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Bijlage 3 Overzicht van effecten in de literatuur

Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Thomson 
(2018)1

Evaluatie museum- 
based social pres-
cription interventi-
on. Multivariabele 
analyse (n = 115)

Museum Wellbeing 
Measure for Older 
Adults (MWM-OA)

n.v.t. n.v.t. Significante verbeteringen bij deelnemers voor alle zes MWM-OA emoties

Woodall 
(2018)2

324 deelnemers 
voor- en nameting 
welbevinden + 26 
semigestructureer-
de interviews

n.v.t. n.v.t. n.v.t. • verbeteringen in welbevinden
• verbetering van ervaren gezondheid
• verbetering van sociale verbondenheid 
• reductie gevoelens van angst
• positievere en optimistischer kijk op hun leven
• geen duidelijke conclusies mogelijk over reductie van toekomstige toe-

gang tot primary care
Chatterjee 
(2018)3

Systematische eva-
luatie van 86 social 
prescribing-initia-
tieven 

Divers, onder andere:
eigenwaarde en 
zelfvertrouwen
mentaal welbevinden
positieve gemoeds-
toestand
angst, depressie en 
negatieve gemoeds-
toestand

Bezoeken aan ge-
neral practitioners, 
verwijzende gezond-
heidszorg-professi-
onals en eerste- en 
tweedelijnszorg

n.v.t. Baten genoemd door deelnemers en verwijzers:
• toename in eigenwaarde, gevoel van invloed en empowerment
• verbetering in psychisch of mentaal welbevinden en een positieve 

gemoedstoestand
• reductie in angst en/of depressie en negatieve gemoedstoestand
• verbetering in fysieke gezondheid en leefstijl
• toename in sociability, communicatieve vaardigheden en sociale con-

tacten
• reductie in sociale isolatie en eenzaamheid, steun voor mensen die lastig 

te bereiken zijn
• verbetering in motivatie en betekenisvol leven, hetgeen leidt tot hoop en 

optimisme
• verwerven van leren, nieuwe interesses en vaardigheden
• reductie van bezoeken aan general practitioners, verwijzende gezond-

heidszorgprofessionals en eerste- en tweedelijnszorg
• general practitioners hebben de beschikking gekregen over diverse holis-

tische opties die de medische zorg kunnen aanvullen 
Polley 
(2017)4

Systematische 
literatuurreview

n.v.t. vraag naar general 
practitioner services
Accident and 
Emergency (A&E) 
attendances
vraag naar andere 
secondary care 
services

Kosten
(Social) Return 
on Investment 
(S)(ROI)

7 onderzoeken naar het effect op de vraag naar General Practice: 
• gemiddeld 28% reductie in vraag naar GP services
• resultaten varieerden van 2 tot 70%

Onderzoeken naar het effect op Accident and Emergency (A&E) attendances:
• gemiddelde daling van 24%
• resultaten varieerden van 8% tot 26,8% 

Onderzoeken naar het effect op de vraag naar andere secondary care services:
• 1 onderzoek: statistisch significante daling in verwijzingen naar secon-

dary care na 12 maanden (55%) en na 18 maanden (64%)
• 1 onderzoek: verdubbeling van de waarschijnlijkheid van verwijzing naar 

secondary mental health care
• 3 onderzoeken: daling in emergency hospital admissions (respectievelijk 

7%, 6% en 33,6%)
• 1 onderzoek met een raming van reductie in vraag: 0,1 consultant 

psychiatrists per jaar per patiënt en 0,2 Community Mental Health Team 
nurse consultations per jaar per patiënt

8 onderzoeken over value for money en kosten-batenanalyses:
• jaarlijkse Return on Investment variërend van 0,11 in het eerste jaar tot 

0,43
• 1 RCT: hogere kosten van zorg per patiënt in de interventiegroep vergele-

ken met de controlegroep
• Social Return on Investment (SROI): gemiddeld £2,30 per geïnvesteerde 

£1 in het eerste jaar

SEPTEmBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



12 HUISARTS EN WETENSCHAP maand null

Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Fuller (2017)5Evaluatie Patient 
Empowerment Pro-
ject (PEP): evaluatie 
op 3 momenten

Divers, onder andere:
HbA1c-scores en 
reductie in hyper-
tensie
welbevinden en 
zelfmanagement
angst en zelf-
gerapporteerde 
self-efficacy
vertrouwen in mana-
gen aandoeningen
roken
gezondheidsgerela-
teerde kwaliteit van 
leven

keuze community 
based solutions 
versus gezondheids-
zorg
no show
afgeronde primary 
care appointments
frequente bezoeken

Kosten per QALY Evaluatie na 1 jaar:
• statistisch significante verbetering in gemiddelde scores van welbevinden 

(Short Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (SWEMWBS).
• statistisch significante verbetering in scores van Office of National 

Statistics wellbeing
• positieve beweging in EQ-5D-5L gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven-scores voor zowel zelfmanagement als depressie.
• 80% van de deelnemers gaf aan eerder voor community based solutions 

te kiezen dan voor de gezondheidszorg
• het percentage dat ‘geheel niet zeker’ antwoordde op de vraag ‘hoe zeker 

ben je dat je andere dingen kan doen dan alleen medicijnen slikken om de 
invloed van jouw ziekte op jouw dagelijks leven te reduceren?‘ daalde van 
meer dan 50 tot lager dan 20%

Evaluatie na 2 jaar (1411 patiënten verwezen) en 3e meetmoment:
• verbeteringen in diabetescontroles: reductie in HbA1c-scores en reductie 

in hypertensie
• statistisch significante daling in ‘no show’ en afgeronde primary care 

appointments na 9 en 12 maanden volgend op de interventie
• daling frequente bezoeken
• verbetering in zelfgerapporteerd welbevinden en zelfmanagement met 

verbeteringen in geluk en tevredenheid op ieder meetmoment
• significante verbetering in door deelnemers gerapporteerd vermogen om 

hun aandoening zelf te managen
• angst- en gezondheidsgerelateerde self-efficacy verslechterde bij de 

derde evaluatie
• vertrouwen in het managen van langetermijnaandoeningen was hoger op 

alle meetmomenten
• deelnemers rapporteerden hogere niveaus van vertrouwen in het ma-

nagen van alle medische aandoeningen, inclusief hun vermogen om af 
te wegen wanneer ze een dokter moesten bezoeken of wanneer ze hun 
medicatie moesten nemen om hun aandoening te managen

• deelnemers gaven aan dat deelname hen heeft geholpen om hun ge-
zondheid beter te managen

• het deel van de patiënten dat aangaf te roken nam ieder meetmoment af 
(gedaald van 31% bij de eerste evaluatie tot 23% bij de derde evaluatie)

• verbeteringen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werden bij 
ieder meetmoment gerapporteerd

• kosten per QALY beneath the NICE threshold (£19.842). Limitations in 
data collection do not support a robust cost-effectiveness analysis

Carnes 
(2017)6

Mixed methods 
evaluation van een 
social prescribing 
service 

Divers, onder andere:
algemene gezond-
heid
depressie
angstgevoelens 
‘positive and active 
engagement in life’

General practitioner 
consultation rates

n.v.t. • na 8 maanden geen verschillen tussen patiënten die verwezen zijn naar 
social prescribing en de controlegroep als het gaat om algemene ge-
zondheid, depressie, angstgevoelens en ‘positive and active engagement 
in life’

• de kwalitatieve gegevens tonen krachtige verhalen over de impact van 
social prescribing op enkele patiënten

• Social prescribing-patiënten hadden hoge general practitioner consulta-
tion rates en die namen af in het jaar na verwijzing

Baker 
(2017)7

Evaluatie kunstacti-
viteiten (focusgroep 
(n = 15)) 

Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS)

n.v.t. n.v.t. Kwalitatieve gegevens: 
• deelname draagt bij aan een groter gevoel van geluk, onafhankelijkheid 

en zelfvertrouwen
• deelnemers deelden een sterke behoefte om kunstactiviteiten in groeps-

verband voort te zetten

Kwantitatieve gegevens: betekenisvolle verschillen WEMWBS bij:
• het eerste Artlift-programma (stijging van 3,9)
• hernieuwde verwijzing (stijging van 4,5)
• het eerste Artlift-programma en langetermijnfollow-up (stijging van 4,6)
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Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Bertotti 
(2017)8

Evaluatie social 
prescribing in de 
Londense wijk 
Waltham Forest (n 
= 48)

welbevinden, 
onder andere 
Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS)
kwaliteit van leven
Patient Activation 
Measure (PAM) 

GP-bezoeken
A&E-bezoeken

Social Return 
on Investment 
(SROI)

• statistisch significante verbeteringen in welbevinden en kwaliteit van 
leven. Laatstgenoemde vooral met betrekking tot vermogen om dage-
lijkse activiteiten uit te voeren en reductie van gevoelens van angst of 
depressie

• follow-upanalyse Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale 
 (SWEMWBS): bescheiden verbetering van welbevinden, echter niet 
statistisch significant

• Patient Activation Measure (PAM): bijna 30% van de respondenten steeg 
van niveau 1 tot niveaus 2 en 3 (statistisch significante stijging (nulme-
ting n = 96 en nameting n = 45)); ongeveer 10% had een stijging van 2 
niveaus van nulmeting naar nameting en 10% steeg 1 niveau

• respondenten rapporteerden een statistisch significante daling van 
GP-bezoeken (3 keer minder vergeleken met de baseline)

• respondenten rapporteerden een kleine toename in A&E-bezoeken
• SROI: tussen £1,09 en £1,92, dus voor elke geïnvesteerde £1 in social 

prescribing, is de Social Return on Investment waarschijnlijk tussen 
£1,09 (£0,09 higher than the initial investment) en £1,92 (£0,92 higher 
than the initial investment)

Loftus 
(2017)9

Onderzoek naar 
social prescribing 
initiatief met 68 
patiënten

nee GP contacts
Herhaalrecepten

n.v.t. • geen statistisch significant verschil in GP-contacten (bezoeken aan GP, 
visites of telefonische consulten) tussen verwijzing en na afronding van 
12 weken deelname aan een SP-activiteit

• geen statistisch significant verschil in het aantal nieuwe herhaalrecep-
ten tussen verwijzing en na afronding van 12 weken deelname aan een 
SP-activiteit

• Geen statistisch significant verschil in het totale aantal herhaalrecepten 
tussen verwijzing en 6-12 maanden na deelname aan de SP-activiteit

Bragg 
(2017)10

Onderzoek naar 
Good practices

n.v.t. opnamen
Outpatient-afspra-
ken 
non-elective inpa-
tient episodes 
non-elective inpa-
tient spells
A&E attendances

potentiële kos-
tenbesparing
Return on Invest-
ment

Rotherhams Social Prescribing initiative (n = 559):
• reductie opnamen (-21%)
• Outpatient-afspraken (-21%)
• A&E attendances (-20%)
• potentiële kostenbesparing ingeschat tussen £1,41 en £3,38 voor elke 

geïnvesteerde £1
• voorkomen NHS kosten voor de volle 3 jaar ingeschat op een jaarlijkse re-

turn van 33 pence voor elke geïnvesteerde £1; de ingeschatte Return on 
Investment als resultaat van verbeteringen in welbevinden voor de volle 3 
jaar: tussen 78 pence en 85 pence voor elke geïnvesteerde £1

Recentere evaluatie:
• non-elective inpatient episodes (-7%)
• non-elective inpatient spells (-11%)
• A&E attendances (-7%)
• jongere deelnemers hadden grotere reductie in hun gebruik van acute 

zorg dan ouderen
• de deelnemers die actief na afloop bleven lieten de grootste veranderin-

gen zien

Wellspring Healthy Living Centre:
Return on Investment van £2,90 voor elke geïnvesteerde £1

Bickerdike 
(2017)11

Literatuuronderzoek divers n.v.t. Diverse kosten Bevindingen uit andere onderzoeken:
• gezondheid en welbevinden: verbeteringen gerapporteerd op de korte 

termijn, maar lastig te kwantificeren en onmogelijk om statistische 
significantie te bepalen

• totale gemiddelde kosten hoger in de interventiegroep (£153) vergeleken 
met de controlegroep (£133) 

• geen statistisch significante verschillen tussen de financiële en environ-
mental costs van zorggebruik tussen de interventie- en controlegroep 

• 12 maanden gegevens van 108 patiënten verwezen voor social prescri-
bing: reductie van total NHS costs van £552.189 (gegenereerd door het 
vermenigvuldigen van de ingeschatte kostenreductie per patiënt met het 
totale aantal verwijzingen (n = 1118) in 2 jaar van het programma. Deze 
schatting is vergeleken met total estimated input costs van £1,1 miljoen

• Inschatting total running costs van £83.144 voor 1 jaar 

Moffat 
(2017)12

Kwalitatief onder-
zoek naar ervarin-
gen van deelnemers

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Semigestructureerde interviews met 30 deelnemers:
• SP-programma riep gevoelens van controle en zelfvertrouwen op
• reductie in sociale isolatie
• positieve fysieke en gedragsveranderingen, zoals gewichtsafname, toe-

genomen fysieke activiteit, verbeterde psychische gezondheid, verbeterd 
management van aandoening, toegenomen veerkracht en effectieve 
coping-strategieën om terugval te managen

SEPTEmBER 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP



14 HUISARTS EN WETENSCHAP maand null

Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Dayson 
(2016)13

Baten van Social 
Prescribing Service 
Doncaster (inter-
views, zelfevaluatie 
(n = 292), quality 
of life survey (n = 
215))

Health Related Qua-
lity of Life (HRQL)
Quality Adjusted Life 
Years (QALYs)

GP visits
A&E visits 
ziekenhuisopnamen

kosten per Qua-
lity Adjusted Life 
Years (QALYs)
return on invest-
ment

• positieve impact op gezondheid en welbevinden: bijna alle verwezen men-
sen hadden een stijging in hun health related quality of life (HRQL)

• verbeteringen in social connectedness en financieel welbevinden in de 
3-6 maanden na deelname

• meerderheid rapporteerde afname van GP-bezoeken
• geen waarneembaar effect op secondary care, omdat de meerderheid 

van de verwezen mensen geen frequente A&E-bezoekers zijn of opnamen 
hadden

• SP heeft geleid tot een ingeschat additional 91,7 Quality Adjusted Life 
Years (QALYs) in de 3-6 maanden na deelname

• dit leidt tot £1,963 kosten per QALY – veel lager dan de NHS cost-effecti-
veness threshold (£20.000-£30.000).

• deze toename in QALY vertaalt zich in gezondheidsvoordelen ter waarde 
van £1.834.000 en betekent dat SP voor elke £1 van gezondheid- en 
welzijns financiering voor de ondersteuning van kwetsbare groepen meer 
dan £10 baten oplevert in termen van betere gezondheid, op de korte 
termijn

• naast kwantificeerbare gezondheidsbaten creëert de service bredere 
sociale en economische baten op het gebied van (vrijwilligers)werk 

Roseboom 
(2016)14

Evaluatie Welzijn op 
Recept Lewenborg 
(nulmeting, name-
ting, vragenlijst)

Divers: onder andere 
duurzaam geluk 
en verkorte versie 
van de MHC-SF2 
(welbevinden) en de 
SMAS-F3 (zelfred-
zaamheid)

n.v.t. Pijlers van duurzaam geluk:
• nulmeting (n = 90): ruim een derde van de deelnemers (38%) geeft 

een 1 of een 2 op de pijler ‘interactie met anderen’, wat betekent dat zij 
ontevreden zijn over de mate waarin zij contacten met anderen hebben; 
van de deelnemers scoort 60% een 4 of 5 op de pijler ‘geluk delen’, wat 
betekent dat zij tevreden zijn over de mate waarin zij hun geluk met 
anderen kunnen delen

• nameting (n = 47): gemiddeld waarderingscijfer is voor 5 van de 6 pijlers 
gestegen met minimaal 0,5 punt. Alleen het gemiddelde waarderingscij-
fer voor de gezonde leefstijl is nagenoeg gelijk gebleven. Overall gezien 
is 79% van de deelnemers er met betrekking tot de 6 pijlers van geluk 
op vooruitgegaan; het lijkt er daarmee op dat de deelname aan Welzijn 
op Recept de kwaliteit van het leven van de deelnemers heeft doen 
toenemen

Welbevinden en zelfredzaamheid (aanvullende vragenlijst):
• nulmeting: de gemiddelde score op de MHC-SF (welbevinden) was 2,41
• Eindmeting: de gemiddelde score op de MHC-SF (welbevinden) was 

2,50; beide scores liggen onder de normscore 2,98, die geldt voor de 
Nederlandse bevolking

• de scores op de subschaal ‘Emotioneel Welbevinden’ van de MHC-SF na-
men relatief het meest toe: van 2,35 (nulmeting) naar 2,75 (eindmeting); 
zowel de begin- als de eindscore liggen beduidend lager dan de landelijke 
normscore van 3,67

• SMAS-S: 51,42 gemiddeld in de nulmeting en 50,24 bij de eindmeting
Kimberlee 
(2016)15

Gloucestershire’s 
social prescribing 
service (n = 2047 
patients)

Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS)

Encounters with GP 
services
GP home visits
GP telephone calls

(Social) return on 
Investment (S)
(ROI)

• statistisch significante stijging in gerapporteerde WEMWBS-scores van 
de nulmeting tot follow-up 

• duidelijke reductie in het aantal encounters with GP services, maar de 
beschikbare gegevens zijn beperkt; gekeken naar 1147 patiënten: daling 
van 21% in de 6 maanden na verwijzing vergeleken met de 6 maanden 
daarvoor; aantal GP home visits nam af met 26% en het aantal GP telep-
hone calls met 6%

• 12 maanden gemodelleerde besparingen: Return on Investment van 43 
pence voor elke £1 die is uitgegeven

• gekeken naar de impact van de service op zelfmoordpreventie, verbete-
ring in welbevinden, toegenomen vrijwilligerswerk en besparingen door 
terugkeer naar werk (social savings); opgeteld bij de besparingen voor 
de gezondheidszorg in 12 maanden: in het eerste jaar is er £1,69 (health 
£0,43, social £1,26) Return on Investment voor elke £1 die is uitgegeven

Annegarn 
(2016)16

Evaluatie welzijn op 
recept Amsterdam 
(interviews)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 interviews met zorgverleners:
• alle geïnterviewden hebben wel het idee dat mensen blijer zijn en ‘beter 

in hun vel’ zitten
• een afname van fysieke klachten of frequentie van consulten bij de huis-

artsenpraktijk zien zij over het algemeen (nog) niet
• door het werken met Welzijn op Recept beter bekend met wat welzijn 

kan doen voor patiënten, waardoor ze ook mensen die geen intensieve 
begeleiding nodig hebben bij het kiezen van een activiteit, meer zijn 
gaan wijzen op de mogelijkheden van welzijnsactiviteiten of het doen van 
vrijwilligerswerk
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Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Heijnders 
(2015)17

Interviewonderzoek 
met deelnemers 
Welzijn op Recept in 
Nieuwegein

n.v.t. n.v.t. n.v.t. • 10 interviews met deelnemers Welzijn op Recept in Nieuwegein:
• het (weer) opdoen van positieve ervaringen
• nieuwe mensen leren kennen 
• meer gaan bewegen en je hier goed bij voelen
• Iets hebben om naar uit te kijken
• weer meer eigen regie hebben
• zelfstandiger worden
• weer toekomstperspectief hebben 
• verbetering wat betreft gezondheid ervaren
• toegenomen sociale participatie (vooral in de domeinen recreatieve 

activiteiten en vrijwilligerswerk)
Morton 
(2015)18 

Evaluatie van het 
aanbod van gratis 
cursussen (n = 136)

The General Self-Ef-
ficacy Scale (GSE)
Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS)
Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS)

n.v.t. n.v.t. • GSE: statistisch significante stijging in self-efficacy
• WEMWBS: statistisch significante toename van welbevinden
• HADS: statistisch significante reductie van anxiety en depressie

Resultaten anonieme feedbackformulieren:
• deelname gaf gevoel van zinvol bezig zijn
• baten van socialiseren
• meer zelfvertrouwen
• meer betrokken bij de gemeenschap

Kimberlee 
(2015)19

Evaluatie social pre-
scribing-projecten

Divers, onder andere:
Friendship Scale
IPAQ items for mo-
derate exercise
Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being 
Scale (WEMWBS)
General Anxiety 
Disorder-7 (GAD-7)
PHQ-9
Office for National 
Statistics (ONS) well 
being indicators

GP attendance rates Kosteneffectivi-
teitsratio’s
Besparing zelf-
moordpreventie

Resultaten van een SP holistic project 3 maanden na de interventie (n = 70):
• een significante verbetering op de Friendship Scale 
• een significante verbetering van IPAQ-items for moderate exercise
• 69% rapporteerde een stijging van SWEMWB-score 
• een significante verbetering van GAD7 
• een significante verbetering van PHQ9
• een significante verbetering van ONS Wellbeing measures

Evaluatie SP signposting-project:
• 70% van de verwezen patiënten had contact met een link worker en 91% 

van hen formuleerde doelen; 41% van de deelnemers die doelen formu-
leerde heeft deze ook behaald

• 69% rapporteerde een stijging van SWEMWB-score 
• 64% behaalde een toename in vertrouwen om hun aandoening te 

managen
• Voor 6 van de 10 patiënten trad een reductie in GP attendance rates op in 

de 6 maanden na de interventie, vergeleken met de 6 maanden daaraan 
voorafgaand (n = 37); voor 26% bleef het onveranderd en voor 14% nam 
het zelfs toe

Kosten-baten:
• als simpelweg wordt gekeken naar de personele kosten per patiënt varië-

ren de kosteneffectiviteitsratio’s van £223,74 tot £833 voor elke patiënt 
in een SP holistic-project

• andere invalshoek: voorkomen dat patiënten in neerwaartse spiraal 
terechtkomen; onderzoek naar zelfmoordpreventie: naar schatting 
£66.797 per jaar per persoon op arbeidsleeftijd bespaard als zelfmoord 
wordt uitgesteld (14% van de kosten is gerelateerd aan A&E attendance 
en medische of chirurgische zorg, maar meer dan 70% van de kosten 
komt voort uit follow-up in de geestelijke gezondheidszorg)
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Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Mossabir 
(2015)20

Scoping review General Health 
Questionnaire-12

Afspraken/contacten 
met GPs and other 
practice staff
Mean number of 
consultations with a 
psychosocial aspect
Primary care atten-
dance
Verwijzingen
Sociale issues die 
tijdens de consulten 
aan de orde worden 
gebracht
Proportion of pa-
tients with prescrip-
tions for psychot-
ropic medicine
Aantal medicijnen
Recepten

n.v.t. Bevindingen uit andere onderzoeken:
• bij de nulmeting hadden 4/5 van de patiënten 2 (+) scores for mental 

or emotional distress op de General Health Questionnaire-12; na de 
interventie was dit gehalveerd

• significante reductie in afspraken met GPs and other practice staff en 
mean number of consultations with a psychosocial aspect 3 maanden na 
de interventie 

• patiënten en practice staffs rapporteerden een afname in primary care 
attendance, vooral van hoogfrequente bezoekers en een afname in socia-
le issues die tijdens de consulten aan de orde worden gebracht

• gelijke aantallen primary care contacts in de controlegroep versus de 
interventiegroep

• contacten met GP’s bleven hetzelfde
• significante reductie proportion of patients with prescriptions for psy-

chotropic medicine (verschil = 15,8%) 3 maanden na de interventie 
• patiënten rapporteerden een daling in het aantal medicijnen dat werd 

ingenomen, vooral antidepressiva, omdat ze zich zekerder voelden om 
met sociale problematiek om te gaan

• interventiegroep ontving meer recepten voor medicatie, vooral psycho-
farmaca 

• minder verwijzingen naar andere zorg, waaronder geestelijke gezond-
heidszorg 

• significante stijging in het aantal verwijzingen naar mental health servi-
ces in de interventiegroep (van 8% tot bijna 20%)

Weld 
(2015)21

Evaluatie van een 
social prescri-
bing-project

n.v.t. GP attendance
verwijzing naar 
secondary mental 
health services

Social Return 
on Investment 
(SROI)

• aantal deelnemers dat een afname in GP attendance rapporteerde: 40 
(= 50%) 

• preventie van verwijzing naar secondary mental health services: 3 (= 5%)
• SROI analysis found that the net SROI ratio which takes account of the 

amount invested is 1:2.73. This means that the SROI analysis estimates 
that for every £1 spent on Healthy Connections there is £2.73 of social 
value created.

• de totale impactwaarde voor de 79 deelnemers die de interventie 
hebben ondergaan in de eerste 15 maanden is £109.009,55; hoewel de 
deelnemers het meest profiteren van de waarde (67%), is er ook een 
substantiële meerwaarde gecreëerd voor de lokale NHS services (10%), 
de lokale overheid (10%) en het brede fiscale systeem door besparingen 
met betrekking tot Employment and Support Allowance (10%) en For All 
Healthy Living Centre (FAHLC) (3%)

Kamphuis 
(2015)22

Evaluatie welzijn op 
recept Noord-Oost

Geluksfactor n.v.t. n.v.t. Vooruitgang geluksfactor gemiddeld van 1,4 punt (start gemiddeld 5,4)

Kinsella 
(2015)23

Evaluatie van social 
prescribing-initia-
tieven 

Divers, onder andere:
positieve gevoelens
managen van symp-
tomen

A&E attendances
Outpatient appoint-
ments
Inpatient admissions

Return on invest-
ment
Kosteneffecti-
viteit

Resultaten Rotherhams Social Prescribing initiative:
• 83% had positieve verandering ervaren in minstens 1 uitkomst (bijvoor-

beeld zich positief voelen, managen van symptomen, enzovoort) (n = 
280)

• reductie A&E attendances met 20% in het 12-maandencohort en 12% in 
het 6-maandencohort; reductie was nog groter voor patiënten die waren 
doorverwezen naar activiteiten die specifiek gefinancierd werden door het 
initiatief (en dus niet al bestaande activiteiten): 24% in het 12-maanden-
cohort en 16% in het 6-maandencohort (n = 559)

• reductie van outpatient appointments van 21% in het 12-maandencohort 
en 15% in het 6-maandencohort; voor patiënten die waren doorverwezen 
naar activiteiten die specifiek gefinancierd werden door het initiatief: 29% 
in het 12-maandencohort en 4% in het 6-maandencohort (n = 559)

• reductie van inpatient admissions van 21% in het 12-maandencohort en 
14% in het 6-maandencohort; voor patiënten die waren doorverwezen 
naar activiteiten die specifiek gefinancierd werden door het initiatief: 25% 
in het 12-maandencohort en 22% in het 6-maandencohort (n = 559)

• kosteneffectiviteit: initiële investering van £1m en ingeschat dat de kos-
ten voor 1 jaar uitvoering na 18-24 maanden zou worden teruggewonnen

• inschatting dat de potentiële kostenbesparingen na 18-14 maanden 
tussen £1,41 en £3,38 liggen voor elke geïnvesteerde £1; NB: steekproef 
niet geschikt voor berekening van statistische significantie

Vissers 
(2015)24

Evaluatie welzijn op 
recept in Delft (n 
= 30)

MHC-SF-schaal zorggebruik binnen 
het gezondheids-
centrum
aantal huisartsen-
consulten vanwege 
psychosociale 
problematiek

n.v.t. • bij 30 cliënten is na de welzijnsinterventie een toename van welbevinden 
van gemiddeld 25% gemeten

• het gevoel van welbevinden is na deelname toegenomen met 49,9%
• deelnemers zijn tevreden over de welzijnsarrangementen en voelen zich 

beter en gelukkiger
• het zorggebruik binnen het gezondheidscentrum van de 30 cliënten daalt 

met gemiddeld 20%
• het aantal huisartsenconsulten vanwege psychosociale problematiek is 

met 56,5% afgenomen
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Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Pomp 
(2015)25

Effectonderzoek 
Welzijn op Recept; 
onderzoek naar 
zorggebruik, soci-
ale participatie en 
kosten

n.v.t. n.v.t. Kosten begelei-
ding welzijns-
coach

Kosten van de begeleiding door een welzijnscoach:
• gemiddeld krijgt een ontvanger van een welzijnsrecept ongeveer 6 uur bege-

leiding door een welzijnscoach
• het integrale uurtarief voor een welzijnscoach bedraagt op dit moment 

ongeveer 70 euro
• hieruit volgt dat de kosten van begeleiding door een welzijnscoach gemid-

deld per ontvanger van een welzijnsrecept 420 euro bedragen
Kimberlee 
(2014)26

Economische 
impact Wellspring 
healthy living 
Centre’s social pre-
scribing wellbeing 
programme Bristol

n.v.t. n.v.t. Social Return on 
Investment-ratio 
andere value 
vertaald in £

• Social Return on Investment-ratio £2,90:£1; voor elke geïnvesteerde pond in 
deze interventie wordt £2,90 social value gecreëerd

• andere value om mee te nemen, geëxtrapoleerd naar de gehele steekproef:
• zelfmoord 1 jaar uitgesteld (£213,750)
• voorkomen van verwijzing naar tweedelijns-psychiatrische zorg (£10.927)
• Return to work saving of Work Programme fees (£10.800)
• terugkeer naar werk (£33.228)
• begeleiding naar schuldhulpverlening (£315)
• begeleiding naar werkgelegenheid (£322)
• begeleiding naar therapie (£560)
• begeleiding naar verslavingszorg (£210)
• reductie GP attendance (£1,559)
• reductie van depressie (£4,080)
• reductie van sociale isolatie (£1,230)
• verbeterde fysieke activiteit (£4,623)
• verbeterd welbevinden (£3,370)
• reductie antidepressiva (£2,764)
• vrijwilligersinzet (£918)
• Totaal: £288,656 return

Sinnema 
(2014)27

Handleiding Welzijn 
op Recept; verwijst 
naar evaluatie 
Welzijn op Recept 
in Nieuwegein 
(vragenlijsten op 3 
momenten: t0 n = 
59, t1 n = 18, t2 n 
= 14)

MHC-SF-schaal
EQ-5D

n.v.t. n.v.t. Evaluatie Welzijn op Recept in Nieuwegein:
• het onderzoek bleek onvoldoende om het effect van het welzijnsrecept op 

welbevinden en kwaliteit van leven in deze pilot vast te stellen
• mensen die een Welzijn op Recept ontvingen en de vragenlijst invulden (28 op 

t0, 20 bij t1 en 14 op t3), scoorden gemiddeld 2,76 op de MHC-SF-schaal voor 
welbevinden; de gemiddelde score in de Nederlandse bevolking is 2,98; wat 
betekent dat de positieve geestelijke gezondheid van de mensen die verwezen 
zijn naar Welzijn op recept vergelijkbaar is met die in de algehele bevolking

• Vóór deelname aan een arrangement was de gemiddelde waarde op de EQ-
5D-5L 0,68. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de gemiddelde score in 
de algehele Nederlandse bevolking

Groot 
(2013)28

Effecten van sa-
menwerking tussen 
de eerste lijn en 
welzijn gemeten (in-
terviews, enquête, 
feedbackmomen-
ten)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. De zorgverleners
• twee derde van de zorgverleners (n = 30) is op de hoogte van het samenwer-

kingsverband
• ongeveer de helft (n = 20) vindt dat het samenwerkingsverband de kwaliteit 

van zorg verhoogt, 44% (n = 20) is tevreden met de uitkomsten voor patiënt-
en en eenzelfde percentage (n = 20) is tevreden met de uitkomsten voor 
zorgverleners

• van de zorgverleners is 90% (n = 27) overtuigd van de noodzaak van het 
samenwerkingsverband

• meer dan de helft vindt dat de samenwerking met andere organisaties 
(70%) en andere disciplines (50%) is verbeterd (n = 20)

De patiënten/deelnemers
• de tevredenheid over de eerstelijnszorg (T0 88% van de 40; T1 100% van de 

6) en de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners (T0 58% van de 40; 
T1 100% van de 6) is hoog en iets toegenomen gedurende de looptijd van het 
project

• De bereikbaarheid van de eerstelijnszorg is volgens de deelnemers niet 
verbeterd door het samenwerkingsverband
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Auteur 
(jaartal 
publicatie)

Setting/ methode Meetinstrumenten/
indicatoren welzijn 
en welbevinden

Meetinstrumenten/
indicatoren zorg-
gebruik

Meetinstrumen-
ten/indicatoren 
kosten-baten/
effectiviteit

Resultaten 

Grant 
(2000)29

RCT 161 patiënten in 
26 general practices 
(Amalthea-Project)

Hospital anxiety and 
depression scale) 
and social support 
(assessed using the 
Duke-UNC functional 
social support questi-
onnaire)
Quality of life measu-
res (the Dartmouth 
COOP/WONCA 
functional health as-
sessment charts and 
the delighted-terrible 
faces scale)

primary care contacts
verwijzingen naar 
andere zorg

gemiddelde kosten • significante verbetering gevoelens van angst 
• verbetering van andere emoties 
• verbetering van het vermogen om alledaagse activiteiten uit te voeren
• verbetering van gevoelens over algemene gezondheid 
• verbetering van de kwaliteit van leven 
• geen veranderingen wat betreft depressie of ervaren sociale steun
• gelijke aantallen primary care contacts in de controlegroep en de inter-

ventiegroep
• Minder verwijzingen naar andere zorg, waaronder geestelijke gezond-

heidszorg
• Gemiddelde kosten significant hoger dan in het general practitioner 

care-domein (£153 versus £133, p = 0,025)
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