
Emotionele eenzaamheid

Aanpak eenzaamheid

    

Sociale eenzaamheid 

    

Oorzaken van eenzaamheid

Wat werkt bij de aanpak van  
Eenzaamheid
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INDIVIDUEEL OA:

INGRIJPENDE LEVENS-
GEBEURTENISSEN OA:

• Gezondheidsproblemen 
• Gebrek aan geld 

• Gebrek aan sociale  
vaardigheden

• Echtscheiding 
• Ontslag 

• Verhuizing 
• Overlijden

 
VERBETEREN  

SOCIALE  
NETWERK 

VERGROTEN 
INTIMITEIT 

VERGROTEN
GEVOEL ERBIJ 

TE HOREN

VERGROTEN 
GEVOEL BETEKENIS

TE HEBBEN 

Zeven vormen van ondersteuning
Om neerwaartse spiraal te doorbreken

Werkzame elementen  
binnen eenzaamheidsinterventies 

Sociale 
vaardigheden

Betekenisvol 
contact

Ontmoeten

Zinvol 
bezig zijn

Betekenisvolle 
sociale rol 

Praktisch 
ondersteunen

Realistische 
verwachtingen 

Voor alle leeftijden

➜  Verminderen negatieve gedachten door 
bijvoorbeeld sociaal cognitieve training.        

Voor ouderen

➜  Groepsaanpak, vooral groepsinterventies 
met een educatief element gericht op 
het verbeteren van het sociale netwerk, 
en groepsinterventies gericht op sociale 
activiteiten en sociale steun.

➜  Activiteiten gericht op het vergroten 
van de eigenwaarde en de 
persoonlijke controle bevorderen de 
langetermijneffectiviteit.

➜   Leren omgaan met computer en internet.

➜   Actieve bijdrage van ouderen bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.

➜  Combineren van strategieën (educatief, 
cognitief, sociaal) en technieken (coaching, 
groepsdiscussie, training).

➜  Inspelen op lokale context.

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat 
Werkt bij de aanpak van eenzaamheid van Movisie 
waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek 
zijn verzameld over Wat Werkt bij de aanpak van 
eenzaamheid. De dossiers zijn niet statisch en worden 
jaarlijks aangepast met nieuwe onderzoeken.

 
Leeftijdscategorie      Eenzaam                   Waarvan 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

Ondersteuning 
gericht op: 

MAATSCHAPPELIJK OA:
 • Negatieve  

beeldvorming
• Individualisering


