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Geen bewijs voor meer eenzaam hei 

Theo van Tilburg 

Als we aan eenzame mensen denken, zien we al gauw ouderen, zittend achter de gerani~ 
ums in het verzorgingstehuis. Of we denken aan verweduwde ouderen die nooit bezoek 
van hun kinderen en kleinkinderen krijgen. Onderzoek leert dat oudere mensen in het 
algemeen als de meest eenzame groep worden gezien. Maar eenzaamheid treft veel meer 
groepen. Bijvoorbeeld jongeren die net klaar zijn met hun studie en gaan verhuizen naar 
een andere stad voor hun eerste echte baan, migranten die huis en haard verlaten hebben 
om zich in een ander land te vestigen en kinderen die op school worden gepest. Eenzaam~ 
heid steekt ook wel de kop op na het verbreken van een relatie, het overlijden van een 
(groot)ouder of zonder aanwijsbare reden. 

De gegevens van LASA laten zien dat eenzaamheid onder jonge ouderen weinig afwijkt 
van die onder jongeren, jongvolwassenen en middelbaar volwassenen. Op hogere leeftijd 
echter, vanaf zo'n 75 jaar, neemt de kans op eenzaamheid sterk toe. Het overheersende 
beeld is dus deels niet en deels wel waar. Een van de risicofactoren voor eenzaamheid op 
latere leeftijd is een verslechterende gezondheid en de daarmee gepaard gaande afnemen~ 
de mobiliteit. Het wordt moeilijker om een brede kring van familie, kennissen en vrienden 
te behouden. Een andere risicofactor is het overlijden van de partner of andere dierbaren 
doordat een vertrouwensband verloren is gegaan. 

Eenzaamheid is geen objectief gegeven, maar een gevoel. Het is ook iets anders dan 
alleen zijn. We onderscheiden twee vormen van eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid 
hebben mensen het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben. Emotionele eenzaam~ 
heid duidt op het gevoel iemand te missen met wie je intieme dingen kunt delen. Gevoe~ 
lens van eenzaamheid zorgen voor een lagere kwaliteit van leven. Er zijn verbanden met 
psychische en somatische gezondheidsklachten, zoals angst, depressie, slaapproblemen 
en hart~ en vaatziekten. Eenzame mensen overlijden gemiddeld eerder. Eenzaamheid kan 
voor iemand dan ook een groot (gezondheids)probleem zijn. 
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Eenzaamheid is ook een maatschappelijk probleem, omdat eenzaamheid de sociale sa
menhang ondermijnt. De maatschappij wordt gevormd door menselijke relaties. Eenzame 
mensen hebben minder uitwisseling met anderen of de kwaliteit van de interactie is min
der. Hierdoor hebben zij een minder goed sociaal netwerk. Eenzame mensen kunnen min
der bijdragen aan de maatschappij omdat zij daar minder toegang toe hebben. 

Ongeveer 30 procent van de Nederlandse bevolking is eenzaam en dat percentage 
looptop voor de alleroudsten tot 50%. Soms wordt gesuggereerd dat er een explosieve 
groei van het aantal eenzamen is vanwege de toenemende individualisering of het toe
nemende contact via internet. Daardoor zouden waardevolle relaties worden uitgehold. 
Daarvoor zijn echter geen duidelijke aanwijzingen. Uiteraard neemt de bevolking toe en 
stijgt mogelijk ook het absolute aantal eenzame mensen. Maar als we kijken naar mensen 
in min of meer dezelfde omstandigheden, van wie LASA over een periode van 17 jaar ge
gevens heeft verzameld, is er vooralsnog geen sprake van een toename van eenzaamheid. 
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