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Onderwerpen

▪ Wat is eenzaamheid en waarom is het een 

probleem?

▪ Achtergronden, verschijningsvormen

▪ Wat werkt bij eenzaamheid?

Wat is eenzaamheid?
Sociale behoeften

▪ Hechting

▪ Integratie

▪ Waardering

▪ Zorg/liefde

▪ Sociale steun
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Sociaal kapitaal Begrippen

▪ Omvang netwerk ≠ kwaliteit netwerk

▪ Eenzaamheid ≠ sociaal isolement

▪ Soorten eenzaamheid:                             

sociaal, emotioneel, existentieel

“Ik heb nooit contacten kunnen leggen met mensen.      

Ik kende wel mensen,                                                   

maar ik had geen contacten.” 

Risicofactoren

▪ Leeftijd

▪ Gezondheidsproblemen

▪ Sociaaleconomische factoren

▪ Persoonlijke kenmerken/eigenschappen

▪ (Langdurige) mantelzorg 

▪ Niet-westerse achtergrond

▪ Woonomgeving
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Life-events

▪ Kantelmomenten

▪ Gevolgen voor relaties

Eenzaamheid in Nederland (> 18 jaar)

57%

33%

10%

Niet eenzaam

Matig eenzaam

Ernstig eenzaam

Bron: Gezondheidsmonitor (GGD, CBS, RIVM, 2016)

Eenzaamheid in Nederland (> 85 jaar)

37%

48%

15%

Niet eenzaam

Matig eenzaam

Ernstig eenzaam

Bron: Gezondheidsmonitor (GGD, CBS, RIVM, 2016)
Hoe ziet eenzaamheid er uit ?
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Stille problematiek

▪ Schaamte en taboe

▪ Ervaren onvermogen

▪ Onzichtbaar 

▪ Passief

Hoe pakken we eenzaamheid aan?

Complex en divers

▪ Veel oorzaken

▪ Veel verschijningsvormen

▪ Verschillende mogelijkheden

▪ Verschillende resultaten

▪ Geen standaardoplossingen 
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Janny, 44 jaar

“Het is goed bedoeld, maar dan komen ze met 

allerlei adviezen: ‘Oh, dan moet je dit of dat.’ 

Daar heb ik niets aan… 

Ze moeten kijken wat voor leven je geleid hebt. 

Ik wil bepaalde dingen gewoon niet, want die 

passen niet bij mij.” Wat werkt bij eenzaamheid?

Indicatoren

▪ Situationeel of structureel

▪ Ambitie en motivatie: willen, kunnen, durven

▪ Sociale competenties (actief of passief)

Interventieprofielen

Bron, Machielse, 2015
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Interventieprofielen Vrouw, 62 jaar

“Na het overlijden van mijn man, was ik heel 

diep in de put. Ik moest alles zelf doen… en 

dat is heel moeilijk... 

Dat heb ik nooit gehoeven, want ik had een 

man: ik hoefde maar te knippen en hij deed 

alles.”

Interventieprofielen

Bron, Machielse, 2015

Man, 73 jaar

“Ik zou iemand willen met wie ik kan praten. 

Gewoon, over de dingen die me bezighouden. 

En dan met iemand die veel geduld heeft, want 

ik ben niet zo snel van doen en dergelijke. 

Dus iemand die heel veel geduld heeft.”

21 22

23 24



21-2-2019

7

Interventieprofielen

Bron, Machielse, 2015

Vrouw, 67 jaar

“Je hebt hier in de buurt ook zo’n wijkcentrum... 
daar hebben ze bijvoorbeeld zo’n borduurmiddag 

en een klaverjasmiddag. 

Maar als je daar dan naartoe gaat dan moet je je 
verplicht happy voelen. En dat weerhoudt mij dan 

om daarnaar toe te gaan… 

Daar moet je echt, als ze wat tegen je zeggen, ook 
weer antwoord geven. Niet dat ik dat niet wil, 

maar ja…”

Interventieprofielen

Bron, Machielse, 2015

Man, 83 jaar

“Als jong mannetje was ik al een loner. Ik heb 

nooit een ‘normaal’ leven geleid. Ik ben een 

beetje een misfit. Ik ben niet helemaal compleet. 

Sociaal en emotioneel, mentaal, ben ik niet 

volgroeid. Ik ben niet helemaal af.”

25 26

27 28



21-2-2019

8

Mogelijkheden

▪ Activering, netwerkontwikkeling

▪ Vergroten zelfstandigheid

▪ Praktische problemen oplossen

▪ Stabiliseren van de situatie

▪ Leren omgaan met de situatie

▪ Emotionele steun, zingeving

▪ Vangnet

Tot slot

▪ Mogelijkheden soms beperkt

▪ Niet altijd oplosbaar

▪ Kleine gebaren maken een groot 

verschil

Dank voor jullie aandacht!
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