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Samenvatting  
 
De term ‘gezondheid’ is breder dan alleen de term ‘fysieke gezondheid’; het begrip kan 
worden opgedeeld in verscheidene determinanten, waaronder determinanten op sociaal 
gebied.  Bepaalde groepen in Nederland, zoals allochtonen van niet-Westerse afkomst, 
ervaren minder sociale steun, meer eenzaamheid en hebben een kleiner sociaal netwerk. 
Wij hebben onderzocht of sociale interventies bij niet-Westerse moeders als secundair effect 
een gezondheidsverbetering opleveren. 
Door middel van een literatuuronderzoek is onderzocht wat er bekend is over de relatie 
tussen sociale interventies en gezondheid. Ook is er een kwalitatief onderzoek verricht met 
behulp van semigestructureerde vragenlijsten bij 5 niet-Westerse moeders tussen 28 en 40 
jaar en 3 vrijwilligers die deelnamen aan een sociale interventie in Rotterdam.  
Uit het literatuuronderzoek is gekomen dat deelname aan vrijwilligerswerk, sociale 
ondersteuning en integratie en sociale participatie een positief effect hebben op de 
gezondheid. Uit het praktijkonderzoek is gekomen dat een groot deel van de deelnemers 
aan de moedergroep na start deelname een verbetering ervoer in de betrokkenheid bij de 
maatschappij (80%), kwaliteit van slapen (40%), hoeveelheid beweging (40%), hoeveelheid 
energie (100%) en grootte van het sociale netwerk (100%).  
Sociale interventies leveren als secundair effect een gezondheidsverbetering op bij moeders. 
Het is belangrijk om rekening te houden met de sociale context van de participanten. Ook 
hebben het vertrouwen in de maatschappij en het gevoel van betrokkenheid bij de 
maatschappij een positieve invloed op de gezondheid. Sociale activiteit kan ondanks een 
matige invloed op de ervaren gezondheid een sterk positieve invloed hebben op 
verschillende determinanten van gezondheid. 
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Inleiding 
 
De term ‘gezondheid’ is breder dan alleen de term ‘fysieke gezondheid’. Gezondheid wordt 
namelijk naast de fysieke gezondheid ook bepaald door de mentale gezondheid en door het 
algemeen welbevinden van een individu. Verschillende factoren bepalen de algehele 
gezondheid van een individu. Factoren die invloed hebben op de gezondheid kunnen 
verdeeld worden over drie determinanten, namelijk persoonlijke factoren, leefstijlfactoren 
en omgevingsfactoren. Onder persoonlijke factoren vallen interne factoren als genetische 
informatie of de hoogte van de bloeddruk. Het doen en laten van een persoon valt onder 
leefstijlfactoren, hierbij kan gedacht worden aan alcoholgebruik, lichaamsbeweging en 
roken. De omgevingsfactoren worden bepaald door arbeidsomstandigheden, de fysieke 
leefomgeving en de sociale leefomgeving. (1)  
 
Dit onderzoek richt zich op de sociale omgeving. Belangrijke factoren die de sociale 
omgeving bepalen zijn ervaring van sociale steun, eenzaamheid en sociaal netwerk.  
Met sociale steun wordt het contact met mensen dat bijdraagt aan de sociale 
basisbehoeften bedoeld, zoals gevoel van affectie, goedkeuring, ‘erbij horen’ en veiligheid. 
(2) Zo kan het geven van advies of complimenten bijdragen aan sociale steun. Ook hulp bij 
praktische zaken als boodschappen doen draagt bij aan sociale steun. Eerder onderzoek 
toonde aan dat sociale steun de ervaren gezondheid bevordert, beschermt tegen hart- en 
vaatziekten en zorgt voor een reductie van depressies en angststoornissen. (3)  
Ook het gevoel van eenzaamheid heeft slechte gevolgen voor de gezondheid. Eenzaamheid 
is geassocieerd met depressie en een hoger risico op overlijden. (4) Mensen die zich 
eenzaam voelen zijn eerder geneigd te roken en doen minder aan lichaamsbeweging, 
waardoor eenzaamheid ook geassocieerd is met een ongezonde leefstijl.  
Ervaring van een goed sociaal netwerk beschermt tegen het gevoel van eenzaamheid. (4) 
Voor een sociaal netwerk zijn sociale contacten als familieleden, vrienden, kennissen of 
collega’s nodig. Een goede band met contacten uit de omgeving draagt bij aan gevoel van 
sociale steun. Het gevoel van een te klein sociaal netwerk hebben leidt tot gevoel van 
isolement. 
 
Bepaalde groepen mensen in Nederland, zoals allochtonen van niet-westerse afkomst, 
laagopgeleiden en mensen met weinig financiële middelen, ervaren minder sociale steun. Bij 
deze groepen wordt ook vaker eenzaamheid en een te klein sociaal netwerk gezien. (5, 6) De 
gekozen onderzoeksgroep voor het praktijkonderzoek bestaat uit vrouwen die deelnemen 
aan een sociale activiteit gericht op het uitbreiden van hun sociaal netwerk. Over het 
algemeen zijn deze vrouwen allochtonen van niet-westerse afkomst. Daarnaast zijn zij vaak 
laagopgeleid en moeten rondkomen van een minimuminkomen. In deze groep zouden 
gevoel van weinig sociale steun, eenzaamheid en een klein sociaal netwerk vaker voorkomen 
dan in de rest van Nederland. (5, 6) Een mogelijke beweegreden om deel te nemen aan deze 
sociale activiteiten is sociaal isolement. Deelname aan de sociale activiteiten wordt in dit 
onderzoek gezien als interventie met mogelijk positieve gevolgen voor de gezondheid.  
In het literatuuronderzoek wordt de invloed van verschillende soorten sociale interventies 
op de gezondheid van vrouwen onderzocht. Het onderzoek richt zich ook op de vraag welke 
aspecten van de sociale interventie invloed hebben op de ervaring van gezondheid.  
 
 



6 
 

Vanwege de relatie tussen sociale omgeving en gezondheid, is te verwachten dat 
interventies die de sociale omgeving beïnvloeden ook een effect zullen hebben op de 
gezondheid. Daarom richt dit onderzoek zich op de vraag: kunnen sociale interventies als 
secundair effect een gezondheidsverbetering opleveren?  Het onderzoek bestaat uit twee 
delen, een literatuuronderzoek en een praktijk dat daarop aansluit. 
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Methode 
 
Een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek is gedaan om de invloed van sociale 
activiteiten op de gezondheid en de ervaring van gezondheid te bepalen. Beide onderzoeken 
richtten zich op de invloed van sociale activiteiten op vrouwen met kinderen van alle 
leeftijden.  
  
Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is er in PubMed gezocht naar studies met de volgende Mesh-
terms in verschillende samenstellingen: “Community networks”, “Social participation”, 
“Social support”, “Health”, “Attitude to health”, “Mental Health”, “Personal satisfaction”, 
“Quality of life”, “Woman” en “Mothers”. Studies zijn geïncludeerd als zij gingen over de 
invloed van sociale activiteiten op de gezondheid, dit kan zowel fysieke, mentale of ervaren 
gezondheid. Studies die de invloed van sociale activiteiten bij specifieke ziektebeelden 
beschreven zijn geë xcludeerd, evenals studies die waren uitgevoerd in ontwikkelingslanden 
en studies die primair waren gericht op gezondheidsverbetering.  
  
Praktijkonderzoek  
Het praktijkonderzoek vond plaats in het “Wijkpastoraat Oude Noorden” (WPON). Het 
onderzoek richtte zich op “de Moedergroep” van WPON, een groep die bestaat uit 
allochtone moeders van niet-westerse afkomst met een minimuminkomen en over het 
algemeen een klein sociaal netwerk. De groep komt wekelijks samen om met elkaar te 
ontbijten en vervolgens verschillende activiteiten te ondernemen. Het doel van deze 
activiteit is deze groep de mogelijkheid geven om hun sociale netwerk uit te breiden en zich 
meer betrokken te laten voelen bij de samenleving. De invloed van deze sociale activiteit op 
de gezondheid is onderzocht bij deze groep. Daarnaast is ook onderzocht wat voor invloed 
deze sociale activiteit heeft op de vrijwilligers die actief zijn bij het wijkpastoraat en hoe zij 
de gezondheid en het welzijn bij de deelnemers inschatten.  
  
Procedure 
Tijdens twee van de bijeenkomsten van “de Moedergroep” zijn er interviews afgenomen bij 
de deelnemers en de vrijwilligers aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage 1). De moeders 
en vrijwilligers werden persoonlijk benaderd en gevraagd of zij deel wilden nemen aan het 
onderzoek. Bij instemming werd de gehele vragenlijst één op één afgenomen, waarbij eerst 
werd gekeken naar de toestand van de deelnemers op het meetmoment en er later in het 
interview werd teruggeblikt naar de toestand vóór deelname aan de sociale activiteiten.  
  
Vragenlijst 
De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met kennisinstituut Movisie en de afdeling 
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. De vragenlijst is gebaseerd op 3 
verschillende benaderingen van gezondheid en bestaande kwalitatieve vragenlijsten. (2, 7) 
  
Voor het opstellen van de vragenlijsten is er gekeken naar drie verschillende benaderingen 
van gezondheid en is er geprobeerd de verschillende determinanten zo volledig mogelijk uit 
te vragen. Volgens de WHO wordt gezondheid gedefinieerd als een staat van compleet 
fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet enkel de afwezigheid van ziekte. (8) 
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Bircher beschrijft gezondheid als een dynamische staat van welbevinden die 
gekarakteriseerd is door een fysieke, mentale en sociale invloed. Deze staat van 
welbevinden moet voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van leeftijd, 
cultuur en persoonlijke verantwoordelijkheid. (9) 
Huber et al. kijken met een nieuwe blik naar het begrip ‘gezondheid’, waarbij ze rekening 
houden met het bestaan van chronische ziekten. Ze beschrijven zes dimensies die elk 
gecategoriseerd kunnen worden als onderdeel van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk 
participeren en dagelijks functioneren. Hiermee kan er met een bredere blik gekeken 
worden naar gezondheid en kunnen sociale determinanten meegenomen worden in de 
definitie hiervan. (10) 
In het samenstellen van de vragenlijst is er rekening gehouden met deze drie soorten 
welbevinden om zo een goed beeld te krijgen van de totale gezondheid. Er gaan specifiek 
vragen over de bepaalde dimensies van gezondheid. Zo gaan er specifiek vragen over de 
lichaamsfuncties (‘Bent u meer gaan bewegen?’, ‘Slaapt u beter?’), het mentale welbevinden 
(‘Hoe voelt u zich?’), de kwaliteit van leven (‘Hoe gelukkig bent u?’) en over het sociaal-
maatschappelijk participeren (‘Hoe vaak voelt u zich betrokken bij de maatschappij?’, ‘Heeft 
u meer contact met mensen?’). Daarnaast is er gevraagd naar de leeftijd en gevolgde 
opleiding om zo een beter beeld te krijgen van de levensfase waarin deze moeders zitten. 
  
Voor de specifieke formulering van de vragen is gekeken naar gevalideerde vragenlijsten uit 
eerdere onderzoeken. OECD heeft richtlijnen opgesteld om ‘Subjective Well-being’ te meten. 
Hieruit is de vraagstelling ‘Hoe gelukkig bent u op een schaal van 1 (zeer ongelukkig) tot 10 
(zeer gelukkig)?’ opgenomen. (2) De WHO heeft een vragenlijst opgesteld over ‘Self-
reported Health’, waarop de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?’ en 
de daarbij behorende antwoordmogelijkheden (‘zeer goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘slecht’, ‘zeer 
slecht’) zijn gebaseerd. (7) 
  
Analyse  
Belangrijke vragen uit de vragenlijst waren het scores van gevoel van geluk en gezondheid 
voor en na het deelnemen aan de sociale activiteit van WPON.  Door de scores van voor en 
na de sociale activiteit met elkaar te vergelijken kan een mogelijk verband tussen de sociale 
activiteit en gevoel van geluk en gezondheid worden vastgesteld. De uitkomst van het 
praktijkonderzoek wordt vergeleken met de uitkomst van het literatuuronderzoek.  
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Resultaten  
 
Literatuuronderzoek 
Er zijn tien studies geïncludeerd in het literatuuronderzoek. Deze studies hadden allemaal 
een kwalitatieve opzet. De studies konden worden ingedeeld in drie groepen: deelname 
vrijwilligerswerk, sociale ondersteuning en integratie en sociale participatie. In alle studies is 
het verband tussen één van de drie onderwerpen en de (ervaren) gezondheid beschreven. 
 
Deelname vrijwilligerswerk 
Messias et al. beschrijven een verbetering van het gevoel van gezondheid van vrouwen met 
een lage socio-economische status die deelnemen aan vrijwilligerswerk. De participerende 
vrouwen gaven aan meer contact te hebben met andere mensen. Ook kregen zij informatie 
die ze hielp om te gaan met dagelijkse beslommeringen en met het leven als alleenstaande 
moeder. Ook gaven ze een verbetering in zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, een gevoel 
van zingeving, familiedynamiek, opvoedkundige vaardigheden, blootstelling aan 
verschillende rolmodellen en het gevoel van welzijn aan. Volgens de vrouwen was dit een 
gevolg van het feit dat ze dankzij het vrijwilligerswerk in staat waren om een verandering 
aan te brengen in het leven van andere mensen. Ook gaven ze aan op sociaal vlak verbeterd 
te zijn en meer betrokken te zijn bij de familie. (11) 
 
Sociale ondersteuning en integratie 
Povlsen beschrijft een club waarbij 35 vrouwelijke immigranten in Denemarken tweemaal 
per week bijeenkomen en die voornamelijk Arabisch spreken. Deze vrouwen gaan samen 
koken, eten, theedrinken, zwemmen en op excursies. Hij beschrijft dat een dergelijke club 
een goede plek is voor vrouwen, omdat ze hier leren omgaan met eenzaamheid, regels van 
de samenleving leren, op sociaal gebied met elkaar verbinden, ondersteuning  krijgen en 
ruimte hebben voor gezondheid. Hij beschrijft dat het succes van een dergelijke club berust 
op het feit dat de vrouwen een vergelijkbare achtergrond hebben en er wat betreft de 
promotie van gezondheid kan worden toegespitst op de specifieke situatie van de vrouwen. 
(12) 
 
Lumley et al. beschrijven het effect van het bijeenbrengen van nieuwe moeders. Ze 
beschrijven dat, hoewel de vrouwen zelf positief waren over de moedergroepen, er geen 
invloed is op de vriendschap tussen de moeders en het welzijn van de moeders. Dit wordt 
geweten aan het gebrek aan toespitsing op specifieke leefsituaties van de moeders. (13)  
 
Taft et al. beschrijven het effect van sociale steun door mentormoeders bij nieuwe moeders 
die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Huiselijk geweld tijdens of na de zwangerschap kan 
grote invloed hebben op de psychische gezondheid van de nieuwe moeders en de hechting 
met het kind. Ook leidt het vaker tot gezondheidsproblemen bij het kind. Bij slachtoffers die 
werden ondersteund door een mentormoeder nam het huiselijk geweld significant af 
(AdjDiff -8,67, CI  -16,2 tot -1,15).  De afname van depressie en verbetering van psychische 
en lichamelijke gezondheid was niet significant, maar er lijkt een trend zichtbaar. (14)  
 
Small et al. beschrijven het effect van sociale ondersteuning bij nieuwe moeders, onder 
andere door een analyse van de twee bovenstaande artikelen. Er zijn verschillende vormen 
van sociale steun voor nieuwe moeders: universeel of toegespitst op specifieke groepen,  
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professionele of niet-professionele hulp, contact via bijeenkomsten of telefonisch. Sociale 
ondersteuning door middel van een mentormoeder blijkt effectiever dan door middel van 
een moedergroep. Dit lijkt te komen door de gelijkwaardigheid en empathie; de moeders 
voelen zich niet veroordeeld. (15)  
 
De Jesus beschrijft het belang van begrip van sociale context bij immigranten. Vrouwelijke 
immigranten kunnen namelijk stuiten op verschillende problemen, zoals huiselijk geweld, 
eenzaamheid en isolatie, economische ongelijkheid, mishandeling, seksisme en culturele 
taboes. Beter inzicht in de sociale context van immigranten kan de effectiviteit van 
gezondheidsinterventies vergroten, doordat de interventies specifiek kunnen worden 
toegespitst op de leefsituatie van de immigranten. De eerder genoemde problemen kunnen 
in een kader geplaatst worden dat vervolgens gebruikt kan worden voor het toepassen van 
de interventies. (16)   
 
Sociale participatie 
Lasker et al. beschrijven een analyse van het principe van time banking. Het gaat hierbij om 
sociale netwerken, waar deelnemers gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen, maar 
hier ook aan moeten bijdragen. Dit zorgt voor sociale integratie. Lasker et al. beschrijven dat 
sociale integratie gerelateerd is aan een vermindering in mortaliteit, een verbetering van 
mentale gezondheid en een versneld herstel van ziekte. Sociale isolatie en slechte sociale 
relaties worden daarentegen geassocieerd met slechtere gezondheidsuitkomsten.  
Een vijfde van de deelnemers geven een verbetering in fysieke gezondheid aan en een derde 
geeft een verbetering in mentale gezondheid aan. De deelnemers geven als reden het 
verbeteren van sociale interactie aan. Er wordt beschreven dat een groter gevoel van 
verbintenis en een hogere mate van sociale participatie een significant positieve invloed 
hebben op mentale en fysieke gezondheid. (17)   
 
Takagi et al beschrijven dat het verhogen van de mogelijkheid tot sociale participatie de 
gezondheid van oudere vrouwen verbetert. Een hogere mate van sociale participatie en het 
vervullen van sleutelrollen in sociale organisaties hadden beide een beschermend effect op 
het optreden van depressieve symptomen bij vrouwen. (18)   
 
Williams et al. beschrijven dat sociale participatie en vertrouwen in de maatschappij grote 
invloed hebben op de gezondheid. Vooral de verhouding tussen sociale participatie en 
vertrouwen wordt belangrijk geacht. Er werd eerst aangenomen dat deze afhankelijk zijn van 
elkaar, maar dit onderzoek toont aan dat zij los van elkaar staan. Zo kan een combinatie van 
hoge participatie en laag vertrouwen voorkomen; dit wordt beschreven als miniaturization 
of community. Dit komt vooral voor bij jongeren en heeft een sterk negatief effect op de 
psychologische gezondheid. (19)   
 
Strange et al. beschrijven dat participatie aan moeder- en speelgroepen een positief effect 
heeft op de ervaren gezondheid. Dit komt doordat deze groepen een kans bieden om over 
ouderschap te leren, het sociale netwerk te vergroten en te verbinden met de maatschappij. 
Deelname aan dergelijke interventies lijkt de kans op sociaal isolement bij nieuwe moeders 
te verkleinen. (20)  
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Praktijkonderzoek 
Deelnemers 
In totaal zijn vijf moeders geïnterviewd. De leeftijd van de geïnterviewden lag tussen de 28 
en 40 jaar. Drie van de vijf vrouwen had geen partner. Het aantal kinderen varieerde tussen 
1 en 4. Alle vrouwen hadden een minimuminkomen. Twee vrouwen bezochten de 
activiteiten van WPON langer dan twee jaar, een vrouw tussen de 1 en 2 jaar en twee 
vrouwen minder dan een jaar.  
Wat unaniem werd genoemd als het meest waardevol aan deze activiteiten was het 
samenkomen en praten met andere mensen. Daarnaast werden het leren van nieuwe 
dingen (onder andere Nederlandse les en koken) genoemd als belangrijke zaken.  
Alle deelnemers ervaarden meer positieve emoties door deelname aan de sociale 
activiteiten van WPON. De gemiddelde score van geluk op het moment van de meting was 
8,2. Voor deelname aan de sociale activiteit was dit 6,4 (zie figuur 1). Een van de deelnemers 
gaf aan dat haar kinderen gezonder waren sinds deelname. Het aantal deelnemers dat 
verbetering aangaf op de vragen over gezondheid, betrokkenheid bij de maatschappij, 
slapen, bewegen, energie en de grootte van hun sociale netwerk staan weergegeven in tabel 
1. Er werd geen verslechtering gezien in een van de maten. De gezondheidstoestand voor 
deelname en op moment van meting aan de activiteit staan tevens weergegeven in figuur 2.  
  
Vrijwilligers 
Verder zijn er nog 3 vrijwilligers (61-64 jaar) geïnterviewd. De gemiddelde score van geluk op 
het moment van meting was 7,7. Voor deelname was deze score gemiddeld een 7 (zie figuur 
1). Alle drie de vrijwilligers gaven aan dat zij voordat zij actief werden bij het wijkpastoraat 
overwegend negatieve emoties te hebben, terwijl zij op het moment van de meting 
overwegend positieve emoties ervaarden. Het aantal vrijwilligers dat verbetering aangaf op 
de vragen over gezondheid, betrokkenheid bij de maatschappij, slapen, bewegen, energie en 
de grootte van hun sociale netwerk staan weergegeven in tabel 1. Er werd geen 
verslechtering gezien in een van de maten. De gezondheidstoestand voor deelname en op 
moment van meting aan de activiteit staan tevens weergegeven in figuur 3.  
  
Vrijwilligers over deelnemers 
Tijdens de gesprekken is de vrijwilligers gevraagd in te schatten hoe de activiteiten in het 
wijkpastoraat invloed hadden op de gezondheid en het geluk van de deelnemers. De 
vrijwilligers gaven aan dat de deelnemers waarschijnlijk meer geluk ervaarden door een 
groter sociaal netwerk en de ongedwongen sfeer om over allerlei zaken te kunnen praten. 
Verder gaven de vrijwilligers aan te denken dat de gezondheid van de deelnemers was 
verbeterd, maar voornamelijk op mentaal gebied en niet zozeer op fysiek gebied. 
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 Moeders Vrijwilligers 

Verbetering in gezondheid 
(%) 

20 33 

Meer betrokken bij 
maatschappij (%) 

80 33 

Verbetering in slapen (%) 40 33 

Meer bewegen (%) 40 33 

Meer energie (%) 100 100 

Groter sociaal netwerk (%) 100 33 
Tabel 1 Verbetering in gezondheid, betrokkenheid bij de maatschappij, slapen, bewegen, energie 
en de grootte van het sociaal netwerk bij deelnemers (n=5) en vrijwilligers (n=3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Gemiddelde score van geluk bij deelnemers (n=5) en vrijwilligers (n=3) voor en tijdens 
deelname 

 
 
 

Figuur 2: Gezondheidstoestand deelnemers 
(n=5) voor en tijdens deelname aan de 
sociale activiteiten van WPON  

Figuur 3: Gezondheidstoestand vrijwilligers 
(n=3) voor en tijdens deelname aan de 
sociale activiteiten van WPON  
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Discussie 

 
In dit onderzoek is de invloed van sociale activiteit op de gezondheid van moeders 
onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van een literatuur- en praktijkonderzoek.  
Het literatuuronderzoek liet zien dat deelname aan vrijwilligerswerk bijdraagt aan de 
gezondheid van vrouwen met een lage socio-economische status. Op het gebied van sociale 
ondersteuning en integratie is gevonden dat deelname aan een sociaal netwerk bijdraagt 
aan de gezondheid van vrouwen. Wel is belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de 
sociale context van de vrouwen, zodat er kan worden toegespitst op de specifieke 
leefsituatie van de vrouwen. Verder is gevonden dat het belangrijk is dat vrouwen op sociaal 
niveau participeren. Het is belangrijk dat er mogelijkheden tot sociale participatie worden 
gecreëerd. Sociale participatie draagt volgens de literatuur namelijk bij aan de gezondheid. 
Ook hebben het vertrouwen in de maatschappij en het gevoel van betrokken zijn bij de 
maatschappij een positieve invloed op de gezondheid. 
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de moeders door deelname aan de activiteit 
gelukkiger werden, een groter sociaal netwerk opbouwden, energie kregen van de activiteit 
en zich meer betrokken voelden bij de maatschappij. Sommige deelnemers voelden zich ook 
gezonder. Alhoewel niet veel vrouwen direct aangaven een verbetering in hun gezondheid 
te merken, gaven zij wel verbetering aan op verschillende determinanten van gezondheid, 
zoals energie, slapen, bewegen en gevoel van geluk.   
 
Aansluiting praktijkonderzoek op literatuur 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er rekening gehouden moet worden met de 
sociale context van vrouwen, omdat de slagingskans van sociale activiteit hiervan af kan 
hangen. De vrouwen bij wie de vragenlijsten zijn afgenomen waren allemaal van niet-
Westerse origine. In het artikel van Povlsen wordt beschreven dat participatie aan een club 
met niet-Westerse vrouwelijke immigranten een positief effect heeft op de gezondheid. (12) 
Dit komt overeen met de resultaten van ons onderzoek. Verder wordt door Bircher 
beschreven dat gezondheid afhankelijk is van cultuur. (9) De Jesus en Taft beschrijven dat 
het belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de sociale context van participanten 
van sociale activiteiten. (14, 16) Dit doet vermoeden dat het feit dat de deelnemers allen in 
een vergelijkbare situatie verkeerden bijdraagt aan de positieve invloed van de onderzochte 
activiteit op de gezondheid.  Wat mogelijk ook meespeelt, is dat moeder- en speelgroepen 
een positief effect hebben op de ervaren gezondheid. (20) De onderzochte groep in ons 
praktijkonderzoek bestond uitsluitend uit moeders.  
Onder de vrijwilligers bleek dat er voornamelijk sprake was van een verhoogde energie na 
start deelname aan de activiteiten. Er lijkt dus ook een positieve invloed van sociale 
activiteiten te zijn op de gezondheid van de vrijwilligers die de activiteiten faciliteren. Dit lijkt 
te stroken met de literatuur. Er is beschreven dat deelname aan vrijwilligerswerk een 
positieve invloed heeft op de ervaren gezondheid van vrouwen met een lage socio-
economische status. (11) Ondanks het feit dat niet alle vrijwilligers binnen deze groep vielen, 
suggereren de resultaten van het praktijkonderzoek dat vrijwilligerswerk ook een positieve 
invloed heeft op de ervaren gezondheid van mensen die niet binnen de doelgroep van het 
onderzoek vallen. Andere literatuur toont ook aan dat vrijwilligers een betere fysieke en 
mentale gezondheid hebben dan niet vrijwilligers. (21) Dit sluit aan bij de bevindingen van 
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dit praktijkonderzoek. 
Van de vrouwen gaf 80% aan dat ze zich na start deelname aan de onderzochte activiteit 
meer betrokken voelden bij de maatschappij. Ook bleek uit de gesprekken dat de vrouwen 
zich zeer verbonden voelden met het wijkpastoraat. In de literatuur staat beschreven dat het 
voor de positieve invloed van sociale activiteiten belangrijk is dat de deelnemers betrokken 
zijn bij de maatschappij en vertrouwen hebben in de maatschappij. (17, 19) Een verhoogd 
vertrouwen in de maatschappij is niet opgemerkt tijdens de gesprekken, maar een 
verhoogde betrokkenheid is zowel uit de gesprekken als uit de resultaten van het 
praktijkonderzoek opgemaakt. 
  
Limitaties 
Bij dit onderzoek moet rekening gehouden worden met enkele beperkingen. Er kan sprake 
zijn van bias wat betreft de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Het is mogelijk dat de 
deelnemende vrouwen meermaals de sociale activiteiten hebben bijgewoond omdat ze hier 
zelf voordeel aan ondervinden. De vrouwen die geen profijt hebben gehad van de sociale 
activiteiten zijn mogelijkerwijs niet meer teruggekeerd, waardoor er een eenzijdig beeld 
verkregen kan zijn van de onderzochte sociale activiteit. 
Bij het praktijkonderzoek is door één van de vijf moeders een verandering na deelname aan 
de sociale activiteiten aangegeven op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw 
gezondheidstoestand?’. Als er echter gekeken wordt naar de determinanten van 
gezondheid, bijvoorbeeld kwaliteit van leven, lichaamsfuncties en sociaal-maatschappelijk 
participeren, wordt er bij elke moeder een verbetering gezien. Zo hadden alle deelnemers 
meer energie en een groter sociaal netwerk, voelden drie deelnemers zich meer betrokken 
bij de maatschappij, zijn twee deelnemers meer gaan bewegen en is één deelnemer beter 
gaan slapen. Een mogelijke reden van het schijnbare gebrek aan effect is dat de vraag te 
breed gesteld is. Gezondheid is een zeer breed begrip en kan op allerlei manieren worden 
geïnterpreteerd. Uit de gesprekken leken de vrouwen het begrip ‘gezondheid’ vooral op te 
vatten als ‘fysieke gezondheid’. 
Een ander punt is dat de onderzoeksgroep bestond uit een groep van vijf deelnemers en een 
groep van drie vrijwilligers. Deze onderzoeksgroep is te klein om een sterke conclusie te 
trekken uit de resultaten. Voor een vervolgonderzoek is het dus zeer aan te raden een 
grotere onderzoeksgroep te gebruiken.   
In ons praktijkonderzoek was er sprake van één meetmoment. De vragen die naar boven 
gekomen zijn in de interviews hadden zowel betrekking op de toestand van de deelnemers 
op het meetmoment zelf als op de toestand voor deelname. Door het retrospectieve 
karakter van ons praktijkonderzoek is er veel ruimte over voor recall bias. Het zou kunnen 
dat de vrouwen zich voor deelname aan de activiteiten beter voelden dan ze hebben 
aangegeven, maar het kan ook zijn dat ze zich slechter voelden dan ze hebben aangegeven. 
Het is dus niet te zeggen in welke richting eliminatie van recall bias invloed zou hebben 
gehad op de resultaten van ons onderzoek. 
  
Relevantie 
Uit het onderzoek is gebleken dat sociale activiteiten een positieve invloed hebben op 
bepaalde determinanten gezondheid van niet-Westerse moeders, namelijk de 
lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, de kwaliteit van leven en het sociaal-
maatschappelijk participeren. De resultaten van dit onderzoek zijn goed toe te passen op de 
maatschappij. Vrouwelijke immigranten hebben vaak een klein of geen sociaal netwerk. Het 
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kan dus van belang zijn om aan hen standaard sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de 
Moedergroep van WPON, aan te bieden om zo hun netwerk te vergroten. Deze deelname 
aan sociale activiteiten zal daarnaast waarschijnlijk ook de bovengenoemde determinanten 
van gezondheid positief beïnvloeden. 
 
In het literatuuronderzoek zijn tien artikelen geïncludeerd. Hiervan waren er acht 
kwalitatieve onderzoeken en twee randomised controlled trials. Omdat het 
praktijkonderzoek zelf ook kwalitatief van opzet is, lijkt het belangrijk dat er meer 
kwantitatief onderzoek wordt gedaan naar het onderzochte onderwerp. Een kwantitatief 
onderzoek maakt het makkelijker om de resultaten op een statistische manier hard te 
maken. 
Verder is het belangrijk dat er ook gedaan wordt naar de effecten van sociale interventies op 
de gezondheid bij andere doelgroepen. Dit onderzoek is alleen gericht op moeders, maar 
misschien worden bij andere doelgroepen wel andere resultaten gevonden.  
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Conclusie 

 
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek blijkt dat deelname aan vrijwilligerswerk, 
sociale ondersteuning en integratie en sociale participatie een positieve invloed hebben op 
de gezondheid van vrouwen. Er dient rekening gehouden te worden met de sociale context 
van de vrouwen, het gevoel van vertrouwen in de maatschappij en een gevoel van 
betrokkenheid aan de maatschappij. 
Uit de resultaten van het praktijkonderzoek blijkt dat de onderzochte sociale activiteit een 
matig effect heeft op de ervaren gezondheid van zowel de deelnemers als de vrijwilligers. 
Wel wordt er een positieve verandering gezien in de onderzochte determinanten van 
gezondheid. Wat betreft het gevoel van geluk is er wel duidelijk een verbetering te zien na 
deelname aan de activiteiten.  
Sociale interventies kunnen dus een gezondheidsverbetering als secundair effect opleveren. 
Het is belangrijk om rekening te houden met de sociale context van de participanten van de 
interventies.  
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Bijlage 1 
Vragenlijst WPON 

Alvast bedankt voor uw deelname! 
 
Leeftijd: ___________ 
 
Heeft u een partner? 

 Ja 
 Nee 

 
Hoeveel kinderen heeft u? _______________ 
 
Wat is de leeftijd van uw kinderen?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Heeft u een opleiding gevolgd?  

 Nee 
 Ja, namelijk: _______________________________________________________________________________ 

 
Heeft u werk op dit moment? 

 Nee 
 Ja, namelijk: _______________________________________________________________________________ 

 
Hoe bent u in contact gekomen met WPON?  
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sinds wanneer bezoekt u deze activiteiten?  
 Langer dan twee jaar 
 Een tot twee jaar 
 Minder dan een jaar 

 
Hoe gelukkig bent u op dit moment op een schaal van 1 (zeer ongelukkig) tot 10 (zeer 
gelukkig)? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10

Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand? 
 Zeer goed 
 Goed 
 Gaat wel  
 Slecht 
 Zeer slecht  
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Hoe is over het algemeen de gezondheidstoestand van uw kinderen?

 Zeer goed 
 Goed 
 Gaat wel  
 Slecht 
 Zeer slecht  

 
Hoe vaak voelt u zich de laatste tijd betrokken bij de maatschappij?  

 Nooit 
 Af en toe 
 Soms 
 Regelmatig 
 Vaak 

 
Krijgt u energie van de activiteiten bij WPON? 

 Ja 
 Nee 
 Weet ik niet 

 
Bent u meer gaan bewegen sinds u deelneemt aan deze activiteiten? 

 Nee, minder 
 Evenveel 
 Ja, meer  
 Ik weet niet 

 
Slaapt u beter sinds u deelneemt aan deze activiteiten? 

 Nee, slechter 
 Evenveel 
 Ja, beter 
 Ik weet niet 

 
Heeft u meer contact met mensen sinds u deelneemt aan de activiteiten van WPON? 

 Ja 
 Nee 

 
Hoe voelt u zich nu u deelneemt aan deze activiteiten? U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen.  

 Somber 
 Angstig 
 Verdrietig 
 Alleen 

 Boos 
 Neutraal 
 Geaccepteerd 
 Geliefd 

 Tevreden 
 Blij 
 Gesteund 
 Zelfverzekerd

 
Anders, namelijk: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Helpen deze activiteiten u in uw gevoel van geluk?  

 Ja 
 Nee 

 
Leg uit: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Helpen deze activiteiten in uw gevoel van gezondheid?  

 Ja 
 Nee 

 
Leg uit: 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Wat vindt u het leukst/belangrijkst aan deze activiteiten? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Hoe gelukkig was u voordat u deelnam aan deze activiteiten op een schaal van 1 (zeer 
ongelukkig) tot 10 (zeer gelukkig)? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
Hoe was uw gezondheidstoestand voordat u deelnam aan de deze activiteiten? 

 Zeer goed 
 Goed 
 Gaat wel  
 Slecht 
 Zeer slecht  
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Hoe was de gezondheidstoestand van uw kinderen voordat u deelnam aan deze 
activiteiten?

 Zeer goed 
 Goed 
 Gaat wel  
 Slecht 
 Zeer slecht  

 
Hoe vaak voelde u zich betrokken bij de maatschappij voordat u deelnam aan deze 
activiteiten?  

 Nooit 
 Af en toe 
 Soms 
 Regelmatig 
 Vaak 

 
Hoe voelde u zich voordat u deelnam aan deze activiteiten? U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.  

 Somber 
 Angstig 
 Verdrietig 
 Alleen 

 Boos 
 Neutraal 
 Geaccepteerd 
 Geliefd 

 Tevreden 
 Blij 
 Gesteund 
 Zelfverzekerd

Anders, namelijk: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dit is het einde van onze vragenlijst, hartelijk dank voor het invullen! Wilt u nog iets 
kwijt over dit onderzoek of over WPON? 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 2  
 

Beoordeling samenwerking  
 
Voor het onderling verdelen  van de taken hebben we gekozen om iedereen aan te laten 
geven wat hij/zij leuk vond. Hierover was niet veel discussie en er is een duidelijk 
taakverdeling ontstaan. Zie hieronder de taakverdeling per persoon. 
 
Marjolein:  

 Interview afnemen 

 Literatuurstudie (artikelen zoeken) 

 Resultaten schrijven 

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 
 
Roan: 

 Notulist 

 Interview afnemen 

 Literatuurstudie (artikelen zoeken) 

 Resultaten schrijven 

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 
 
Julianne: 

 Contactpersoon begeleider WPON 

 Interview afnemen 

 Vragenlijst samengesteld 

 Methode schrijven 

 Resultaten schrijven 

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 
 
Francesca: 

 Interview afnemen 

 Vragenlijst samengesteld 

 Resultaten schrijven 

 Bijlage 2 gemaakt 

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 
 
Vera: 

 Contactpersoon begeleider Movisie en MGZ 

 Interview afnemen 

 Inleiding schrijven 

 Literatuurstudie (artikelen zoeken) 
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 Resultaten schrijven 

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 

 PowerPoint gemaakt 

 Presentatie  
 
Tessa: 

 Interview afnemen 

 Methode schrijven 

 Resultaten schrijven 

 Bijlage 2 gemaakt 

 Opmaak verslag  

 Verbeteringen doorvoeren 

 Controle op andere stukken 
 
Voor ons gevoel heeft iedereen een gelijkwaardige bijdrage geleverd aan dit Community 
project. Dit komt door een juiste taakverdeling van tevoren, een goede onderlinge 
communicatie en fijne samenwerking. We hebben elkaars werk steeds nagekeken en 
eventueel verbeterd waar nodig was. Een punt waar meer bijsturing nodig was, was de 
literatuurstudie. Dit bleek uiteindelijk te veel werk voor maar twee personen, dus is de rest 
van de groep bijgesprongen.  
 
Er zijn natuurlijke meerdere discussiemomenten geweest tijdens het proces. Een belangrijk 
discussiepunt ging over de inhoud van de tabellen. We twijfelden allemaal over de juiste 
aanpak. Vera en Tessa konden het niet eens worden over de juiste vorm en hebben de toen 
de rest gevraagd om hun mening te geven. We hebben met z’n zessen gediscussieerd over 
verschillende vormen en de voor- en nadelen besproken. Uiteindelijk zijn we hierdoor tot 
een conclusie gekomen waar we het allemaal mee eens waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


