
2008 2012 2016
0

8

15

2008 2012 2016
0

30

60

Emotioneel of sociaal?

Wat is eenzaamheid?

Wie loopt risico?

Eenzaamheid neemt een vlucht

eenzaamheid ernstige eenzaamheid

Bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen (Triggers: het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, het verlies van werk

of een verhuizing) kunnen een negatieve spiraal in gang zetten. Het bestaande netwerk is door de gebeurtenissen kleiner
geworden of helemaal verdwenen. Mensen die niet in staat zijn om de benodigde steun te mobiliseren en nieuwe relaties aan

te gaan, kunnen de regie over hun leven verliezen en in een sociaal isolement terecht komen. 

Eenzaamheid stijgt het sterkst vanaf 75 jaar Hoe lager de sociaaleconomische status (SES),
hoe hoger de kans op eenzaamheid.

Ernstige eenzaamheid
komt vaker voor bij

gescheiden mensen

Volwassenen (19-64 jaar) Ouderen (65 jaar en ouder)

Gevolgen

Emotioneel eenzaam Sociale eenzaamheid

Mensen met een
beperking of een
slechte ervaren

gezondheid
voelen zich vaker

eenzaam.

Emotionele eenzaamheid
komt het meest voor bij

weduwen of weduwnaars

Gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars
voelen zich vaker eenzaam dan getrouwde mensen of ongehuwden.

Sociale eenzaamheid
komt het meest voor bij

gescheiden mensen. 

moeite hebben met rondkomen

geen betaald werk hebben

laag opgeleid zijn

Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen die:
het overlijden van dierbaren

het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid

door het verouderingsproces 

Na deze leeftijd is de kans op eenzaamheid groter door: 

(Cijfers van Zuid-Limburg)

(gezondheidsklachten, slaapproblemen,
zelfverwaarlozing, verslaving, werkloosheid en schulden)

Als mensen vereenzamen en psychosociale
problemen ontstaan;

Komen zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie onder druk te staan. 

Hierdoor kunnen problemen zich opstapelen

Eenzaamheid

Eenzame mensen ervaren een onplezierig gemis aan
kwaliteit van bepaalde sociale relaties.

Iemand mist 
betekenisvolle relaties met

een bredere groep
mensen. 

Iemand kan veel
mensen om zich heen

hebben zonder een hechte,
emotionele band

Weten hoe het staat met eenzaamheid in uw gemeente of wijk? Kijk op www.gezondheidsatlaszl.nl

Waar eerst vooral ouderen
eenzaamheid kenden, kampen
nu steeds meer volwassenen
met (ernstige) eenzaamheid.

Opvallend is dat ernstige
eenzaamheid bij volwassenen
sterker stijgt dan bij ouderen.

http://www.gezondheidsatlaszl.nl/


Rol van de gemeente

Steeds meer mensen met een ondersteuningsbehoefte

wonen langer zelfstandig, met risico op eenzaamheid door

alleen wonen en gezondheidsklachten. Vaak doen deze

mensen een beroep op de Wmo (Wmo-melders)

Start als gemeente de aanpak

1. Netwerkontwikkeling

Aanpak

Meer veerkracht en maatschappelijke participatie

Aanwezigheid van een mantelzorger

Voldoende mogelijkheden om contacten zelfstandig of met

hulp te onderhouden

Het ontvangen van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo

3 doelgroepgerichte oplossingsrichtingen

In het formuleren van het plan van aanpak kunt u als
gemeente gebruik maken van wat bekend is uit onderzoek.
Movisie heeft dit op een rij gezet in “Wat werkt tegen
eenzaamheid”.

Bestaande aanpak verbeteren?

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, afdeling Kennis & Innovatie: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl

In Kerkrade startte in 2017 het project Eenzaamheid, gericht op 65+ en sociale eenzaamheid.
Huishoudelijke hulpen van de zorgaanbieder onderzoeken, op basis van hun relatie met de klant, hoe deze zijn situatie ervaart.
Als sprake is van (sociale) eenzaamheid kan de huishoudelijke hulp de klant over de drempel helpen naar activiteiten in de buurt.
Daarnaast kunnen burgers of mensen uit hun omgeving aankloppen bij het Meldpunt Eenzaamheid, operatief vanuit het welzijnswerk.

Ga eerst de wensen en mogelijkheden van mensen na, voordat u een oplossing bedenkt.

Wmo-melders zijn minder eenzaam bij:

2. Standaardverlaging 3. Leren omgaan met gevoelens
van eenzaamheid

Het eenzaamheidsgevoel
terugdringen door bijv. afleiding,

acceptatie of relativering  

Via samenwerking tussen veel verschillende mensen en organisaties op lokaal niveau* is een duurzame en
effectieve aanpak van eenzaamheid mogelijk. De ‘Coalitie Erbij’ geeft een overzichtelijk stappenplan om
eenzaamheid op lokaal niveau aan te pakken en de samenwerking vorm te geven. 

Plan van aanpak formuleren?
De verbetertool van Movisie en gemeente Amsterdam 
gebruikt inzichten uit onderzoek en praktijk. De tool
bestaat uit drie stappen waarin u aan de hand van
vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Eenzaamheid

Start als gemeente in samenwerking met anderen een aanpak tegen eenzaamheid. Zo maakt u de grootste

kans om effectieve activiteiten voor verschillende mensen te bieden en eenzaamheid te verkleinen. 

Initiatief
nemen

Feiten en
cijfers

verzamelen

Beginnen
met

organiseren

Plan
maken

Plan
uitvoeren

Zorgen voor
permanente

aandacht

Hierbij kan de GGD helpen Stappenplan

Regionaal voorbeeld

Bij eenzaamheid spelen veel verschillende factoren een rol. Vaak is een verschil ontstaan tussen wens en werkelijkheid

van sociale relaties, dat verschil kan geleidelijk sterker en langduriger worden.

Nieuwe relaties aangaan
en bestaande relaties verbeteren

of intensiveren.

Onrealistische wensen en
verwachtingen van relaties naar

beneden bijstellen. 
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https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-eenzaamheid%20%5BMOV-10927840-1.2%5D.pdf
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/sites/wte/files/lokale-aanpak-eenzaamheid-handreiking-coalitie-erbij-2018-lowres.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/drie-stappen-naar-betere-aanpak-tegen-eenzaamheid

