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Samenvatting
Het doel van ons onderzoek was informatie verzamelen om een expliciet beeld te vormen
over hoe eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam kan worden aangepakt. Aan de hand
van de kennis die is opgedaan kan een passende aanpak binnen de hulpverlening
gerealiseerd worden.

Er is onderzoek gedaan aan de hand van de volgende vragen: Wanneer spreek je van
eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn?
Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid en voor wie is dit een probleem?
Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid? Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij
jongeren?

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Het doel van
het literatuuronderzoek was onderzoeken wat er al bekend is over eenzaamheid. Het doel
van het praktijkonderzoek was door middel van een enquête te onderzoeken in hoeverre
eenzaamheid een rol speelt onder jongeren in Rotterdam. De resultaten zijn gediscussieerd,
beschreven en daar is een conclusie uit getrokken. In de conclusie is advies gegeven aan de
opdrachtgever wat er in een vervolgonderzoek gedaan kan worden.

De bronnen die wij gebruikt hebben komen uit betrouwbare zoekmachines. Deze bronnen
zijn gebruikt voor het literatuuronderzoek. Met behulp van een survey link, die gedeeld is op
diverse sociale media platformen en op de schoolpagina Hint, hebben wij geprobeerd zoveel
mogelijk jongeren uit de leeftijdscategorie van 15 tot en met 25 jaar te kunnen bereiken. Dit
was de basis van ons praktijkonderzoek. Er hebben 221 participanten, wonende in regio
Rotterdam, deelgenomen aan de enquête. Maar liefst 79,6% is vrouw en 19,9% man,
waarvan 50,2% in de leeftijdscategorie tussen 19 en 21 jaar vallen. Via SPSS zijn de
uitslagen verwerkt.

Eenzaamheid wordt niet altijd als vervelend ervaren. Eenzaamheid kun je onderverdelen in
sociale en emotionele eenzaamheid. Belangrijke factoren die een rol spelen zijn leeftijd en
COVID-19.

Wij hebben geconcludeerd dat je kan spreken van eenzaamheid onder jongeren wanneer
een gevoel van sociaal isolement de gezondheid op een negatieve manier beïnvloedt. Je
spreekt over problematische eenzaamheid als het langdurig aanhoudt.

Wij adviseren om meer belangstelling te tonen voor eenzaamheid onder jongeren door
middel van het organiseren van evenementen voor jongeren, waarbij één-op-één of in kleine
groepjes hulp wordt aangeboden. Eenzaamheid kan meer bespreekbaar worden gemaakt op
sociale media, door groepschats aan te maken waar iedereen vrij aan mag deelnemen. Dit
kan dan in samenspraak met het CER worden uitgevoerd met ervaringsdeskundigen en
psychologen.



Voorwoord
Beste lezer,
voor u ligt een onderzoeksverslag met als thema eenzaamheid onder jongeren in regio
Rotterdam. Dit verslag is geschreven door zeven tweedejaars studenten HBO-V van de
Hogeschool Rotterdam. In het tweede jaar maken wij deel uit van het Urban Health Project.
Dit onderzoek wordt georganiseerd vanuit Coalitie Erbij Rotterdam (CER). Waarbij ons de
vraag is gesteld onderzoek te doen naar: wanneer je van eenzaamheid onder jongeren
spreekt, het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn, problematische eenzaamheid, welke
factoren een rol spelen en het signaleren van eenzaamheid.

Tijdens onze onderwijsperiode hebben wij les gekregen van Susan Hupkens en onze
opdrachtgever Andy. Wij willen hen graag bedanken voor hun uitleg, feedback en hulp.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Emily Messiha, Mirthe Bak, Oyku Aydogdu, Ouissam Massali, Chelsea Amelsbeek, Vera
Verwey en Ajla Japalak.

Rotterdam, januari 2022



1. Inleiding
Eenzaamheid is tegenwoordig een steeds meer voorkomend probleem, daardoor is er
steeds meer aandacht voor eenzaamheid gekomen. Met de komst van het virus
SARS-Cov-19 is er extra gekeken naar de gevolgen van eenzaamheid op de gezondheid
van mensen. Eerst werd er vaak alleen gekeken naar eenzaamheid onder ouderen,
tegenwoordig wordt er meer gekeken naar eenzaamheid onder jongeren.

Voor dit project doen wij onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam. De
projectopdracht is onderdeel van een project dat wordt georganiseerd door Coalitie Erbij
Rotterdam (CER). De bedoeling van ons onderzoek was om informatie in te winnen en een
concreter beeld te krijgen over hoe eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam aangepakt
kan worden. Er heerst momenteel nog veel onduidelijkheid over eenzaamheid onder
jongeren (“Elke jongere voelt zich wel eens eenzaam en dat is niet erg”, 2021).
Dit onderzoek hebben wij gedaan door middel van een literatuuronderzoek en een
praktijkonderzoek, in de vorm van een enquête. Het was bij het praktijkonderzoek van belang
dat de kandidaten in de leeftijdscategorie vallen van 15 tot 25 jaar oud en woonachtig zijn in
regio Rotterdam.

Uit onderzoek van Van der Ploeg (2019) blijkt dat eenzaamheid onder kinderen en jongeren
een ernstig onderschat en onderbelicht probleem is. Eenzaamheid kan jongeren ernstig
beschadigen in hun ontwikkeling. Eenzaamheid wordt volgens Van der Ploeg (2019) dan ook
wel een hidden killer genoemd. De oorzaak van eenzaamheid is niet altijd duidelijk omdat er
meerdere factoren een rol kunnen spelen bij gevoelens in relatie tot eenzaamheid. Zo
kunnen persoonlijkheidsfactoren, relationele factoren, maatschappelijke factoren of een
combinatie ervan een rol spelen.

Het doel van het project was om een onderzoek uit te voeren dat ervoor zorgde dat er meer
bekend werd rondom eenzaamheid onder jongeren in Rotterdam. Met de kennis die wij
opgedaan hebben tijdens dit onderzoek, kon er gekeken worden naar een passende aanpak
binnen de hulpverlening. Daarnaast draagt deze opdracht bij aan onze ontwikkeling als
toekomstige verpleegkundigen. De vragen die wij voor dit onderzoek hebben beantwoord,
zijn als volgt:

- Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen
alleen zijn en eenzaam zijn?

- Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem?

- Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?
- Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?



2. Methode

2.1 Gevolgde projectaanpak
Bij het uitvoeren van dit project hebben wij volgens de P6 methode van Roel Grit gewerkt.
Eerst hebben wij het project opgestart en ingericht. Daarna konden wij het plan van aanpak
schrijven. In het plan van aanpak zijn verschillende stappen van het project beschreven
waaronder: de taakverdeling, het doel van het project en onze groepsdoelen. Aan de hand
van het plan van aanpak hebben wij tijdens het onderzoek de groep verdeeld in twee
groepjes. De helft heeft het literatuuronderzoek uitgevoerd en de andere helft het
praktijkonderzoek. Deze resultaten zijn onderling gediscussieerd en beschreven en konden
worden aangeboden aan de opdrachtgever. Hieruit is een conclusie getrokken. In de
conclusie is een aanbeveling gegeven aan de opdrachtgever. Na het schrijven van het
verslag hebben wij een poster gemaakt die is gepresenteerd. Daarmee werd het project
afgesloten.

2.2 Literatuuronderzoek methode
Wij hebben ervoor gezorgd dat in het projectresultaat literatuursearch is opgenomen zoals
benoemd in de schrijfwijzer. De bronnen zijn gehaald uit betrouwbare zoekmachines. De
literatuursearch is duidelijk vastgelegd door middel van Booleaanse operatoren en de
sneeuwbalmethode. Dat om te komen tot een geldig aantal hits waarmee we tot relevante en
betrouwbare bronnen kwamen. De databanken die wij gebruikt hebben zijn gehaald uit de
mediatheek van de Hogeschool Rotterdam. Wij hebben vooral SpringerLink en PubMed
gebruikt omdat dit betrouwbare databanken zijn waar wetenschappelijke artikelen te vinden
zijn die wij voor ons project nodig hadden. Hier konden wij goed onze zoekresultaten filteren,
dit kon bijvoorbeeld naar jaartal, wat voor soort artikel het is (review, systematic review,
meta-analyses) en of het een artikel, boek of hoofdstuk is. De zoekwoorden die wij onder
andere hebben gebruikt zijn: eenzaamheid, jongeren, alleen zijn, problematische
eenzaamheid, factoren, signalen. Wij hebben ook gebruik gemaakt van Engelse
zoekwoorden en daarmee kwamen wij op Engelstalige artikelen terecht. Dit heeft ervoor
gezorgd dat wij een breder beeld van eenzaamheid hebben gekregen. Dit is allemaal
verwerkt in het zoekstrategie formulier (bijlage 1).
Het doel van het literatuuronderzoek was het onderzoeken wat er al bekend is over
eenzaamheid onder jongeren.

2.3 Praktijkonderzoek methode
Het onderzoeksdesign
Tijdens het onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren in regio Rotterdam zijn er vier
groepen die gewerkt hebben aan dit onderwerp. De vier groepen zijn in tweeën verdeeld
waarbij twee groepjes interviews hebben gehouden en de andere twee groepjes een
kwantitatief onderzoek hielden door middel van een enquête. Tijdens het uitvoeren van het
onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een enquête om de deelvragen te kunnen
beantwoorden. Deze enquête (bijlage 2) is verspreid via sociale media platformen onder
jongeren en via HINT. De enquête is gemaakt via het programma Limesurvey. Tijdens de
opmaak van de vragen is er onderling gediscussieerd door middel van de deelvragen met
betrekking tot het onderzoek. Deze zijn in andere woorden vertaald en toegevoegd aan de
enquête. In de enquête zijn achtergrondvariabelen toegevoegd waarbij gekeken werd naar:



leeftijd, woonsituatie, gender en dagelijkse bezigheden van de participanten. Er zijn in totaal
221 participanten wonende in regio Rotterdam die de enquête hebben ingevuld. De uitslagen
van de enquête zijn via SPSS verdeeld in percentages, staafdiagrammen en kruistabellen.

Het gekozen meetinstrument
De reden dat wij hebben gekozen voor een enquête bij dit onderzoek is omdat hier een
groter bereik mee te realiseren is en het beter te verspreiden is over verschillende
platformen. Het surveyonderzoek maakt het makkelijker en effectiever als je de meningen en
opvattingen van grote groepen wilt onderzoeken. Deze manier van onderzoek is minder
tijdrovend in het verzamelen van gegevens en in het algemeen kunnen er meer mensen
betrokken worden bij het onderzoek (Bakker & Van Buuren, 2014; Wouters et al., 2015). Een
enquête valt onder kwantitatief onderzoek en is een gestructureerde methode van
dataverzameling. De vraagstelling en mogelijke antwoorden hebben wij van tevoren
vastgesteld. De antwoorden vormen een basis aan data die voor de kwantitatieve analyse
gebruikt kunnen worden. De enquête die we hebben opgesteld bestaat uit twee open vragen
en zeventien meerkeuzevragen. Dit hebben wij bewust gedaan omdat de open vragen niet
altijd gebruikt kunnen worden in de kwantitatieve analyse (Verhoeven, 2018).

De opzet en wijze van het proces van dataverzameling
Het doel van de enquête was om te onderzoeken in hoeverre eenzaamheid speelt onder
jongeren in Rotterdam. Wij wilden zoveel mogelijk jongeren bereiken door middel van een
survey link uit te zetten en die op verschillende manieren te delen. De link hebben wij
gedeeld via verschillende sociale media platformen. De platformen die wij hadden gebruikt
zijn: Instagram, Facebook, Whatsapp, LinkedIn en de Hint pagina van de Hogeschool
Rotterdam. Op deze manier hoopten wij zo veel mogelijk jongeren van 15 tot en met 25 jaar
te kunnen bereiken. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat wij dachten op deze
manier de juiste doelgroep te kunnen benaderen. Het invullen van de enquête is anoniem, dit
kan de drempel verlagen voor respondenten om mee te doen aan het onderzoek.

De wijze van data-analyse
Via de online enquête zijn negentien vragen gesteld met betrekking tot eenzaamheid onder
jongeren. De uitslagen van de enquête zijn geanalyseerd in SPSS. Dit hebben wij gedaan
omdat SPSS een statisch programma is en het voor ons een duidelijk beeld van frequenties
kon vaststellen. Wij hebben samen met onze UHP-docent gekeken naar deze analyse via
SPSS en hier staafdiagrammen van gemaakt in Excel. Tijdens de analyse is gekeken of de
antwoorden, met betrekking tot de achtergrondvariabelen en eenzaamheid, een verschil
maakten van elkaar.

De opzet van het analyseproces
Tijdens een bijeenkomst zijn wij gezamenlijk met onze docent gaan kijken naar de frequentie
van de antwoorden die zijn gegeven in de enquête. Er zijn geen statistische tests uitgevoerd
op de kruistabellen omdat het om te kleine aantallen ging. Dit omdat de verdeling van de
achtergrondvariabelen te klein was.

Opdrachtgever
Wat wij aanbieden aan de opdrachtgever is een onderzoek waarmee een beeld is gecreëerd
over eenzaamheid onder jongeren. Uit dit onderzoek zijn ook factoren naar voren gekomen
die een rol spelen bij eenzaamheid. Vanuit die factoren kunnen er interventies ontwikkeld
worden om eenzaamheid te verminderen.

Kwaliteitsaspecten



De kwaliteitsaspecten waar het onderzoek aan voldoet is dat het een onderzoek is met
wetenschappelijke bronnen. Ook zijn de participanten tussen de 15-25 jaar oud en
woonachtig in regio Rotterdam, anders heeft het geen toegevoegde waarde voor de
opdrachtgever. Dit onderzoek is bruikbaar en informatief voor onze opdrachtgever omdat het
verschillende kanten van eenzaamheid belicht. Dit is op verschillende manieren onderzocht,
wat voor een grotere betrouwbaarheid zorgt.



3. Resultaten

3.1 Literatuuronderzoek
Eenzaamheid onder jongeren
Volgens de meest voorkomende betekenis is eenzaamheid een emotionele reactie die
optreedt als er teveel verschil ontstaat tussen de elementaire behoefte aan verbondenheid
met anderen en de werkelijke verbinding met anderen (Van der Ploeg, 2019). Volgens de
website van het CBS (2020) voelde 9,9% van de 15 tot 35 jarige zich in 2019 sterk sociaal
eenzaam en 8% sterk emotioneel eenzaam. Hierbij is er dus onderscheid gemaakt tussen
sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid gaat het erom dat jongeren
geen sociale contacten hebben met wie zij zich verbonden voelen. Emotionele eenzaamheid
wordt ook wel beschreven als psychische en intrapersoonlijke eenzaamheid, hierbij gaat het
om de subjectieve beleving van eenzaamheid (Van der Ploeg, 2019). Lim et al. (2020) geven
aan dat een gevoel van waargenomen sociaal isolement ons welzijn en gezondheid negatief
beïnvloed. Dit gaat dan over objectieve indicatoren voor sociaal isolement; zoals alleen
wonen en weinig sociale contacten.

Alleen zijn
Alleen zijn kan in sommige situaties fijn zijn, maar ook erg onplezierig. Voor sommige
mensen kan alleen zijn zelfs ondraaglijk zijn, echter is dit een probleem waar heel weinig
aandacht aan geschonken wordt (Peplau, 1955). Volgens het artikel van Peplau (1955) is het
gevoel van alleen zijn een gevolg van eerdere levenservaringen waarin onverschilligheid en
leegte indicatoren zijn die een grote rol hebben gespeeld in het leven van iemand.
Omdat alleen zijn onverdraaglijk kan zijn voor mensen is het iets dat meestal niet snel opvalt
en zich uit op andere manieren. Dit kunnen hele simpele dingen zijn zoals heimwee of hele
ernstige spanning of onrust. Het kan zich ook uiten in ergere vormen zoals een alcohol- of
drugsverslaving (Peplau, 1955).

Uziel et al. (2019) beschrijven alleen zijn als een staat waarin iemand fysiek alleen is en
geen interactie heeft met anderen op sociaal gebied. Diegene hoeft dan niet per sé
geïsoleerd te zijn van externe factoren. Hierbij gaat het er ook om dat bij alleen zijn er een
gevoel is van dat je alleen op jezelf kan vertrouwen en niet op iemand anders. Dit kan van
korte duur zijn, maar ook voor langere periodes spelen.

Daar waar het gevoel van eenzaamheid altijd als vervelend wordt gezien, wordt alleen zijn
niet altijd zo ervaren. Alleen zijn kan ook een wens van iemand zijn. Iedereen heeft
bijvoorbeeld wel eens bewust behoefte om even tot zichzelf te komen. Zo kunnen ze zichzelf
zijn zonder zich te hoeven aan te passen en te omringen met anderen. Ook kan het zo zijn
dat iemand even tot rust wil komen. Alleen zijn wordt daarom ook wel positieve eenzaamheid
genoemd; het gaat niet altijd samen met negatieve gevoelens (Marcoen, 1998).

Ervaren van eenzaamheid
Bij het signaleren van eenzaamheid moet er op verschillende aspecten gelet worden en van
daaruit verder onderzocht worden of er sprake is van eenzaamheid. Hierbij hebben wij
gekeken naar eenzaamheid onder jongeren, maar ook naar hoe ouderen eenzaamheid
ervaren. Dit omdat eenzaamheid ook een rol speelt bij ouderen en volwassenen. Bij deze
groep is eenzaamheid verbonden met ernstige symptomen van affectieve ziekte, functionele
problemen en toegenomen gebruik van antidepressiva (Greig et al., 2021).



Volgens de website van Movisie (2021) hoort eenzaamheid bij het leven. Iedereen voelt zich
namelijk wel eens eenzaam op verschillende momenten en manieren. Voorbeelden daarvan
zijn: het verliezen van een baan of partner, het overlijden van een dierbare, een verhuizing of
een andere ingrijpende gebeurtenis (Machielse, 2020).
Maar wanneer wordt eenzaamheid dan problematisch? Als je spreekt van problematische
eenzaamheid verstaat de één er wat anders onder dan de ander.

Problematische eenzaamheid
Eenzaamheid wordt problematisch als het een langdurige vorm aanneemt. Dit omdat het
voor jongeren steeds lastiger wordt om sociale contacten te behouden. De jongeren nemen
meer afstand van anderen, ze hebben een negatief zelfbeeld en komen in een neerwaartse
spiraal terecht wat leidt tot vervelende gevolgen (“Elke jongere voelt zich wel eens eenzaam
en dat is niet erg”, 2021; Machielse, 2020).

Tijdens de adolescentie is contact met andere leeftijdsgenoten van cruciaal belang, omdat
het een belangrijke sociale factor is dat gezondheidsgedrag positief beïnvloed en een
gezonde ontwikkeling ondersteunt. Sociale isolatie wordt dan ook geassocieerd met een
slechtere mentale gezondheid en roekeloos gedrag bij adolescenten. Het ervaren van
isolatie kan op verschillende manieren, met daarbij verschillende risico’s voor adolescenten,
zowel lichamelijk als geestelijk (Copeland et al., 2018; Umberson et al., 2010). Zo heeft
uitgewezen dat sociaal isolement in de adolescentie een gezondheidsrisico meebrengt en is
ontdekt dat sociaal isolement wordt gelinkt met verschillende negatieve uitkomsten zoals;
depressie, zelfmoord en misdadig gedrag (Bearman & Moody, 2004; Copeland et al., 2018;
Hall-lande et al., 2007; Heinrich & Gullone, 2006).

Depressie is het voornaamste knelpunt van jongeren. Het gevoel van verslagenheid en
bedruktheid domineren. Jongeren voelen zich onbelangrijk, nutteloos, doen niet mee aan
activiteiten en zien tegen alles op. De jongeren voelen zich bedroefd en hun hoop op licht
aan het eind van de tunnel is nihil. Eenzaamheid is een medebepalend deel die er uiteindelijk
voor kan zorgen dat mensen aan zelfmoord denken en in sommige gevallen het ook zelfs
plegen (Van der Ploeg, 2018). Als deze gedragingen en gevoelens duidelijk worden kan dit
dus een teken zijn van eenzaamheid. Ook is er het risico op middelengebruik van alcohol,
roken en marihuana (Copeland et al., 2018; Ennett et al., 2006).

Sociale isolatie wordt ook geassocieerd met slechtere zelf gemelde gezondheid en met
slaapproblemen bij adolescenten. Slaap is van groot belang voor jongeren, het zorgt namelijk
voor een goede ontwikkeling van de hersenen van het geheugen, executieve functies en
cognitieve prestaties. Eenzaamheid gaat samen met minder efficiënte slaap en meer
rusteloze slaap, wat zich uit in de vorm van een verstoorde slaap, niet uitgerust wakker
worden en in de middag in slaap vallen. Uit onderzoek van Eccles et al. (2020) kwam ook
naar voren dat eenzaamheid gepaard gaat met hoofdpijn, buikpijn en rugpijn. Bij een hoger
niveau van eenzaamheid ontstond een verhoogd risico op het rapporteren van slechtere
gezondheidsresultaten. Hierbij kan ook zelfbeschadiging aan de orde komen, net zoals
eetstoornissen (Al Omari et al., 2021; Masi et al., 2011; Rönkä et al., 2013; Salvy et al.,
2011).

Volgens Van der Ploeg (2018) zijn eenzame jongeren gewoonlijk gespannen en ongerust. Ze
kruipen graag in hun schulp en blijven liever alleen dan in contact met anderen. De jongeren
zijn bang voor bekritisering, dat anderen hen afschrikken en om afgewezen te worden.
Sociaal angstige jongeren zijn gewoonlijk bang en onzeker als er andere mensen bij zijn en



bang voor nieuwe situaties. Door hun meestal gebrekkige sociale en emotionele
vaardigheden weten ze vaak niet hoe ze zich in bepaalde situaties moeten gedragen.

Oorzaken
Er zijn vele verschillende factoren die het gevoel van eenzaamheid beïnvloeden. Het
verschilt per persoon hoe ze deze factoren ervaren en hoe ze ermee omgaan.
Mentale gezondheid, mentale stoornissen, leeftijd en sociale media zijn factoren die het
gevoel van sociaal isolement beïnvloeden en daarmee dus eenzaamheid.

Wat uit verschillende onderzoeken naar voren kwam is dat het ervaren van sociale angst
voor eenzaamheid in de toekomst kan zorgen. Eenzaamheid komt vaak voor bij
psychotische stoornissen en dan vooral psychotische depressies. Dit heeft te maken met het
aanhoudend verlies van plezier en gedachten, samen met het verslechteren van het cognitief
functioneren (Badcock et al., 2015; Lim et al., 2016).

Leeftijd
Eenzaamheid komt voor in een U-vorm van een grafiek als je de leeftijden van 15 tot 75+
naast elkaar zet. Dit geeft dus aan dat jongeren vaker eenzaamheid ervaren en juist ook de
ouderen. Leeftijd is een factor die meespeelt bij het ontstaan van eenzaamheid (Eccles et al.,
2020; Richard et al., 2017). Dit heeft verschillende oorzaken. De oorzaken die gegeven zijn
bij het ontstaan van eenzaamheid bij ouderen zijn: ziekten, verliezen van een echtgenoot en
het gebrek aan vrienden. Eenzaamheid lijkt dus voort te komen uit verandering in het leven
met de natuurlijke gebeurtenissen die ontstaan bij het ouder worden (Savikko et al., 2005).

Sociale media
De toegenomen afhankelijkheid van sociale media kan voor een slechtere geestelijke
gezondheid zorgen, het ligt er dan wel aan met welke reden er gebruik wordt gemaakt van
sociale media. Als sociale media wordt gebruikt om je slechte sociale vaardigheden te
compenseren en daarmee fysieke interacties te vermijden, met behulp van online interacties,
zal dit het gevoel van eenzaamheid aanzienlijk verhogen. Dit laat dus zien dat de reden
waarvoor sociale media gebruikt wordt belangrijker is bij het bepalen van het gevoel van
eenzaamheid dan de duur of het type sociale media (Lim et al., 2020).

Volwassen worden
Voor jongeren/jongvolwassenen is de transitie naar volwassenheid er één die gepaard gaat
met een grotere vatbaarheid voor ervaringen van eenzaamheid. Ook is het zo dat het
ervaren van eenzaamheid niet altijd gekoppeld is aan sociaal isolement. Je kan genoeg
mensen om je heen hebben, maar je alsnog eenzaam voelen. Vaak ontbreekt het hen niet
alleen aan vrienden, maar missen zij ook de steun van hun ouders. Deze vicieuze cirkel is
moeilijk te doorbreken (Van der ploeg, 2018). Dit kan voortkomen uit een cognitieve
tegenstrijdigheid tussen de gewenste kwaliteit en de feitelijke ervaring van de relatie
(Hawkley et al., 2017; Moeller & Seehuus, 2019; Qualter et al., 2015; Richardson et al.,
2017).

Pandemie
In 2019 ontstond naast de eenzaamheidsproblematiek die er al was, ook nog eens het virus
SARS-CoV-2, dat had invloed op het leven. Sommige mensen maken zich steeds meer
zorgen over de sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie, hierdoor ervaren zij een groter
gevoel van eenzaamheid (Lee et al., 2020).
Jongeren hebben een verhoogd risico op toename van eenzaamheid tijdens de
COVID-19-pandemie. Dit verhoogde risico hangt samen met toename van depressie en



angst (Lee et al., 2020; Van der Ploeg, 2018). Tijdens de lockdown nam dan ook de
eenzaamheid toe en ging deze gepaard met meer risicogedrag (Greig et al., 2021).

Signalering
Het signaleren van eenzaamheid is erg lastig. Onder het kopje “problematische
eenzaamheid” van deze literatuurstudie kwamen er verschillende aspecten van
eenzaamheid naar voren. Hieruit kwamen verschillende aanwijzingen voor eenzaamheid.
De indicaties voor eenzaamheid zijn als volgt; depressie, gevoelens van angst, slechtere
mentale gezondheid, ernstige symptomen van affectieve ziekten, functionele problemen,
uitvoeren van roekeloos gedrag, weinig sociaal contact, afzonderen, negatief zelfbeeld
hebben, eetstoornissen, in een neerwaartse spiraal zitten, poging tot zelfmoord,
middelengebruik, verstoorde slaap en lichamelijke klachten (Al Omari et al., 2021; Bearman
& Moody, 2004; Copeland et al., 2018; “Elke jongere voelt zich wel eens eenzaam en dat is
niet erg”, 2021; Ennett et al., 2006; Greig et al., 2021; Hall-lande et al., 2007; Heinrich &
Gullone, 2006; Lee et al., 2020; Machielse, 2020; Masi et al., 2011; Rönkä et al., 2013; Salvy
et al., 2011; Umberson et al., 2010; Van der Ploeg, 2018).
Het is bij eenzaamheid van belang dat er gelet moet worden op deze aanwijzingen. Als deze
gesignaleerd worden moet er dus aandacht komen voor mogelijke gevoelens van
eenzaamheid.

Meetinstrumenten
De website van het CBS (2018) noemt 2 meetinstrumenten waarmee de mate van
eenzaamheid gemeten kan worden. Eén daarvan is de UCLA-schaal. De UCLA loneliness
scale wordt wereldwijd het meest gebruikt. Deze schaal gaat in op verschillende stellingen
die gaan over het hebben van sociaal contact. Er zijn verschillende versies van deze schaal.
Zo heb je een lange versie en daar vanuit zijn er verkorte versies ontwikkeld die vaker
worden gebruikt.
De Jong Gierveld schaal is de andere schaal die wordt genoemd door de website van het
CBS (2018). Deze schaal gaat uit van sociale en emotionele eenzaamheid. 6 vragen zijn
gericht op sociale eenzaamheid en 5 vragen gaan over emotionele eenzaamheid. Overigens
is er een verkorte versie van deze vragenlijst beschikbaar, waarbij de stellingen gaan over
het ontbreken van sociale contacten.



3.2 Resultaten praktijkonderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Er hebben 221
participanten meegedaan. Daarvan was 79,6% vrouw en 19,9% man. Hierbij is 50,2% tussen
19 en 21 jaar. 77,4% van de participanten woont nog bij ouder en/of verzorger. Meer dan
70% van de participanten houdt zich bezig met school/studie en werk. Verder houden meer
dan 50% zich ook bezig met sporten, met familie en met vrienden zijn. Een groot deel (71%)
van de participanten vindt zichzelf sociaal (tabel 1).

Achtergrondvariabelen
Kenmerken Percentages
Gender Man                                    19,9%

Vrouw                                 79,6%

Leeftijd 15-18                                  24,4%
19-21                                  50,2%
22-25                                  25,3%

Thuissituatie                       Bij ouder/verzorger             77,4%
Op zichzelf 12,2%
Met partner 7,7%

Bezigheden                        School/studie 85,1%
Werk 75,6%
Sporten 51,6%
Met vrienden                      62,4%
Met familie 55,2%

Persoonlijke kenmerken Sociaal 71%
Teruggetrokken 28,1%
Enthousiast 60,6%
Passief 10,4%
Flexibel 53,8%
Geduldig 41,6%
Introvert 49,3%
Extravert 30,8%
Gedreven 44,3%
Zelfverzekerd 32,1%
Onzeker 36,7%
Communicatief 52%
Stil 21,7%

Tabel 1.  Kenmerken van deelnemende participanten wonende in regio Rotterdam

Alleen zijn en eenzaamheid
Meer dan 70% van de participanten geven aan dat rustig past bij alleen zijn, echter vindt
maar 9% rustig bij eenzaamheid passen (figuur 1.1 en 1.2). Hieruit blijkt dat meer dan de
helft van de participanten rustig vinden passen bij alleen zijn en niet bij eenzaamheid.



Figuur 1.1 Woorden bij alleen zijn

Figuur 1.2 Woorden bij eenzaamheid

In figuur 1.3 is een duidelijk onderscheid te zien tussen welke woorden de participanten bij
alleen zijn en eenzaamheid vinden passen. Hierbij zijn grote verschillen te zien bij de
woorden: rustig, fijn, verdrietig, geen vrienden en/of familie, geen luisterend oor en verlaten
voelen. Uit de enquête blijkt dat de participanten de woorden rustig, fijn, in je eentje zijn en
afzondering vinden passen bij alleen zijn. De woorden geïsoleerd, verdrietig, in je eentje zijn,
geen luisterend oor en verlaten voelen past volgens de enquête meer bij eenzaamheid.



Figuur 1.3 Kruis grafieken met betrekking tot woorden die passen bij alleen zijn en
eenzaamheid

50% van de participanten geven aan zich nooit eenzaam te voelen, echter is er wel een
groep van meer dan 30% die zich soms eenzaam voelt en een nog kleinere groep van 15%
die zich vaak eenzaam voelt. 1 participant geeft aan zich altijd eenzaam te voelen. 69,7%
geeft aan zich soms alleen te voelen (figuur 1.4).
Daarbij denkt meer dan 70% van de participanten dat iemand zich geïsoleerd opstelt en
iemand teruggetrokken is als diegene zich eenzaam voelt (figuur 1.5). Meer dan 60%
gedraagt zich teruggetrokken als zij zich eenzaam voelen (figuur 1.6).

Figuur 1.4 Frequentie van gevoel van alleen zijn en eenzaamheid



Figuur 1.5 Antwoorden participanten met betrekking tot het gedrag van anderen bij
eenzaamheid

Figuur 1.6 Antwoorden participanten met betrekking tot eigen gedrag bij
eenzaamheid

Problematische eenzaamheid
Volgens de uitkomsten van de enquête vinden 69,7% van de jongeren eenzaamheid een
probleem als het hun dagelijkse leven beïnvloedt. 67% geeft echter ook aan dat als zij zich er
slecht door voelen, dit een probleem is. Daarbij is ook nog bijna de helft (43%) van de
participanten het eens dat eenzaamheid problematisch is als het langere tijd aanhoudt (figuur
1.7).



Figuur 1.7. Eenzaamheid als probleem

Factoren bij eenzaamheid
Volgens de resultaten van de enquête vindt maar liefst 73,3% dat het coronavirus een factor
is die een rol speelt bij eenzaamheid. Daarnaast geeft 69,7% aan dat het ook om
persoonlijke kenmerken gaat. Sociale contacten zouden volgens 58,8% van de participanten
ook een factor kunnen zijn van eenzaamheid. Bij de overige resultaten heeft 44,8%
aangegeven dat studie en/of school een rol kunnen spelen. 44,3% vindt dat de
maatschappelijke factoren een rol kunnen spelen bij eenzaamheid. Rationele factoren scoren
daarbij het laagst met 33% van de participanten (figuur 1.8).

Figuur 1.8 Factoren die een rol spelen bij eenzaamheid

Signalering
Uit de responsen van de enquête is gebleken dat 61,1% zich teruggetrokken gedraagt als
hij/zij zich eenzaam voelt. Ook gedraagt 53,8% zich stil als hij/zij zich eenzaam voelt (figuur
1.6). Daarnaast is er tijdens het onderzoek ook gekeken naar wat volgens jongeren zelf een
signalering van eenzaamheid zou kunnen zijn. Dit werd gevraagd aan de hand van keuze uit
gedragingen. Daaruit is gebleken dat 76,5% denkt dat geïsoleerde jongeren eenzaam zijn,
72,4% denkt dat teruggetrokken jongeren eenzaam zijn en maar liefst 57,5% denkt dat
jongeren met geen sociale contacten eenzaam zijn (figuur 1.5).

53,4% van de participanten geeft 0 tot 3 diepgaande contacten te hebben (figuur 1.8).  Terwijl
47,1% van de participanten aangeeft tevreden te zijn over zijn sociale contacten. 5,9% van
de participanten geeft aan ontevreden te zijn met zijn sociale contacten (figuur 1.9).



Figuur 1.8 Diepgaande contacten

Figuur 1.9 Tevredenheid sociale contacten

Vermindering van eenzaamheid
Volgens 73,3% van de responses wordt er niet voldoende gedaan om eenzaamheid onder
jongeren te verminderen.

Wat denk jij dat zou helpen om eenzaamheid onder jongeren te verminderen?
Tijdens de enquête werd de vraag gesteld naar wat de participanten denken dat
eenzaamheid onder jongeren zou kunnen verminderen. Hierbij zijn verschillende antwoorden
gegeven waaronder: evenementen waar jongeren andere tegenkomen met dezelfde
interesses, 1 op 1 hulp of in kleinere groepjes, eenzaamheid meer bespreekbaar maken en
het meer aandacht geven op sociale media.



4. Discussie
4.1 Discussie van de methode

Factoren die ons onderzoeksproces positief hebben beïnvloed zijn het aantal participanten
en dat er zowel een praktijkonderzoek als literatuuronderzoek is uitgevoerd. Dit geeft op twee
manieren een duidelijk beeld van eenzaamheid. De factor die ons onderzoeksproces
negatief heeft beïnvloedt is dat de enquête veelal door vrouwen is ingevuld.

Onze bias heeft dit onderzoek wel beïnvloed, wij hebben de enquête namelijk in onze eigen
omgeving gedeeld. Dit kan ervoor zorgen dat er andere uitkomsten zijn gekomen dan
wanneer wij de enquête via een andere weg hadden gedeeld. Ook is het zo dat wij de vragen
van de enquête geformuleerd hebben vanuit onze eigen gedachtegang. Dit heeft te maken
met onze bias, waarin wij vanuit onszelf zijn gaan kijken naar wat eenzaamheid voor ons zou
kunnen betekenen. Daarvan uit hebben wij bij het praktijkonderzoek vooral gekeken naar het
sociale gedrag van jongeren en daar naar gevraagd. Wij hebben ook invloed gehad op de
uitkomsten van onze enquête, dit omdat wij de verschillende keuzemogelijkheden bij de
vragen zelf bedacht hebben. Dit zorgt voor een beperkte keuzemogelijkheid, hierdoor konden
de participanten niet altijd hun eigen inbreng leveren.

Door dit onderzoek hebben wij allemaal een grotere gevoeligheid gekregen voor het
signaleren van eenzaamheid bij jongeren. Tijdens het onderzoek zijn wij de diepgang
ingegaan en hebben wij een beeld kunnen creëren over eenzaamheid onder jongeren in de
regio Rotterdam. Naar aanleiding van het Urban Health Project hebben wij onze
onderzoeksvaardigheden kunnen verbeteren door te werken met SPSS, limesurvey,
systematic reviews, kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek en een onderzoeksverslag te
schrijven. Door middel van het literatuuronderzoek hebben wij ook een bijdrage kunnen
leveren aan meer kennis over eenzaamheid en een passende aanpak van eenzaamheid
onder Rotterdamse jongeren.

Door dit onderzoek is er mogelijk meer erkenning ontstaan voor eenzaamheid onder
jongeren. Dit is gedaan door de enquête te verspreiden op het intranet van de Hogeschool
Rotterdam en op sociale media kanalen.

4.2 Discussie van de resultaten

Eenzaamheid onder jongeren
Uit literatuur blijkt dat volgens Van der Ploeg (2019) bij sociale eenzaamheid het erom gaat
dat jongeren geen sociale contacten hebben met wie zij zich verbonden voelen. Lim et al.
(2020) geven aan dat een gevoel van waargenomen sociaal isolement ons welzijn en
gezondheid negatief beïnvloedt. Uit de enquête blijkt ook dat de participanten de woorden
geïsoleerd, verdrietig, in je eentje zijn, geen luisterend oor en verlaten voelen bij
eenzaamheid vinden passen (figuur 1.3). Hierbij zie je dus een duidelijke overeenkomst uit
de literatuur en de enquête.

De meest voorkomende betekenis volgens Van der Ploeg (2019) is dat eenzaamheid een
emotionele reactie is die optreedt als er teveel verschil ontstaat tussen de elementaire
behoefte aan verbondenheid met anderen en de werkelijke verbinding met anderen. Als je dit
vergelijkt met de resultaten van de enquête blijkt dat een meerderheid van de participanten



de woorden ‘geen luisterend oor’ en ‘verlaten voelen’ vinden passen bij eenzaamheid (figuur
1.3). Deze woorden kunnen in verband worden gebracht met het verschil tussen de
elementaire behoefte aan verbondenheid met anderen en de werkelijke verbinding met
anderen.

In het praktijkonderzoek zijn er meerdere vragen gesteld met betrekking tot hoe de
participanten eenzaamheid zien. In de literatuur gaat het hierbij voornamelijk over sociale
eenzaamheid. De woorden van de enquête komen overeen met sociale eenzaamheid.
Hierdoor zou er een overeenkomst kunnen ontstaan vanuit het praktijkonderzoek en het
literatuuronderzoek. Er is echter meer literatuur gevonden over eenzaamheid dan alleen zijn.
Over ‘alleen zijn’ is geen recente literatuur te vinden daarom hebben wij ook een bron
gebruikt uit 1955. Wij hebben ervoor gekozen om deze bron te gebruiken omdat het een
bekende schrijfster is en de inhoud van de bron nog steeds van toepassing is.

Verschil alleen zijn en eenzaamheid
Je kunt onderscheid maken tussen twee verschillende soorten eenzaamheid: sociale en
emotionele eenzaamheid. Daarentegen is het gevoel van alleen zijn volgens Peplau (1955)
het gevolg van eerdere levenservaringen waarin onverschilligheid en leegte een rol spelen.
Alleen zijn is dan ook iets wat niet zo snel opvalt en eenzaamheid is wat sneller
waarneembaar. Alleen zijn is een gevoel wat je volgens Peplau (1955) als plezierig en
onplezierig kan ervaren. Opmerkelijk was ook dat in het praktijkonderzoek de fijnere woorden
zoals ´rustig´ sneller gekoppeld worden aan alleen zijn dan aan eenzaam zijn.
Of er echt een duidelijk verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn is voor ons nog steeds
niet helemaal duidelijk. Uit het praktijkonderzoek bleek dat mensen wel een verschil zagen
tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Dit kwam vooral voort uit dat mensen vaak nog wel
plezierige woorden koppelen aan alleen zijn maar dat juist totaal niet deden bij eenzaam zijn.
Daarentegen kwam er uit het literatuuronderzoek een iets andere conclusie en werd vanuit
daar weer geen positieve link gelegd aan alleen zijn. Uiteindelijk is het dus nog steeds niet
100% duidelijk of er echt een verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn.

Problematische eenzaamheid
Volgens de bevindingen van zowel het literatuuronderzoek als het praktijkonderzoek is
eenzaamheid problematisch als het langdurig aanhoudt. De participanten van de enquête
vinden eenzaamheid problematisch als zij zichzelf er slecht door gaan voelen. Uit het
literatuuronderzoek kwam dan ook naar voren dat jongeren zich vaak depressief en angstig
voelen. De meerderheid van de participanten gaf aan dat zij eenzaamheid problematisch
vinden als hun dagelijks leven erdoor beïnvloedt wordt. Uit het literatuuronderzoek kwam
naar voren dat jongeren vaak last hebben van mentale en geestelijke klachten als zij
eenzaamheid ervaren. Ook hebben zij last van sociale isolatie wat hun dagelijks leven
beïnvloedt. De één vindt eenzaamheid al problematisch als je een dagje alleen bent, maar
de ander vindt het pas problematisch als je het leven er echt niet meer door ziet zitten.

Signalering
Voor het literatuuronderzoek is er gekeken naar welke gevolgen en signalen eenzaamheid
met zich meebrengt. Hierin kwamen verschillende aspecten naar voren. Wat ons opviel is dat
er niet specifieke aspecten zijn die alléén bij eenzaamheid naar voren komen, ze kunnen
namelijk ook bij andere problemen of ziektebeelden aan de orde komen. Eenzaamheid kan
dus ook een gevolg zijn van andere ziektebeelden, maar dit is niet onderzocht in dit
onderzoek. Dit zouden we voor de volgende keer anders kunnen doen. Ook zijn deze
aspecten, die bij de signalering uit het literatuuronderzoek, niet genoemd in het
praktijkonderzoek. In het praktijkonderzoek is vooral op het aantal sociale contacten



ingegaan. Dit kwam dan weer niet naar voren in het literatuuronderzoek. Dit geeft aan dat dit
voor een volgend onderzoek meegenomen kan worden. Wat ons opviel is dat het lastig te
zien is wanneer iemand eenzaam is en dat het voor iedereen verschillend kan zijn. Dit
betekent dat het een ingewikkeld begrip is dat meer met zich meebrengt dan in eerste
instantie lijkt. Toch komen uit dit onderzoek wel duidelijke signalen van eenzaamheid naar
voren die goed gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek. Een aantal van deze
signalen zijn depressie, roekeloos gedrag, afzondering, slaapproblemen en middelengebruik.
Op al deze aspecten moet er dus gelet worden als het gaat om eenzaamheid bij jongeren,
zonder dat het begrip eenzaamheid al aan de orde is gekomen.

Factoren
Er zijn in dit onderzoek verschillende factoren, die te maken hebben met eenzaamheid,
uitgewerkt. Deze hadden niet altijd te maken met jongeren, maar geldt voor iedereen. Dit
heeft geen nadelig gevolg voor het onderzoek, maar moet wel worden meegenomen. Wat als
verrassing uit het literatuuronderzoek kwam is dat het gebruik van sociale media niet als
factor speelt voor eenzaamheid, maar dat de reden hiervoor wel meespeelt. Dat dit tot een
verrassing leidde heeft te maken gehad met onze bias, omdat sociale media vaak in een
negatief daglicht staat voor je mentale gesteldheid.
Onze opdrachtgever kan hieruit de factoren, die een rol spelen bij eenzaamheid, meenemen.
Op deze factoren kunnen er interventies ontwikkeld worden, dit kan dan in een
vervolgonderzoek onderzocht worden.



5. Conclusie
Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Is er een verschil tussen alleen
zijn en eenzaam zijn?
Van eenzaamheid onder jongeren spreek je wanneer zij een gevoel van sociaal isolement
hebben en dit hun gezondheid negatief beïnvloedt. Het verschil tussen alleen zijn en
eenzaamheid is dat eenzaamheid vaak problematisch is en dat alleen zijn ook geassocieerd
kan worden met rustig.

Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem?
Je spreekt over problematische eenzaamheid als het langdurig aanhoudt. Eenzaamheid is
eigenlijk voor iedereen een probleem. Wel is opgevallen dat het een groter probleem is onder
jongeren en ouderen. De problemen die op lange termijn meestal voorkomen bij eenzame
jongeren zijn: problemen op cognitief niveau zoals: een laag zelfbeeld en wantrouwen
hebben, problemen op emotioneel niveau zoals: angst en depressie, problemen op
gedragsniveau zoals: sociale isolatie of agressie en problemen op fysiek niveau zoals:
buikpijn en slaapproblemen.

Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?
Een factor die een rol speelt bij eenzaamheid is de leeftijd, het valt op dat jongeren en
ouderen juist vaker eenzaamheid ervaren. Verder speelt ook sociale media een rol, de reden
waarom iemand gebruik maakt van sociale media maakt een verschil of het gebruik ervan tot
een grotere kans van eenzaamheid kan leiden. Je mentale gesteldheid heeft ook invloed, als
deze niet optimaal is bestaat er een grotere kans op eenzaamheid. De overgang naar
volwassenheid kan ook voor eenzaamheid zorgen. Tot slot is de huidige pandemie een factor
die meespeelt bij het ervaren van eenzaamheid.

Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?
Eenzaamheid onder jongeren kun je signaleren aan de hand van isolerend en
teruggetrokken gedrag. Om het te meten zijn er twee verschillende meetinstrumenten
ontwikkeld. De meetinstrumenten die bij de signalering van eenzaamheid naar voren komen,
kunnen in verschillende gevallen gebruikt worden. Zo gebruik je de UCLA schaal als er een
onbevredigend gevoel is over het sociale netwerk. De Jong Gierveld schaal richt zich op de
afwezigheid van sociale contacten.

Adviezen en aanbevelingen
Ons advies is om meer aandacht te besteden aan eenzaamheid onder jongeren door middel
van evenementen te organiseren waar jongeren elkaar tegenkomen met dezelfde interesses,
één-op-één hulp of in kleinere groepjes en eenzaamheid meer bespreekbaar maken op
sociale media, bijvoorbeeld via groepschats.
Een aanbeveling hierbij is dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden. Dit omdat meer
dan de helft van onze responses op het praktijkonderzoek vindt dat er niet voldoende gedaan
wordt om eenzaamheid te verminderen. Met meer onderzoek naar wat eenzaamheid precies
voor jongeren betekent, op welke manieren dat naar voren komt en hoe het hun leven
beïnvloed, kan er een duidelijker beeld van eenzaamheid geschetst worden. Zo kan er
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