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Eenzaamheid
• Is “normaal”: 1 op de 3 voelt zich matig 

eenzaam; verdwijnt als je weer beter in je 
vel zit.

• Eenzaamheid wordt een probleem als je 
het langdurig of intensief voelt (10%).

• Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar 
komt meer voor onder de alleroudsten.

• Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. 
Je mist een hechte emotionele band met 
anderen. Of je hebt minder (goed) contact 
met andere mensen dan je wenst.



Definitie 
Prof De Jong Gierveld: 
“ Eenzaamheid is het subjectief ervaren van 

een onplezierig of ontoelaatbaar gemis 
aan (kwaliteit van) bepaalde sociale 
relaties. Het kan zijn dat het aantal 
contacten dat men heeft met andere 
mensen geringer is dan men wenst .    
Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de 
gerealiseerde relaties achterblijft bij de 
wensen”.

(www.eenzaamheid.nl)

http://www.eenzaamheid.nl/


Soorten eenzaamheid
• Emotionele behoefte:
Gemis van een hechte, intieme band met 
één of meerdere personen; vaak een 
levenspartner. Vaker bij vrouwen.
• Sociale behoefte: 
Minder contact met andere mensen dan 
men wenst; vaak vrienden, kennissen, 
collega’s. Vaker bij mannen.
• Existentiële eenzaamheid: 
gevoel van zinloosheid, verloren gevoel, 
geen plek of rol in het leven kennen 



Gevolgen eenzaamheid 

Gevaar bestaat dat er een negatieve spiraal 
ontstaat doordat je minder goed voor 
jezelf zorgt en jezelf terugtrekt.

Net als stress een negatieve invloed op 
immuunsysteem > sneller vatbaar voor 
infecties.

Kan leiden tot depressie en verhoogd risico 
op hart- en vaatziekten, dementie en 
overlijden.



Eenzaamheid kan een oorzaak zijn van 
ongezond gedrag: weinig bewegen, 
minder gezond eten en meer gebruik van 
verslavende middelen.

Sociale relaties zijn een belangrijke 
‘hulpbron’  in het dagelijks leven ; ze 
dragen bij aan het gevoel van een zinvol 
leven.



Wat kun je doen aan eenzaamheid?

Even onder de mensen zijn lost echter het 
probleem niet op.

Je moet er zelf mee aan de slag. Hulp van 
de omgeving kan wel ondersteunen.

Bewust worden van hoe je je voelt en wat je 
zou willen. Kleine stapjes zetten.

Er zijn mensen beschikbaar voor een 
luisterend oor en activiteiten of 
ontmoetingsplekken.



Een ander helpen
De helft van de Nederlanders denkt zelf 

actief iets bij te dragen aan het 
terugdringen van eenzaamheid; zoals 
een praatje maken of mensen bezoeken. 
Vooral binnen de eigen familie- en 
vriendenkring.

Van buitenaf is eenzaamheid niet te zien!
Vrijwel iedereen vindt aandacht fijn. Zorg 

wel voor gelijkwaardig contact: contact 
dat je allebei prettig vindt.



Tips
• Nodig buurtgenoten uit voor een kopje 

koffie of ga op ziekenbezoek.
• Help bij een klein klusje in huis en maak 

een praatje.
• Grijp extreme weeromstandigheden aan 

om te vragen hoe het ermee staat.
• Vraag zelf om hulp of tips, bv voor de tuin, 

post.
• Nodig iemand uit voor eetgroep of clubje.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!



Doorverwijzen
• Hulplijn Sensoor: 0900-0767 (anoniem, 24 /7).
• www.hetluisterendoog.nl (chat, 14-23 uur).
• De Zilverlijn: bellijn van Ouderenfonds, je wordt 

regelmatig gebeld door vrijwilliger.
• Praten over verlies (chat, 16-22 uur).
• Mezzo Mantelzorglijn (werkdagen 9-16 uur), 0900-

2020496
• Kindertelefoon, patiënten-hulplijnen, Korrelatie,… 
• Zonnebloem, Rode Kruis, KBO,  Senioren-

ondersteuning of Segeon(betaalde diensten),..

http://www.hetluisterendoog.nl/


WIJ stratum

• inloop ‘t Huuske (Burghplan), Infowinkel 
Kruidenbuurt, De Jaguar (Tivoli), 
Wilgenhof (Binnen ring)

• stratum@wijeindhoven.nl

• 040-2388998

Zij kijken altijd naar wat iemand zelf kan of 
wie daarbij kan helpen

mailto:stratum@wijeindhoven.nl


Vragen?

Ervaring Werkgroep Mantelzorgondersteuning



Wat leren we van twee jaar onderzoek 
naar zorgsamenbuurten?

ReflexieLab: Fontys Hogeschool Sociale Studies & 
KilimanjaroWonen
Jitske van der Sanden
6 november 2018



Onderzoeksopzet
• Twee thema’s: vraagverlegenheid en samenspel 

overheid-professional-burger
• Kwalitatief onderzoek:

Onderzoeksmateriaal Aantal
Interviews met initiatiefnemers 11
Interviews met sleutelfiguren (gemeente, sociale professionals, landelijke
platforms, kenniscentra)

10

Interviews met burgers 7
Observaties van bijeenkomsten 6
Totaal 36



“En toen mijn man vorig jaar heel erg ziek werd, toen stonden 
daar binnen de kortste keren onze achterburen, onze buren, 
onze overburen, met schalen vol met eten. Onvoorstelbaar 
wat voor liefde wij van die hele wijk gehad hebben. … Mijn 
kinderen zijn er heel gelukkig om, die wonen niet naast de 
deur maar die hoeven nu niet zo vaak te komen. Mijn man zei 
echt toen hij stierf van “ik ga gerust want jij hebt zo veel 
vriendinnen en mensen om je heen”. Het heeft me heel veel 
goed gedaan. … Wat heerlijk om in zo’n wijk te wonen.”

Een 84 jarige bewoonsters van een 
zorgsamenbuurt vertelt……..



Lessen uit eerder onderzoek
• Buren gericht op prettig wonen, elkaar geen overlast bezorgen
• Buren willen wel iets doen voor elkaar, maar:

• Het liefst praktische, woongerelateerde dingen
• Liever niet structureel
• Zolang er nog geen professionele hulp is
• Op basis van wederkerigheid
• Vraagverlegenheid en acceptatieschroom
• Schaamte voor afhankelijkheid
• Linders (2010), Grootegoed (2013), Bredewold (2014)

• Sociale ongelijkheid (Uitermark, 2012)
• Vraagt om flexibiliteit van overheid (Tonkens & Verhoeven, 2011)



Vraagverlegenheid
Waarom nemen mensen niet deel aan de 
zorgsamenbuurt? (BELEVINGEN)
1. Mensen hebben zelf al een netwerk
2. Mensen maken persoonlijke keuzes
3. Drang om onafhankelijk te zijn
4. Taalgebruik roept kwetsbaarheid op
5. Men ervaart de zorgsamenbuurt als bemoeizuchtig
6. De zorgsamenbuurt sluit onbedoeld ook mensen 

buiten



Voorbeeld #3 kwetsbaarheid
[ik doe niet mee] omdat ik nog zo mobiel ben he, ik 
tennis nog, ik jog in het bos nog, en ja ik heb nog 
heel veel contacten dus ik ben niet zo afhankelijk 
nog. Ik ben nog vitaal van lijf en leden gelukkig dus 
ja ik ben absoluut niet eenzaam [en hoef dus niet 
deel te nemen]. (Burger, vrouw, 70 jaar) 



Voorbeeld #4 Bemoeizuchtig
Er wordt zoveel gepubliceerd, folders rondgedeeld, er 
wordt zoveel zorg aangeboden, dat ik vaak het gevoel 
heb dat het je gewoon wordt opgedrongen. Iedereen 
zeurt van ‘kan ik niet wat voor je doen’. En ja, dat wordt 
wel eens een beetje vervelend. …. dat zijn dingen 
waardoor je je zelfstandigheid zou verliezen als je daar 
alleen al mee aan de gang gaat. …. als ik wat nodig 
heb, kan ik dat zelf wel vinden. (Burger, man, 90 jaar) 



Voorbeeld #5 Uitsluiting
Er zijn altijd nog mensen die zeggen daar heb ik geen 
behoefte aan, dat is niet voor onze mensen. Want dit is wel 
een HBO wijk hè. En door de andere wijk aan de overkant 
worden we wel kakkers genoemd. …. Zij wilden namelijk ook 
met ons samen doen en dat is niet gelukt want dan wordt het 
ook te groot … Maar zij hebben ook andere behoeftes. Wij 
hebben een bibliotheek met hele goeie boeken, met echte 
literatuur. Aan de overkant, niemand kijkt op die mensen neer, 
maar die lezen gewoon een ander soort boeken. (Burger, 
vrouw, 84 jaar) 

Sociale identiteitstheorie: ingroup, outgroup, gelijkgestemden



Hoe kunnen we hier mee omgaan?
Strategieën van initiatiefnemers en actieve burgers 
van zorgsamenbuurten:
1. Ontmoeten
2. Erop af
3. Vriendelijk opdringen maar regie bij ander laten



Verborgen meerwaarde van zorgzame 
buurt
“Een mevrouw van 86, en die zei van “ik vind het zo 
fijn want ik lees alles. Ik zit vooral in mijn huis en ik 
ben slecht ter been. En ik lees jullie berichten. Ik 
volg het en ik vind het fijn dat ik gewoon in de buurt 
denk van oh die doet dat…” En die willen gewoon 
alleen maar weten van kan ik ergens naar toe als 
het nodig is.” (PD7)



Aanbevelingen
1. Accepteren dat er altijd mensen zullen zijn die niet 

meedoen
2. Bescheidenheid in doelen en verwachtingen
3. Vriendelijk opdringen en rollen omdraaien
4. Taalgebruik aanpassen
5. Actievere rol overheid en professional, zonder 

onnodige bemoeienis



Vragen?



Om over na te praten:

• Wat herken je of juist niet?
• Wat mis je of zou je toe willen voegen?
• Welke ideeën heb je gekregen om morgen 

mee aan de slag te gaan?


