


Sociaal isolement 

Toen medio maart de lockdown werd afgekondigd, bleven we massaal 
binnen. Voor het gros van de deelnemers en vrijwilligers was dat niet 
gemakkelijk. Vooral het gemis van sociale contacten maakte het zwaar. 
Nu de activiteiten en huisbezoeken weer langzaam opstarten, is het 
signaleren en voorkomen van sociaal isolement belangrijker dan ooit. 

J anet Bijland is een van de deelnemers die 

tijdens de coronacrisis veel moeite had met 

de stilte om haar heen. "Ik kroop op een 

gegeven moment tegen de muren omhoog. 

De vaarvakantie van de Zonnebloem werd geannu

leerd, mijn vaste bezoekvrijwilliger kwam niet meer 

langs en verder zag ik ook vrijwel niemand. Ik woon 

weliswaar zelfstandig, maar ik ben afhankelijk van 

anderen. Door mijn lichamelijke beperking kan ik 

niet goed lopen. Ik kan een paar meter vooruit met 

twee krukken, maar voor verder weg heb ik een 

rolstoel nodig. En iemand die me kan duwen." 

Gelukkig heeft Janet een eigen auto en rijdt ze nog 

ritjes in en rondom Driebergen, het dorp waar ze 

woont. Toen de lockdown al even gaande was, werd 

ze uitgenodigd door haar bezoekvrijwilliger om bij 

haar in de tuin koffie te komen drinken. "Normaal 
gesproken komt zij elke veertien dagen bij mij thuis . 

Dat is hartstikke gezellig en fijn. Maar tijdens de 

coronacrisis was ze extra voorzichtig en vond ze 

het prettiger als ik haar kant opkwam. Dat begreep 

ik heel goed. Zelf ben ik niet zo bang om ziek te 

worden. Dus ben ik in mijn auto gestapt en heb bij 

haar in de tuin, op anderhalve meter afstand, koffie 

gedronken. Dat was erg gezellig . Door eropuit te 

gaan en sociale contacten te onderhouden, voel ik 

mij niet zo eenzaam." 

Eenzaamheid en sociaal isolement 
Niet iedereen heeft echter die mogelijkheid. 

Bovendien ligt er een groot taboe op eenzaamheid, 

vertelt hoogleraar Theo van Tilburg van de 

Vrije Universiteit Amsterdam die in dit thema is 

gespecialiseerd. "Eenzaamheid is subjectief, het is 

een gevoel dat iemand ervaart. Dit in tegenstelling 

tot sociaal isolement, dat juist gaat om aantallen en 

frequentie van sociaal contact. Iemand die in een 

sociaal isolement verkeert, en weinig mensen om 

zich heen heeft, hoeft echter niet eenzaam te zijn . 

Misschien vindt hij of zij het wel prima. Andersom 

kan ook: iemand die zich eenzaam voelt, kan toch 

een hoop sociale contacten hebben. Het taboe zit 

'm vooral in het gegeven dat er een maatschappelij-

ke druk op eenzaamheid ligt. Je zou daar namelijk 

zelf verantwoordelijk voor zijn en je zou er ook zelf 

iets aan kunnen doen. Zo eenvoudig is dat echter 

niet. Wie zich eenzaam voelt, zit in een negatieve 

spiraal waarin het steeds moeilijker wordt om zelf 

uit die eenzaamheid te komen. 

Op sociaal isolement ligt een minder groot taboe, 

omdat dit vaak beschouwd wordt als een probleem 

dat ontstaat door de samenleving. Zo moeten we 

bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen, 

ook als de partner wegvalt. En kinderen en klein

kinderen komen minder vaak op bezoek, omdat 

Als je fysiek beperkt raakt, worden 
je sociale contacten minder 
en voel je je vaker alleen 

zij zelf een druk leven hebben. In de praktijk zien 

we zowel sociaal isolement als het gevoel van 

eenzaamheid sterk toenemen met de leeftijd." 

Voor de Zonnebloemdeelnemers komt hun licha

melijke beperking daar nog eens bovenop. Door 

hun beperkte bewegingsvrijheid is het risico op 

sociaal isolement meer aanwezig. Dit staat dus 

los van leeftijd. Als je fysiek beperkt raakt, worden 

je sociale contacten minder en voel je je vaker 

alleen. Dat maakt het werk van de vele 

Zonnebloemvrijwilligers zo relevant en nodig. 
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Creatieve oplossingen 
Ook bij mensen met een lichamelijke beperking is 

in veel gevallen sprake van sociaal isolement. Zo 

moet Janet zich haar hele leven al aanpassen aan 

de beperkingen van haar lichaam. Ze werd geboren 

met een klompvoet. "Toen ik jong was en met 

vrienden naar de kroeg ging, was ik de enige die 

niet kon blijven staan. Dat is niet handig voor je 

sociale leven. Tegenwoordig loop ik met krukken 

en heb ik veel rugpijn. Ik kan maar korte tijd zitten 

en dan moet ik weer gaan liggen om te herstellen. 

Die rugpijn belemmert mijn sociale leven en daar 

baal ik van. Gelukkig ben ik wel heel positief inge

steld en probeer ik altijd creatieve oplossingen te 

bedenken voor mijn lichamelijke beperkingen. Dat 

is zo fijn van MPS de Zonnebloem, want tijdens de 

vaarvakanties kan ik liggend eten. Er wordt dan 

gewoon een bed naast de tafel gezet. Op die 

manier kan ik toch het hele diner gezellig erbij zijn. 

Ook heb ik laatst een mooie manier bedacht om 

een ijsje te eten. Met twee krukken kan ik dat niet. 

Ik heb geen handen vrij om dat ijsje vast te houden. 

Gelukkig ben ik niet zo bescheiden en heb ik een 4e!:iat1e e sp da 
geweldige afspraak gemaakt met de eigenaar van Ook bij de Zonnebloem zien we steeds meer 

ijssalon TreMonti in Driebergen. Ik kom met mijn kleinschalige of een-op-een uitjes. Hoogleraar 

auto die kant op en parkeer op de invalidenparkeer- Theo van Tilburg ziet daar de voordelen van in. 

plaats om de hoek. En terwijl ik in de auto zit, komt "Grootschalige activiteiten zijn niet voor iedereen 

hij me dat ijsje brengen. Goed geregeld toch!" weggelegd, zeker niet voor mensen die zich 

eenzaam voelen. Zij kunnen gedrag van anderen 

als negatief ervaren waardoor ze zich afgewezen 

Workshop: ONT-moeting van eenzaamheid 
Het nationaal bureau van de Zonnebloem organiseert 

een workshop voor vrijwilligers over omgaan met 

eenzaamheid. Naast het signaleren van eenzaamheid 

bij deelnemers krijg je handvatten om ermee om te 

gaan in het bezoekwerk. Aan de hand van praktijk

situaties komen allerlei tips en technieken aan bod, 

zoals actief luisteren en hoe je dit kunt afstemmen 

op de behoefte van de deelnemer. Gerben Polderdijk, 

opleidingsfunctionaris vrijwilligersondersteuning: 

"Een belangrijke eyeopener tijdens de workshop is 

dat we vaak vóór iemand denken en zaken willen 

oplossen. Of iemand op sleeptouw nemen. Natuurlijk 

willen we dolgraag helpen, maar het gaat vooral 

om aandacht geven. En proberen om deelnemers 

de regie over hun leven te laten houden." 

Meer informatie over deze en andere workshops 
vind je op Mijn Zonnebloem of via het districtshoofd. 

voelen. Als je fysiek beperkt bent en sociaal 

isolement dreigt, is het van belang om als 

vrijwilliger actief te luisteren om de behoefte 

van de deelnemer te achterhalen." 
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"Mensen in een sociaal isolement zijn veel meer 

geholpen met een-op-een contact of kleinschalige 

activiteiten waarbij ze geholpen worden om meer 

grip te krijgen op hun leven . Huisbezoek kan hier 

zeker een rol in spelen, omdat je als vrijwilliger 

iemand van dichtbij meemaakt en een persoonlijke 

band opbouwt. Door ruimte te bieden om kwets

baar te zijn en te praten over zaken die er écht 

toe doen, kunnen mensen zich weer openstellen 

en deelnemen aan het leven. Een gesprek over 

eenzaamheid kan deelnemers ook een bevrijdend 
gevoel geven. Zijn of haar probleem wordt als 

serieus gezien. Pas daarna kunnen jullie samen 

kijken wat je eraan kunt doen. Maar de bal ligt bij 
de deelnemer." 
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