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E-TRAINING STOP EENZAAMHEID zelf

Hoe ontstaat 
eenzaamheid?
Module 2
In de vorige module is benoemd dat iedereen wel eens gevoelens 
van eenzaamheid ervaart. Maar hoe ontstaat het? En wanneer 
wordt het een probleem?  

Vaak ontstaat eenzaamheid door veranderingen in iemands leven, 
waardoor je personen of relaties verliest. Dat kan zijn door overlijden, 
maar ook dat het contact veranderd of wordt verbroken. Bijvoor-
beeld door  een verhuizing. Maar ook het veranderen van een baan, 
waardoor je de leuke contacten met collega’s mist kan een oorzaak 
zijn. Niet altijd is er een concrete verandering die de eenzaamheid 
veroorzaakt, soms bestaat de eenzaamheid al lang. 

We kijken eerst weer naar de bijbehorende gedeeltes in het werkboek 
en de opdrachten. Bij deze module hoort week 2 “Hoe ontstaat het?”  
Daarna een stuk theorie over oorzaken en risicofactoren en als laatste 
zijn er nog links naar nog meer informatie en uitdagingen om mee aan 
de slag te gaan.

Succes!

Verder lezen? Dit is de gebruikte literatuur:
✓	eenzaamheid.info/eenzaamheid/achtergrondartikelen/249-eenzaamheid-wat-is-het-probleem
✓	www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/82-wanneer-is-eenzaamheid-een-probleem
✓	www.nemokennislink.nl/publicaties/de-eenzame-nederlander/
✓	www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/84-oorzaken-van-eenzaamheid/
✓	www.komdedeuruit.nl/sites/wte/files/eenzaamheid-in-nederland-presentatie-carolien-van-den-brink-rivm-ledenvergadering-coalitie-erbij-2014-b_0.pdf
✓	www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen/
✓	www.pharos.nl/documents/doc/factsheet_eenzaamheid.pdf

Uitdagingen bij deze module:
● Spreek eens iemand aan die pas een verandering heeft meege-

maakt en vraag door op wat dit betekent voor zijn of haar so-
ciale contacten. Valt het woord eenzaamheid? Of blijven jullie 
daar beiden liever bij uit de buurt? Het woord is natuurlijk ook 
erg groot. Kun je andere manieren bedenken om wel te vragen 
naar wat dat op gevoelsniveau doet?

● In de vorige module vroegen we of je iemand wist waarmee 
je de opdrachten kunt oefenen? Kijk met de risicofactoren in 
je achterhoofd eens rond of je iemand kent die daar best wel 
eens mee te maken zou kunnen hebben. Vraag anders via HiP 
of NPV of er hulpvragers zijn die hier behoefte aan hebben. 
Probeer een eerste kennismaking te plannen. 

● Op de volgende site staan een vijf verhalen van mensen die 
eenzaamheid zijn. Welke oorzaken lees je? www.samentegen-
eenzaamheid.nl/over-ons/contact/dossiers-de-vele-gezichten-
van-eenzaamheid
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De opdrachten van deze week gaan over het in kaart brengen van de 
veranderingen van iemands leven en de weerstand die het oproept 
om daar mee om te gaan. Open vragen waarover je in gesprek kunt 
gaan. Hiervoor bestaat geen schemaatje of invuloefening. Het kan 
voor mensen best moeilijk zijn om hierover na te denken. Het vraagt 
ook reflectief vermogen, zeker de tweede opdracht. Neem daarom 
de tijd voor deze opdrachten. Geef ook ruimte aan verdriet

Opdracht 1
Welke verandering(en) in jouw leven hebben meegewerkt aan jouw 
gevoel van eenzaamheid?
De theorie in het werkboek geeft het al aan. Eenzaamheid ontstaat 
vaak door veranderingen. Er is iets wat de balans verstoord heeft. Wat 
er voor gezorgd heeft dat iemand zich eerst niet eenzaam voelde en 
nu wel. Vragen die je zou kunnen stellen om daarachter te komen zijn:
● Sinds wanneer voel je je eenzaam?
● Wat is er toen gebeurt waardoor dat is ontstaan?
● Hoe was het daarvoor? 
● Hoe zag het contact wat je had er uit? 
● Wat mis je het meest?
 Er zijn ook mensen die zich eigenlijk hun hele leven al eenzaam 

hebben gevoeld. Bij hen zou je kunnen vragen:
● Zijn er ook momenten geweest waarop dat minder was?
● Hoe kwam dat? 
● Wat is het verschil tussen meer of minder eenzaam voor jou?
● Wat zou je graag anders willen?
● Wat mis je nu op dit moment vooral?

Opdracht 2
Welke weerstand is er op dit 
moment in jouw leven die 
jou belemmert je leven op-
nieuw in balans te brengen? 
Hoe zou je deze weerstand 
kunnen doorbreken?

De tweede opdracht is nogal een confronterende vraag. De vraag 
een beetje inkleden is daarom belangrijk. Dat kan door samen 
eerst het begeleidende stukje tekst uit het werkboek te lezen. 
Daarin wordt uitgelegd dat het normaal is dat we houden van het 
oude. Helemaal als het oude goed was, dan willen we terug naar 
die situatie en niet iets nieuws. Je weet wat je had en niet wat je 
krijgt. Dat is moeilijk en zorgt voor een drempel. Voor sommige 
mensen is deze hoger dan voor anderen. 

Als het te lastig is om deze opdracht te bespreken zou je ook een 
of meer van de volgende vragen kunnen stellen:
● Wat mis je het meest?
● Wat zou je het liefste willen?
● Wat heb je zelf al geprobeerd om een nieuwe balans te krijgen?
● Wat houd je tegen om dat te proberen?
● Wat vind je moeilijk in het zoeken naar nieuwe contacten?
● Wat zou je helpen om het wel te proberen?
● Wanneer lukt het wel?
● Wat zou een allereerste stapje kunnen zijn?

Wat zegt het werkboek van week 2

Hoe 
ontstaat het? 
Doel: Ik weet welke veranderingen in mijn leven hebben   
 meegewerkt aan het ontstaan van mijn eenzaamheid.
Tijdsduur:  1 uur.

In de meeste gevallen ontstaat eenzaamheid door veranderingen in 
je leven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld aan de volgende dingen denken: 
Overlijden van een belangrijke persoon in je leven, een verhuizing van 
jezelf of een belangrijke persoon in je leven, verandering van baan, op 
jezelf gaan wonen, je kinderen zijn de deur uit gegaan, een scheiding, 
maar ook een huwelijk kan een oorzaak zijn. Kenmerkend is dat er 
iets verandert in je leven wat jou uit balans brengt. Oude patronen, 
die jou veiligheid gaven zijn ineens weg en er zijn nog geen nieuwe 
dingen voor terug gekomen. Dit gaat niet altijd vanzelf en dit heeft tijd 
nodig. 

Veranderingen horen erbij
Iedereen maakt veranderingen in zijn leven mee. Dit hoort bij het 
leven. Na zo’n verandering moet je je leven opnieuw gaan vormgeven. 
Iets nieuws gaan doen of nieuwe dingen of mensen in je leven laten. 
Iets nieuws betekent ook afscheid nemen van het oude. Dat is niet 
altijd leuk. In het geval van een overlijden kan hier eerst een rouwpro-
ces aan vooraf gaan, waardoor de fase waarin je je leven opnieuw in 
balans brengt langer kan duren. Gemiddeld moet je denken aan een 
periode van 8 maanden waarin je je leven opnieuw in balans brengt. 
Welk effect een verandering in het leven van mensen heeft is vooraf 
niet te zeggen en is per persoon verschillend. Belangrijk is echter dat 
je je realiseert dat er iets veranderd is in je leven wat jou uit balans 
heeft gebracht en dat je om jouw leven weer in balans te krijgen je 
zelf aan de slag moet. Dat is de sleutel die jij in handen hebt.

Weerstand
In het proces naar iets nieuws ontstaat vaak ook weerstand. We 
houden van het oude, dat geeft veiligheid, waardoor we weerstand 
kunnen hebben tegen het nieuwe in ons leven. Voorbeelden hiervan 
kunnen zijn:  Het niet zoeken naar nieuwe vrienden, omdat ze niet zo 
leuk zijn als je oude vrienden, of niet op vakantie gaan, omdat je dit 
altijd met je partner deed en het nu alleen niet wilt. Dit kan bewuste 
of onbewuste weerstand zijn, die je eerst te lijf moet om ruimte te 
maken voor het nieuwe.

Opdracht 1:
Welke verandering(en) in jouw leven hebben meegewerkt aan jouw 
gevoel van eenzaamheid?

Welke weerstand is er op dit moment in jouw leven die jou belem-
mert je leven opnieuw in balans te brengen? Hoe zou je deze weer-
stand kunnen doorbreken?

WERKBOEK STOP EENZAAMHEID zelf
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 "Vroeger waren gezin, familie en kerk dominant. De relaties daar-
binnen waren langduriger. Ondanks alle nadelen, was de omgeving 
stabieler dan nu. Mensen gaan veel minder naar de kerk, en ook 
door scheiding, migratie, ontslag, pensioen of overlijden vallen net-
werken weg. Nieuwe netwerken zijn minder stabiel en vallen sneller 
uit elkaar, waardoor je ook sneller weer aansluiting moet zoeken bij 
weer een nieuw netwerk. Niets is meer vanzelfsprekend, je moet 
alles zelf doen. Als het niet lukt steeds nieuwe netwerken op te 
bouwen, dan val je er snel buiten." Ivan Wolffers1 

Oorzaken
Eenzaamheid kan veel verschillende oorzaken hebben. Net werd er 
al genoemd dat vaak veranderingen vooraf gaan aan het gevoel van 
eenzaamheid. Dat kan een hele duidelijke verandering zijn, maar ook 
een geleidelijke verandering. Zoals het langzaam veranderen van een 
sociale buurt naar een wijk waar iedereen vooral druk is met zichzelf. 

In de vorige module werd al aangegeven dat eenzaamheid niet altijd 
een probleem is. Mensen kunnen eenzaamheidsgevoelens signaleren 
en op zoek gaan naar verbinding. Niet altijd lukt dat. Omdat mensen 
ziek of weinig mobiel zijn, waardoor ze er niet op uit kunnen om con-
tacten te onderhouden. Of omdat mensen erg verlegen zijn of weinig 
zelfvertrouwen hebben en opzien tegen situaties waarin ze mensen 
zullen ontmoeten. Hierdoor vermijden ze die of stellen zich terughou-
dend op, waardoor hun angsten bevestigd worden en een negatieve 
spiraal ontstaat. 

Een groot probleem
Als de eenzaamheid aan-
houdt, mensen zich ongeluk-
kig voelen en zelfs belem-
mert in hun functioneren, 
dan wordt eenzaamheid een 
probleem. In de vorige mo-
dule werd al benoemd hoe 
ver dat gaat. Het heeft veel 
impact op de lichamelijke 
gezondheid en het IQ gaat 
omlaag, waardoor mensen 
onder andere minder goed 
beslissingen kunnen nemen. 

Ook op sociaal gebied 
heeft eenzaamheid effect: 
mensen die eenzaam zijn begrijpen sociale signalen minder goed en 
geven ze ook minder af. Bij langer eenzaam voelen wordt de omgang 
met anderen ook niet meer leuk. Er komt geen oxytocine vrij, zoals 
dat bij anderen wel gebeurd. Mensen worden minder creatief, minder 
productief en hebben minder zelfvertrouwen. 

Al deze dingen werken ook juist de eenzaamheid in de hand. Waar-
door de negatieve spiraal groter en groter wordt. Hoe langer de een-
zaamheid duurt, hoe moeilijker het wordt om er weer uit te komen. 
Het is daarom extra belangrijk om eenzaamheid zo snel mogelijk te 
herkennen, zodat er in beginstadia al acties ondernomen kunnen 
worden. 
In Engeland zijn ze daar serieus mee bezig en hebben in 2018 een 
minister voor eenzaamheid aangesteld. In deze korte video wordt 
uitgelegd waarom. www.youtube.com/watch?v=YOda1pVcJbA

Risicofactoren
Naast eerste signalen snel herkennen is het ook belangrijk om de 
risicofactoren te kennen. Zodat groepen mensen die grotere kans 
op eenzaamheid hebben dan anderen meer in de gaten gehouden  
worden. 

Alleenstaand zijn is bijvoorbeeld een risico. Want een goede partner-
relatie beschermt tegen emotionele eenzaamheid. Als de partner 
wegvalt ontstaat er een gat wat niet zomaar weer gevuld kan worden 
door iemand anders. Zeker als de partner de enige was waarmee 
emotionele verbinding werd ervaren. Mensen die al langer alleen-
staand zijn, of dat altijd al geweest zijn, kunnen zich soms altijd erg 
eenzaam gevoeld hebben. Maar ze zijn soms ook veel beter gewend 
aan alleen zijn, waardoor ze zich minder eenzaam voelen. Een relatie 
is alleen een bescherming als deze goed is. Een slechte relatie zorgt 
juist voor veel eenzaamheid.

Extra achtergrondtheorie

1	Ivan	Wolffers	in	Trouw	25	september	2014

Een vrouw van eind 60 
is een tijdje geleden 
verhuisd vanuit haar 
rijtjeshuis naar een mooi 
appartement. Het luxe ap-
partement is zo gebouwd 
dat er veel privacy is. 
Maar mevrouw vindt het 
vreselijk: “Vroeger zag 
ik elke dag wel een paar 
buren. Door het raam zag 
ik ze langslopen en als ik 
even in de tuin was dan 
maakte ik met iedereen 
een praatje. Nu zie ik 
mijn buren nooit meer en 
alleen vanaf 4 hoog de 
mensen op straat.”

module 2
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Ouder worden is ook een belangrijke risicofactor. Verschillende aspec-
ten vallen dan samen. De mobiliteit wordt minder, er ontstaan vaak 
gezondheidsproblemen waardoor het moeilijker wordt om contacten 
te onderhouden. Zelfs als de eigen mobiliteit niet minder wordt en 
alleen die van de partner heeft dit al grote invloed. Als mantelzorger 
ben je veel aan huis geboden en staat je leven in teken van klachten 
en verzorging. Waardoor ook de relatie met de betreffende persoon 
verandert. Daarnaast wordt de kans steeds groter dat er mensen in je 
omgeving overlijden 

Een slechte gezondheid of lichamelijke beperkingen zijn ook risico’s 
als mensen jonger zijn. De klachten staan sociaal contact in de weg. 
Er kan niet meegedaan worden met de rest. De klachten veroorzaken 
vaak veel onbegrip en het is moeilijk om de relatie gelijkwaardig te 
houden. Terwijl dat juist zo belangrijk is voor het in stand houden 
van een relatie. Ook kunnen sommige ziektes en handicaps anderen 
op een afstand houden, omdat ze het geen prettig gezicht vinden. 
Bijvoorbeeld bij verminkingen of een stoma. 

Als de ziekte of beperking er ook nog voor zorgt dat werken niet lukt, 
is het risico nog groter. Een (vrijwilligers)baan kan voldoening, sociale 
contacten en gespreksstof geven. Ga maar eens na hoe vaak het in 
een gesprek gaat over wat je doet. Werkloosheid in het algemeen is 
daardoor een risicofactor.

Bij psychiatrische aandoeningen, het hebben van autisme of een ver-
standelijke beperking spelen vaak dezelfde punten als bij lichamelijke 
klachten. Mensen hebben vooroordelen en er is vaak onbegrip of 
onvermogen. Je bent anders dan de rest. 

Ook als daar geen officiële 
diagnose aan vast zit kan 
dat al vervelend zijn. Er 
wordt veel gepest. Bij 
jonge kinderen, maar ook 
onder ouderen. Ieder mens 
wil er graag bij horen en bij 
pesten gebeurt het omge-
keerde. Dit leidt tot verlies 
van zelfvertrouwen, angst 
en eenzaamheid.

Armoede zorgt ook voor grotere kans op eenzaamheid. Geld speelt 
een rol in sociale contacten. Een uitstapje kost geld. Als je uitgenodigd 
wordt voor een verjaardag, wordt er een cadeautje verwacht. Maar 
zelfs de reis, of een koekje bij de koffie kan voor sommige mensen al 
boven hun budget gaan. Er is vaak schaamte om dat te bespreken. 
Dus gaan mensen met financiële problemen sociale situaties vermij-
den. 

De woonomgeving kan ook een rol spelen. Er kan schaamte zijn voor 
het huis en daarom wil men niemand uitnodigen. Het achterblijven 
in een buurt, die verpaupert en waar iedereen vertrekt zorgt voor on-
veiligheid en eenzaamheid. Maar ook een buurt waar weinig sociale 
contacten of buurtinitiatieven zijn kan eenzaamheid vergroten.

Als laatste is ook etniciteit een risicofactor. Mensen met een niet 
westerse achtergrond hebben een grotere kans op eenzaamheid. Het 
taboe is daar vaak nog groter. Ook kan het missen van de verbinding 
met de cultuur een rol spelen. Waardoor bijvoorbeeld ook de traditio-
neel sterke familiebanden onder druk komen te staan en niet voldoen 
aan de verwachting.

Extra achtergrondtheorie

module 2

“Aan de buitenkant is 
aan mij niet te zien dat 
ik chronisch ziek ben. Ik 
zie er volgens mijn omge-
ving goed en gezond uit. 
Dit zorgt vaak voor veel 
onbegrip, vooroordelen 
en ongevraagde goedbe-
doelde adviezen waar-
door ik me terugtrek en 
me eenzaam voel.” 
https://www.samentegen-
eenzaamheid.nl/over-ons/
contact/dossiers-de-vele-
gezichten-van-eenzaam-
heid


