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Programma

• Wat is eenzaamheid en vereenzamen?

• Wat weten we uit onderzoek over wat werkt?

• Hoe kan deze kennis de praktijk bereiken? 

• Rekening houden met het ‘doenvermogen’ van mensen.

• Bespreken: waar lopen jullie tegenaan bij de aanpak 

van eenzaamheid? 



Wat is eenzaamheid? 

‘Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar 

gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.’ 
(Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2007).

- Emotionele eenzaamheid (intieme en emotioneel hechte 

contacten. Begrepen worden, emotionele steun en van 

betekenis zijn)

- Sociale eenzaamheid (alledaagse contacten: werk, buurt, 

sport. Erbij horen)

- Existentiële eenzaamheid (‘ervaring van fundamentele 

gescheidenheid van mensen’). Concept uit de filosofie.

‘Gemis aan betekenisvolle sociale relaties’



Eenzaamheid als proces: vereenzamen

Eenzaamheid als neerwaartse spiraal 

(vereenzamen): 

• negatieve ervaring van eenzaamheid

• terugtrekken (meer op zelfbehoud gericht)

• negatieve denkpatronen: interpretaties en 

verwachtingen 

• dalen zelfvertrouwen 

• verder terugtrekken 

• verhoogd stressniveau

Fysieke klachten: o.a. hoge bloeddruk, 

slaapproblemen en verminderde afweer.

Psychische klachten: o.a depressie, cognitieve 

achteruitgang, (alcohol)verslaving



Oorzaken

De oorzaken van eenzaamheid zijn in te delen in drie categorieën:

• Individuele oorzaken (bijvoorbeeld: gebrekkige sociale 

vaardigheden, gezondheidsproblemen, negatieve denkpatronen, 

weinig eigen regie, verlegenheid)

• Veranderingen in het sociale netwerk (levensgebeurtenissen 

zoals ontslag, verhuizing of scheiding)

• Maatschappelijke oorzaken (zoals individualisering, negatieve 

beeldvorming over ouderen en mensen met een psychische 

kwetsbaarheid of verstandelijke beperking).



Wat werkt? In de eerste plaats: maatwerk

Randvoorwaarde voor effectieve ondersteuning is 

‘maatwerk’

Aanpak afstemmen op problematiek en behoeften inwoner/ 

doelgroep:

• Welke sociale problematiek speelt er? Wat zijn daarvan 

de oorzaken? 

• Welke behoeften, interesses en mogelijkheden heeft de 

inwoner/ doelgroep?



Literatuuronderzoek: Wat werkt volgens onderzoek?

Het verminderen van negatieve 

interpretaties en verwachtingen van 

sociale situaties. 

‘Ik ga niet naar dat feestje, niemand wil 

met me praten’  

‘Ik heb niets te vertellen’

m.b.v. sociaal cognitieve training



Literatuuronderzoek: Wat werkt volgens onderzoek?

• Actieve bijdrage van doelgroep bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van activiteiten.

• Groepsaanpakken: 

• Meeste effect als ook aan sociale vaardigheden 

wordt gewerkt (bijv. initiatief leren nemen). 

• Langdurige interventies (vijf maanden of langer).

• Activiteiten gericht op het vergroten van de 

eigenwaarde en de persoonlijke controle bevorderen 

effect op lange termijn.

• Preventie: investeren in een divers samengesteld 

netwerk



Verschillende vormen van ondersteuning bij 

vereenzamen

Geen ‘snelle oplossing’ en geen ‘one size fits all’ maar 

mensen stapsgewijs helpen zich op een positieve manier te 

ontwikkelen. 

• Bieden van praktische ondersteuning

• Helpen verbeteren van sociale vaardigheden

• Bieden van een ontmoetingsmogelijkheid

• Faciliteren van persoonlijk en betekenisvol contact (o.a. 

lotgenotencontact, maatje)

• Helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol (o.a. werk, 

vrijwilligerswerk, club)

• Doorbreken negatief denk- en verwachtingenpatroon

• Helpen vinden van bezigheden en afleiding



Met welke kennis zou je morgen aan de slag willen?

In kleine groepjes (10 min):

• Wat werkt volgens jou het beste? 

• Met welke kennis zou jij aan de slag willen gaan?  



Hou je rekening met het ‘doenvermogen’? 

Gedragsverandering is lastig:

•      95% van ons gedrag is automatisch en onbewust 

(en daarbij laten we ons leiden door onze emoties)

•      Mensen moeten zichzelf overtuigen gedrag te 

veranderen (wat levert gedragsverandering mij op?)

•      Denken vanuit de doelgroep: wat vindt die 

belangrijk? (inspelen op emoties en motivaties)



Te weinig oog voor het ‘doenvermogen’ (WRR) 



Verschillende perspectieven voor beleid

Voorbeeldtekst

Voorbeeldtekst



Sociale gezondheid

Wat moet je kunnen? Preventie

Gezonde leefstijl

Regie

Actieve rol in het zorgproces

Informatie verzamelen en wegen Informatie over sociale gezondheid, het 

onderhouden van een sociaal netwerk 

en negatieve effecten van 

eenzaamheid verzamelen en wegen.

Kennis hebben over eenzaamheid en

de eigen klachten beschouwen in het 

licht van die kennis.

Situatie overzien, doelen stellen, plan 

maken

Eigen leefstijl kunnen beoordelen en

een plan maken om die te verbeteren

(met positieve uitkomst in de toekomst

voor ogen).

Persoonlijke situatie overzien, doelen

formuleren, samen met ondersteuner

plannen maken en inzien wat de 

uitvoering van deze plannen betekent

voor de sociale gezondheid later.

In actie komen, plan uitvoeren Van de bank komen, contacten

onderhouden, stoppen met 

terugtrekken en negatieve

denkpatronen doorbreken.

Zelf contact opnemen met 

ondersteuner en om ondersteuning

vragen.

Plan volhouden Verleidingen om terug te trekken

weerstaan, voldoende erop uitgaan, 

geloven dat je invloed hebt op je eigen 

sociale gezondheid

Aan de plannen vasthouden en deze

volhouden. Geloven dat je invloed hebt

op je eigen sociale gezondheid.

Omgaan met emoties Bij teleurstelling of tegenslag niet weer

terugtrekken of vluchten in ongezond

sociaal gedrag.

Accepteren dat de 

eenzaamheidsgevoelens er mogen zijn. 

Omgaan met deze gevoelens. 



Herken je de uitdaging van rekening houden met   

‘doenvermogen’?

In tweetallen bespreken (5 min):

• Herken je de uitdaging van rekening houden met het 

‘doenvermogen’. 

• Hoe komt dat in jouw praktijk/ advies tot uiting? 

• Loop je hier ook tegenaan bij de aanpak van 

eenzaamheid?

• Plenaire terugkoppeling



Hoe hou je echt rekening met de doelgroep?


