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Heimwee en taboe 

Veel allochtone ouderen zijn eenzaam 
 

• onvoldoende voorbereid zijn op de oude dag in Nederland,  

• klein netwerk,  

• onvoldoende beheersing van de taal,  

• een zwakkere sociaal economische positie,  

• afname van de zelfredzaamheid na het verlies van de partner 

• gezondheidsklachten 

• partner overlijdt  



Heimwee en taboe 

Veel allochtone ouderen zijn eenzaam 
 

 
Cijfers eenzaamheid bij ouderen; 
       Turks  Marokkaans  Surinaams 
Matig eenzaam  39%  35%  36% 
Ernstig eenzaam  28%  17%  18% 
Sociaal eenzaam  67%  50%  55% 
Emotioneel eenzaam  57%  40%  39% 
 
Gezondheidsmonitor, Rotterdam (inwoners 19 jaar en ouder) 



Heimwee en taboe 

Echt contact maken is niet makkelijk! 

 
• taal niet machtig 

• andere gewoonten om contact te maken in Nederland 

• heimwee naar platteland, cultuur en gewoontes 

• eenzaam met elkaar 

 

 

 



Heimwee en taboe 

Eenzaamheid is een taboe 
 

• Vanuit het geloof, eenzaamheid kan gezien worden als straf van God 

• Vanuit de cultuur, familiebanden horen sterk te zijn, zo niet heeft 

opvoeding gefaald 

• Je spreekt niet over eenzaamheid 

 



Heimwee en taboe 

Heimwee versterkt eenzaamheid 

 
• vreemdeling zijn, hier en in het geboorteland 

• heimwee naar vroeger en de jeugd bij het ouder worden 

• heimwee naar cultuur, platteland 

• Minder kunnen pendelen omdat je ouder wordt 

 

 

  
 

 

 



Heimwee en taboe 

Wat kun je doen?  
 

• Benut het informele netwerk om in contact te komen 

• Let op de taalbarrière, gebruik eventueel een tolk 

• Wees sensitief voor culturele verschillen en diversiteit 

• Werk aan vertrouwensband, betrek ook hierbij het informele netwerk 

 

 



Uit de praktijk 

“Ik wil geen professionele hulp, ik 
ga wel naar mijn Marokkaanse 
buurvrouw.” 

 



Uit de praktijk 

“Ik ga toch niet zeggen dat ik 
eenzaam ben, straks komen 

vreemde mensen bij mij thuis 
i.p.v. mijn kinderen” 

 

 

Eenzaamheid, is straf van 
Allah, misschien omdat 
we onze eigen ouders in 

Turkije hebben 
achtergelaten’ 

 



Mind map Roulette 

• Thema’s: Contact maken, Taboe, Heimwee 

• Maak 3 groepen 

• Wissel om de 10 minuten naar een nieuwe flap-over 

• Je denkt met elkaar en zet je gedachten op de flap in een Mindmap 



Mindmap Roulette 


