
Handreiking eenzaamheid



Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf 

over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Mensen kunnen dan in een 

neerwaartse spiraal terecht komen, waarin zij zich langzaam terug trekken, 

negatiever gaan denken en de eigenwaarde daalt. Dat kan leiden tot stress en 

serieuze gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaap-

stoornissen en hart- en vaatziekten. Gemeenten, sociale professionals en 

inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen en verminderen van een-

zaamheid. In deze handreiking leest u over oorzaken van eenzaamheid en de 

aanpak gericht op het voorkomen ervan. Ook delen we 6 relevante vragen voor 

adviesraden en gemeenten.  

Vormen van eenzaamheid
Eenzaamheid is een negatief gevoel dat ontstaat als mensen betekenisvol 

contact met anderen missen. Mensen hebben de behoefte om zich verbonden 

te voelen met betekenisvolle anderen. Mensen die ze kunnen vertrouwen, die 

hen een doel in het leven geven en met wie zij samen kunnen werken om te 

overleven en zichzelf te ontplooien1 . 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen emotionele eenzaam-

heid en sociale eenzaamheid2:

•  Emotionele eenzaamheid ontstaat door een sterk gemis van een intieme 

relatie, een emotioneel hechte band met een partner, familielid of een harts-

vriend(in) en kan bijvoorbeeld ontstaan na een scheiding.

•  Sociale eenzaamheid is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle rela-

ties met een bredere groep van mensen om je heen, zoals kennissen, colle-

ga’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling of mensen om 

samen wat leuks mee te doen.  ?
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Eenzaamheid ook onder kinderen en jongeren 
Hoewel het percentage van mensen dat zich eenzaam 

voelt geleidelijk toeneemt met het ouder worden, komt 

eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen voor. Ook 

kinderen en jongeren voelen zich eenzaam.

Oorzaken van eenzaamheid  
De oorzaken van eenzaamheid zijn in te delen in drie 

categorieën:

•  individuele oorzaken (bijvoorbeeld beperkte sociale 

vaardigheden of gezondheidsproblemen)

•  veranderingen in het sociale netwerk (denk bijvoor-

beeld aan levensgebeurtenissen zoals ontslag of 

scheiding)

•  maatschappelijke oorzaken (bijvoorbeeld negatieve 

beeldvorming over migrantengroepen, bezuinigingen 

op maatschappelijke ondersteuning, beperkingen in 

sociaal contact door de uitbraak van een virus)

Er zijn ook een aantal risicofactoren bekend die het 

risico om te vereenzamen verhogen.  Deze risicofacto-

ren komen deels overeen met de genoemde oorzaken. 

Zie voor meer informatie hierover het Wat werkt dos-

sier (pag 18).

Aanpak gericht op voorkomen van eenzaamheid levert 
mogelijk meer op dan verminderen van eenzaamheid 
Eenzaamheidsexperts verwachten dat er met een aan-

pak gericht op het voorkomen van eenzaamheid meer 

winst is te behalen dan met een aanpak gericht op het 

verminderen van eenzaamheid. Een duurzame, preven-

tieve aanpak van eenzaamheid moet op drie niveaus 

worden ingestoken: 

·	 Inzetten op beschermende factoren bij mensen zon-

der bekende risicofactoren of eenzaamheidsgevoe-

lens om te voorkomen dat zij risicofactoren ontwik-

kelen. Bijvoorbeeld de sociaal emotionele 

vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren 

met een weerbaarheidstraining. 

·	 Ondersteunen van mensen met risicofactoren voor 

het krijgen van eenzaamheidsgevoelens om te voor-

komen dat zij zich langdurig eenzaam voelen. Bijvoor-

beeld het bezoeken van mensen die hun partner heb-

ben verloren.  

·	 Inzetten op het voorkomen van verergering van de 

problematiek bij mensen met eenzaamheidsgevoe-

lens. Hierbij is het cruciaal om eenzaamheid in een zo 

vroeg mogelijk stadium te signaleren en bespreken. 

Bijvoorbeeld door mensen te koppelen aan een ma-

tje die hen helpt meer grip te krijgen op het eigen 

leven. 

Wat zijn actuele ontwikkelingen en vraagstukken?
Het thema eenzaamheid heeft de laatste jaren steeds 

meer aandacht gekregen in de samenleving. Dat is nog 

eens versterkt door de uitbraak van het coronavirus.  

Hier volgen een aantal tips om specifiek aandacht te 

besteden aan de problematiek van eenzaamheid:

•  Het landelijke actieprogramma Een tegen 

Eenzaamheid ondersteunt de beweging om meer 

specifieke aandacht te besteden. Gemeenten 

kunnen vanuit dit programma onder andere 

kosteloos een adviseur krijgen die hen helpt bij het 

opzetten van een doordachte lokale aanpak van 

eenzaamheid. 

•  Bij het opzetten van een lokale aanpak van 

eenzaamheid spelen een aantal vraagstukken waar 

de meeste gemeenten tegenaan lopen. Allereerst is 

het  goed toerusten van mensen zodat zij 

eenzaamheid kunnen signaleren en bespreken een 

belangrijke randvoorwaarde bij elke aanpak van 

eenzaamheid. Bijv. is er lokaal aandacht voor 

deskundigheidsbevordering? Er zijn verschillende 

trainingen beschikbaar, zoals ‘In gesprek over 

eenzaamheid’. 

•   Een ander vraagstuk is hoe het signaleren van 

mensen die vereenzamen is geregeld. Als een 

praktijkondersteuner van een huisarts, een 

wijkverpleegkundige, een vrijwilliger, een kapper of 

een bewoner iemand in beeld krijgt die mogelijk 
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  1 Cacioppo, & Patrick, 2008.   2 Weiss, 1973. Van Tilburg en De Jong-Gierveld (2007, p.14)

Leeftijdscategorie Eenzaam (Zeer) ernstig eenzaam

19-34 38,7 8,9

35-49 40,8 10,4

50-64 44,7 10,9

65-74 43,9 8,4

75-84 52,5 10,3

85+ 62,7 14,8

Eenzaamheid is gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en 

Kamphuis (1985), die bestaat uit elf korte stellingen. Bron: GGD-gegevens uit 

Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2016.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/gesprek-over-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/artikel/gesprek-over-eenzaamheid
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vereenzaamt, is dan duidelijk waar signaleerders 

met hun signalen terecht kunnen? En is vervolgens 

de opvolging en terugkoppeling ook geregeld? Kijk 

voor tips in de Toolkit van het actieprogramma en 

lees meer over het signaleren van inwoners die 

vereenzamen.

Ten slotte is het van belang dat een lokale aanpak van 

eenzaamheid een heldere focus heeft. De gemeente 

Eindhoven heeft bijvoorbeeld besloten zich op het 

doorbreken van het taboe op eenzaamheid te richten. 

De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een 

netwerkaanpak die zich richt op het bevorderen van 

gemeenschapszin. Andere gemeenten hebben 

besloten zich op een aantal specifieke risicogroepen 

te richten, zoals oudere migranten of alleenstaande 

ouders. Zonder focus is er een risico dat een aanpak 

van eenzaamheid verzandt in oplopen en goede 

bedoelingen, zonder dat eenzaamheid effectiever 

wordt aangepakt. 

Relevante vragen voor Adviesraden en gemeenten
•  Wat is de visie van de gemeente m.b.t. 

eenzaamheid? Welke rol speelt preventie daarin en 

wat is de focus?

•  Is er oog voor integraal werken vanwege de 

verwevenheid met andere sociale problematiek als 

armoede, intensieve mantelzorg, werkloosheid en 

psychische kwetsbaarheid? 

•  Is er een specifieke lokale aanpak tegen eenzaamheid? 

Wordt  daarbij. ondersteuning ingeschakeld via het 

landelijke actieprogramma Een tegen eenzaamheid?

•  Is er lokaal deskundigheidsbevordering beschikbaar? 

En is daar budget voor? 

•  Waar kunnen bewoners en professionals terecht met 

signalen over mensen die vereenzamen? En hoe is de 

opvolging en terugkoppeling geregeld? 

•   Worden signalen van inwoners en uitvoerders 

meegenomen in de ontwikkeling van beleid en 

richtlijnen?

Waar kan ik meer informatie vinden?
Movisie: Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

Movisie: In gesprek over eenzaamheid  

Movisie: Publicatie Preventie van eenzaamheid

Movisie: ‘Spelen met gedachten’

Landelijke actieprogramma: Een tegen eenzaamheid

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/signaleren/
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-kun-je-professional-contact-komen-wijkbewoners-die-vereenzamen
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-kun-je-professional-contact-komen-wijkbewoners-die-vereenzamen
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/artikel/gesprek-over-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/preventie-van-eenzaamheid.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/spelen-gedachten
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/


Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi)  
in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer).  
Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein


