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 Publiekssamenvatting            De Gezondheidsatlas 

 In deze publiekssamenvatting presenteert de GGD de resultaten van een 

verdiepend onderzoek naar de risicofactoren van emotionele en sociale 

eenzaamheid onder volwassenen. Daarnaast is over dit onderzoek een 

Engelstalig wetenschappelijk artikel geschreven.  

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek en/of het artikel, kunt u 

mailen naar: epi@ggdkennemerland.nl  

In de Gezondheidsatlas van de GGD staan resultaten van alle 

onderzoeken die de GGD Kennemerland uitvoert. Zo zijn alle resultaten 

van de Gezondheidsmonitor 2016 hierin te vinden. Het onderzoek in 

deze samenvatting is een verdiepend onderzoek op de resultaten van de 

Gezondheidsmonitor 2016. De Gezondheidsatlas is te vinden via: 

www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. 
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Doel van het onderzoek 
Het doel is om te onderzoeken hoe veel emotionele eenzaamheid (het missen van een hechte of intieme relatie) 
en sociale eenzaamheid (het missen van een breder sociaal netwerk) vóórkomen onder volwassenen van 19-65 
jaar en wat de risicofactoren zijn, gespecificeerd voor drie leeftijdsgroepen.  
 
  
Wat zijn de resultaten?  

Hoe veel komen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid voor?  

Wanneer de totale leeftijdsgroep (19-65 jaar) wordt bekeken, blijkt dat 28% van de volwassenen in de regio 

Kennemerland emotioneel eenzaam is en 41% van de volwassenen sociaal eenzaam. Uit de cijfers per 

leeftijdsgroep van 5 jaar blijkt dat emotionele eenzaamheid bij hogere leeftijd licht afneemt. Sociale eenzaamheid 

laat een lichte toename zien wanneer de groep van deelnemers ouder is.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Wat zijn de risicofactoren van emotionele en sociale eenzaamheid op verschillende leeftijden? 

Uit de resultaten blijkt dat risicofactoren verschillen voor de twee typen van eenzaamheid en dat er verschillen te 

zien zijn voor de drie leeftijdsgroepen.  

Dit is terug te zien in tabel 1 en 2. Wanneer er een relatie is gevonden tussen de risicofactor en eenzaamheid, is 

dit aangegeven met een ‘+’ of een ‘-‘. Een ‘+’ geeft aan dat deze groep meer eenzaamheid (emotioneel dan wel 

sociaal) laat zien. Een ‘-‘ geeft aan dat deze groep minder eenzaamheid laat zien. Enkele voorbeelden worden 

toegelicht. 
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Figuur 1. Percentages van emotionele en sociale eenzaamheid, weergegeven per leeftijdsgroep van 5 jaar. 

Tabel 1. Sociaal-demografische factoren en hun relaties met emotionele en sociale eenzaamheid. 



Pagina 3 van 5 

 

 

In tabel 1 is af te lezen dat vrouwen in de leeftijdscategorie ’50-64 jaar’ meer emotionele 

eenzaamheid laten zien. Echter, voor alle leeftijdsgroepen geldt dat vrouwen minder sociale 

eenzaamheid laten zien dan mannen.  

 

Ongehuwden/mensen die alleen wonen laten in alle leeftijdsgroepen meer emotionele eenzaamheid 

zien (tabel 1). Dit verband is echter niet terug te zien voor sociale eenzaamheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevoel van “regie over het eigen leven” werd gevonden als een belangrijke risicofactor. 

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat mensen die meer regie voelen, minder emotionele 

eenzaamheid en minder sociale eenzaamheid laten zien.  

 

Het geven van mantelzorg laat een relatie zien voor de leeftijdsgroep van 35-49 

jaar. Er zijn echter tegengestelde effecten te zien. Mantelzorgers lieten minder 

emotionele eenzaamheid zien, maar meer sociale eenzaamheid.  

Wat is de belangrijkste conclusie en wat betekent dit voor de praktijk?  

Emotionele en sociale eenzaamheid komen voor onder alle leeftijden. Onderzoek naar eenzaamheid en 

interventies om eenzaamheid te voorkómen en/of verminderen, zijn dus ook onder volwassenen (19-65 jaar) 

belangrijk. De belangrijkste conclusie is dat emotionele eenzaamheid (deels) andere risicofactoren laat zien dan 

sociale eenzaamheid. Daarnaast laten 19-34 jarigen, 35-49 jarigen en 50-64 jarigen (deels) andere relaties met 

risicofactoren zien.  

 

De resultaten benadrukken dat eenzaamheid een aanpak ‘op maat’ vergt, waarbij naar de specifieke 

risicofactoren en behoeften van de doelgroep wordt gekeken en dat de aanpak hierop wordt gericht. Het type 

eenzaamheid en de leeftijd van de doelgroep zijn hierbij belangrijk.  

Emotionele en sociale eenzaamheid onder volwassenen (19-65 jaar) 

Tabel 2. Gezondheid gerelateerde factoren en gezondheidsgedragingen en hun relaties met emotionele en sociale eenzaamheid. 
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Wat was er al bekend? 

Eenzaamheid komt veel voor onder volwassenen van alle leeftijden (1,2). Eenzaamheid wordt omschreven als 

“een negatief gevoel van een gemis aan een intieme relatie/partner of een breder sociaal netwerk”(3). Het betreft 

dus een subjectieve ervaring. Eenzaamheid kent negatieve gevolgen, zowel voor het individu als voor de 

maatschappij (4-7). Zo hebben eenzame mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, depressie en een 

verminderde kwaliteit van leven. Zij zijn geneigd minder te participeren en omdat zij minder steun en support 

vanuit hun netwerk ontvangen, zijn zij eerder aangewezen op professionele zorg en ondersteuning. Dit leidt tot 

hogere kosten voor de gezondheidszorg(7,8).  

Er is aandacht voor eenzaamheid. Organisaties en instanties richten zich op eenzaamheid en hebben als doel 

om eenzaamheid terug te dringen. Het is bekend dat interventies meer effectief zijn wanneer deze zich richten op 

de specifieke risicofactoren en behoeften van de doelgroep (9,10).  

 

Er is voornamelijk onderzoek gedaan onder eenzaamheid bij ouderen. Als gevolg hiervan zijn de risicofactoren 

onder ouderen beter bekend. Aangezien eenzaamheid ook onder volwassenen (19-65 jaar) voorkomt, is het 

belangrijk om ook deze groep te onderzoeken.  

 

Over de risicofactoren van eenzaamheid weten we dat deze kunnen verschillen per type 

eenzaamheid (11). We onderscheiden de volgende twee typen: emotionele eenzaamheid, 

het missen van een hechte of intieme relatie, en sociale eenzaamheid, het missen van een 

breder sociaal netwerk (12).  

Daarnaast weten we dat risicofactoren kunnen verschillen per leeftijdsgroep (9,13). Het hangt 

van de leeftijd af wat iemand verwacht op het gebied van contacten en relaties, maar ook op 

andere gebieden. Er kan bijvoorbeeld ook meer sprake zijn van eenzaamheid wanneer 

iemand geen partner of geen baan heeft, terwijl hij/zij dat op de leeftijd wel had verwacht.  

Nog niet bekend was hoeveel emotionele en sociale eenzaamheid voorkomen onder volwassenen (19-65) en wat 

hun risicofactoren zijn op verschillende leeftijden. 

Hoe hebben we dit onderzoek uitgevoerd? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de resultaten van de Gezondheidsmonitor 

2016. De Gezondheidsmonitor wordt elke 4 jaar uitgevoerd door GGD Kennemerland om de gezondheidssituatie 

van de inwoners van de regio in kaart te brengen. Het huidige onderzoek betreft een verdiepend onderzoek op 

deze resultaten, uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Om eenzaamheid te ‘meten’, is er in de Gezondheidsmonitor gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst 

van de Jong-Gierveld (14). De vragenlijst bevat elf stellingen, waarvan er zes gaan over gevoelens van 

emotionele eenzaamheid en vijf over gevoelens van sociale eenzaamheid. Op elke stelling kan worden 

geantwoord met ‘ja’, ‘min of meer’ of ‘nee’.  

Wie zijn er onderzocht? 

In totaal zijn er 7885 deelnemers tussen de 19 en 65 jaar die de vragen over emotionele en/of sociale 

eenzaamheid hebben ingevuld in de Gezondheidsmonitor. De deelnemers bestonden uit 4491 vrouwen (57%) en 

3394 mannen (43%). De meerderheid van de deelnemers was autochtoon (84%) en 74% van de deelnemers 

was gehuwd of woonde samen met een partner. De deelnemers zijn opgedeeld in drie leeftijdsgroepen: 19-34 

jaar (1476 deelnemers), 35-49 jaar (2396 deelnemers) en 50-64 jaar (4013 deelnemers).  

 

Emotionele en sociale eenzaamheid onder volwassenen (19-65 jaar) 



Pagina 5 van 5 

 

 

 

 

Literatuurlijst   
1. Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-

context/huidige-situatie 

2. Rokach A. Perceived  Causes of Loneliness in Adulthood. Journal of Social Behavior 

and Society. 2000;15(1):67-84.  
3. De Jong-Gierveld J. Developing and testing a model of loneliness. Journal of 

Personality and Social Psychology. 1987;53:119-128. 

4. Leigh-Hunt N, Bagguley D, Bash K, Turner V, Turnbull S, Valtorta N, Caan W. An 

overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation 

and loneliness. Elsevier Public Health. 2017;152:157-171. 

5. Courtin E, Knapp M. Social isolation, loneliness and health in old age: a scoping 

review. Health and Social Care in the Community. 2015;25(3):799–812. 

6. Boss L, Kang D, Branson S. Loneliness and cognitive function in the older adult: a 

systematic review. International Psychogeriatrics. 2015;27(4):541-553.  

7. Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review 

of Consequences and Mechanisms. Annals of behavioral medicine : a publication of the 

Society of Behavioral Medicine. 2010;40(2):10.1007/s12160-010-9210-8.  

8. Van der Zwet R, Van de Maat JW. Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. 

Movisie, september 2016. https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Wat-

werkt-bij-eenzaamheid%20[MOV-10927840-1.2].pdf 

9. Lasgaard M, Friis K, Shevlin S. “Where are all the lonely people?” A population-

based study of high-risk groups accross life span. Social psychiatry and psychiatric 

epidemiology. 2016;51(10):1373-1384. 
10. Qualter P, Vanhalst J, Harris R, Roekel E van, Lodder G, Bangee M, Maes M, 

Verhagen M. Loneliness across the life span. Perspectives on Psychological Science. 

2015;10(20):250-264. 

11. Dahlberg L, McKee KJ. Correlates of social and emotional loneliness in older 

people: evidence from an English community study. Aging & Mental Health, 

2014;18(4):504-514.  
12. Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. 1973. 

Cambridge: MIT Press. 

13. Luhmann M, Hawkley LC. Age differences in loneliness from late adolescence to 

oldest old age. Developmental psychology. 2016;52(6):943-959. 

14. de Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The development of a Rasch-type 

loneliness scale. Applied Psychological Measurement, 9(3), 289-299. 

 
 

 

Colofon 

Uitgave: 

GGD Kennemerland 

Cluster Advies & Onderzoek 

September 2018.  

 

Contactpersonen: 

Amy Hofman, Regina Overberg 

epi@ggdkennemerland.nl 

 

Emotionele en sociale eenzaamheid onder volwassenen (19-65 jaar) 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Wat-werkt-bij-eenzaamheid%20%5bMOV-10927840-
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Wat-werkt-bij-eenzaamheid%20%5bMOV-10927840-
mailto:epi@ggdkennemerland.nl

