


verhaal. Bij ouderen komt 
relatief vaak voor, blijkt 

uit het onderzoek van 
l\U.n=:t:t'u• Theo van Tilburg. 

Gelukkig is er vaak iets 
tegen te doen. 

"Als je je eenzaam voelt, ervaar je 

een Leegte in je Leven. Er is een 

gevoel van 'verlaten zijn' en het 

idee dat je geen deel meer uitmaakt 

van de maatschappij." Aan het 

woord is Theo van Tilburg, 

hoogleraar sociologie en sociale 

gerontologie aan de Vrije 

Universiteit. In een langlopend 

onderzoek kijkt hij naar het sociaal 

functioneren van ouderen . Daarbij 

blijkt eenzaamheid nog niet zo 

eenvoudig te onderzoeken: 

mheid is een gevoel, een 

relaties hebben, maar niet eenzaam 

zijn. Tegelijkertijd kan iemand met 

veel relaties en een druk sociaal 

Leven zich toch eenzaam voelen ." 

Of iemand zich eenzaam voelt, is 

dus helemaal afhankelijk van die 

persoon zelf. "Het komt erop neer 

dat iemand die zich eenzaam voelt 

een tekort in zijn relaties ervaart: 

het zijn er te weinig, ze zijn te 

oppervlakkig of er is te weinig 

aandacht voor wat hij of zij echt 

nodig heeft." 

Eenzaamheid komt best veel voor. Van de 55-jarigen die Gelukkig is er ook goed nieuws. "Uit het onderzoek 

meedoen aan het onderzoek ervaart 20 tot 25 procent blijkt dat ouderen er lang in slagen nieuwe mensen te 

matige eenzaamheid. Bij de 95-jarigen in het onderzoek blijven ontmoeten. Soms als afgeleide va n bestaande 

is dat gemiddelde al opgelopen tot 70 procent. De vraag relaties. Dan vieren mensen hun verjaardag en vragen 

is: hoe erg is dat? Van Tilburg : 

"Ik zou willen antwoorden met 

een andere vraag: in hoeverre 

overheerst het iemands leven? 

Aan de ene kant is eenzaamheid 

iets wat gewoon bij het leven ' ' 
ze hun gasten om een vriend of vriendin mee te ne

men. Hiermee verbreden ze direct hun netwerk." Ook 

vanuit de gemeente worden er veel activiteiten in het 

leven geroepen om iets tegen eenzaamheid te doen. 

hoort: naarmate je ouder wordt, 

ben je vaker alleen. Tegelijker

tijd is het te makkelijk om te 

zeggen dat we het dus maar 

moeten accepteren. Mensen 

Als je je eenzaam voelt, 

'' 
ervaar je een leegte in je leven 

zouden er beter aan toe zijn 

als ze geen eenzaamheid zouden ervaren, en uit het 

onderzoek blijkt ook dat eenzaamheid slecht is voor je 

lichaam. Je hebt meer stress, je herstelvermogen wordt 

minder en je slaapt slechter. Daarnaast zijn mensen met 

weinig interactie vaak vatbaarder voor andere gezond

heidsrisico's: slechte voeding, vervuiling, een overmatig 

gebruik van genotsmiddelen ... " Het klinkt logisch: als 

je visite verwacht, zorg je dat je fris ruikt, kleed je 

je leuk aan, maak je het huis gezellig en haal je wat 

lekkers in huis. Zo'n bezoekje is een reden om iets van 

je dag te maken . 

Aan de slag dus, om eenzaamheid te voorkomen. Vol

gens Van Tilburg is het geheim een stevig en breed 

netwerk. "Veel mensen hebben een netwerk met vooral 

leeftijdsgenoten, aangevuld met eventueel kinderen en 

kleinkinderen. Als die leeftijdsgenoten wegvallen, blijft 

de familie over. En hoewel veel ouderen trots op hun 

kinderen zijn en veel plezier beleven aan de kleinkin

deren , vullen zij niet of onvoldoende het gat. Dan is 

de kring om je heen best beperkt." 

"Op zich is het hebben van een beperkt netwerk geen 

probleem. De meeste mensen kunnen daar namelijk 

wel iets aan doen: denk aan iemançl die bijvoorbeeld 

voor zijn werk naar het buitenland gaat. Die heeft 

daar dan ook even weinig relaties, maar dat lost zich 

op termijn weer op. Wat je ziet bij ouderen is dat 

aan de ene kant hun netwerk kleiner wordt, en dat ze 

tegelijkertijd niet de mogelijkheid hebben er iets aan 

te doen. Ze zijn bijvoorbeeld aan huis gebonden, 

kunnen niet meer autorijden en later ook niet meer 

met het openbaar vervoer. Dan wordt het lastig om 

nieuwe vrienden te maken. En dat proces is veelal 

onomkeerbaar: je kunt nog wel genieten van wat er 

is, maar die leegte gaat niet meer weg." 

Van Tilburg deed onderzoek naar de effectiviteit hier

van. "Je ziet dat alleen langlopende projecten effec

tief blijken. De 'lichte' dingen helpen niet echt tegen 

eenzaamheid." Toch zijn ze niet helemaal zinloos. 

"Als mensen ze aangrijpen als kans om anderen te leren 

kennen, en vervolgens buiten de activiteit om een band 

smeden, kan zoiets heel nuttig zijn." 

Wat je kunt doen tegen eenzaamheid 

• Blijf energie stoppen in je relaties, blaas oude vriendschappen 

nieuw leven in . 

• Zorg dat je prettig gezelschap blijft. Klaag niet. Praat niet 

alleen over de (klein)kinderen. 

• Zorg dat je elkaar blijft opzoeken, ook als dat niet meer zo 

gemakkelijk gaat. 

• Blijf leuke dingen doen zo lang dat gaat, kom uit je 

comfortzone! 

• Zorg voor een gevarieerd netwerk. Vriendschappen die 

ontstaan vanuit een gezamenlijke interesse of hobby houden 

vaak langer stand en zijn leeftijdsoverschrijdend. 

• Word actief op social media. Juist omdat je het vanuit huis 

kunt doen, is dat voor ouderen een ideale manier om 

contacten in stand te houden. 



[ . Wat zegt de professi ~ nal 
Wijkverpleegkundige Judith Jager van ActiVite: 

Als wijkverpleegkundige komen Judith Jager en Debbie Cordier De Croust veel over de vloer 
bij cliënten van de thuiszorg, vaak ook om in kaart te brengen hoeveel hulp iemand nodig 
heeft. Judith: "Soms proef je de eenzaamheid bij de cliënt, maar vaker nog bij de mantel
zorger. Als ik dat dan voorzichtig aankaart, grijpen ze de gelegenheid eigenlijk meteen aan 
om hun hart te luchten. Dankbaarheid overheerst, en soms komen er tranen." 

Tips van de 
wijkverpleegkundige 
tegen eenzaamheid 
• Wees eerlijk over wat je voelt 

• Vraag om hulp 

• Koop een tablet of i Pad 

• Zie het verpleeghuis als een positieve stap 

"Eenzaamheid blijft nog te vaak in de taboesfeer," 

zegt collega-wijkverpleegkundige Debbie Cordier De 

Croust. "Mensen vinden het lastig om uit te spreken 

dat ze zich eenzaam voelen , omdat ze hun kinderen 

niet af willen vallen. Ze houden liever de schone 

schijn op . Maar ook als de kinderen vaak komen, 

kun je je eenzaam voelen." Judith vult aan: "Er is 

natuurlijk een verschil tussen echte eenzaamheid 

en ervaren eenzaamheid. 'De kinderen komen niet', zegt 

een cliënt dan, maar eigenlijk komen ze best vaak." 

Soms hangt eenzaamheid samen met het ziekte

beeld. Judith: "Bij functieverlies hoort een rouw

proces. Dat is soms heel eenzaam." Ook dementie is 

een eenzame ziekte, zowel voor de patiënt als voor 

de mantelzorger. "Gisteren had ik 

Voor huisartsen is eenzaamheid ook een lastig thema. Debbie: "Ze kunnen 

er niet zo heel veel mee, behalve doorverwijzen naar de activiteiten die de 

gemeente organiseert vanuit de Wmo. Daar ben je dan ook van afhankelijk . 

Ik heb jaren geprobeerd om voor bepaalde cliënten zaken van de grond te 

krijgen . Eindelijk, sinds dit jaar, heb ik het idee dat er in de regio waar ik 

werk voldoende activiteiten zijn. Dat heeft ook te maken met het feit dat 

de cliënten in mijn gebied niet in de stad wonen. Het is lastiger om vrij

willigers te vinden voor gebieden die moeilijk met het openbaar vervoer te 

bereiken zijn." 

Over het algemeen kun je zeggen dat er voor ouderen veel wordt georgani

seerd, ook voor mensen die zich eenzaam voelen . De wijkverpleegkundigen 

weten als geen ander wat er wordt aangeboden in de regio. Debbie: "Vaak 

weten mensen niet hoeveel mogelijkheden er zijn. Als je hen daar dan op 

wijst, zijn ze meestal heel enthousiast en vinden ze je suggesties prettig." 

Judith: "Ik ben bijvoorbeeld heel blij met een initiatief als Resto van Harte, 

een buurtrestaurant waar iedereen voor een redelijk bedrag kan aanschuiven 

en mee-eten. Of met het netwerk voor alleenstaande vaders. Een heel andere 

leeftijdscategorie, maar eenzaamheid is natuurlijk niet iets wat alleen ouderen 

treft, het is niet leeftijdsgebonden. Iedereen kan het gevoel hebben alleen 

te staan. Ik geloof erg in het samenbrengen van verschillende voorzieningen 

en in het aanleren van vaardigheden. Volgens mij is dat de manier om de 

samenleving sterker te maken." 

Judith is ook heel enthousiast over de iPad in de strijd tegen een

zaamheid. "Het is het beste cadeau wat je je ouders kunt geven. Het 

heeft zo'n socia le 

een gesprek met een man, zijn 

vrouw, dochter en huisarts. De man 

is dementerend, maar erkent dat 

niet. Zijn vrouw heeft het zwaar. Ze 

zei: 'Ik heb mijn vriendinnen wel, 

maar van mijn man mag ik niet over 

de situatie praten. Ik ben dus niet 

"Vroeger werden mensen op hun 
zestigste al in een bejaardenhuis 
ingeschreven. Daar hadden ze 
een beetje aanspraak." 

functie!" Debbie 

vult aan: "Zelfs 

voor mensen met 

dementie biedt een 

tablet heel veel 

mogelijkheden." 

alleen, maar voel me wel heel eenzaam." 

Debbie: "Deze mensen komen ook uit een generatie 

die niet gewend is om hulp te vragen. 'Ik bel wel als 

er iets is; zeggen ze dan. Vroeger geloofde ik dat 

nog . Nu weet ik dat ze niet bellen, ook niet als er 

wel problemen zijn. Ik heb geleerd om er concreet 

naar te blijven vragen." 

Voor sommige mensen is het een uitkomst als ze in een verpleeghuis 

(moeten) worden opgenomen . Debbie: "Vroeger werden mensen op hun 

zestigste al in een bejaardenhuis ingeschreven . Daar hadden ze een 

beetje aanspraak. De thuiszorg kan daar nooit op die manier aan vo ldoen. 

Hoewel we ons best doen, zijn wij er natuurlijk niet voor een gezellig 

praatje." Judith: "Langer thuis wonen verhoogt het risico op eenzaamheid. 

Een van mijn cliënten zat tegen een depressie aan , had een chronisch zieke 

zoon thuis en was al 67 jaar getrouwd met een man die nu ging dementeren. 

Ze wilde absoluut niet naar een verpleeghuis, maar was wel eenzaam. Toen 

het thuis uiteindelijk lichamelijk écht niet meer ging en ze moest verhuizen, 

fleurde ze helemaal op. Voor haar was het verpleeghuis een positieve 

ontwikkeling." 
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