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ARTIKEL

Eenzame ouderen: mogelijkheden en
grenzen aan de hulp
Prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, Universiteit voor Humanistiek

Uit de Gezondheidsmonitor van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat 38% van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder te maken heeft met
eenzaamheidsgevoelens, waarvan 8% met ernstige,
aanhoudende eenzaamheid. De schadelijke gevolgen
voor de gezondheid en het welzijn zijn steeds duidelijker.
Daarom staat het bestrijden van eenzaamheid in
Nederland hoog op de agenda. Eenzaamheid is echter
niet altijd op te lossen; de oorzaken zijn zeer divers en ook
de mogelijkheden om het op te heffen of te verminderen
verschillen sterk.
Leeftijd, gezondheid en de economische situatie
zijn belangrijke risicofactoren voor eenzaamheid.
Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor,
maar bij het ouder worden stijgt de kans op eenzaamheid aanzienlijk. Van de 75-plussers is 50% eenzaam,
waarvan 10% ernstig eenzaam. Bij 85-plussers stijgt het
aantal eenzamen zelfs tot 59%. Andere groepen met een
verhoogd risico op eenzaamheid zijn mensen met een
beperking (62%), mensen met chronische gezondheidsproblemen (60%), mensen die gescheiden, weduwe of
weduwnaar zijn (58%), mensen die moeite hebben om
rond te komen (55%), mensen zonder betaald werk (45%)
en niet-Westerse allochtonen (60%).1

Eenzaamheid en sociaal isolement
Eenzaamheid is het onplezierige gevoel dat ontstaat
wanneer de sociale relaties die iemand heeft niet aan
zijn behoeften voldoen. Dat gevoel kan ontstaan omdat
bepaalde typen relaties in het netwerk ontbreken. Zo
kan het gemis van een exclusieve gehechtheidsrelatie,
bijvoorbeeld met een partner of een goede vriend, tot
emotionele eenzaamheid leiden. Als een breder netwerk
van vrienden en kennissen ontbreekt, kan sociale eenzaamheid ontstaan.2 Mensen kunnen zich ook eenzaam
voelen omdat ze geen aansluiting vinden bij anderen of
het gevoel hebben dat ze niet ‘passen’ in de samenleving.
Deze existentiële eenzaamheid staat los van de contacten
met anderen en heeft eerder te maken met de wijze
waarop iemand zich tot anderen verhoudt. 3
Eenzaamheid heeft dus niet zozeer te maken met het
aantal contacten dat iemand heeft, maar vooral met
de kwaliteit van die contacten en met iemands sociale
behoeften en mogelijkheden. Mensen kunnen een

netwerk met veel familie en vrienden hebben, maar zich
desondanks eenzaam voelen. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn na het overlijden van de partner; het verlies
daarvan is niet gemakkelijk op te vangen door anderen.
Daarnaast zijn er mensen met weinig contacten die
geen last hebben van eenzaamheidsgevoelens omdat de
aanwezige contacten in hun behoeften voorzien.4
In dit verband is ook de term sociaal isolement van
belang; een begrip dat vaak in verband met eenzaamheid wordt genoemd, maar een andere betekenis heeft.
Sociaal isolement verwijst naar het feitelijk ontbreken
van een netwerk met betekenisvolle, ondersteunende
relaties.5 Eenzaamheid en sociaal isolement gaan niet
altijd samen, maar kunnen wel in elkaars verlengde
liggen. Mensen die langdurig eenzaam zijn, zien hun
netwerk in de loop der tijd kleiner worden of verdwijnen; personen in hun netwerk haken af omdat ze het
gevoel hebben tekort te schieten in het contact. Eenzame
mensen trekken zich soms ook zelf terug uit het sociale
leven omdat de aanwezige contacten toch niet aan
hun behoefte voldoen. Anderzijds kunnen mensen in
een sociaal isolement leven zonder dat ze last hebben
van eenzaamheidsgevoelens. Ze zijn gewend aan het
alleen zijn en hebben geen behoefte (meer) aan sociale
contacten.6

13

als roken of overgewicht en zelfs tot vroegtijdige sterfte
kan leiden.9 Langdurige eenzaamheid en sociaal isolement
kunnen ook een neerwaartse spiraal in gang zetten, waarbij
de problemen zich geleidelijk opstapelen: de eenzaamheid gaat dan bijvoorbeeld gepaard met lichamelijke en
psychische gezondheidsproblemen, financiële problemen,
problemen met zelfzorg, vervuiling of dagbesteding.10
Eenzaamheid en isolement zijn problemen die in de
eerste plaats gevolgen hebben op het persoonlijke vlak,
maar die daarnaast ook bredere maatschappelijke
aandacht vragen. In de beleidscontext van de huidige participatiesamenleving verwacht de overheid immers dat
burgers over een sterk en vitaal netwerk beschikken waar
ze zo nodig op terug kunnen vallen.

Maatwerk

Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën
voor, maar bij het ouder worden stijgt de
kans op eenzaamheid aanzienlijk
Oorzaken en gevolgen
Uit onderzoek blijkt dat er geen cruciale factor vast te
stellen is die het ontstaan van eenzaamheid of sociaal
isolement kan verklaren. Wel zijn er risicofactoren aan
te wijzen die een rol spelen bij het ontstaan ervan, zoals
een hoge leeftijd, het niet (meer) hebben van een partnerrelatie, een slechte (fysieke en/of psychische) gezondheid,
geringe maatschappelijke participatie, economische
achterstand, gebrekkige sociale vaardigheden, langdurige mantelzorgtaken en etniciteit.7 Eenzaamheid
ontstaat vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals
een echtscheiding, het verlies van werk, een verhuizing, gezondheidsproblemen of het overlijden van een
dierbare.
Hoewel eenzaamheid onder alle leeftijden voorkomt,
is de kans om eenzaam te worden groter als mensen
ouder zijn. Zij krijgen vaker te maken met ingrijpende
gebeurtenissen, zoals pensionering, het overlijden van
de partner, het ontstaan van gezondheidsproblemen, of
een afnemende mobiliteit. In de meeste gevallen wordt
het dan moeilijker om het netwerk op peil te houden.
Sommige ouderen kampen al hun hele leven met eenzaamheidsgevoelens; ze hebben moeite om betekenisvolle
relaties aan te gaan vanwege bepaalde persoonlijke eigenschappen, psychische problemen of gebrekkige sociale
competenties.
Eenzaamheid is een heftige emotie die negatief uitwerkt
voor het welbevinden, de ervaren kwaliteit van leven en
de gezondheid.8 Recent onderzoek toont aan dat langdurige eenzaamheid net zo schadelijk is voor de gezondheid
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Om de schadelijke gevolgen van eenzaamheid en sociaal
isolement bij ouderen terug te dringen, zijn de afgelopen
jaren veel interventies ontwikkeld. Uit evaluatie
onderzoek blijkt echter dat deze interventies niet altijd
effectief zijn.11 Een belangrijke reden daarvoor is dat bij
het ontwikkelen en inzetten van interventies weinig
rekening wordt gehouden met de grote verscheidenheid van omstandigheden, ambities en mogelijkheden
van eenzame ouderen. De oorzaken van eenzaamheid
en sociaal isolement lopen uiteen, de problematiek kan
zich op verschillende manieren manifesteren en de
mogelijkheden om de situatie te verbeteren verschillen per persoon. Het bestrijden ervan vergt daarom
maatwerk dat aansluit bij iemands specifieke omstandigheden. Hangen de eenzaamheidsgevoelens samen met
een bepaalde verlieservaring, zoals het overlijden van een
partner? Hebben ze te maken met mobiliteitsproblemen
waardoor het netwerk niet meer kan worden onderhouden? Of is het eenzaamheidsgevoel meer existentieel en
loopt het als een rode draad door iemands leven? Om de
specifieke situatie van een bepaalde oudere goed in beeld
te krijgen en te bepalen welk soort interventie daarbij
zou kunnen passen, is een adequate probleemanalyse
noodzakelijk. Twee factoren zijn daarbij van belang.12
Een eerste factor is de duur van de problematiek. Bij
ouderen die door recente gebeurtenissen of omstandigheden (dreigen te) vereenzamen, is het vaak mogelijk
om in relatief korte tijd een verbetering in de situatie te
realiseren. Maar als de sociale problematiek al vroeg in
het leven is begonnen en structureel is geworden, is het
vaak lastig om de eenzaamheid te verminderen of het
isolement te doorbreken. De strategieën die deze mensen
hebben ontwikkeld om met hun situatie om te gaan,
zijn dan vaste patronen of routines geworden die de
eenzaamheid of het isolement vaak bestendigen of zelfs
versterken.
Een tweede factor die van belang is om in te schatten
welke soort interventies geschikt kunnen zijn, is de
motivatie van de oudere met betrekking tot sociale

participatie. Niet alle eenzame en sociaal geïsoleerde
ouderen hebben behoefte om onder de mensen te zijn
of nieuwe contacten te leggen. Sommigen ouderen
verlangen sterk naar sociale contacten met anderen,
maar slagen er op eigen kracht niet in om een bestaand
netwerk vast te houden of nieuwe relaties aan te gaan.
Anderen hebben geen behoefte aan contacten omdat ze
de contacten met anderen te belastend of verplichtend
vinden en gewend zijn aan hun situatie.

Interventies
Het voorgaande maakt duidelijk dat een analyse van de
situatie noodzakelijk is om passende hulp te kunnen
bieden. Bij ouderen die door omstandigheden of gebeurtenissen vereenzamen of in een isolement dreigen te raken,
kan meestal worden volstaan met kortdurende vormen
van hulp en ondersteuning. Lichte, gerichte en vroegtijdige interventies kunnen vaak voorkomen dat de situatie
verergert. Hulp bij rouwverwerking of het wegnemen van
belemmeringen voor participatie kunnen hier geschikte
interventies zijn. Voor ouderen die gemotiveerd zijn om
in het sociale leven te participeren, ligt toeleiding naar
sociale activiteiten voor de hand. Het kan daarbij gaan om
informele contacten met familie, vrienden of buren, of om
contacten in bredere zin, bijvoorbeeld in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk of betaald werk. De behoefte aan
sociale contacten kan overigens zeer verschillende vormen
hebben. De een wil het liefst elke dag onder de mensen
komen, de ander is al tevreden met een paar contacten per
week. Sommigen willen alleen een aanspreekpunt waar
ze terecht kunnen met vragen en praktische problemen.
Het kan ook zijn dat iemand graag contacten wil, maar
niet zo goed weet hoe hij of zij dat aan moet pakken. Dan
kan het makkelijker zijn om samen met een vrijwilliger
of een professional een eerste stap te zetten. Soms is het
ook mogelijk om informele vormen van hulp in het eigen
netwerk of vrijwillige inzet te stimuleren.
Als ouderen geen behoefte aan sociale participatie hebben,
of daar (nog) niet aan toe zijn, kunnen interventies worden
ingezet die gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid, het bijstellen van verwachtingen ten aanzien
van relaties, of het beter leren omgaan met de situatie.
Als de eenzaamheidsproblematiek of het sociaal
isolement structureel is geworden, zijn meer inspanningen nodig om de situatie te verbeteren. Bij deze ouderen
is vaak sprake van multiproblematiek, dat wil zeggen
dat ze problemen hebben op meerdere levensterreinen,
zoals gezondheid, financiën, zelfzorg, enzovoorts. Voor
veel ouderen die tot deze groep behoren, heeft de sociale
problematiek geen prioriteit. Zij hebben vooral behoefte
aan het oplossen van praktische problemen waardoor
ze hun zelfstandigheid kunnen behouden. De hulp kan
gericht zijn op een beter passende woonsituatie, betere
zelfzorg, psychiatrische of psychogeriatrische hulp, hulp
bij schulden of verslaving, dagbesteding, enzovoorts. In

Eenzaamheid is een probleem waar mensen
niet gemakkelijk mee te koop lopen en waar
ze niet snel hulp voor vragen
sommige gevallen kan escalatie van de situatie worden
voorkomen door een professioneel vangnet te creëren.

Herkennen en signaleren
Een belangrijk probleem in de aanpak van eenzaamheid is de relatieve onzichtbaarheid van de doelgroep.
Eenzaamheid is een probleem waar mensen niet gemakkelijk mee te koop lopen en waar ze niet snel hulp voor
vragen. Ze schamen zich voor hun situatie en durven
geen hulp in te roepen voor deze problematiek. Anderen
willen wel hulp vragen, maar weten niet waar ze terecht
kunnen. Dit betekent dat het herkennen en signaleren van
eenzaamheid en sociaal isolement door derden cruciaal is.
Veel professionals kunnen hierbij een rol spelen: professionals waar de ouderen in eerste instantie met andere
problemen naar toe gaan, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen. Als zij signalen van eenzaamheid en (dreigend)
sociaal isolement tijdig opmerken en de ouderen doorverwijzen naar instellingen die deskundig zijn op dat terrein
(zoals het welzijnswerk, het maatschappelijk werk, ggzinstellingen en vrijwilligersorganisaties) kan vaak worden
voorkomen dat de problemen cumuleren.
Een deel van de sociaal geïsoleerde ouderen is niet
bekend bij professionals. Zij vertonen zorgmijdend
gedrag en wijzen elke vorm van hulp of ondersteuning
af; ze komen niet bij de huisarts en doen geen beroep
op andere hulpverlenende instanties. Zij komen pas in
beeld als de situatie uit de hand loopt of tot overlast in de
omgeving leidt. Dan worden ze bijvoorbeeld gesignaleerd
door buren, de wijkagent, de huishoudelijke hulp of een
huismeester. Vaak kost het veel tijd en geduld om met
deze ouderen een relatie op te bouwen waarbinnen hulp
wordt geaccepteerd.
Eenzaamheid is een probleem dat bij het leven hoort en
waar iedereen mee te maken kan krijgen. In de meeste
gevallen is het een tijdelijk probleem waar mensen een
oplossing voor vinden. Als dat niet het geval is, wordt eenzaamheid structureel en kunnen de eenzaamheidsgevoelens een belemmering gaan vormen voor het persoonlijke
functioneren. Hoe eerder dat wordt gesignaleerd, hoe
groter de kans dat verbetering van de situatie mogelijk is.
Vroegsignalering is dan ook een belangrijke voorwaarde
voor een brede aanpak van eenzaamheid.

Referenties
De literatuurlijst is op te vragen bij de uitgever via
info@vanzuidencommunications.nl.
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