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Waarom mensen hun eigen eenzaamheid niet bespreekbaar 

maken

‘Nee, geeft 

gevoel van 

schaamte 

en falen’
‘Nee, 

klinkt 

zwaar.’

‘Ik vertel het niet 

omdat ik niet het 

idee heb dat 

mensen daar iets 

mee kunnen.’

‘Omdat het geen makkelijk 

onderwerp is, kies ik bewust 

de mensen uit met wie ik 

praat. Mijn partner weet het 

wel maar vrienden/familie 

staan soms nog te ver van 

mij af.’

‘Bijna altijd weten mensen 

dan niet hoe ze moeten 

reageren: soms laten ze 

de opmerking voorbij gaan 

alsof ze het niet gehoord 

hebben of wordt het 

gespreksonderwerp 

veranderd.’

‘Maakt me down 

omdat ik het niet 

zo goed uit kan 

leggen.’



Wat is eenzaamheid? 

“Het subjectief ervaren van een onplezierig of 

ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 

bepaalde relaties” (De Jong Gierveld)

→ Minder contacten dan gewenst

en/of

→ Kwaliteit van relaties sluit niet aan bij de wensen



Vormen van eenzaamheid

- Emotionele eenzaamheid
Missen van een hechte, intieme band 

met een of meerdere personen.

Er is een emotionele behoefte.

- Sociale eenzaamheid
Minder contact hebben met mensen dan je wenst. Het 

sociale netwerk schiet te kort. Er is een sociale behoefte.

- Existentiële eenzaamheid
Het gaat meer over zingeving dan over je sociale 

contacten. Een verloren en zwervend gevoel. Geen eigen 

plek of rol in het leven. Gevoel van zinloosheid.



Eenzaamheid als proces: vereenzamen

Eenzaamheid als neerwaartse spiraal 

(vereenzamen): 

• negatieve ervaring van eenzaamheid

• terugtrekken (zelfbescherming, afwijzing 

voorkomen)

• op zichzelf gericht raken

• negatieve denkpatronen: interpretaties en 

verwachtingen 

• dalen zelfvertrouwen en eigenwaarde 

• verder terugtrekken 

• verhoogd stressniveau

Fysieke klachten: o.a. hoge bloeddruk, 

slaapproblemen en verminderde afweer.

Psychische klachten: o.a depressie, cognitieve 

achteruitgang, (alcohol)verslaving



Oorzaken of risico’s eenzaamheid

De oorzaken van of risico’s op eenzaamheid zijn in te delen in drie 

categorieën:

• Individuele oorzaken 

Bijvoorbeeld: gebrekkige sociale vaardigheden, 

verlegenheid, introversie, gezondheidsproblemen, negatieve 

denkpatronen, weinig eigen regie en geldgebrek.

• Veranderingen in het sociale netwerk 

Levensgebeurtenissen zoals: ontslag, verhuizing, intensieve 

mantelzorg moeten verlenen, verlies of scheiding

• Maatschappelijke oorzaken 

Zoals: individualisering, uitbraak virus, beleid gericht op 

langer thuis wonen, negatieve beeldvorming over ouderen 

en mensen met een psychische kwetsbaarheid of 

verstandelijke beperking



Mogelijke signalen van eenzaamheid

• Geen bezoek

• Verwaarlozing van omgeving

• Als de ander het zelf aangeeft

• Lichamelijke of psychische

kenmerken: lusteloosheid, 

slapeloosheid, depressiviteit, 

gespannen lichaamshouding

• Klagen, klampen of kluizenaar



Routekaart In gesprek over eenzaamheid



Welke herken je, raakt of triggert je? Kies er een uit.



Helpende gedachten



Waarom contact maken over eenzaamheid?

Professor Brené Brown: ‘We kunnen alleen een 

oprechte empathische verbinding maken als we 

dapper genoeg zijn om in verbinding te zijn met 

onze eigen kwetsbaarheid.’

https://youtu.be/1Evwgu369Jw


Basishouding van mens tot mens

• Oprechte interesse en aandacht

• Vanuit je hart

• Zonder oordeel

• Zie de mens achter het gedrag



Vaardigheden bij een goed gesprek

• Luisteren

• Stilte en traagheid

• Open en gesloten vragen

• Reflecties

• Laat OMA thuis 

Oordeel, Mening, Advies



Waarom contact maken over eenzaamheid?

https://youtu.be/1Evwgu369Jw


Meer weten?

Handboeken en routekaart In gesprek 

over eenzaamheid vind je op 

www.movisie.nl/eenzaamheid

http://www.movisie.nl/eenzaamheid


Movisie

Voor een positieve verandering

Ervaren eenzaamheid 

door 

mensen met aanhoudende 

psychische problematiek

Enkele cijfers



Aanleiding - doel

• Bijdrage aan leerbijeenkomst

• Cijfers eenzaamheid als achtergrond, ‘voeding’

• … mensen in een psychisch kwetsbare positie

• Neem mee: 

eenzaamheid verdient extra aandacht en verkennen van 

oplossingsrichtingen, want ervaren eenzaamheid komt in sterke 

mate voor bij mensen die in een psychische situatie verkeren, 

sterker en vaker dan bij andere burgers.



Bron voor de cijfers: panel Psychisch Gezien

• Gefocust op mensen met aanhoudende psychische problemen

• Landelijke (ggz)beleid: 

• zorg meer op maat en dichterbij de wijk, 

• meer aansluitend bij wat mensen beweegt dan opleggend

• meer mensen die meedoen, zich verbonden voelen 

• Panel Psychisch Gezien van (o.a.) het Trimbos volgt o.a. dat beleid

• Gestart in 2010 en vanaf 2015 met ongeveer 2000 leden

• Jaarlijks vragenlijsten over wonen, werken en leven. 

• Leidend: mensen in beeld brengen, mensen stem geven

www.psychischgezien.nl

http://www.psychischgezien.nl/


Kenmerken panelleden*

plm. 2/3 vrouw; leeftijd +/- 50

95% psychische aandoening > 2 yrs

92% beperkingen o.h.g.v. werk, wonen, contacten

75% ondersteuning of behandeling ggz (breed genomen)

68% actuele psychische klachten (MHI-5)

27% voelt zich gestigmatiseerd

* t.t.v. start landelijke monitor ambulantisering in 2015



Jaarlijks o.a. ‘meten’ van eenzaamheid

• Vragenlijst van De Jong-Gierveld & Van Tilburg

• 11 uitspraken, bijvoorbeeld

• “wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij vrienden

terecht”

• “Er zijn voldoende mensen met wie ik me verbonden voel”.

• … etc

• Mix van sociale – emotionele eenzaamheid

Ja! Nee Nee!Ja
Min of 

meer



Percentage mensen dat zich (heel) erg eenzaam voelt
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Veranderingen in ervaren (heel) sterke eenzaamheid?
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Ondersteuningsbehoefte

Psychische gezondheid 79%

Sociale contacten 71%

Lichamelijke gezondheid 70%

Krijgen juiste hulpverlening 66%

Zingeving & perspectief 55%



*Stage Malou Friedhoff

Zelfvertrouwen; gevoel van eigenwaarde

Contact met familie en vrienden

Informele steun

Match met professionele steun

Actief bezig zijn (buitenshuis / met anderen)

Ervaren discriminatie

…. los van leeftijd, psychische gezondheid, en leefsituatie

Verdiepende analyse: met welke factoren hangt 

ervaren eenzaamheid samen*



Movisie

Voor een positieve verandering

Dank voor uw aandacht!

h.michon@movisie.nl


