1], niet zo gelukkig [2], niet gelukkig/ongelukkig [3], 
gelukkig [4] en erg gelukkig [5]. 
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Resultaten 
 
 
Literatuuronderzoek 
In 1948 stelde de World Health Organisation (WHO) een definitie op van gezondheid. 
Gezondheid wordt sindsdien omschreven als ‘een volledige staat van fysiek-, mentaal- 
en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte’ (1). Dit was destijds een 
baanbrekende herdefiniëring van het idee van gezondheid, dat tot die tijd alleen ‘het 
zonder ziekte zijn’ inhield. Deze herdefinitie heeft grote invloed gehad op het denken 
over gezondheid, omdat vanaf toen ook de invloed van sociaal en mentaal welzijn op 
gezondheid werd erkend. Toch lijkt deze WHO-definitie niet helemaal meer van deze tijd 
en bestaat er kritiek op dit idee over gezondheid Huber et al. (7) vatten deze kritiek 
samen. Twee punten van kritiek zijn met name interessant binnen de context van dit 
artikel. Ten eerste wordt de definitie bekritiseerd op het gebruik van het woord 
‘volledig’.  Binnen de definitie zoals hij nu is, is vrijwel niemand ooit helemaal gezond. Er 
is namelijk altijd wel iets dat afdoet aan iemands gezondheid. Of het nou rugpijn is die 
niet hinderlijk is maar waardoor je ook niet volledig lichamelijk gezond genoemd mag 
worden, of werkstress of een echtelijke ruzie die afdoen aan respectievelijk de mentale 
en sociale gezondheid. Door de huidige definitie wordt gezondheid een ideale, niet 
haalbare staat van zijn. Een tweede probleem met deze definitie is dat de wereld sinds 
1948 is veranderd. Door verbeteringen in de voedselvoorzieningen, gezondheidszorg en 
hygiëne worden mensen tegenwoordig steeds ouder, waardoor ook langer geleefd 
wordt met chronische ziekte en lichamelijke beperkingen. Volgens de huidige definitie is 
iedereen die chronisch ziek is of een handicap heeft niet gezond. Dit is een probleem 
omdat mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking dit niet zelf zo 
hoeven te ervaren. In hun ogen kan de ziekte of beperking een deel van hun wezen zijn, 
zonder dat dit hun ervaren gezondheid beperkt. Binnen de huidige definitie wordt 
voorbij gegaan aan het vermogen van chronisch zieke mensen om zich aan te passen aan 
de situatie en om te leren gaan met hun beperking (7). 
 
Aaron Antonovsky (8) noemde de huidige omgang met gezondheid het ‘pathogene 
paradigma’. Alles draait om het identificeren van de ziekte en de manieren waarop we 
deze kunnen elimineren, het draait om de ‘pathogenese’. Antonovsky is meer 
geïnteresseerd in hoe mensen gezond worden en blijven en noemt deze manier van 
denken ‘salutogenese’. Hij vraagt zich af hoe sommige mensen, die aan dezelfde 
pathogenetische en psychosociale stressoren worden blootgesteld hier beter mee 
kunnen omgaan dan anderen. Dit noemt hij de salutogenetische vraag. Als antwoord 
hierop komt hij met het sense of coherence-model. Iemands ‘sense of coherence’ 
reflecteert zijn of haar visie op het leven en iemands aanpassingsvermogen in 
stressvolle situaties. De sense of coherence wordt ondersteund door de ‘general 
resistance resources’ van de desbetreffende persoon. Hiermee worden onder andere 
geld, intelligentie, eigenwaarde, sociaal netwerk en cultureel kapitaal bedoeld. Mensen 
die beschikking hebben over veel general resistance resources hebben een betere kans 
om succesvol met de uitdagingen van het leven om te gaan.  
 
Antonovsky’s  general resistance resources zijn te vertalen in de zogenaamde sociale 
determinanten van gezondheid. Met sociale determinanten worden de sociale en 
economische verschillen tussen mensen bedoeld, die invloed hebben op het individueel- 
en populatiegebonden ervaren van gezondheid. De WHO erkende in 2003 tien sociale 
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determinanten van gezondheid (2). Van deze tien zijn drie determinanten met name 
interessant binnen de context van dit artikel, namelijk de determinanten 
‘psychologische stress’, ‘sociale exclusie’ en ‘sociale ondersteuning’. Onder 
psychologische stress schaart de WHO onder andere het hebben van een laag gevoel van 
eigenwaarde, sociale isolatie en gebrek aan (gevoel van) controle over het eigen leven 
(2). Al deze stressoren hebben grote effecten op de gezondheid. Met sociale exclusie 
wordt gedoeld op mensen die niet helemaal mee kunnen komen in de maatschappij, 
zoals daklozen, werklozen, chronisch zieken en gehandicapten. Dat deze mensen niet 
meedraaien in het normale dagelijkse leven en niet als gelijkwaardig worden behandeld 
leidt tot slechtere gezondheid en een groter risico op vroegtijdig overlijden binnen deze 
populatie. In het kader van de determinant sociale ondersteuning benadrukt de WHO 
het belang van het hebben van goede sociale relaties. Zo zullen mensen zonder sociaal 
vangnet minder welzijn, meer depressies en hogere mate van beperking door hun 
chronische ziekte ervaren (2). 
 
Deze theorieën over de effecten van de sociale omgeving van een individu op diens 
gezondheid worden bevestigd door talrijk wetenschappelijk onderzoek. Voor de 
algemene populatie geldt dat een sterkere sense of coherence tot een betere kwaliteit 
van leven leidt (9) en een groter sociaal kapitaal tot een betere ervaren gezondheid 
(10,11) en wellicht ook een betere  werkelijke gezondheid (12). Daarnaast heeft het 
hebben van een sterk sociaal netwerk met name een groot positief effect op de kwaliteit 
van leven en de mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar zijn er ook positieve effecten op 
onder andere het voorkomen van depressie, lichamelijke klachten en vermogen tot 
adaptatie waargenomen (13). Bovendien zorgt het hebben van een sterk sociaal 
netwerk voor betere therapietrouw, wat een gunstig effect heeft op de werkelijke 
gezondheid (14). 
 
Ook voor de onderzoekspopulatie van het praktijkonderzoek, mensen met niet-
aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking, hebben de grootte van het 
sociale netwerk en de mate van sociale participatie invloed op de gezondheid. Na 
hersenletsel, zoals een hersenbloeding of -infarct, zorgen sociale en praktische 
activiteiten voor een beter gevestigd zelfbeeld van de patiënt (15), een betere kwaliteit 
van leven (16) en motivatie om meer te gaan bewegen (17). Bij een taalbegripstoornis 
als gevolg van hersenletsel zorgt een sociaal vangnet ervoor dat mensen met hun 
beperking om leren gaan (18). Tegelijkertijd is een afname aan sociale contacten door 
deze aandoening gerelateerd aan meer depressies en een slechtere kwaliteit van leven 
(19). Bij lichamelijke handicap na een cervicale dwarslaesie helpt sociale participatie 
mensen weer betekenis te geven aan hun leven en de lichamelijke beperking te 
overstijgen (20). Tot slot ervaren mensen met een lichamelijke beperking minder pijn 
als zij zich sociaal ondersteund voelen (21). 
 
 
Praktijkonderzoek 
Onder de geïnterviewden waren vier begeleiders, vier cliënten die de bingoavond 
organiseren en twee deelnemers aan de bingoavonden. De cliënten waren twee mannen 
en twee vrouwen, met een leeftijd van 27 en 54 jaar. De deelnemers waren vrouwen van 
50 en 66 jaar oud. De begeleiding geeft aan dat er naar schatting evenveel mannen als 
vrouwen zijn onder de totale groep cliënten van Ibis, maar dat de vrouwen onder de 
deelnemers aan de bingoavond zeer sterk in de meerderheid zijn. De gemiddelde leeftijd 
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van de cliënten is volgens de begeleiding tussen de 30 en 45 jaar. Omdat de locatie Ibis 
ongeveer 18 maanden bestaat komen de cliënten hier nog niet langer dan één tot 
anderhalf jaar, maar de meeste komen al meer dan tien jaar op andere locaties voor 
dagbesteding. Op de vragen “Waarom komt u bij Ibis?” en “Wat doet u allemaal bij Ibis?” 
antwoordden alle ondervraagden dat zij organisatie of deelname aan de avonden 
belangrijk vonden voor hun sociale contacten. Enkele cliënten voegden daaraan toe het 
prettig te vinden om iets te doen te hebben of om in contact te zijn met lotgenoten. 
Begeleiders gaven aan dat andere cliënten het ook prettig vinden om met werk een 
nuttige dagbesteding te hebben en om te leren zich verder persoonlijk te ontwikkelen in 
zelfstandigheid of creativiteit. Een ander doel is het ontlasten van de zorgdruk thuis of in 
een zorgwoning. Van de ondervraagden woont één van de cliënten samen, één bij zijn 
ouders en twee wonen met hun gezin. De deelnemers aan de bingoavond wonen samen 
met hun gezin. Onder de overige cliënten van Ibis wonen verreweg de meeste 
alleenstaand. 
 
Figuur 1: De gemiddelde ervaren lichamelijke gezondheid voor en na de activiteit vanuit het oogpunt van 
de cliënten, de deelnemers en de begeleiders. 1=slecht, 2=matig, 3=gemiddeld, 4=goed, 5=uitstekend. 

 
Op de vraag “Wat vond u van uw gezondheid voordat u bij Ibis kwam?” verwachtten de 
begeleiders van een gemiddelde cliënt met niet-aangeboren hersenletsel de antwoorden 
slecht tot matig en voor cliënten over het algemeen matig tot gemiddeld. Op dit moment 
denken begeleiders dat de cliënten hun gezondheid beschouwen als gemiddeld tot goed, 
maar dat enkelen hun gezondheid nog als matig bestempelen. Van de door ons 
ondervraagde cliënten en deelnemers gaven de vier cliënten aan dat zij hun gezondheid 
vóór hun komst bij Ibis al goed vonden, één van deelnemers vond haar gezondheid 
uitstekend en één slecht. Voor één van de cliënten is de gezondheid op dit moment nog 
van goed naar uitstekend gegaan, maar alle anderen geven aan dat de (lichamelijke) 
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gezondheid ten opzichte van het begin onveranderd is. De gemiddelden van deze 
resultaten voor en na activiteit worden weergegeven in figuur 1. De figuur geeft de 
verandering in ervaren lichamelijke gezondheid weer en hoe de begeleiders dit 
inschatten voor de gemiddelde cliënt van Ibis. Begeleiders gaven aan dat de grootte van 
de organisatie waar een cliënt vandaan kwam invloed heeft op de gezondheid van de 
gemiddelde cliënt bij binnenkomst, waarbij een grotere organisatie een minder goede 
gezondheid betekende. Concrete veranderingen in lichamelijke beperkingen werden 
niet of nauwelijks gezien. Daarnaast gaven alle deelnemers en cliënten aan dat ze na de 
activiteit even vaak de huisarts bezochten als daarvoor. De begeleiders hadden geen 
goed idee over de frequentie van het huisartsbezoek, hoewel één begeleider aangaf dat 
het voor haar gevoel lager is geworden voor de gemiddelde cliënt.  
 
Ook werd de vraag gesteld of respondenten zelf het gevoel hebben dat hun ervaren 
gezondheid verbetert doordat zij deelnemen aan sociale activiteiten en hoe zij, in dat 
geval, denken dat dit komt. De twee deelnemers aan de bingoavond antwoordde hier 
ontkennend op, maar de vier cliënten dachten allemaal van wel. Zij geven onder andere 
aan zich vrolijker en minder somber te voelen en één cliënt gaf aan daardoor ook 
minder pijntjes te voelen. Ook onder de begeleiders hebben drie van de vier het gevoel 
dat de gezondheid van cliënten verbetert.  
 
Figuur 2: De gemiddelde mate van geluk voor en na de activiteit vanuit het oogpunt van de cliënten, de 
deelnemers en de begeleiders. 1=ongelukkig, 2=niet zo gelukkig, 3=niet gelukkig/ongelukkig, 4=gelukkig 
en 5=erg gelukkig. 

 
In twee andere vragen werd gevraagd in welke mate de cliënten of deelnemers zichzelf 
een gelukkig mens vonden en welke gevoelens zij voornamelijk ervoeren voor en na hun 
start met deelname aan de sociale activiteiten bij Ibis. Drie van de vier cliënten gaven 
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aan vooruit gegaan te zijn op een vijfpuntsschaal van geluk (figuur 2). Voor de 
deelnemers was hierin geen verandering gekomen. Al voor deelname vonden twee van 
de cliënten zichzelf een gelukkig mens. Sinds deelname waren dit er drie en gaf één 
cliënt aan nu erg gelukkig te zijn. Eén cliënt beschouwde zichzelf als niet 
gelukkig/ongelukkig en deelname had hierop geen invloed. De deelnemers aan de 
bingoavond waren voor de activiteit gelukkig en erg gelukkig. Hierin was na deelname 
geen verschil. De begeleiders schatten in dat de gemiddelde cliënt van Ibis voorafgaand 
aan hun komst bij het activiteitencentrum minder gelukkig zijn. Drie van de vier 
begeleiders schat in dat cliënten zich als niet zo gelukkig bestempelen en één begeleider 
denkt dat zij over het algemeen al gelukkig zijn. Als inschatting sinds de start bij Ibis 
worden de cliënten door de begeleiders allemaal gelukkig genoemd en eenmaal zelfs erg 
gelukkig. 
 
Op de vragen “Hoe voelde u zich voordat u bij Ibis kwam?” en “Hoe voelt u zich op dit 
moment?” konden respondenten meerdere antwoorden geven. Van alle deelnemers van 
de sociale activiteit, dus cliënten van Ibis en deelnemers van de bingo, zijn de genoemde 
gevoelens samengenomen. Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 3. Er werd vier maal 
tevreden genoemd, drie maal vrolijk en twee maal somber over de situatie voor 
deelname aan de activiteiten. Over gevoelens op dit moment werd drie maal vrolijk, drie 
maal gelukkig, twee maal blij en twee maal tevreden genoemd. Gevoelens van cliënten 
die door begeleiders worden genoemd over de periode voor deelname bij Ibis zijn 
somber, verdrietig, eenzaam en angstig, maar ook tevreden of soms blij. De gevoelens 
van een gemiddelde cliënt op dit moment worden door hen beschouwd als blij, tevreden, 
gelukkig en vrolijk.  
 
Figuur 3 Gevoel deelnemers voor (links) en na (rechts) activiteit 

 
Tot slot werd gevraagd wat cliënten en begeleiders denken dat verklaringen kunnen zijn 
voor de verbeteringen. De cliënten die antwoordden dat zij zich gelukkiger voelden na 
sociale activiteit gaven aan dat ze denken dat dit komt doordat ze initiatieven kunnen 
nemen en dat de waardering die ze daarvoor ontvangen ze meer zelfvertrouwen geeft. 
Eén cliënt benoemt dat hij zich hierdoor meer een ‘normaal mens’ voelt en een andere 
geeft aan dat het komt omdat ze bij Ibis voelt ‘dat ze er ook is/mag zijn als persoon’. 
Begeleiders antwoordden dat cliënten als gelijke mensen behandeld worden en zich 
daardoor mogelijk beter voelen. Een begeleider denkt te merken dat mensen zich 
lichamelijk ook beter voelen doordat ze geestelijk meer gezond zijn geworden. 
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Conclusie en discussie 
 
 
In dit artikel is onderzocht of sociale activiteiten de lichamelijke en/of mentale 
gezondheid verbeteren van deelnemers, zonder dat dit het primaire doel is van die 
activiteiten. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er aanwijzingen zijn dat 
sociale activiteiten inderdaad een positief effect hebben op de gezondheid van degenen 
die er aan mee doen. Zowel in het literatuur- als het praktijkonderzoek is gevonden dat 
sociale participatie een positief effect kan hebben op het ervaren van de gezondheid. 
Tevens zijn er aanwijzingen dat de werkelijke, objectieve gezondheid ook baat heeft bij 
sociale activiteit. Het positieve effect op de gezondheid is vooral zichtbaar bij de cliënten 
van Ibis en minder bij de deelnemers, maar zij gaven van te voren al aan gezonder en 
gelukkiger te zijn.  
 
In het praktijkonderzoek kwam uit de vragenlijsten naar voren dat de begeleiders het 
idee hebben dat de gezondheid van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel voordat 
ze naar Ibis kwamen slecht tot matig was en voor cliënten in het algemeen matig tot 
gemiddeld. Wanneer verder werd gevraagd waar dat aan kon liggen, gaven de 
begeleiders aan dat de locatie waarvan cliënten naar Ibis toe gekomen zijn daarop van 
invloed zou kunnen zijn. Zij dachten te zien dat het beter met de (mentale) gezondheid 
van cliënten gaat naarmate zij bij kleinschaligere organisaties aan een vorm van 
dagbesteding deelnamen. Opvallend is echter dat het merendeel van de ondervraagde 
cliënten aangaf dat hun gezondheid voor hun komst naar Ibis al goed was. Er is dus 
sprake van een discrepantie. Mogelijkerwijs valt dit te verklaren door selectiebias. Er 
zijn namelijk door de contactpersoon bij Ibis zelf een aantal cliënten benaderd om mee 
te doen aan het onderzoek. Het is mogelijk dat voornamelijk de cliënten die in goede 
mentale en sociale gezondheid verkeren hun medewerking hebben verleend. Een 
andere verklaring voor de discrepantie is een verschil in perceptie van gezondheid. Het 
is mogelijk dat mensen die zelf geen beperking hebben (de begeleiders) de gezondheid 
van de cliënten lager inschatten dan de cliënten zelf. Afhankelijk van de mate waarin de 
cliënten hebben leren omgaan met hun beperking, zien zij hun beperking wellicht meer 
of minder als een aanslag op de gezondheid dan de begeleiding. Ervaren gezondheid is 
immers een subjectief begrip. 
 
Uit de resultaten kan niet worden geconcludeerd of de lichamelijke gezondheid er 
objectief op vooruit is gegaan. Wel gaf één begeleider aan dat de frequentie van 
huisartsbezoeken mogelijk lager ligt en gaf één cliënt aan minder pijn te ervaren sinds 
sociale activiteit. Dit sluit aan bij wat er in wetenschappelijk onderzoek is gevonden, 
namelijk dat mensen met een beperking minder pijn ervaren als zij zich sociaal gesteund 
voelen (21). Het is daarom aannemelijk dat hoewel de fysieke gezondheid niet is 
veranderd, de ervaring van de fysieke gezondheid toch is verbeterd.  
 
Uit de resultaten is daarnaast gebleken dat de meerderheid van de cliënten en de 
begeleiders aangeeft dat de algehele gezondheid sinds deelname aan de sociale activiteit 
is verbeterd. Het verschil in gezondheid wordt hier voornamelijk toegeschreven aan een 
verbeterde mentale gezondheid door de mogelijkheid voor cliënten om  initiatieven te 
ontplooien en aan een stijging van het gevoel van eigenwaarde dat komt met de 
waardering die ze daardoor krijgen. De cliënten worden zo veel mogelijk als gelijke 
behandeld en er wordt gelet op de wensen en talenten om gerichte bezigheden te 
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vinden. Als cliënten op die manier ervaren betekenis te hebben voor zichzelf en voor 
anderen geeft ze dit ook het gevoel meer regie over hun leven te hebben en vergroot dat 
het zelfvertrouwen. Deze bevindingen sluiten aan bij de in de literatuur gevonden 
positieve correlatie tussen een sociale omgeving en het gevoel van eigenwaarde en 
zelfontplooiing (13,15,20). 
 
Drie van de vier cliënten gaven aan dat zij zich gelukkiger voelden na de sociale 
activiteit. Bij navraag bleek dit wederom samen te hangen met de waardering die zij 
voor hun initiatieven ontvangen en dat zij zich vooral gelukkiger voelen doordat ze iets 
voor anderen kunnen betekenen. Dit geeft hen, naar eigen zeggen, het gevoel belangrijk 
te zijn en daarmee een ‘normaal’ mens te zijn. De begeleiding, waarvan drie op de vier 
dacht dat de gezondheid verbeterde, dacht dit vooral te merken aan de uitstraling van 
de cliënten. Ze spraken ook primair over een verbeterde mentale gezondheid die 
volgens hen samenhangt met de ervaren lichamelijke gezondheid. Ook deze bevindingen 
komen overeen met wat er in de literatuur is gevonden, namelijk dat een sterk sociaal 
netwerk bijdraagt aan betere kwaliteit van leven (9,13,16) en toegenomen gevoel van 
welzijn (10,11). 
 
De resultaten uit het praktijkonderzoek sluiten ook goed aan bij de in de literatuur 
besproken theorieën over gezondheid. Zo heeft de bingoavond bij Ibis een positieve 
invloed op de WHO-determinanten van gezondheid (‘psychologische stress’, ‘sociale 
exclusie’ en ‘sociale ondersteuning’) en daarmee op de ervaren gezondheid van de 
deelnemende personen. Dankzij sociale activiteiten als deze kunnen mensen met 
aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking namelijk mogelijk een groter 
sociaal netwerk opbouwen, wat een positieve invloed heeft op de determinant ‘sociaal 
netwerk’. Daarnaast zullen ze zich meer geïncludeerd voelen in de samenleving, 
waardoor er ook een positieve invloed is op de determinant ‘sociale exclusie’. Bovendien 
krijgen de cliënten door het organiseren van de bingo meer zelfvertrouwen en groter 
gevoel voor eigenwaarde, waardoor de activiteit ook een positief effect heeft op de 
determinant ‘psychologische stress’. 
 
Ook passen de bevindingen van het praktijkonderzoek goed bij Antonovsky’s model van 
salutogenese en sense of coherence. Sociale activiteiten als de bingoavond bij Ibis 
vergroten het sociale netwerk en de eigenwaarde van de cliënten, twee van de general 
resistance resources die mensen in staat stellen beter om te gaan met de uitdagingen 
van het leven (8). Met andere woorden: de sociale activiteiten verhogen het 
aanpassingsvermogen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke 
beperking. In deze context en in het licht van de kritiek op de huidige definitie van 
gezondheid wordt voorgesteld tot een nieuwe consensus te komen over wat gezondheid 
is. Zo wordt voorgesteld gezondheid te definiëren als ‘het vermogen zich aan te passen 
en het zelf voorzien in de eigen behoeftes’ (7). 
 
Beperkingen van dit onderzoek liggen voornamelijk in de geringe omvang van de 
onderzoekspopulatie die gebruikt is in het praktijkonderzoek. Omdat er daarnaast 
alleen resultaten zijn van personen die positief reageerden op uitnodiging tot deelname 
zou deze combinatie een selectiebias kunnen veroorzaken zoals eerder beschreven. 
Mede daarom hebben we in dit onderzoek geprobeerd om begeleiders van sociale 
activiteiten de situatie te laten omschrijven voor een gemiddelde cliënt. Deze zaken 
zouden een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijkheid en maken onze 
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resultaten niet generaliseerbaar voor alle deelnemers aan sociale activiteiten in de 
totale populatie. Echter, onze praktijkresultaten blijken steeds erg goed aan te sluiten op 
wat er in de literatuur tot dusver bekend was en zijn daarmee een bevestiging van de 
resultaten van eerdere onderzoeken. 
 
 
Aanbevelingen 
Omdat er nog weinig onderzoek is verricht naar de gezondheidseffecten van sociale 
activiteiten die zich niet richten op gezondheidsbevordering, is dit onderzoek een goede 
stap naar helderheid rondom dit vraagstuk. Om nog meer duidelijkheid te krijgen over 
dit onderwerp zouden toekomstige praktijkstudies een grotere onderzoekspopulatie 
moeten betreffen en verschillende sociale activiteiten moeten includeren. Om een beter 
en objectief beeld te krijgen van de effecten op de lichamelijke gezondheid zouden 
idealiter de medische dossiers van deelnemers inzichtelijk moeten zijn voor 
onderzoekers. 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn een aanmoediging voor instanties die sociale 
activiteiten organiseren. Hoewel nader onderzoek nog meer bewijs moet leveren 
voordat het effect op de lichamelijke gezondheid vaststaat, lijken de effecten op het 
welzijn van deelnemers positief te zijn. Gemeentes en instanties moeten om deze reden 
dan ook vooral aangemoedigd worden om door te gaan met het ontwikkelen van 
dergelijke activiteiten.  
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Bijlage 
 

VRAGENLIJST COMMUNITY PROJECT MOVISIE/ERASMUS MC 2015 
 
 
 
Man 
Vrouw 
 
Burgerlijke staat:  Alleenstaand 
   Samenwonend 
 
Wat is uw leeftijd? 
___________________________________________________________________________ 
 
Hoe lang komt u al bij Ibis?  
 
 Minder dan 1 jaar  1-2 jaar  meer dan 2 jaar 
 
 
 
Waarom komt u bij Ibis? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Wat doet u allemaal bij Ibis? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Wat vond u van uw gezondheid voordat u bij Ibis kwam? 
 
       Slecht          Matig         Gemiddeld     Goed            Uitstekend 

       
    
 

Zijn er dingen die u door uw gezondheid niet kon doen?  Ja / nee 
Zo ja,wat? 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Wat vindt u op dit moment van uw gezondheid? 
 
       Slecht          Matig         Gemiddeld     Goed            Uitstekend 
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Zijn er dingen die u nu door uw gezondheid niet kunt doen? Ja / nee 
Zo ja, wat? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
In welke mate vond u zichzelf een gelukkig mens voordat u bij Ibis kwam? 
 

Ongelukkig niet zo gelukkig    niet gelukkig/ongelukkig     gelukkig     erg gelukkig 
  

 
 
In welke mate vindt u zichzelf nu een gelukkig mens? 
 

Ongelukkig niet zo gelukkig    niet gelukkig/ongelukkig    gelukkig     erg gelukkig 
  

 
 
 
Hoe voelde u zich voordat u bij Ibis kwam? 
 

somber    verdrietig    angstig    boos    bezorgd 
 
 

vrolijk        blij     tevreden    gelukkig   neutraal 
 

 
Anders, namelijk:  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hoe voelt u zich op dit moment? 

 
somber    verdrietig    angstig    boos    bezorgd 

 
 

vrolijk        blij     tevreden    gelukkig   neutraal 
 

 
Anders, namelijk: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Komt u meer of  minder bij de huisarts sinds u bij Ibis komt? 
   

   meer        zelfde     minder    weet niet 
 
 
 
Heeft u het gevoel dat uw gezondheid verbetert doordat u hier komt?  Ja / nee 
 
Zo ja, hoe merkt u dat? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Hoe denkt u dat dat komt? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

DANK U WEL VOOR UW MEDEWERKING! 
 
 


