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“Ik heb nooit kunnen denken dat ik, na zo’n 

gelukkig leven, zo verdrietig zou zijn. 

Ik heb nooit gedacht dat mensen 

zo ongelukkig kunnen zijn als ik 

de laatste jaren.”

Sociale contacten

• Liefde 

• Veiligheid

• Nabijheid 

• Betrokkenheid

• ‘Erbij’ horen

• Kwetsbaar zijn

• Zelfvertrouwen

• Wederzijdse steun



SOCIAAL 
KAPITAAL

Risicofactoren

• Een hoge leeftijd

• Gezondheidsproblemen

• Sociaaleconomische factoren

• (Langdurige) mantelzorg 

• Etniciteit

• Woonomgeving

Vrouw, 91 jaar

“Ik had zes broers en een zus, en ik was de 
jongste. Maar als je de jongste bent, dan 
blijf je alleen achter, dan gaat alles om je 

heen weg, dat verdwijnt. En in een tamelijke 
korte tijd, misschien in een jaar of vijf,  is het 
allemaal weg gevallen. Vrienden ook. Ik had 

een hartstikke fijne vriendenkring, maar 
alles is weg.” 

Man, 76 jaar 

“Er komt ziekte in je leven en dan laten ze 
het afweten. Als het niet goed met je gaat, 

blijven mensen weg. Dat is mijn ervaring. En 
je wil het zelf ook niet. Je wil liever 

contacten als je over leuke dingen kan 
praten.” 
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Vrouw, 67 jaar

“Ik ga iedere morgen en iedere avond naar mijn 
moeder, zodat ze toch nog een beetje contacten 
heeft. Zo is het altijd in mijn leven gegaan, maar 
eigenlijk kan het gewoon niet. Het is niet eerlijk 

want mijn leven gaat ook voorbij. Ik zou het graag 
anders willen doen, maar als ze belt sta ik er 

weer, omdat ik het zielig vind en omdat ik dan zo 
veel mogelijk haar leed wil verlichten. Maar er 

blijft niks over… mijn leven gaat wel als een 
nachtkaarsje uit...”
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Man, 88 jaar

“Ik heb een hele goede vriend gehad, daar 
ben ik jaren mee bevriend geweest. Weet je 
wat hij de laatste tijd tegen me zegt: ‘ik kom 
niet meer bij jou, want je straalt verdriet uit 

en dat wil ik niet, dat vind ik vervelend’.” 
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Man, 68 jaar

“Ik dacht dat ik hier maar vier jaar zou wonen, 
maar de situatie in Indonesië werd slechter, dus 
toen moest ik toch hier blijven, en toen was ik 

helemaal in de war. Ik heb zoveel jaren verspild 
omdat ik vroeger dacht, ‘ik ga terug naar 

Indonesie, dus waarom moet ik Nederlands 
leren als ik toch weer terug ga? En het is heel 

moeilijk om contacten te bouwen... als ik 
bijvoorbeeld moet bellen...  dat is zo moeilijk, 

echt.” 

Vrouw, 64 jaar

“Ik zou wel willen dat mensen wat meer 
naar me omkeken. Ze kijken helemaal niet 

naar me. Ze kijken ook nooit eens naar 
binnen, ze zullen nooit eens een hand 

opsteken.”



Sociale behoefte

• Netwerk krimpt

• Minder mogelijkheden om contacten te 
leggen/onderhouden

• Toenemende kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid/minder wederkerigheid

• Behoefte aan emotionele steun neemt toe

Paradox van het ouder worden

Sociale netwerk krimpt
• Sociale verliezen
• Sociale kwetsbaarheid 

Tegelijk: sociale behoefte neemt toe

• Kwetsbaarheid, afhankelijkheid
• Levensvragen
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Zingeving

• Doelgerichtheid

• Competentie

• Coherentie /begrijpelijkheid

• Morele waarde

• Zelfrespect

• Basis: sociale verbondenheid

Zingeving is sociaal

“Hoewel een zinvol leven typisch persoonlijk
en individueel is, is zingeving zelf

fundamenteel sociaal.” 

Roy Baumeister



De ervaring van een zinvol leven

• Draagt bij aan geestelijke weerbaarheid

• Beschermt tegen de schadelijke gevolgen
van life-events en tegenslagen

• Zelfredzaamheid: 
nadruk op eigen regie en 
verantwoordelijkheid

• Redzaamheid: 

vermogen om mee te doen in 
de samenleving, eventueel 
dankzij ondersteunende
omgeving

• Emotionele steun

• Prettige leef- en woonomgeving

Man, 78 jaar

“Ik ben de hele dag thuis, maar soms heb 
ik geen zin meer om de hele dag thuis te 

zijn... Dan ga ik weg, bijvoorbeeld een 
rondje in de stad lopen, gewoon een 
rondje lopen, gewoon mensen zien.”
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Behoefte ouderen

• Behoefte aan betekenisvolle contacten

• Gesprekken over levensvragen en 
zingeving

→ Gevoel van zinvolheid en waardigheid

→ Geestelijke weerbaarheid 

Man, 73 jaar

“Ik word steeds afhankelijker. Ik kan niet 
meer alleen naar buiten. Naar de dokter of 

de gemeente en zo gaat ook niet meer 
alleen. Medisch kunnen ze me niet helpen, 
maar wel met sociaal contact, met mensen 

die je begrijpen, omdat je zoveel 
meemaakt.” 

Dank voor uw aandacht!


