
Wat is eenzaamheid? 
Alhoewel eenzaamheid niet altijd gemakkelijk te herken-

nen is, is er wel een aantal specifieke kenmerken te 

onderscheiden. Allereerst is eenzaamheid niet vrijwillig. 

Over het algemeen kies je er niet voor om eenzaam te 

zijn. Daarnaast betreft het een subjectieve ervaring. Dit 

betekent dat in eenzelfde situatie de ene persoon zich wel 

en een ander zich niet eenzaam voelt. Blijkbaar spelen 

persoonlijke standaarden en capaciteiten, maar ook maat-

schappelijke verwachtingen een belangrijk rol. Tot slot is 

de kern van eenzaamheid een gemis aan betekenisvolle 

relaties. Gevoelens van eenzaamheid hangen samen met 

de kwaliteit van relaties.

Waarom juist bij mantelzorg?
Gevoelens van eenzaamheid kunnen iedereen treffen, dus 

waarom de specifieke focus op mantelzorgers? Door de 

gebondenheid aan huis, de veranderende relaties door de 

zorg en de onzichtbaarheid van de mantelzorger kunnen 

gevoelens van eenzaamheid zich juist bij mantelzorgers 

voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de mantelzorg voor een 

kind waardoor de ouder meer gebonden is aan huis, of aan 

jonge mantelzorgers die door hun mantelzorg soms minder 

aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. 

Aanpak eenzaamheid
Wat kunnen mensen die in aanraking komen met mantel- 

zorgers – zoals Wmo-loketmedewerkers, mensen van de 

thuiszorg of vrijwilligers – doen om gevoelens van eenzaam-

heid bij de mantelzorger te verminderen?

Stap 1: Heb oog voor de situatie van de mantelzorger

Er is een grote diversiteit aan mantelzorgers en voor wie zij 

zorgen. Oog voor de specifieke situatie vormt een startpunt. 

Wanneer een mantelzorger zorgt voor zijn of haar partner, 

bijvoorbeeld, kan op verschillende manieren eenzaamheid om 

de hoek komen kijken. Door de zorg kan de relatie oneven-

wichtiger worden, met gevoelens van eenzaamheid tot gevolg. 

Zeker wanneer er sprake is van geestelijke achteruitgang van 

de hulpbehoevende partner blijkt dit het geval. Wanneer de 

zorg intensiever wordt neemt de tijd voor het onderhouden 

van sociale contacten af, waardoor gevoelens van eenzaam-

heid kunnen toenemen. Ook kunnen gevoelens van eenzaam-

heid optreden door onbegrip van buitenaf, of juist doordat alle 

aandacht naar de hulpbehoevende uit gaat. 

Stap 2: Maak eenzaamheid in de familie bespreekbaar 

Ook wanneer de zorg gedeeld wordt binnen de familie, 

bijvoorbeeld in de zorg voor ouders, kan eenzaamheid 

voorkomen. Vaak is hier geen sprake van kwade opzet, maar 
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lijken vaste patronen in de familie te bepalen wie wat doet. 

En, niet onbelangrijk, wie de beslissingen nemen. Het gaat 

dan om specifieke elementen binnen eenzaamheid: wordt 

je gezien en heb je het idee van betekenis te zijn? Juist bij 

het verlenen van zorg worden immers beslissingen genomen 

op basis van veronderstellingen over wat het beste is voor 

de hulpbehoevende. Wanneer de meningen daarover uiteen 

liggen kan dat gemakkelijk leiden tot conflicten of gevoelens 

van eenzaamheid. Meer specifiek is aandacht voor jonge 

mantelzorgers wenselijk, vaak worden zij over het hoofd 

gezien of gaat juist alle aandacht naar de zieke ouder.

Stap 3: Doorbreek vooroordelen en onwetendheid 

Een op de acht mantelzorgers combineert mantelzorg met 

werk. Deze combinatie leidt lang niet altijd tot problemen. 

Sterker nog: voor sommige mantelzorgers is het een aange-

name afwisseling. Zeker wanneer we spreken over eenzaam-

heid, lijkt werk een prima remedie: als je werkt ben je toch 

onder de mensen? Het is echter van belang om te kunnen 

rekenen op begrip van de omgeving. Zeker wanneer er speci-

fieke afspraken zijn gemaakt met de werkgever.

“Ik ben op een gegeven moment 18 uur per week gaan 

werken. Iedereen weet dus waarom. Na een paar weken 

komen er van die opmerkingen: ‘je gaat al lekker weg 

hé?’. Als je binnenkomt, om half 10: ‘Goedemiddag!’. 

Groot deel van de mensen die denkt dat ik 18 uur ben 

gaan werken, maar dat ik 36 uur krijg uitbetaald. Die 

vragen uit welke potje dat komt. Dan hebben zij het druk 

en ik mag eerder weg.” 

Uit: Isarin, J. (2005). Mantelzorg in een ontmantelde privé 

sfeer. Budel, Damon.

Stap 4: Maak onzichtbare situaties zichtbaar en door-

breek taboes

In sommige zorgsituaties speelt ‘onzichtbaarheid’ een belang-

rijke rol, zeker bij mantelzorg voor geestelijke gezondheids-

zorg (ggz) cliënten. Zo is een psychiatrische stoornis niet altijd 

zichtbaar voor de buitenwereld, wat er toe kan leiden dat ook 

de zorgsituatie ‘onzichtbaar’ blijft. Ook kunnen mantelzor-

gers het gevoel hebben medeverantwoordelijk te zijn voor de 

situatie, waardoor een taboesfeer kan ontstaan. Ook onder 

allochtone mantelzorgers kan eenzaamheid juist voorkomen 

door zowel schaamte, ontkenning als taboes over zorgen.

Wat kunnen gemeenten doen?
In sommige gevallen is een blik van (h)erkenning of een goed 

gesprek al voldoende om gevoelens van eenzaamheid te 

doorbreken en de mantelzorgers te ondersteunen. Gemeen-

ten kunnen ervoor zorgen dat mantelzorgers op één punt 

terecht kunnen met hun vragen en ondersteuningsbehoef-

ten, waar oog is voor de signalering van gevoelens van een-

zaamheid. Een duidelijke sociale kaart op basis waarvan kan 

worden doorverwezen wanneer eenzaamheid gesignaleerd 

wordt is daarbij behulpzaam. Daarin is expliciet aandacht 

voor criteria over wanneer er wel of niet ingegrepen moet 

worden. Respijtzorg kan een uitkomst zijn die mantelzorgers 

de ruimte biedt om op sociaal vlak activiteiten te ontplooien. 

Het mantelzorgsteunpunt en andere welzijnsinstellingen 

kunnen ook gebruik maken van methoden die in de data-

bank Effectieve sociale interventies zijn opgenomen. Kijk 

op www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies onder de 

thema’s ‘mantelzorgondersteuning’ en ‘eenzaamheid’. 

Ons aanbod
U kunt meer lezen over eenzaamheid onder mantelzorgers 

in het essay Uit het oog (Kruijswijk, W., 2011) van het 

Expertisecentrum Mantelzorg. Gratis verkrijgbaar zolang 

de voorraad strekt en te downloaden van de site www.

expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast kunt u voor 

vragen contact opnemen met Wilco Kruijswijk (w.kruijswijk@

movisie.nl, 030 789 20 87, Jan Willem van de Maat 

(j.vandemaat@movisie.nl, 030 789 22 32), Jolanda Elferink 

(j.elferink@movisie.nl, 030 789 20 63).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




