
 
 

 

Eenzaamheid - download 
 

In deze download vindt u drie tips om beter om te gaan met eenzaamheid in deze onzekere 

tijd. Print deze uit zodat u de informatie op uw gemak na kunt lezen. Ook hebben wij enkele 

opdrachten toegevoegd, zodat u de tips kunt leren toepassen in uw eigen leven.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Preventie via preventie@propersona.nl of  

026 – 312 44 83. 

 

 



 
 

 

Wat is eenzaamheid? 
 

Mensen zijn sociale dieren. Ze zoeken contact met anderen. Sociale relaties met andere 

mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens 

en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. 

Wanneer iemand zich eenzaam voelt mist diegene contact met andere mensen. Het kan ook 

zijn dat iemand wel mensen om zich heen heeft, maar dat een hechte, emotionele band 

ontbreekt. Het contact blijft oppervlakkig. Je niet gezien of begrepen voelen kan minstens zo 

pijnlijk zijn.  

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf 

als u weer beter in uw vel zit. Eenzaamheid is vooral problematisch als u het sterk of langdurig 

voelt. 

“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.” Prof. De Jong Gierveld 

 

 



 
 

 

Alleen zijn of alleen voelen  
 

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt 

gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Daarbij gaat het 

respectievelijk om het aantal contacten en de kwaliteit van de contacten.  

Wanneer we spreken over sociale eenzaamheid hebben we het dus over het ontbreken van 

contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals 

vrienden, kennissen of collega’s. 

We hebben het over emotionele eenzaamheid als er geen gebrek is aan contacten, maar de 

kwaliteit van de contacten te wensen overlaat. In een vriendschap of relatie voelt u zich niet 

gezien of begrepen. U heeft het gevoel dat u er niet bij hoort, dat u alleen staat ook al staat u 

midden op een feestje. Deze vorm van eenzaamheid noemen we ook wel tweezaamheid. 

Samen, maar toch alleen.  

 

 



 
 

 

Oorzaken van eenzaamheid  
 

Dikwijls is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het eenzame gevoel. Bijvoorbeeld 

wanneer u verhuist bent en nog niemand kent in uw nieuwe woonplaats. Of net na een 

scheiding. U mist niet alleen uw partner, maar wellicht ook diens familie en vriendengroep. 

Mogelijk vallen er nu een aantal sociale contacten weg, waardoor u uw netwerk opnieuw moet 

opbouwen. Ook na de geboorte van een kindje kunnen ouders zich eenzaam voelen. Uiteraard 

is er een nieuw mensje in hun leven gekomen, maar oude vriendschappen kunnen verwateren 

nu het leven er zo anders uitziet. Veel jonge moeders missen de contacten met vrienden.  

Hieronder enkele omstandigheden waarin gevoelens van eenzaamheid kunnen opspelen:   

- Verlies van een naaste  

- Scheiding 

- Verhuizing 

- Zelf ziek zijn 

- Geen vervoer / weinig geld hebben 

- Geboorte 

- Rolverandering (werkloosheid, pensionering, kinderen uit huis) 

Ook bepaalde karaktereigenschappen kunnen bijdragen aan een gevoel van eenzaamheid. 

Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om contacten aan te gaan of te 

onderhouden. Ze weten niet goed hoe een nieuwe vriendschap te sluiten, zijn wantrouwend 

naar anderen of denken dat anderen hen toch niet de moeite waard zullen vinden. Het kan ook 

zijn dat ze juist te hoge verwachtingen van een vriendschap of relatie hebben, waardoor ze al 

snel teleurgesteld raken in het contact met anderen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat 

men een extra drempel over moet om contacten aan te gaan.  



 
 

  

Tip 1:  

Onderzoek uw eenzaamheid 
Eenzaamheid is geen prettig gevoel. Onze eerste reactie is dan ook het willen uitwissen van dit 

gevoel. De eenzaamheid bevechten door maar zo veel mogelijk afspraken te maken en u te 

omringen met mensen. Uiteraard is het mooi om actief het contact met anderen op te zoeken, 

maar waak ervoor dat u de leegte opvult met oppervlakkige contacten.  

Het is confronterend, maar heel leerzaam om eerst uw eenzaamheid te onderzoeken. Waar 

komt het gevoel vandaan? Bent u alleen of bent u eenzaam? En in hoeverre is dit voor u een 

probleem? In de huidige maatschappij kan het voelen als falen als u geen bruisend sociaal 

leven heeft. Het hebben van een grote vrienden- en kennissenkring wordt vaak gezien als een 

statussymbool. Hoe meer vrienden, borrels en afspraken, hoe beter. Maar wordt u daar 

daadwerkelijk gelukkig van?  

Door eerlijk naar uw eenzaamheidsgevoelens te kijken, wordt u zich ervan bewust wat u mist in 

uw leven. Gaat het om het aantal contacten dat u heeft? Gaat het om het soort contacten? Zijn 

deze wellicht oppervlakkiger dan u wenst? Of is het vooral de gedachte dat u het ‘fout’ doet als 

u weinig contacten heeft, die u parten speelt?  

Uw eenzaamheid onder de loep nemen is misschien moeilijk, maar wel noodzakelijk om 

oplossingen te zoeken die uw eenzaamheid kunnen verminderen. 



 
 

 

Onderzoek uw eenzaamheid 

Om meer te weten te komen over uw eenzaamheid en waar deze vandaan komt kunt u uzelf de 

volgende vragen stellen:  

Herken ik eenzaamheid bij mezelf? Bewustwording van gevoelens van eenzaamheid is de eerste 

stap om deze gevoelens aan te kunnen pakken. 

Op welke momenten voel ik me eenzaam? Is dat wanneer u op social media ziet dat anderen wel 

plezier hebben? Is dat wanneer u aan tafel zit met uw partner? Wanneer u aan het videobellen bent 

met een groep vrienden?  

Wat voel en denk ik op zo’n moment? Kraakt u uzelf af omdat het ‘toch nooit zal lukken om vrienden 

te maken’? Vergelijkt u zichzelf met uw zus die wel veel leuke contacten heeft? Maakt het u 

verdrietig, jaloers of juist kwaad? 

Kan ik omgaan met mijn eigen eenzaamheidsgevoelens? Wat doet u als u waarneemt dat u zich 

eenzaam voelt? Zoekt u contact op, trekt u zich juist terug? Spreekt u uzelf mild en vriendelijk toe? 

Of geeft u zichzelf een trap na? 

 

Hoe draag ik zelf bij aan mijn eigen eenzaamheid? Hoe gek het ook lijkt, soms dragen we bij aan 

onze eigen eenzaamheid. Bijvoorbeeld door onszelf te laten geloven dat we toch geen intieme relatie 

waard zijn.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Deel uw gevoel 

Op eenzaamheid rust nog een groot taboe. Veel mensen durven niet toe te geven dat ze eenzaam 

zijn. Het voelt als falen. Als je geen vriendenkring van betekenis hebt, ben je kennelijk niet leuk of 

interessant genoeg om mee om te gaan. Om hulp vragen doen mensen die zich eenzaam voelen dan 

ook niet snel.  

Die kwetsbare kant van onszelf laten zien, vergt moed. Want we weten niet hoe de ander zal 

reageren. We hebben geen glazen bol. Uit angst voor afwijzing houden we dikwijls onze gedachten 

en verhalen voor onszelf. Laten we een versie van onszelf zien waarvan we zeker weten dat deze 

geaccepteerd zal worden.  

Laten zien wie u werkelijk bent vraagt om een kwetsbare opstelling.  

Sommigen associëren kwetsbaar met teer, zwak, iemand die zo omver geblazen wordt. Iemand die 

niets kan hebben. Ze delen de wereld in in kwetsbare mensen en niet kwetsbare (sterke?) mensen. 

De winnaars en de verliezers. De strijders en de slachtoffers. De schoften en de sukkels.  

Echter, als u leeft, als u ademhaalt, bent u per definitie kwetsbaar. Ieder mens kan immers stuk. 

Het is echter aan u hoe u met uw kwetsbaarheid omgaat. Omarmt u uw kwetsbaarheid of stopt u 

het zo ver mogelijk weg?  

Kwetsbaar zijn is als eerste ‘ik hou van jou’ zeggen, kwetsbaar zijn is die kans pakken ook al is er 

geen garantie dat het gaat lukken, kwetsbaar zijn is iets nieuws proberen, de sprong wagen, in de 

arena stappen en het gevecht aangaan, het leven omarmen met alle prachtige maar ook 

hartverscheurende dingen die daar bij horen.  

Klinkt dat zwak? Nee. Kwetsbaarheid omarmen is moedig. Het is noodzakelijk. Het is niet 

gemakkelijk, want kwetsbaarheid gaat samen met angst en schaamte. Maar kwetsbaarheid is 

tegelijkertijd ook de bron van verbondenheid, liefde, hoop, plezier en creativiteit.  

Daarom. Spreek u uit als u zich eenzaam voelt. Spring in het diepe. Laat anderen weten wat u mist, 

maar zeker ook wat u wenst in het leven. Wie weet komt het zomaar op uw pad.  

Schrijf hieronder op met welke stap u wilt beginnen om meer structuur in uw leven aan te brengen. 



 
 

 

Tip 2:  

Brein herprogrammeren 
Wilt u iets veranderen in uw leven? Verander dan uw gedachten! Vaak zorgen vastgeroeste 

denkpatronen ervoor dat we onszelf saboteren in onze pogingen iets van het leven te 

maken. Als u negatieve gedachten heeft over de kans van slagen van een nieuwe 

vriendschap, over de bedoelingen van iemand die zijn hulp aanbiedt of over uw eigen 

vaardigheden om contacten te onderhouden, dan zullen deze gedachten leiden tot 

terughoudendheid en twijfels. Niet helpend bij het uitbreiden van uw netwerk.  

Door uw hersenen als het ware te herprogrammeren, ontstaat er meer ruimte in uw hoofd 

en leven voor nieuwe contacten. Maak het uzelf en anderen niet te moeilijk. Wees mild. 

Zowel voor uzelf als voor anderen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Verwachtingen bijstellen  
“Mensen stellen ons niet teleur, maar onze verwachtingen” 

Als u hoge verwachtingen heeft van een vriendschap of relatie, dan zal de ander u snel 

teleurstellen. Vergeet niet dat een relatie een actieve benadering vereist. U kunt niet 

achterover leunen en verwachten dat de ander altijd het initiatief neemt. Of dat de ander u 

altijd juist aanvoelt en weet wat u wenst. Vaak moeten we zelf aankaarten wat we wensen en 

verwachten binnen een relatie. Wees mild in wat u verwacht van de ander.  

Uw verwachtingen bepalen voor een deel uw gevoelens van eenzaamheid. U voelt zich niet 

begrepen. Of u vergelijkt uw eigen situatie vaak met die van anderen, met wat u op social 

media ziet. Soms helpt het uw eigen verwachtingen van sociale contacten onder de loep te 

nemen. Ligt de lat wat te hoog?  

Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van anderen, relaties of vriendschappen? 

 

Welke verwachting is meer realistisch?  

 

 

 



 
 

 

Werk aan uw zelfbeeld  
Uw zelfbeeld omhelst de gedachten en overtuigingen die u heeft over uzelf. Het zelfbeeld 

komt tot uiting in uw gevoel, uw lichaamstaal, woordkeuze en gedrag. Als u gelooft dat u 

geen liefde verdient, dan straalt u dat uit. Dan behandelt u zichzelf bijvoorbeeld slecht door 

te roken, drinken of ongezond te eten. En als u oprecht gelooft dat u niets kunt, dan zult u 

dit keer op keer aan uzelf bewijzen. Door uw doelen te saboteren en dromen uit te stellen. 

Wanneer het u lukt om stapje voor stapje in te zien dat u liefde waard bent, dat u goed 

bent zoals u bent, wordt uw zelfbeeld vanzelf positiever. Uzelf accepteren is het tegengif 

tegen de negativiteit, zelftwijfel en verbale zelfmishandeling die u eindeloos herhaalt in uw 

hoofd. 

Probeer het maar eens. Herhaal de zinnen voor uzelf die op u van toepassing zijn: 

”Ook al praat ik negatief tegen mezelf en voel ik me waardeloos – ik accepteer mezelf 

volledig en heb mezelf lief.” 

”Ook al vind ik mezelf onaantrekkelijk, ik accepteer mezelf volledig en heb mezelf lief.” 

”Ook al vind ik dat ik geen liefde verdien – ik accepteer mezelf volledig en heb mezelf lief.” 

U accepteert uzelf pas volledig als u ook de kanten van uzelf accepteert die u niet prettig 

vindt. Misschien zelfs verafschuwt. En dat is best een bevrijdende gedachte. Want vaak 

denken we dat we onszelf pas mogen accepteren wanneer we voldoen aan alle onmogelijke 

verwachtingen die we hebben. Maar we hoeven nergens aan te voldoen.  

U bent goed zoals u bent. 

U hoeft niet te veranderen als u dat niet wilt. 

U hoeft niets te doen om liefde te verdienen. 

U hoeft niets te doen om eindelijk goed genoeg te kunnen zijn. 

Bron: sochicken.nl 

 



 
 

 

Positieve affirmaties 
Een affirmatie is een ander woord voor een gedachte. Waar gedachtes vaak onbewust zijn, is 

een affirmatie juist een bewust gekozen gedachte. Een gedachte die u voor zichzelf kunt 

herhalen als tegenwicht voor de negatieve gedachtes. Een gedachte waardoor u zich rustiger of 

krachtiger zult gaan voelen.  

Hoe vaker we een bepaalde gedachte hebben, hoe meer we daarin gaan geloven. Eigenlijk 

gebruikt iedereen al van jongs af aan affirmatie. Helaas zijn dat negen van de tien keer alleen 

geen positieve affirmaties. We vertellen onszelf dat we iets niet kunnen, dat we iets niet waard 

zijn of dat we dingen niet goed doen. Zonde, want de kracht van affirmaties is vaak dat het zich 

bij herhaling in ons leven gaat manifesteren. Vertel uzelf vaak genoeg dat u iets niet kunt en op 

een dag zal dat waarheid worden. Daarom is het juist zo belangrijk dat we onze aandacht 

richten op positieve gedachten. Onze hersenen zijn namelijk zo geprogrammeerd dat ze 

geloven wat we vaak zien of horen. Hoe vaker u een positieve gedachte herhaalt, hoe 

geloofwaardiger deze wordt. U herprogrammeert als het ware de hersenen.  

Kies een affirmatie die bij u past 

Kies het liefst een positieve gedachte in de tegenwoordige tijd. Daarbij is het van belang dat u 

de affirmatie gebruikt om iets dat al in u aanwezig is te versterken. Herhaal niet alleen 

simpelweg een rijtje met woorden, maar neem de tijd om woorden te kiezen die echt bij u 

passen en iets voor u betekenen. Op die manier geeft u met de affirmatie ruimte aan wat er al 

is, in plaats van iets te forceren dat er niet is.  

Wat doet u nu met die gedachte? 

Het mooie aan affirmaties is dat u ze op elk moment van de dag kunt herhalen in uw hoofd. Of 

u nu een wandeling maakt, achter uw bureau op kantoor of thuis op de bank zit. Omdat het in 

het begin nog wat onwennig zal voelen, is het slim om een vast moment van de dag te kiezen 

om de affirmaties te herhalen. Bijvoorbeeld vlak nadat u bent opgestaan, tijdens het tanden 

poetsen of juist vlak voor het slapengaan. Dit maakt het ook makkelijker om het vol te houden.  

Bron: happinez.nl  



 
 

 

Tip 3:  

Netwerk uitbreiden 
Iedereen heeft een sociaal netwerk. Gedurende het leven bouwt u een heel netwerk op van 

familie, vrienden, buurtgenoten, collega’s, kennissen of mensen die u bijvoorbeeld kent via een 

opleiding of sportclub. Deze groep mensen vormt uw sociaal netwerk. 

Veranderlijk 

Uw sociale netwerk is veranderlijk. Grote levensveranderingen zoals een echtscheiding, 

verhuizing, het verlies van uw baan, een verandering van studie of verlies van mobiliteit 

hebben grote invloed op uw netwerk. Sommige relaties verwateren en vallen weg, anderen 

blijven of worden juist sterker. Een buurvrouw wordt bijvoorbeeld een vriendin en sommige 

jeugdvrienden verhuizen en verdwijnen uit uw leven. Het opbouwen van een sterk en stabiel 

sociaal netwerk is erg belangrijk bij het omgaan met grote veranderingen in het leven. 

Versterken 

Uw sociale netwerk is op zijn sterkst wanneer het bestaat uit verschillende type contacten en 

relaties. Wanneer u alleen met collega's omgaat, bent u kwetsbaar wanneer u uw werk verliest. 

U versterkt uw sociale netwerk door contacten warm te houden en oude contacten weer aan te 

halen. Maak bijvoorbeeld eens een praatje met de buurman, bel een vriend die u veel te weinig 

spreekt, stuur familieleden eens een kaartje en toon interesse in de mensen om u heen. 

Steun 

Niet alle contacten die u heeft, zijn even hecht of betekenisvol. De een staat dichter bij u dan 

een ander. Een afwisselend netwerk van verschillende type contacten is een goede buffer tegen 

eenzaamheid. En juist in tijden dat u het moeilijk heeft, is een sterk sociaal netwerk belangrijk. 

Op de momenten dat het nodig is, geeft u steun aan hen en zij aan u. Er is sprake van 

wederkerigheid en dat voor beide partijen prettig. 

Bron: eenzaam.nl  



 
 

 

Netwerk uitbreiden 
Wilt u uw netwerk uitbreiden? Breng dan eerst eens uw huidige netwerk in kaart. Welke 

mensen staan dicht bij u? Welke mensen wat verder van u af? Noteer alle mensen met wie u 

contact heeft of recent had. Denk daarbij aan familie, vrienden, collega’s, buurtgenoten, 

mensen die u kent via vrijwilligerswerk, de sportclub of een opleiding.  

Vervolgens kijkt u of er mensen in uw netwerk zijn met wie u een hechter contact zou willen. 

Hoe zou u dat voor elkaar kunnen krijgen?  

- Wellicht had u vroeger intens contact met deze persoon. Bel, mail of schrijf een kaartje om 

oude herinneringen op te halen.  

- Zijn er mensen met wie u een oppervlakkig contact heeft dat u zou willen verdiepen? Praat 

dan eens over wat u de laatste tijd bezighoudt en vraag eveneens de ander daarnaar. 

- Heeft u kinderen, ga dan ook het gesprek aan met ouders van hun vriendjes en 

vriendinnetjes. Jullie hebben de vriendenkring van jullie kinderen in ieder geval alvast gemeen. 

- Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een ander, zeker als het niet te groot 

is. 

- Bied buren of kennissen uw hulp: oppas op kinderen of huisdieren, klussen, huishouden en 

dergelijke. 

Bron: eenzaam.nl 

  



 
 

 

 

Vind uw passie 

Een andere manier om nieuwe contacten aan te gaan is het ontdekken van uw passies. Wat 

vindt u nu echt leuk: tekenen, fotograferen, sporten, koken, wandelen met de hond. Dit is leuk 

om uzelf bezig te houden, maar mogelijk kunt u ook aansluiten bij een groep mensen die deze 

passie delen. Zo heeft u meteen iets om over te praten en dat schept meteen een band. 

Misschien kunt u samen met de buurvrouw de hond uitlaten. Of een club vinden om beter te 

leren fotograferen of schilderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


