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Samenvatting

Achtergrond, Doel & Methode
Dit onderzoek gaat over eenzaamheid onder jongeren van 16-25 jaar, woonachting in omgeving
Rotterdam. Met een projectgroep van 8 deelnemers van de Hogeschool Rotterdam zijn er zowel een
literatuurstudie als een praktijkonderzoek uitgevoerd. Dit is in opdracht van Coalitie Erbij, een
netwerkorganisatie die zich bezighoudt met het creëren van verbindingen tussen organisaties en
professionals om zo voor meer sociale betrokkenheid te zorgen in Rotterdam. Het doel van dit project
is het achterhalen van informatie over (oorzaken van) eenzaamheid en het signaleren daarvan.
Deze doelstelling is gerealiseerd door het uitvoeren van een literatuur- en praktijkstudie onder
jongeren in de doelgroep Rotterdam. Er is gezocht naar literatuur in wetenschappelijke databanken
zoals Cinahl, PubMed en SpringerLink. Ook zijn er 16 interviews afgenomen. In deze interviews zijn
persoonlijke vragen gesteld zoals: ’Voel jij je wel eens eenzaam?’ en ’Wat zou jou helpen je minder
eenzaam te voelen?’

Resultaten
Uit zowel de literatuurstudie als het praktijkonderzoek is gebleken dat het probleem van
eenzaamheid wordt overheerst door een taboe op het onderwerp. Veel jongeren zijn eenzaam
zonder daar met iemand over te kunnen of durven praten. Eenzaamheid wordt vaak gekenmerkt door
fysieke en mentale problemen in het dagelijks leven. Vaak wordt eenzaamheid pas opgemerkt als er
sprake is van slapeloosheid, psychische klachten en isolatie. Jongeren kunnen zich zowel eenzaam als
alleen voelen, maar die twee hoeven niet direct invloed op elkaar te hebben. Een eenzaam gevoel
kan ook aanwezig zijn terwijl iemand omringt is met vrienden en familie.

Conclusie & Aanbeveling
Uit deze twee verschillende manieren van onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

● Jongeren trekken zich veelal terug wanneer zij zich eenzaam voelen. Jongeren geven aan dat
het onderwerp ’eenzaamheid’ een taboe is en zij zich vaak niet gehoord of gesteund voelen in
hun omgeving.

● Eenzaamheid geeft klachten op fysiek, emotioneel, psychisch en sociaal vlak. Hoofdpijn,
stress, depressie en slaapproblemen zijn de meest voorkomende klachten van eenzame
jongeren.

Wij hebben als aanbeveling aan Coalitie Erbij een interventie bedacht. Wanneer jongeren hulp
zoeken in het bestrijden van de gevolgen van eenzaamheid, zoals slaapmedicatie, psychische hulp bij
stress of pijnstillers moet een professional (arts, psycholoog, docent) ingelicht zijn over dit onderwerp
en kan de zorgvrager een vragenlijst voorleggen die gaat over eenzaamheid. Zo hoeft een jongere het
onderwerp niet zelf bespreekbaar te maken, maar kan toch de oorzaak aangepakt worden.

Discussie
De interviews voor het praktijkonderzoek zijn direct aan de start van het onderzoek afgenomen, dit
kan de manier van interviewen hebben beïnvloed op een zowel positieve als negatieve manier. Door
de complete onwetendheid over het onderwerp kan het interview een open blik zonder bias hebben
veroorzaakt, of juist het interview aan kwaliteit hebben doen afnemen.
Ook moet er altijd worden bedacht dat er niet meer dan 16 deelnemers zijn geïnterviewd, wat nog
geen garantie geeft dat de conclusie kan worden gegeneraliseerd tot alle 16-25-jarigen.



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt ons verslag over het onderzoek dat wij dat afgelopen 20 weken hebben uitgevoerd. In deze
weken is er onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder jongeren. We hebben ons specifiek gericht
op jongeren tussen de 16 en 25 jaar wonende in omgeving Rotterdam.

Met veel enthousiasme en leergierigheid hebben wij op 2 verschillende manieren onderzoek gedaan
naar eenzaamheid. In het hoofdstuk ‘Inleiding’ is beschreven wat de doelstelling en vraagstelling voor
dit onderzoek was. In de ‘Methode’ is beschreven hoe de literatuur- en praktijkstudie is
vormgegeven. Voor de onderzoeksresultaten en conclusie verwijzen wij u naar het hoofdstuk
‘Resultaten’ en ‘Conclusie’. Na ons onderzoek hebben we gereflecteerd op de Methode en Resultaten
en hebben dit uitgewerkt in de ‘Discussie’.

Via deze weg willen wij onze opdrachtgever ‘Coalitie Erbij’ bedanken voor de mooie kans om
onderzoek te doen naar dit onderwerp. We hebben veel nieuwe inzichten gekregen in de afgelopen
20 weken. Wij hopen en wensen dat Coalitie Erbij veel mag betekenen voor de jongeren die met
eenzaamheid te maken hebben.

Ook bedanken wij onze begeleidend docent Susan Hupkens voor alle inzichten, lessen en tijd die ze in
ons project heeft gestoken. Dankzij Susan zijn we weer een stuk verder in onze professionele
onderzoekskwaliteiten.

Bij vragen over dit onderzoek verwijzen wij u naar de voorpagina, waar de namen van alle
projectleden zijn vermeld.

We wensen u veel leesplezier.



Inleiding

Dit is een project in opdracht van Coalitie Erbij en Hogeschool Rotterdam.

Coalitie Erbij Rotterdam is een netwerkorganisatie met 80+ partners, opgericht in 2014. De missie van
Coalitie Erbij is het creëren van meer verbinding tussen organisaties en professionals om op deze
manier voor meer sociale betrokkenheid in Rotterdam te zorgen. Ze houden zich bezig met het
verspreiden en verzamelen van kennis over eenzaamheid en sociaal isolement. Hun uitgangspunt
is ‘Eenzaamheid hoort bij het leven, waar het problematisch wordt pakken we samen eenzaamheid en
sociaal isolement aan’. Coalitie Erbij richt zich op zorg- en welzijnsinstanties in Rotterdam. Wij hebben
ons tijdens dit project vooral gericht op jongeren in Rotterdam met de leeftijd 16 fot en met 25 jaar.  
 
Volgens Movisie (2019) voelt 40 tot 70 procent van de 12-15 jarigen voelt zich wel eens eenzaam.
Wanneer eenzaamheid langdurig aanhoudt kan dit ernstige gevolgen hebben, zowel mentaal als
fysiek. 
 
De laatste jaren is het probleem van eenzaamheid bij jongeren steeds bekender geworden. Doordat
steeds meer jongeren over het onderwerp gaan praten valt het taboe rondom het onderwerp
langzaam weg. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder jongeren.
 
Het doel van dit project was goede informatie en kennis verzamelen over eenzaamheid onder
jongeren in de regio Rotterdam. Om structuur aan te brengen in zowel het praktijkonderzoek als de
literatuurstudie hebben we 5 deelvragen opgesteld die ons informatie moeten geven.

❖ 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?

Wij dragen onze gevonden resultaten over aan Coalitie Erbij zodat zij mogelijke interventies kunnen
opstellen om dit probleem aan te pakken. 

 



Methode

Stap 1. Project aanpak
Tijdens de eerste weken van het project hebben we een plan van aanpak opgesteld. Daarin is
vastgelegd dat de groep een praktijk- en literatuuronderzoek gaat uitvoeren. Alle groepsleden hebben
voor het praktijkonderzoek 2 interviews afgenomen bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar, woonachtig
in omgeving Rotterdam. Daarna is de groep in twee delen gesplitst. Groep 1 is verder gegaan met het
praktijkonderzoek, door middel van het coderen en uitwerken van de interviews. Groep 2 is verder
gegaan met het uitvoeren van een literatuuronderzoek. Via deze methode kregen we van
verschillende kanten informatie over het onderwerp eenzaamheid. Ook hebben we ons op deze
manier via het praktijkonderzoek beter kunnen focussen op jongeren in de omgeving Rotterdam.

Tijdens de 20 weken van dit project hebben we als groep iedere vrijdag fysiek op school vergaderd.
Tijdens deze bijeenkomsten werd er les gegeven over de aanpak van het project en hebben we met
elkaar de taakverdeling doorgenomen. Tijdens de overige dagen van de week werkten we zelfstandig
aan onze taken. In het plan van aanpak is een samenwerkingsovereenkomst opgenomen. In deze
overeenkomst staat onder andere dat we tijdens die dagen ook online bereikbaar zijn voor onze
docent en projectleden voor vragen.

Om de kwaliteit van dit project te waarborgen hebben wij ons gehouden aan de regels die opgesteld
zijn in het plan van aanpak. We hebben besloten informatie te verzamelen uit betrouwbare
databases, de informatie van de begeleidend docent en we hebben 2 keer gedurende ons project
contact gehad met de opdrachtgever van Coalitie Erbij. Ook hebben we in de laatste periode ons
verslag naar een ander groepje gestuurd dat ook onderzoek doet naar eenzaamheid onder jongeren.
Zij hebben ons van feedback voorzien, die wij hebben doorgevoerd in ons verslag. Om zicht te
houden op onze professionele samenwerking en onderzoeksvaardigheden hebben wij een
tussentijdse groepsreflectie gehouden. Deze hebben wij uitgevoerd in bijzijn van onze docent. Tijdens
dit moment hebben wij feedback gegeven op onze groepsleden en gereflecteerd op onze persoonlijke
leerdoelen.

Wij hebben wekelijks onze onderzoeksresultaten naast de beoordelingscriteria gelegd. Daarmee
kregen we inzicht of we op de goede weg zaten en daaraan hebben we ons onderzoek soms
bijgesteld. Voorbeelden hiervan leest u in het hoofdstuk ‘Discussie’.

Stap 2. Literatuur onderzoek

Voor het kwantitatieve gedeelte van dit verslag hebben wij de volgende 5 deelvragen beantwoord:

- 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 kun je eenzaamheid signaleren bij jongeren?

Deze deelvragen hebben wij verdeeld over 5 personen. Wij hebben individueel onze toegewezen
deelvraag beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Er is gezocht in verschillende
databanken zoals CINAHL, PubMed en Springerlink. Om ervoor te zorgen dat we de meest relevante
bronnen vonden hebben we gebruik gemaakt van onder andere booleaanse operatoren. Wij hebben



de manier waarop wij hebben gezocht bijgehouden in een zoekstrategieformulier, hier zijn ook de
zoektermen te vinden (zie bijlagen).

In totaal hebben wij van minimaal 10 bronnen gebruik gemaakt die niet ouder dan 10 jaar zijn,
maximaal 4 boeken, minimaal 5 wetenschappelijke artikelen en minimaal 2 Engelse artikelen. Dit
zodat wij informatie vanuit verschillende hoeken hebben gehaald en we dit kunnen vergelijken. Zo
verzamelden wij de beste informatie en maakte we er een geheel van.

Wij hebben gezocht naar eenzaamheid onder jongeren over het algemeen en naar eenzaamheid
onder jongeren in Rotterdam in leeftijdscategorie 16-25 jaar, dit is namelijk waar onze focus ligt.
Aangezien er over specifiek Rotterdam nog niet veel informatie is hebben wij ervoor gekozen de
gevonden informatie te vergelijken en waar nodig aan te vullen. Uit eindelijk vergeleken wij ons
kwalitatieve onderzoek met ons kwantitatieve onderzoek om op deze manier de meest relevante
informatie aan Coalitie Erbij te leveren.

Stap 3. Praktijkonderzoek
Als praktijkonderzoek hebben wij als groep gekozen om een interview af te nemen, tijdens het
interview hebben we vragen gesteld waar we eigenlijk bijna nooit bij stil staan. Wij hebben net als in
de enquête persoonlijke vragen gesteld, maar hier hebben we ons meer gericht op eenzaamheid en
alleen zijn. Tijdens het interview is er een mogelijkheid om door te vragen, zo zijn wij aan voldoende
informatie gekomen.  Met behulp van de enquête en een interview hebben wij  een breed beeld
gekregen over eenzaam en/of alleen zijn.  Elk groepslid heeft 2 mensen geïnterviewd. In totaal
hebben wij 16 interviews, wat verdeeld is over 3 groepsleden. De interviews zijn getranscribeerd en
gecodeerd, uit deze codering hebben wij de deelvragen een antwoord kunnen geven.



Resultaten
Praktijkonderzoek

Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren?
Deze vraag is door middel van de interviews goed beantwoordt. Participanten benoemden dat ze veel
thuis waren door verschillende redenen. School, verhuizingen, maar ook door bijvoorbeeld COVID-19.
De situaties die geschetst werden door de participanten doet suggereren dat eenzaam het gevoel van
‘alleen zijn’ opwekt. Een voorbeeld is een participant die aangeeft te zijn verhuisd en het een
moeilijke tijd te vinden om nieuwe mensen uit te nodigen en te leren kennen.

Veranderingen in de dagelijkse omgang met anderen in een belangrijke factor in het ontwikkelen van
eenzaamheid. In onderstaande resultaten zullen we wat quotes delen;

“En dan in één keer uit je vertrouwde omgeving weg te moeten en je gaat eigenlijk naar iets waar je
vrijwel niemand kent is toch wel raar en geeft een gevoel dat je je alleen gaat voelen, omdat je
niemand kent.”

Is er een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn?

Alleen:

Wat opviel bij deze verschillen is dat bij alleen zijn, mensen vaak letterlijk bedoelde dat ze alleen
waren. Dingen zoals alleen thuis zijn werden vaker benoemd en letterlijk geen mensen op dat
moment om je heen hebben. Sommige mensen benoemde ook dat ze het wel eens fijn vonden om
alleen te zijn. Alleen zijn hoeft niet altijd een negatieve emotie te zijn. Daarnaast is er bij alleen niet
altijd te behoefte aan contact.

“En je kan wel alleen zijn in een kamer maar bijvoorbeeld met je gedachte bij andere mensen zijn
die je heel veel steunen en heel veel van je houden en weten dat ze van je houden en er voor je zijn.”

Eenzaam:

Terwijl bij alleen zijn vaak werd benoemd dat je dan ook echt zonder mensen bent, werd bij eenzaam
zijn veel meer benadrukt dat je dan wel met mensen kan zijn, maar niet met iemand kan praten. Ook
al ben je op een feestje met 20 man, je voelt je wel alleen.

“Ik denk het wel, wel een lastige, maar ik denk dat bij eenzaam voelen denk ik tenminste meer aan
dat je bijvoorbeeld niet met iemand of andere kan praten over wat je dwarszit of wat dan ook, dat
dat meer eenzaam is.”
Je bent met mensen om je heen, maar voelt je alsnog alleen: eenzaam. Het gevoel alsof er niet echt
iemand voor je is en je nergens je ei kwijt kan.



Deelvraag 3: Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem?

Volgens de participanten spreken we over problematische eenzaamheid als de persoon zich niet
begrepen en niet gelukkig voelt. De participant antwoord dan met dat zij zich voornamelijk in de
steek gelaten-, in een groep eenzaam -voelen. Deze participanten wonen alleen op kamers waardoor
dit soort gedachtes sneller ontstaan.

Dit kan in het vervolg problemen veroorzaken zoals depressies en gevolgen voor in de maatschappij.
Eén van de participant geeft ook aan dat eenzaamheid/alleen zijn een probleem kan zijn voor mensen
die al depressief waren. Deze mensen kunnen dan in het vervolg ernstige gevolgen hebben.

Participant: ‘’ Ik denk dat het voor depressieve mensen voor problemen kan zorgen. Maar ikzelf ben
gelukkig mentaal gezond en ben ik me ervan bewust dat zeg maar, dat gevoel van eenzaamheid
tijdelijk is en niet constant is. Dus ik kan mezelf gewoon daarmee weer opvrolijken, met de
gedachte.’’

Deelvraag 4 Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?

De volgende factoren kunnen een rol spelen bij eenzaamheid: ouders, vrienden, social media en de
directe omgeving. Participanten geven aan dat het meestal komt door gescheiden ouders, vader uit
huis of moeder die contacten krijgt. Ook is gebleken uit de interviews dat de meeste mensen wel
voldoende contacten hebben maar zich alsnog eenzaam/alleen voelen. Een gedeelte van de
participanten geven aan dat zij helemaal geen contact hebben met mensen waardoor zij zich
eenzaam voelen. Het corona virus heeft ook een groot impact gehad op de participanten waardoor
een paar niet eens bij elkaar konden komen op een verjaardag of een ander feestdag.

Participant: ‘’Normaal ben ik wel een persoon die het heel leuk vindt om mijn verjaardag te vieren,
en gewoon de gezelligheid dus de mensen om je heen en toen zei de coronavirus/regels dat het
allemaal niet kon.’’
‘’Ik heb me toen wel alleen gevoeld omdat een verjaardag is toch een moment dat je soort van in
het middelpunt staat, dat het om jou moet gaan, en dat gevoel had ik niet en daardoor voelde ik me
wel alleen.’’

Deelvraag 5: Hoe kun je eenzaamheid signaleren bij jongeren?

Uit de antwoorden van de interviews komt vaak naar voren dat mensen vinden, of het gevoel hebben
dat er een taboe heerst op het openlijk praten over alleen voelen of het ervaren van eenzame
gevoelens. De meeste participanten geven aan dat ze het moeilijk vinden om eenzaamheid te
signaleren bij anderen, vooral nu door de pandemie.

“Signalen waardoor ik zou opmerken dat het niet helemaal goed met iemand gaat zijn, niet meer
willen afspreken, liever thuisblijven, dat ze minder doen met je want ze denken van nou ik blijf liever
thuis dan dat ik uit ga. Dat ze zichzelf heel erg zelf gaan afschermen. Ik denk ook dat mensen vaak
geen hulp durven te zoeken en bang zijn dat mensen er slecht op reageren.”



Literatuuronderzoek

Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren?
De betekenis van eenzaamheid is minder helder dan het lijkt. Zo is er in de wetenschappelijk
literatuur veel verschillende definities te vinden over eenzaamheid. Onderzoekers maken bovendien
onderscheid tussen diverse vormen van eenzaamheid. Het meest gebruikte onderscheid is dat tussen
sociale en emotionele eenzaamheid (Weiss, 1973). Sociale eenzaamheid verwijst zowel naar een
gebrek aan sociale relaties om bijvoorbeeld iets leuks mee te ondernemen als naar het gemis om je
verbonden te voelen met een groep (‘erbij te horen’). Emotionele eenzaamheid kenmerkt zich door
een gemis aan een hechte en intieme band met een ander en het gemis om van betekenis te zijn. Een
definitie van eenzaamheid die in Nederland veel wordt gebruikt is als volgt: ‘Het subjectief ervaren
van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. (Van Tilburg
& De Jong-Gierveld,2007). Maar wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren? Volgens
Lodder is het belangrijk je te beseffen dat eenzaamheid er ook een beetje bij hoort in de pubertijd.
”In deze gevoelige periode worden leeftijdgenoten steeds belangrijker. Ook erbij horen wordt steeds
belangrijker. Daardoor liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer” Ongeveer tussen de 3 en 8%
van de jongeren is chronisch eenzaam. Deze jongeren hebben vaak een onderliggend kernprobleem,
zoals moeite met sociale vaardigheden of de neiging om de wereld door een zwarte bril te zien. Een
ander iets is dat eenzame jongeren wel vrienden hebben (gemiddeld rond 6) maar minder te spreken
zijn over de kwaliteit van deze vriendschappen (Commen, 2019).

Is er een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn?
Eenzaam of alleen, waar ligt hier de grens en wat is precies het verschil? Voor iedereen heeft
eenzaamheid een andere betekenis dus dit kan niet zo simpel omschreven worden aangezien er veel
verschillende kijk op is. In de wetenschappelijk literatuur zijn er dan ook veel verschillende definities
van eenzaamheid te vinden (Movisie, 2021).
 
De begrippen alleen zijn of eenzaam zijn hebben veel gemeen maar ze verschillen op sommige
vlakken. Wanneer iemand alleen is betekent dit dat hij of zij geen of weinig contacten heeft met
anderen, met name betekenisvolle contacten. Met betekenisvolle contacten gaat het vooral om
relaties waar iemand op terug kan vallen. Als een persoon er niet in slaagt om een goed
ondersteunend netwerk te benutten of op te bouwen zal hij of zijn kwetsbaarder zijn dan personen
die dit wel hebben.  
 
Bij eenzaamheid is het gemis aan de kwaliteit van sociale contacten een factor. Eenzaam zijn is een
subjectieve ervaring, dit betekent dat meerdere mensen in een te vergelijken situatie het geheel
anders en verschillend kunnen ervaren. Eenzaamheid kan in de wetenschap onderverdeeld worden in
verschillende categorieën, zo heb je sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid (Heessels et al.,
2015).
 
Het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn begrijpen is volgens onderzoekers erg belangrijk, beide
gevallen zijn namelijk uniek gerelateerd tot de gezondheid van de desbetreffende
persoon. Eenzaamheid heeft een grote invloed op psychologische problemen, onder andere gebrek
aan zelfvertrouwen maar ook depressie of een gevoel van hopeloosheid zijn resultaten van
eenzaamheid. Sociale isolatie is een stressor die zorgt voor verhoogde stress-response systemen in de
hersenen, dit kan resulteren in onder andere een burn-out (Child & Lawton, 2017). 
Iemand hoeft niet alleen te zijn om eenzaamheid te ervaren en andersom. 



Wanneer spreken we over problematische eenzaamheid? En voor wie is dit een
probleem?
Veel eenzame jongeren zijn verlegen, trekken zich terug en komen niet voor zichzelf op. Zij kennen
gebreken in sociale en emotionele vaardigheden en weten niet goed hoe zich te gedragen in sociale
situaties. Ze voelen zich vaak gespannen, niet op hun gemak en suïcidaliteit komt onder hen relatief
vaak voor. Ook zijn er eenzame jongeren die zich juist niet terugtrekken of stil zijn. Zij gedragen zich
antisociaal en agressief. Veel schietincidenten of andere gewelddadige incidenten zijn gepleegd door
eenzame leerlingen. Wie zich eenzaam voelt, twijfelt aan zichzelf, ontwikkelt een negatief zelfbeeld
en gaat zichzelf zien als iemand die niets te betekenen heeft. Er zijn veel signalen waar eenzame
jongeren hypergevoelig voor zijn. Op termijn doen zich de volgende problemen vaak op:

● Cognitief niveau
Eenzame jongeren krijgen last van een verminderde concentratie wat resulteert in slechtere
leerprestaties. Ook een laag zelfbeeld en wantrouwen tegenover anderen komt vaak voor.
Dit wantrouwen kan ervoor zorgen dat de jongere in een vicieuze cirkel terecht komt van
eenzaamheid. Omdat hij niemand vertrouwd wordt het gevoel van eenzaamheid niet besproken en
zal het zich alleen maar verergeren.

● Emotioneel niveau
Angst en depressie worden veel ontwikkeld bij eenzaamheid. Een eenzame jongere krijgt een gebrek
aan empathie en kan soms de eigen emoties niet meer in de hand houden.

● Gedragsniveau
Een jongere die zich eenzaam voelt gaat zich vaak isoleren en sociaal onhandig gedrag vertonen. Dit
kan ook een andere kant op slaan, wanneer iemand zich juist in agressief gedrag uit.

● Fysiek niveau
Slaapproblemen, hoofdpijn en buikpijn zijn vaak een gevolg van het gevoel van eenzaamheid (Van der
Ploeg, 2017).

Vaak wordt eenzaamheid gebagatelliseerd. Dit komt onder andere doordat eenzaamheid niet altijd
wordt opgemerkt, omdat er een taboe op het onderwerp ligt. Eenzame jongeren worden vaak als
zielig of aandachtvragers gezien.
Eenzaamheid wordt een probleem als er zich in bovenstaande niveaus belemmeringen opdoen.
Aanhoudende eenzaamheid resulteert in problemen op school, werk, in het gezin en alle andere
sociale interacties. Van der Ploeg (2019) pleit ervoor dat eenzaamheid wordt erkent als een
psychische stoornis en opgenomen wordt in de DSM-5. Het grootste probleem van eenzaamheid is
het ontwikkelen van een depressie. Onderzoek heeft herhaaldelijk een samenhang in eenzaamheid
en depressie aangetoond. Depressie staat in de DSM-5 wel als psychische stoornis waarbij de persoon
belemmerd wordt in het dagelijks leven. Deze belemmeringen die indirect worden veroorzaakt door
eenzaamheid zijn een direct probleem voor de jongere zelf.

Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?
Eenzaamheid onder jeugdigen is het gevolg van meerdere factoren tegelijkertijd. Het kan vanuit
verschillende kanten ontstaan.
Als eerst is er de sociale behoefte. Jeugdigen kunnen hierbij slechte relaties opbouwen door hun
ouders, die deze kinderen bij het opvoeden hebben verwaarloosd of mishandeld. Deze kinderen
hebben hierbij geen veilige hechting gekregen bij de ouders. Het verder opbouwen van relaties zal bij
deze jeugdigen voor problemen zorgen in de toekomst (van der Ploeg, 2018).



Ook kan het leergedrag van de jeugdigen een rol spelen. Als deze jongeren bij de opvoeding weinig
tot geen aandacht krijgen van hun ouders, is er een grotere kans tot ongewenst gedrag bij deze
jongeren. Ze zullen niet aangeleerd hebben om hun impulsen te beheersen; met emoties en angsten
om te gaan, wat kan leiden tot het niet kunnen aansluiten bij anderen (van der Ploeg, 2018).
Verder kan stressinvloed hebben op het ontstaan van eenzaamheid. Situaties zoals, pesten,
verkrachting, verlies van een dierbare en afwijzing zijn hierbij de stressoren. Jeugdigen die zulke
stress ervaren hebben de vaardigheid niet kunnen ontwikkelen om met stress om te kunnen gaan
(van der Ploeg, 2018).
Ook kan de puberteit een rol spelen bij eenzaamheid. Al wordt deze soort eenzaamheid wel gezien
als een tijdelijk verschijnsel, wat dus met de tijd weer zal verdwijnen. Dit laat onder andere zien dat
eenzaamheid onder de jongeren niet een veel voorkomend probleem is (van der Ploeg, 2018).
Sociale media is nog een oorzaak voor eenzaamheid. Dit hangt meestal samen met anderen mentale
problemen/aandoeningen, zoals depressie, suïcidaliteit, sociale angst en angst in het algemeen
(Berryman et al., 2017).

Uit onderzoek blijkt dat 40-50% van eenzaamheid genetisch van oorzaak is. Eenzaamheid is
bijvoorbeeld een reactie op sociale isolatie. Deze genetische oorzaak is weer te geven in een
ontwikkelende kader, waarbij eenzaamheid het antwoord is op sociale ontkoppeling. Deze
ontkoppeling heeft hierbij de mogelijkheid om opnieuw aan te sluiten met sociale groepen. Sociale
isolatie is dus een situatie wat door de omgeving vergroot wordt, waarbij de reactie van de individu
op een genetische manier beïnvloed is (Matthews et al., 2016).
Waar deze eenzaamheid vandaan komt kan echter variëren aan de verschillende levensfase van de
mens, omdat de sociale behoeften van deze individuen kunnen veranderen. Bij de overgang van
adolescent naar volwassen kan eenzaamheid plaatsvinden door een tekort aan sociale behoefte zoals
vriendschap en romantische relaties (Matthews et  al., 2016).

 

Hoe kan je eenzaamheid signaleren bij jongeren?
Ieder persoon kan zich weleens alleen voelen, maar bij eenzaamheid moet er wel een belletje
rinkelen. Eenzaamheid kan namelijk ernstige gevolgen hebben als de gevoelens daarbij langdurig
aanhouden. Daarom is het erg belangrijk dat het snel gesignaleerd wordt zodat het niet
problematisch gaat worden (Movisie, 2019). 
Eenzaamheid die al problematisch is geworden kan leiden tot depressieve symptomen als suïcidale
gedachten, verslaving aan alcohol, agressief gedrag en sociale fobie (Marchini et al., 2020). 
Door signalen van eenzaamheid snel te herkennen kunnen jongeren sneller geholpen
worden (Movisie, 2021). 

Het signaleren is wel erg moeilijk, want elk individu zit anders in elkaar. Zo kan iemand omringd zijn
door veel vrienden, maar zich eenzaam voelen terwijl de ander zelf vaak alleen zit, maar daar geen
problemen mee heeft. Op het eerste gezicht lijkt dat het tegenovergestelde. De een heeft tenslotte
meer sociale verbintenis nodig dan de ander.  
Ook speelt karakter een grote rol. Iemand die verlegen is hoeft zich niet sneller eenzaam te voelen,
want het is mogelijk dat diegene meer kwaliteitsgesprekken heeft met de contacten met wie hij
comfortabel is dan een extrovert die met iedereen spreekt. Van buitenaf kan men dat niet
gemakkelijk zien (Movisie, 2021).
Daarentegen kan bijna geen enkele contacten hebben een signaal voor eenzaamheid zijn, maar dat
hoeft dus niet persee. Sommigen zijn gelukkiger in een kleine cirkel (Movisie, 2018). 

Algemene signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid kunnen lichamelijk, psychisch, sociaal en
gedragsmatig zijn. Zo kan iemand slaapproblemen en hoofdpijn hebben, vermoeid zijn en gebrek aan



eetlust hebben. Verder kan iemand die zich eenzaam voelt zich ook minderwaardig voelen en weinig
zelfvertrouwen hebben (Movisie, 2018). 
Het vaker en langer op je telefoon zitten en minder bewegen is erg herkenbaar voor veel mensen
vooral door corona, maar ook dat kunnen signalen zijn (Chawla, Tom, Sen & Sagar, 2021). 

De stilte niet aankunnen is ook een signaal die men bij zichzelf kan opmerken. Ook vermijdingsgedrag
en erg op jezelf gericht zijn of juist gretig zijn naar contacten. 
Daarnaast kan het nergens zin in hebben, moeilijk kunnen concentreren en een algemeen gevoel van
uitzichtloosheid duiden op eenzaamheid. Het verlies van vertrouwen in anderen is erg belangrijk,
want dan neigt iemand ook niet te vertellen dat die eenzaam is als dat het geval is. Daarom is het erg
belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan (Movisie, 2018). 
De beste aanpak is om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zo ontstaat er een rust onderling
jongeren en kunnen zij makkelijker aangeven als zij de gevoelens van eenzaamheid ervaren. Ook
kunnen zij door erover te praten, beseffen dat ze eenzaam zijn als dat het geval is.  

Daarnaast wordt verwacht dat zowel onderwijs als ouders hieraan moeten bijdragen. Dat komt omdat
jongeren op die leeftijd daar op dat gebied in het algemeen het meeste tijd in spenderen (Movisie,
2019). 
Vooral bij jongeren is het erg belangrijk dat anderen hun drempels verlagen en hun kwetsbare kant
laten zien. Zo kunnen zij zich ook in het verhaal van een ander bevinden. Vooral als het verhaal
eindigt in een succeservaring kunnen zij gemotiveerd worden om een stap te zetten (Movisie, 2021). 

Omdat het dus belangrijk is om eenzaamheid te normaliseren en bespreekbaar te maken is het
belangrijk dat jongeren daarmee kunnen beginnen bij hun betrouwbare bron, de ouders. Ouders
moeten dan natuurlijk niet snel conclusies trekken, maar zij kennen hun kinderen beter dan anderen.
Door ruimte te maken voor zulke serieuze onderwerpen is het mogelijk dat diegene het als steun kan
ervaren en uiteindelijk wel zegt wanneer die dan zich eenzaam begint te voelen. 
Natuurlijk heeft niet iedereen een goede band of überhaupt een band met zijn ouders. Iedereen gaat
wel naar school. Daarom is het ook erg belangrijk om op school hierover te praten. Het kan dan
vooral makkelijker zijn als ieder eerlijk is in een veilige omgeving met leeftijdsgenoten om het te
kunnen bespreken. Zo kan men opluchting creëren en is ieder eerlijk tegen zichzelf (Movisie, 2021). 

Er is uiteraard extra aandacht nodig voor jongeren die te maken hebben met bijvoorbeeld
echtscheiding, overlijden, verhuizing en/of genderidentiteit. Dat zijn momenten waar jongeren zich
eenzaam kunnen voelen (Eenzame Jongeren, z.d.). 
Tenslotte is familie erg belangrijk, want bij familie gaat het kind leren hoe ze om moeten gaan met
anderen en conversaties houden. Als het niet zo goed gaat met de ouders zelf, kan het kind zo’n
gedrag overnemen. Dat gaat meegenomen worden heel zijn leven (Neha, 2017). 



Discussie

Methode
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn er een aantal factoren ter discussie gekomen die het
onderzoek wellicht hebben beïnvloed. Als groep is er kritisch gekeken naar deze factoren. Om de
betrouwbaarheid van de methode in een eventueel vervolgonderzoek te waarborgen hebben we
deze beschreven.

In de eerste week van het project is er besloten dat de interviews direct afgenomen worden, zonder
dat er eerst literatuuronderzoek naar het onderwerp is gedaan. Dit kan zowel in het voor- als in het
nadeel voor het onderzoek zijn. Het voordeel is een compleet open en onbevooroordeelde visie naar
het onderwerp. De vraagsteller is nieuwsgierig naar de ervaringen van de participant en heeft geen
neiging om het interview een bepaalde kant op te sturen. Een nadeel zou kunnen zijn dat de
interviewer nog geen concrete informatie heeft over het begrip eenzaamheid. Eén van de
onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek is ‘wat is eenzaamheid? Als de vraagsteller vooraf niet
bekend zou zijn met het verschil tussen ‘eenzaamheid’ en ‘alleen’, zou dit de kwaliteit van het
interview kunnen beïnvloeden.

Een ander leerpunt is de groepsverdeling. Tijdens de 20 weken van dit project zijn er 6 studenten
bezig geweest met de literatuurstudie en 2 studenten met het uitwerken en coderen van de
interviews. Pas toen het hoofdstuk ‘conclusie’ geschreven werd zijn de resultaten op een serieuze
manier naast elkaar gelegd. Als dit halverwege de literatuurstudie al gedaan was, had er gericht
gezocht kunnen worden naar specifiekere benaderingen van eenzaamheid. Ook is achteraf gebleken
dat de taakverdeling anders had gekund, zodat de helft van de studenten aan het praktijkonderzoek
had gewerkt.

De projectleden hebben in de laatste week van het onderzoek gereflecteerd op de doelen van het vak
Urban Health. We zijn het eens dat we in alle opzichten van de 12 doelen uit de studiehandleiding
veel geleerd hebben. De communicatie was in het begin wat ineffectief, maar na een tussentijdse
groepsevaluatie hebben we dit bijgesteld. In het bijzonder zijn we trots op doel 9 over het
interprofessioneel samenwerken. Vooral onze aanbeveling geeft weer hoe we hebben nagedacht hoe
andere disciplines een rol kunnen spelen in het op te lossen probleem.

Resultaten
Het is interessant om de resultaten van het literatuuronderzoek en van het praktijkonderzoek naast
elkaar te leggen en de verschillen/overeenkomsten te bekijken.

1. Uit de literatuurstudie bleek dat er eenzaamheid bestaat op sociaal- en emotioneel gebied.
Uit de interviews bleek dat emotionele eenzaamheid vaak voortkomt uit sociale
eenzaamheid.

2. Uit beide studies bleek dat alleen zijn niet iets negatiefs hoeft te zijn, eenzaam zijn wel. In de
literatuurstudie is daar meer aandacht aan besteed, eenzaam zijn geeft meer lichamelijke
stressoren dan alleen zijn. Hoe druk het ook om een jongere heen is, eenzaam kan diegene
zich dan juist voelen als er niemand is die er voor hem is.

3. Eenzaamheid wordt een probleem wanneer de fysieke en/of mentale veerkracht van een
jongere wordt aangetast. De literatuurstudie was een goede aanvulling op de antwoorden die
we van participanten kregen. Participanten gaven aan dat het een opeenstapeling van
problemen is wanneer iemand zich eenzaam voelt, vervolgens fysieke klachten krijgt en het



psychisch ook achteruit gaat. Daar weer uit komen is een bijzonder lastige opgave. Vervolgens
werd dit bevestigd door literatuuronderzoek, waar dit een vicieuze cirkel genoemd wordt.
Opmerkelijk is wel dat van de participanten maar een klein deel de vragen op zichzelf
richtten, de meerderheid was aan het nadenken of ze iemand in hun omgeving kenden die
eenzaam was.

4. Bij de deelvraag welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van eenzaamheid was er een
verschil merkbaar tussen de literatuurstudie en het praktijkonderzoek. We merkten dat de
geïnterviewden meer gefocust waren op tijdelijke situaties waarin ze zich alleen voelden. Dit
ging bijvoorbeeld over verjaardagen, of wanneer een relatie net was verbroken. Zij gaven aan
zich dan even alleen te voelen. Maar welke factoren nu echt zorgen voor eenzaamheid is
beschreven in het hoofdstuk resultaten van het literatuuronderzoek. Eenzaamheid is een
opeenstapeling van factoren zoals een gebroken gezin, ouder worden en je eigen vrienden
kiezen, of heftige gebeurtenissen die resulteren in een depressie. Die depressie kan weer
eenzaamheid veroorzaken, wat de depressie weer versterkt.

5. Eenzaamheid signaleren blijkt moeilijk volgens de participanten. De literatuur bevestigd dat
het signaleren moeilijk is door de verschillende karakters van mensen, én het feit dat
eenzame jongeren zich vaak terugtrekken en zich niet uitten over eenzaamheid. Participanten
hadden veel woorden over de hulp die eenzame jongeren zouden kunnen krijgen, “maar dan
moeten ze eerst gevonden worden”.

Ook de manier waarop we als groep hebben gewerkt om deze resultaten te verwoorden en
verwerken vinden wij passend bij de doelen die opgesteld zijn voor het vak Urban Health.



Conclusies en aanbevelingen

In dit onderzoek is zowel door een literatuurstudie als een praktijkonderzoek d.m.v. interviews
informatie verzameld over eenzaamheid onder jongeren van 16-25 jaar. Er is een duidelijk verschil
tussen het zich ‘alleen voelen’ en ‘eenzaam zijn’. De verschillende termen riepen bij participanten in
het praktijkonderzoek een andere emotie op. ‘Alleen zijn’ is niet altijd negatief, ‘eenzaam zijn’ wel.

Eenzaamheid is het gemis van kwaliteit in de sociale contacten. Eenzaamheid heeft een grote impact
op de fysieke- en mentale gezondheid van een jongere. Zo voelt een eenzame jongere zich onzeker,
depressief en soms hopeloos. Eenzaamheid kan betekenen dat een jongere zich alleen voelt, terwijl
omgeven met tientallen mensen. Het duidt op een gevoel van onbegrip van de omgeving.

Eenzaamheid kan snel problemen opleveren in het dagelijks leven. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat
zodra jongeren zich eenzaam voelen, zij zich terugtrekken. Wanneer een jongere zich eenzaam voelt,
twijfelt hij aan zichzelf en bouwt al snel een negatief zelfbeeld op. Zij ontwikkelen problemen op
cognitief, emotioneel, sociaal en fysiek vlak. Er is zowel uit literatuur- als praktijkonderzoek gebleken
dat de huidige coronapandemie een flinke toename heeft veroorzaakt in de gevallen van
eenzaamheid onder jongeren. Veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar wonen zelfstandig in Rotterdam
en missen de aanwezigheid van grote vriendengroepen, uitgaansgelegenheden en fysiek contact met
medestudenten en docenten. Zij missen contact wat verder gaat dan alleen een casual praatje.
Participanten geven aan dat de sociale omgeving de belangrijkste factor speelt in eenzaamheid. Als
belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van eenzaamheid werden genoemd; gescheiden ouders, het
ontbreken van vriendengroepen en de aanwezigheid van social media.

Het signaleren van eenzaamheid bij anderen kan ingewikkeld zijn, omdat iedereen een eigen karakter
heeft. Signalen als afspraken afzeggen zonder specifieke reden, een omgedraaid dag-nacht ritme,
zichzelf afschermen en zelf geen contact zoeken zijn belangrijk in het herkennen van eenzaamheid.
De manieren hoe eenzame jongeren zich gedragen verschillen enorm. Om deze reden vonden we het
als onderzoekers erg belangrijk dat er actie komt op het gebied van signaleren.

Aanbeveling:

Uit ons onderzoek is gebleken dat eenzame jongeren vaak fysieke en mentale klachten ervaren. Denk
hierbij aan slaapproblemen, hoofdpijn, buikpijn en depressie. Wanneer deze jongeren naar de dokter
gaan voor bijvoorbeeld slaappillen, of een psycholoog bezoeken om de sombere gedachten te
bespreken is het belangrijk dat niet de gevolgen, maar de oorzaak aangepakt wordt. Omdat jongeren
zelf het onderwerp eenzaamheid lastig bespreekbaar maken is het advies om bij bepaalde medicatie
zoals slaapmedicatie, medicatie tegen chronische hoofdpijn en kalmerende medicatie een vragenlijst
aan de jongere voor te leggen. De vragen zullen op een open en toegankelijke manier gaan over de
gevoelens van eenzaamheid en zullen vermelden dat de huisarts, je psycholoog of docent open staan
voor een gesprek over eenzame gevoelens. Zo wordt de drempel verlaagd en kan een professional in
dit geval altijd verwijzen naar bijvoorbeeld Coalitie Erbij, of andere organisaties die zich richten op het
aanpakken van eenzaamheid onder jongeren. Met deze interventie worden de volgende doelen
bereikt:

● Het signaleren van eenzame jongeren zonder dat zij dit probleem zelf bespreekbaar hoeven
maken.



● Het bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen van het onderwerp eenzaamheid
onder (zorg)professionals.

Om deze interventie te realiseren moet een vragenlijst opgesteld worden. Om de professionals over
het onderwerp en interventie in te lichten kan de poster(presentatie) die bij dit project hoort worden
gebruikt.
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https://research.hanze.nl/nl/publications/eenzaam-ben-je-niet-alleen-samen-werken-aan-een-nieuwe-blik-op-ee


SpringerLink 11-12-21 2017-202
1

435 Neem eenzaamheid op in
de DSM-5. GZ-psychologie

Deelvraag 4:

Social isolation AND young
adults

Loneliness AND young
adults

Eenzaamheid EN jongeren

PubMed 25-11-202
1

2017-202
1

2002 Social Media Use and
Mental Health among
Young Adults

PubMed 25-11-202
1

2016-202
1

812 Social isolation, loneliness
and depression in young
adulthood:
a behavioural genetic
analysis

SpringerLink 25-11-202
1

2016-202
1

220 Eenzaamheid bij
jeugdigen

Deelvraag 5:

(loneliness OR solitude OR
isolation OR solitary OR
aloneness OR
lonesomeness)
AND
(signal OR identify OR
detection)
AND
(‘’young people’’ OR youth
OR youngsters OR
adolescents OR teenagers
OR minors)

Academic Search
Complete

29-10-202
1 Filter 1:

2016-202
1

Filter 2:
Peer
reviewed

Filter 3:
Language
-> English

513
Bron 1: Psychological
Impact of COVID-19 on
Children and Adolescents:
A Systematic Review

Bron 2: Study of resilience
and loneliness in youth
(18–25 years old) during the
COVID-19 pandemic
lockdown measures.

Bron 3: Depression,
hopelessness, automatic
thoughts and family
environment as predictors
of loneliness among
adolescents



Google ->
Movisie

09-12-202
1 n.v.t n.v.t

'Eenzaamheid mag er zijn,
je hoeft je er niet voor te
schamen' Hoe voorkom je
dat jongeren vereenzamen?

Eenzaamheid onder
jongeren tijdens de
coronacrisis. Tips voor
jongeren, ouders, onderwijs
en gemeenten

Ook jongeren kunnen
vereenzamen.
Eenzaamheid hoort bij het
leven.
Preventie voor
eenzaamheid. Bouwstenen
voor beleid.

Verkenning eenzaamheid
onder jongeren: meer
aandacht voor sociale en
mentale gezondheid



Wat er gedaan is met de verkregen feedback:

Hoofdstuk Verkregen feedback Gedaan met de feedback

Samenvatting (ma
x 1 A4 

Geen feedback verkregen nvt 

Voorwoord (geen
genummerd
hoofdstuk) 

Geen feedback verkregen nvt 

H1
Inleiding (WAARO
M?) 

 • Beschrijf de relevantie:
waarom is het belangrijk dit
onderzoek te doen. Onderbouw met
enige literatuur (probeer hierbij
meer te variëren in de bronnen).

Doel is beschreven, vraagstelling
wordt niet benoemd.

Na het krijgen van deze
feedback heb ik de vraagstelling
nog toegevoegd aan de
inleiding. Ook ben ik nog op
zoek gegaan naar evt. andere
bronnen, ik heb echter geen
fijne bronnen gevonden voor de
inleiding. Movisie is een erg
goede bron dus naar mijn
mening is dat voor de inleiding
voldoende.

 

H2 Methode (HOE
?) 

-heldere beschrijving van de stappen
die naar aanleiding van het plan van
aanpak zijn uitgevoerd. FB:

Dit mag duidelijker, wij zien hierbij
alleen een globaal beeld. Graag meer
details over de gemaakte stappen. 

-fasen van de projectaanpak (zoals
beschreven door Grit (P6-methode)
of conform de eigen keuze  van de

Na het krijgen van deze feedback
hebben we op een meer uitgebreide
manier beschreven hoe we de
kwaliteit van ons project
gewaarborgd hebben dmv
betrouwbare databases.

De P6 methode hebben we gebruikt
in de methode, alleen niet specifiek
benoemd dat het om deze methode



UHP) zijn herkenbaar opgenomen in
het verslag (uitwerking)  FB:

Ons advies is om meer gebruik te
maken van de p6 methode en deze
uit te werken in de methode. 

 2-Methode van
literatuuronderzoek Uit
beoordelingsformulier: kern 2: 

literatuursearch opgenomen zoals
benoemd in de schrijfwijzer
(zoekstrategie en resultaten,
zoekvraag en deelvragen, booleaanse
operatoren,
sneeuwbalmethode, gekozen
bronnen). Verwijs naar bijlagen met
de ingevulde zoekformulieren. FB: 

Hierbij dezelfde feedback als
voorheen, alles wordt globaal
beschreven. Graag meer
duidelijkheid in welke deelvragen,
booleaanse operatoren (zoek
woorden) en hoe jullie de methode
uitvoeren

 

 

 

gaat. Maar een professional zou dit
er uit opmaken. 

 

 

Methode van literatuuronderzoek:

Ik heb na het krijgen van deze
feedback voor wat meer
duidelijkheid gezorgd over onder
andere de deelvragen.

Er stond echter al een verwijzing
naar de zoekstrategie met hierbij dat
daar de booleaanse operatoren en
zoektermen zijn te vinden, naar mijn
mening is dit voldoende.

H3 Resultaten 1-Resultaten van het
literatuuronderzoek

 

 Uit beoordelingsformulier: kern 1: 

● Heldere analyse
op basis van literatuur en
praktijkonderzoek 

Aparte paragrafen voor literatuur en
praktijkonderzoek 

 FB:

Dit zijn twee grote paragrafen: er
staat in wat er uit je onderzoek
komt.  

 

Wij hebben dit aangepast door de
subparagraven te noemen naar de
deelvragen.



Eventueel weer verder indelen
in subparagrafen, bijv op basis van je
onderzoeksvragen 

 

Duidelijker het verschil laten zien
met betrekking tot literatuur en
praktijkonderzoek (kopjes maken).
Tip: Bij praktijkonderzoek kan
eventueel gebruik gemaakt worden
van tabellen en grafieken met
betrekking tot de analyse. 

De resultaten hebben wij onderverdeeld
in de 2 subhoofdstukken,
Literatuuronderzoek en praktijkonderzoek,
ook zijn er kopjes gemaakt bij de
subparagraven. Bij praktijkonderzoek zijn
er citaten uit de interviews gebruikt

H4 Discussie Geen beoordeling verkregen Nvt

H5 Conclusies en
aanbevelingen 

Geen beoordeling verkregen  Nvt

Literatuurlijst en
bronnen 

Bijlagen,
genummerd (in de
tekst naar
verwijzen 

 Geen beoordeling verkregen Nvt

 

Op de overige onderdelen op dit beoordelingsformulier hebben wij geen feedback verkregen.




