
29-6-2018 55-plusser minder eenzaam dan vroeger | Metronieuws.nl

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/55-plusser-minder-eenzaam-dan-vroeger 1/17

Over ons

55-PLUSSER MINDER EENZAAM DAN VROEGER
Ouderen zijn steeds minder eenzaam. /ANP

DAGBLAD METRO EN ANP 15 JUN 2018

De gemiddelde 55-plusser is in 2018 minder eenzaam dan de leeftijdsgenoten van twintig jaar
geleden. Tegelijkertijd is het aantal eenzame ouderen ook toegenomen, omdat er steeds meer
55-plussers zijn als gevolg van vergrijzing. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP)

SOCIALE CONTACTEN

Het SCP deed drie deelstudies waarbij ruim 8000 ouderen waren betrokken. De
onderzoeksperiode loopt van 1996 tot 2016. Door verbeterde sociale contacten is de
gemiddelde oudere steeds minder eenzaam. Meer ouderen hebben een partner en hun
netwerk is vaak groter en diverser.

De oorzaken van eenzaamheid onder 55-plussers zijn vaak verliezen. Het SCP noemt het
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verlies van de partner, van sociale relaties en dagelijkse netwerkcontacten. Ook het verlies van
grip over het eigen leven is een risico. De oudere is vaker afhankelijk van professionele zorg en
ondersteuning.

VERPLEEGHUIS

Terwijl het imago van verpleeghuizen niet al te best is, blijkt dat het met de eenzaamheid van
85-plussers in die tehuizen meevalt. Ze voelen zich gemiddeld minder eenzaam dan jongere
bewoners. Onder zelfstandig wonende 85-plussers daarentegen neemt de eenzaamheid met
het klimmen der jaren toe.

Mensen die hulp krijgen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voelen zich
vaak eenzaam. Dat gebeurt vooral als ze alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. Het
gaat beter met deze zogenoemde Wmo-melders als ze contact hebben met familie of buren.
Ook de aanwezigheid van een mantelzorger verlaagt het risico van eenzaamheid.

TOCH GELUKKIG

Volgens het SCP-rapport betekent eenzaamheid niet meteen dat mensen zich ook ongelukkig
voelen. Van de zelfstandig wonende Wmo-melders en bewoners van verzorgings- en
verpleeghuizen voelt slechts 2 tot 4 procent zich sterk eenzaam en zeer ongelukkig.

Ouderenorganisatie KBO-PCOB maakt zich desondanks zorgen over de eenzaamheid onder
met name deze twee groepen. ,,De antennefunctie van de intra- en extramurale zorgverleners
kan meer en beter ontwikkeld worden", zegt directeur Manon Vanderkaa in een reactie op het
SCP-onderzoek.

Ontdek het meest
krachtige VoIP
platform in de markt.

BEKIJK OOK

Schoonmaakster
maakt naaktfoto's

Minister: Jaarlijks
huisbezoek voor
eenzame ouderen

https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2018/03/schoonmaakster-maakt-naaktfotos-van-demente-ouderen
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2018/03/minister-jaarlijks-huisbezoek-voor-eenzame-ouderen


29-6-2018 55-plusser minder eenzaam dan vroeger | Metronieuws.nl

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/55-plusser-minder-eenzaam-dan-vroeger 3/17

1k+

IN HET NIEUWS OUDEREN ONDERZOEK EENZAAMHEID

MACRON VERPLICHT 16-JARIGEN TOT 1 MAAND

DIENSTPLICHT
Foto: ANP

Foto
METRONIEUWS 23 MIN

De Franse regering, onder leiding van Emmanuel Macron, wil elke 16-jarige verplicht op
‘sociale dienstplicht’ sturen. Die dienstplicht bestaat uit een maand verplichte burgerdienst, die
eventueel gevolgd kan worden door een vrijwillige stage. De Fransen hopen daarmee de
samenhang van de natie te versterken.

Leuk, Love, meer …
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TWEE FASES

200 BURGERS DE DUPE VAN VALSE MAIL

MIJNOVERHEID
Foto: Unsplash

Foto
BREGJE SIMONS 1 UUR

Minstens tweehonderd burgers blijken in een valse e-mail te zijn getrapt die van MijnOverheid
leek te komen. Hun gegevens zijn daardoor ingezien door criminelen. Zaterdag werd bekend
dat er een valse e-mail in omloop was die bijna identiek was aan een mail van MijnOverheid.

Er zijn inmiddels 203 gevallen bekend van mensen die hun inloggegevens hebben ingevuld op
een valse website, nadat zij op 22 juni de mail hadden ontvangen. De DigiD-accounts werden
onmiddellijk geblokkeerd. Uit nadere analyse blijkt dat kwaadwillenden toegang hebben
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SCHOLIEREN VMBO MAASTRICHT NOG LANGER IN

ONZEKERHEID
Foto: ANP

Foto
METRONIEUWS 2 UUR

De 354 leerlingen van het VMBO Maastricht zitten nog langer in onzekerheid dan gedacht. Ze
horen op zijn vroegst woensdag, mogelijk zelfs donderdag, van welke vakken ze hun
eindexamens moeten overdoen. Eerder werd gezegd dat ze uiterlijk maandag die duidelijkheid
zouden krijgen.

In een brief die de ouders woensdag van de school kregen, stond dat de externe
examencommissie vrijdag al een bindende uitspraak zou doen over de schoolexamens. Daarna
zou de school voor elke leerling een plan van aanpak maken en zouden leerlingen uiterlijk
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BUSCHAUFFEURS ZETTEN STAKING VOLGENDE

WEEK VOORT
Foto: ANP

Foto
METRONIEUWS 3 UUR

Na drie dagen staken hebben de buschauffeurs van het CNV en de FNV besloten de staking
voort te zetten. Vanaf maandag rijden de vakbondsleden wel tijdens de ochtend- en
avondspits, maar buiten die tijden om leggen ze het werk neer. Actieleider Jeroen Warnaar
zegt dat er nog te weinig ,,beweging is bij de werkgevers'' in de cao-onderhandelingen.

FNV: ''WE HEBBEN GEEN KEUS''

REIN GAAT VOOR TOPFOTO IN GIFMEER

TANZANIA

Rein Rijke.

IN SAMENWERKING MET ASUS GISTEREN

Fotograaf Rein Rijke maakt zijn droom waar en gaat voor ASUS een bizar foto-avontuur
in een gifmeer aan.
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Hij gaat het gewoon doen. ‘Even’ een kitesurfer fotograferen die met zijn plank over een haast
onbereikbaar gifmeer op een berg in Tanzania scheert. Zijn naam: Rein Rijke van Zout
Fotografie uit Utrecht.

DATABASE VAN REGIONALE KRANTEN

PERSGROEP GEHACKT
Foto: ANP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 17:19

Een database van de Persgroep Nederland is gehackt, daarbij heeft de hacker ongeveer
350.000 e-mailadressen in handen gekregen. In het bestand stonden onder meer antwoorden
op prijsvragen en klachten van abonnees. Die berichten waren via webformulieren
binnengekomen, vooral bij regionale kranten de Stentor en het Eindhovens Dagblad.

AANGIFTE
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KOMENDE JAREN MEER GELD VOOR

HUISARTSENZORG
Komende jaren meer geld voor huisartsenzorg. Foto: ANP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 16:41

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een akkoord bereikt met huisartsen, verzekeraars
en andere partijen: de komende jaren wordt er structureel 471 miljoen euro extra uitgetrokken
voor de huisartsenzorg.

Het geld wordt in de komende vier jaar vrijgemaakt en kan onder meer gebruikt worden om
bijvoorbeeld de dekking in de avonden en weekenden te versterken, of om technische zaken
te verbeteren. De huisartsen en verzekeraars dienen per regio afspraken te maken waar het
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'TRUMP WIL UIT HANDELSVERBOND WTO'
Donald Trump. / ANP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 15:49

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Verenigde Staten terugtrekken uit
wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Axios op basis
van bronnen binnen het Witte Huis.

GENAAID

HITTE HOUDT MOGELIJK AAN TOT DIEP IN JULI
Foto: ANP

Foto
METRONIEUWS VANDAAG, 15:48

Het is voorlopig nog niet afgelopen met de hoge temperaturen, meldt Weerplaza. Zij laat zelfs
vallen dat de hitte hoogstwaarschijnlijk aanhoudt tot in juli.

Ook na het weekend houdt de warmte aan In het zuiden is de kans aanzienlijk dat daar een
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Ook na het weekend houdt de warmte aan. ,,In het zuiden is de kans aanzienlijk dat daar een
regionale hittegolf komt, maar ook in het midden van het land is het zeker niet uitgesloten in
de loop van volgende week     '', zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.   Aan zee
k h t d k d d i 25 d d i h t bi l d dt h t 28 t t 31

AMSTERDAMSE SCHOOL VERGEET LEERLINGEN

BIJ SCHOOLREIS
Afbeelding ter illustratie / Colourbox

Foto
METRONIEUWS VANDAAG, 14:59

Het is dé grote angst van veel schoolkinderen: vergeten worden op schoolreisje. Voor twee
leerlingen van een school uit Amsterdam kwam deze nachtmerrie donderdagmiddag uit. Hun
school vergat hen mee te nemen na een schoolreisje in Drenthe.

PATATJE HALEN
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TIENTALLEN LEERLINGEN VREEWIJK LYCEUM

GEZAKT
Het Vreewijk Lyceum / AD Sanne Donders

Foto
METRONIEUWS VANDAAG, 14:53

Tientallen leerlingen van het Vreewijk Lyceum in Rotterdam zijn gezakt voor hun eindexamens,
dat meldt het AD. Het vermoeden is dat ze door de school niet goed voorbereid zijn.

INTERN TOEZICHT

DONALD TRUMP EN VLADIMIR POETIN PRATEN

OVER SYRIË
Trump en Poetin tijdens een eerdere ontmoeting 11 november 2017. / AFP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 14:44
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De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump zullen
gedetailleerd over Syrië praten tijdens hun topontmoeting in juli. Dat heeft een woordvoerder
van het Kremlin gezegd.

De bijeenkomst op 16 juli in de Finse hoofdstad Helsinki zal sommige bondgenoten van de VS
zorgen baren, met name de landen die Rusland op het internationale toneel willen isoleren.
Ook zal het felle reacties teweegbrengen van sommige critici van Trump in eigen land.

FACEBOOK ONDUIDELIJK RONDOM ZAAK

CAMBRIDGE ANALYTICA
Mark Zuckerberg, de topman van Facebook. / EPA

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 13:30

Het Britse parlement krijgt nog altijd geen duidelijke antwoorden van Facebook over het
schandaal rond Cambridge Analytica. Facebook zou ontwijkende en onjuiste antwoorden
geven.

ERGERNIS
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SCHOONMAKER OP VAKANTIE NA INZAMELING

GELD STUDENTEN
Herman Gordan is blij met zijn vakantie / Hadi Al-Zubaidi

Foto
ANNE KERSTEN VANDAAG, 13:01

Goed nieuws uit Engeland. Op een Britse universiteit is een inzamelingsactie gehouden, zodat
een van de schoonmakers met zijn vrouw op vakantie kon. De schoonmaker - Herman Gordon
genaamd - barstte gelijk in tranen uit toen hij de envelop kreeg.

ALTIJD VROLIJK

LEES MEER

whatsapp://send?text=Schoonmaker%20op%20vakantie%20na%20inzameling%20geld%20studenten%20https%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fin-het-nieuws%2F2018%2F06%2Fschoonmaker-op-vakantie-na-inzameling-geld-studenten
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fin-het-nieuws%2F2018%2F06%2Fschoonmaker-op-vakantie-na-inzameling-geld-studenten
https://twitter.com/intent/tweet?text=Schoonmaker%20op%20vakantie%20na%20inzameling%20geld%20studenten&url=https%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fin-het-nieuws%2F2018%2F06%2Fschoonmaker-op-vakantie-na-inzameling-geld-studenten
mailto:?subject=Schoonmaker%20op%20vakantie%20na%20inzameling%20geld%20studenten&body=Goed%20nieuws%20uit%20Engeland.%20Op%20een%20Britse%20universiteit%20is%20een%20inzamelingsactie%20gehouden%2C%20zodat%20een%20van%20de%20schoonmakers%20met%20zijn%20vrouw%20op%20vakantie%20kon.%20De%20schoonmaker%20-%20Herman%20Gordon%20genaamd%20-%20barstte%20gelijk%20in%20tranen%20uit%20toen%20hij%20de%20envelop%20kreeg.%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.metronieuws.nl%2Fin-het-nieuws%2F2018%2F06%2Fschoonmaker-op-vakantie-na-inzameling-geld-studenten
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/schoonmaker-op-vakantie-na-inzameling-geld-studenten


29-6-2018 55-plusser minder eenzaam dan vroeger | Metronieuws.nl

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/06/55-plusser-minder-eenzaam-dan-vroeger 14/17

WITTE HAAI GESPOT VOOR SPAANSE KUST
Onderzoekers konden de haai fotograferen / Alnitak

Foto
METRONIEUWS VANDAAG, 12:19

Voor het eerst in dertig jaar is er een witte haai gezien voor de Spaanse kust. Het dier zwom bij
het eiland Cabrera, ten zuiden van Mallorca.

FOTO GEMAAKT

SCHIPPER FATALE AANVARING SCHEVENINGEN

AANGEHOUDEN
Hulpdiensten slepen een van de betrokken rubberboten weg / ANP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 10:35

Een van de schippers die betrokken was bij de fatale aanvaring in de haven van Scheveningen
is aangehouden. De andere schipper raakte gewond en ligt nog in het ziekenhuis.

GEEN ALCOHOL OP
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WINKELIERS BOOS OM STIJGING

PARKEERTARIEVEN
Steden verhogen hun parkeertarieven fors. / ANP

Foto
METRONIEUWS VANDAAG, 10:20

Winkeliers en werkgeversclubs zijn boos om de stijgingen van parkeertarieven in vier grote
steden. Parkeren in het centrum van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht wordt (of is
al) voor automobilisten een stuk duurder. De winkeliers zijn bang dat klanten de binnensteden
gaan mijden door de nieuwe parkeertarieven.

KLEINE ONDERNEMER WORDT GETROFFEN
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VMBO MAASTRICHT AL IN 2016 ONDER TOEZICHT
Leerlingen van VMBO Maastricht protesteren / ANP

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 09:59

VMBO Maastricht, de school waar vorige week de examens van 354 leerlingen ongeldig
werden verklaard, stond in 2016 al onder toezicht van de Onderwijsinspectie.

TOEZICHT

DUIZENDEN REIZIGERS GESTRAND DOOR

VULKAANUITBARSTING
De uitbarsting van vulkaan Agung. / EPA

Foto
DAGBLAD METRO EN ANP VANDAAG, 09:20

Update 10.45 uur: De internationale luchthaven Ngurah Rai op het Indonesische eiland Bali is
weer open. Het vliegveld bij de stad Denpasar was een aantal uren dicht vanwege een aswolk,
veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Agung
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veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Agung.

,,We houden de uitbarsting in de gaten‘‘, aldus een woordvoerder. ,,Het vliegveld zou weer
gesloten kunnen worden als de vulkaan de vliegveiligheid weer in gevaar brengt.’’
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