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'Eenzame mensen leven
kotter, dat staat vast'
In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit
individuele maar ook maatschappelijke probleem. Hoogleraar Theo
van Tilburg doet al jaren onderzoek naar eenzaamheid in Nederland.

"Het is een situatie waarin je minder
frequent of kwalitatief minder goede
contacten met andere mensen hebt
dan je zou willen. Wij maken een onderscheid tussen emotionele eenzaamheid, waarbij iemand bijvoorbeeld een vriend mistwaar hij goed
mee kan praten, en sociale eenzaamheid, waarbij iemand zich niet geborgen voelt in een groter gezelschap,
een familie of vriendengroep."

Begint het aanpakken van eenzaamheid met het leggen van nieuwe contacten?
"Als je mensen die eenzaam zijn,
laat zien dat zij wel degelijk met anderen contact kunnen maken, dan
kan dat al veel betekenen. Het tegengaan van emotionele eenzaamheid is
moeilijker, want een praatje maken
met iemand is iets anders dan emotionele binding. Het kost meer tijd om
goede vriendschappen op te bouwen.
Maar samen eten bijvoorbeeld kan
. wel een eerste aanzet zijn."

Want eenzame mensen moeten uit
.hun isolement worden gehaald?
"We weten dat mensen die eenzaam
zijn onbewust iets negatiefs uitstralen en dat is voor anderen niet aantrekkelijk. Het gevolg is dat eenzame
mensen geneigd zijn zich terug te
trekken en zich afkeren van hun omgeving. In Nederland worden bijvoorbeeld vriendschapscursussen gegeven die succesvol zijn. Het gevoel van

eenzaamheid wordt doorbroken, onder andere door cursisten te leren
zich in een ander te verplaatsen. Dat
is voor eenzame en vaak ook depres. sieve mensen erg moeilijk, maar het
is te.leren."

Neemt het aantal eenzame mensen
toe?

"Ja, onder mensen die ouder zijn
dan 75 neemt dat sterk toe. Boven de
85 jaar voelt de helft zich eenzaam.
Dat komt door het wegvallen van relaties en doordat sommige ouderen
bijvoorbeeld aan bed gebonden zijn.
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Stille tragiek

Artsen verliezen hun
interesse als de patiënt
niet meer te genezen is

'Ongeveer dertig procent
van de bevolking is
matig tot zeer eenzaam'

Ouderen vormen de groot~ te groep?
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eze week was er veel
aandacht voor dementie. Het was de campagneweek DementieEnDan. Ruim twintig jaar houd ik me
met palliatieve zorg bezig. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en
de dood in de ogen kijken, hebben
vaak het gevoel er niet meer bij te
horen. Artsen verliezen hun interesse als de patiënt niet meer te
genezen is. Wij allemaal herkennen de verlegenheid wanneer we
spreken met een stervende. Wat
valt er nog te zeggen?
Toen ik onderzoek deed naar
mensen mE;t dementie bekroop
me het gevoel dat zij extra worden
gepakt: de palliatieve ziekte gaat
gepaard met geestelijk verval. En
dat in een samenleving en zorglandschap waarin zelfbeschikking en zelfmanagement hoogtij ·
vieren. Voor dementerenden zijn
dat betekenisloze begrippen.
Opvallend bij dementie is defocus op het begin en einde van de
ziekte: het belang van (vroeg)diagnostiek en de toelaatbaarheid
van euthanasie. En op onderzoek
dat leidt tot behandeling van dementie, hoewel bekend is dat dat
nog decennia op zich laat wachten. Deze focus hangt ongetwijfeld samen met de westerse drang
problemen oplosbaar te maken.
Voor het dagelijkse leven gedu-

Wat verstaat u onder eenzaamheid?

daar iets aan te doen is. Dat kan veel
schelen in de zorgkosten die wij met
elkaar moeten opbrengen."
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Toch is ook bij deze groep te merken
dat computergebruik, en sociale media in het bijzonder, helpt om contacten te onderhouden. Aan de andere
kant weet je pas wat je aan die contacten hebt als je een keer hulp nodig
hebt."

In hoeverre is eenzaamheid ook een
maatschappelijk probleem?
"Het is onomstotelijk bewezen dat
eenzame mensen ongezonder zijn en
korter leven. Zij maken ook vaak op
verkeerde gronden en te vaak gebruik
van de zorg. Wij bekijken dan ook hoe

Ten slotte: is de veel besproken participatiemaatschappij een kans ofeen
bedreiging voor eenzame mensen?
"Als je alleen al naar Amsterdam
kijkt dan zijn daar veel mensen die
echt hulp nodig hebben. Daar kan je
niet tegen zeggen 'dat ze maar mee
moeten doen'. Voor de hulpgevers
kan het wel positief uitpakken. Mensen die vrijwilligerswerk doen, hebben veel contacten, maken dingen
mee, hebben iets te vertellen en voelen zich daardoor minder snel alleen.
Anderen iets geven doet mensen
goed, dat verhoogt de eigenwaarde."
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"Ongeveer dertig procent van de bevolking is matig tot in sterke mate
eenzaam. Ongeveer tien procent van
de Nederlanders valt in die laatste
groep. Die aantallen blijven min of
meer stabiel. Dat heeft ermee te maken dat tegenwoordig meer mensen
werken en een eigen netwerk opbouwen, tot op latere leeftijd actief blijven en gebruikmaken van sociale media. Ook hebben veel mensen een periode in hun leven alleen gewoond.
Zij weten wat dat is en voelen zich in
die situatie niet meteen eenzaam.
Aan de andere kant bereiken wel
steeds meer mensen een hoge leeftijd."
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rende de jaren tusseri diagnose en
levenseinde is weinig belangstel, ling. Dementerenden wonen thuis
en moeten zich zien te redden. Het
gaat om ca ring en coping. Het îs
stille tragiek achter de voordeur.
Het kabinetsbeleid is gericht op
het verlengen van deze fase.
Ik was blij toen ik deze week de
documentaire zag van !reen van
Ditshuyzen, waarin die jaren
thuis wel aan bod komen. Ik was
verrast dat de Amsterdamse wethouder Van der Burg in een debat
aangafbij de overheveling van
zorgtaken naar gemeenten zijn
aandacht te willen richten op
mensen 'waar niemand last van
heeft'. "We neigen louter bij overlast te handelen, maar mensen
die in stilte en eenzaamheid hun
dementie ondergaan zien wij
straks steeds minder omdat zij
langer thuis blijven wonen. Hen
moeten we bereiken."
Ik zal met interesse volgen hoe
hij dat gaat doen en wat hij voor
deze mensen gaat betekenen. Misschien komt het toch nog goed.
a.the@parool.nl
Hoogleraren Anne-Mei The {zorg
en dementie, UvA) en Jaap Seidell
{voeding en gezondheid, VU) schrijven om beurten over hun vakgebied.

