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 Eenzaamheid is een situatie waarin mensen een negatief gevoel ervaren 
dat veroorzaakt wordt door een tekort aan gewenste sociale relaties (De Jong 
Gierveld, 1984; Peplau & Perlman, 1982b). Dit ervaren tekort kan zowel 
kwalitatief als kwantitatief zijn. De kwaliteit van de sociale relaties verwijst naar 
de aanwezigheid van betekenisvolle relaties. De kwantiteit verwijst naar het 
aantal contacten dat iemand heeft. Eenzaamheid kan ernstige negatieve gevolgen 
hebben, zowel op mentaal als fysiek vlak. Deze negatieve gevolgen hebben 
onderzoekers en zorgverleners gemotiveerd om interventies te ontwikkelen om 
mensen te helpen die niet in staat zijn om eenzaamheid zelfstandig te overwinnen. 
Veel interventies zijn echter niet zo effectief als men zou hopen (Gardiner et al., 
2018; Masi, Chen, Hawkley, & Cacioppo, 2011). Een belangrijke reden voor dit 
gebrek aan effectiviteit zou kunnen voortkomen uit een beperkt inzicht in hoe 
mensen met eenzaamheid omgaan (coping). De vier studies die in dit proefschrift 
beschreven staan, streven er naar meer inzicht te geven in het omgaan met 
eenzaamheid. De onderzoeksvraag die dit proefschrift daarom wil beantwoorden 
is: hoe kan eenzaamheid van oudere volwassenen worden verlicht door middel 
van een interventie?

 Het proces hoe iemand met iets omgaat wordt in het Engels aangeduid 
met de term ‘coping’. Coping verwijst naar cognitieve en gedragsmatige 
manieren waarop iemand probeert om te gaan met specifieke stressvolle (of 
onaangename) situaties. In lijn met eerder onderzoek onderscheiden we drie 
specifieke eenzaamheidscopingstrategieën die zich richten op verschillende 
doelen: (1) het verbeteren van de kwaliteit van relaties of het verhogen van het 
aantal relaties, (2) het aanpassen van verwachtingen ten aanzien van relaties, en 
(3) het verminderen van het belang van eenzaamheid. Het is niet eenvoudig om te 
bepalen welke copingstrategie het meest geschikt is op een bepaald moment of in 
een bepaalde situatie. Mensen zijn zich mogelijk niet bewust van de verschillende 
eenzaamheidscopingstrategieën. Om die reden zouden interventies die als doel 
hebben om mensen van kennis te voorzien over meerdere eenzaamheidscoping-
strategieën een vruchtbare manier kunnen zijn om eenzaamheidsinterventies 
te verbeteren. Om dit idee te toetsen is een online eenzaamheidsinterventie 
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ontwikkeld waarin de drie hierboven beschreven eenzaamheidscopingstrategieën 
centraal staan. In deze Online Vriendschapscursus, in dit proefschrift aangeduid 
onder de Engelse naam ‘Online Friendship Enrichment Program’ (oFEP), leren 
de deelnemers alle drie de eenzaamheidscopingstrategieën te gebruiken.

De hoofdstukken 2, 4 en 5 van dit proefschrift richten zich op de 
Online Vriendschapscursus. Gedurende het schrijven van dit proefschrift en het 
werken aan gerelateerde activiteiten werd duidelijk dat een andere aanpak om 
te reflecteren op eenzaamheidsinterventies nieuw licht zou kunnen werpen op 
coping in eenzaamheidsinterventies. Daarom wordt in hoofdstuk 3 een nieuwe 
manier van kijken naar elementen van eenzaamheidsinterventies voorgesteld, 
waarbij wordt gereflecteerd op verschillende coping-activiteiten die in hoofdstuk 
2 aan de orde komen. 

De Online Vriendschapscursus
 De Online Vriendschapscursus is een interventie die als doel heeft 
eenzaamheid van haar deelnemers te verminderen door hen uit te rusten met 
meerdere eenzaamheidscopingstrategieën. De Online Vriendschapscursus is 
een online aanpassing van de groepscursus Zin in Vriendschap, ontwikkeld door 
Stevens en Albrecht (1995). De Online Vriendschapscursus is een individuele, 
web-based cursus. In de wekelijkse lessen worden de deelnemers aangemoedigd 
om hun vriendschappen uit te breiden en te verbeteren. 
 De Online Vriendschapscursus is een verrijkingscursus. Dit houdt in dat 
het niet gaat om het online maken van vrienden, maar, door de informatie uit de 
cursus te gebruiken in het dagelijks leven, te investeren in het eigen sociale netwerk. 
De cursus stimuleert de deelnemer zijn of haar netwerk te vergroten of verbeteren, 
zich bewust te worden van zijn of haar (vriendschaps)verwachtingen, en deze zo 
nodig aan te passen. De interventie bestaat uit twee blokken van vijf lessen, een 
full blok en een light (minder intensief ) blok. In beide blokken wordt geoefend 
met vijf onderwerpen: het aangaan van nieuwe contacten; het onderhouden 
van contacten en het verbeteren van relaties; tijd alleen doorbrengen; een betere 
vriend(in) worden; en verwachtingen van vrienden en vriendschap. Het full blok 
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bestaat uit de inhoud zoals die voor de Online Vriendschapscursus is ontwikkeld 
en heeft als doel de deelnemers te activeren door ze oefeningen te geven. Het 
light blok bestaat uit inhoud die gerelateerd is aan de onderwerpen en bevat 
voorbeelden, maar geen oefeningen. Het light blok is toegevoegd om te kunnen 
testen of de lesinhoud en de oefeningen van de Online Vriendschapscursus 
bijdragen aan de verlichting van eenzaamheid. In de lessen wordt er tekstuele 
uitleg gegeven over het onderwerp en worden er voorbeelden gegeven.

Wordt eenzaamheid verlicht door het stimuleren van verschillende coping-
strategieën? 
 Het doel van de in hoofdstuk 2 beschreven studie is meer inzicht te 
krijgen hoe het toepassen van verschillende eenzaamheidscopingstrategieën 
eenzaamheid verlicht. De centrale vraag is: verlicht het stimuleren van verschillende 
copingstrategieën eenzaamheid? In de Online Vriendschapscursus worden de 
drie eenzaamheidscopingstrategieën aangeboden: het verbeteren van relaties 
(netwerkontwikkeling), het aanpassen van verwachtingen ten aanzien van relaties, 
en het verminderen van het belang van eenzaamheid. Bij netwerkontwikkeling 
gaat het om het actief onderhouden van bestaande vriendschappen en het leggen 
van nieuwe contacten. Het aanpassen van verwachtingen richt zich op het 
aanpassen van de eigen wensen, eisen, doelen of normen van relaties (Stevens, 
1989). Het verminderen van het belang van eenzaamheid betekent niet dat 
gevoelens van eenzaamheid veranderen, ze blijven namelijk bestaan, maar het 
belang ervan wordt verminderd (Fokkema & Van Tilburg, 2007). 
 Deelnemers van de Online Vriendschapscursus vulden voor, tijdens en na 
deelname aan de interventie vragenlijsten in. Aanvullende gegevens kwamen uit 
een sociaal dagboek dat eveneens deel uitmaakte van de interventie. Analyse van de 
gegevens laat zien dat na zes en elf weken en één jaar later, de intensiteit van zowel 
sociale als emotionele eenzaamheid afneemt. De afname is in sommige periodes 
klein. De analyses laten echter geen individuele effecten zien van de drie verschillende 
eenzaamheidscopingstrategieën. Tot slot geven de resultaten aan dat het uitvoeren 
van de oefeningen van de interventie eenzaamheid op een bepaalde dag verlicht. 
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Over het geheel genomen toont dit onderzoek aan dat de Online 
Vriendschapscursus helpt om eenzaamheid te verlichten. De gemiddelde 
afname van zowel sociale als emotionele eenzaamheid is significant, hoewel 
de gemiddelde eenzaamheidsscores bij de follow-up observaties aangeven dat 
veel deelnemers na de cursus nog steeds eenzaam zijn. Het stimuleren van 
betrokkenheid bij de oefeningen van de interventie is een essentieel element van 
de Online Vriendschapscursus en wanneer de oefeningen met succes worden 
uitgevoerd, gaan ze gepaard met een afname van eenzaamheid. De resultaten 
suggereren dat een online aanpak een toevoeging is aan de reeds bestaande 
eenzaamheidsinterventies.

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: zeven werkzame elementen in 
eenzaamheidsinterventies
 In de loop der jaren is een breed scala aan eenzaamheidsinterventies 
voor oudere volwassenen ontwikkeld. De meeste van deze interventies zijn 
niet erg effectief in het verminderen van eenzaamheid. Om meer inzicht te 
krijgen in waarom veel interventies niet het gewenste doel bereiken, hebben 
we in hoofdstuk 3 werkzame elementen geïdentificeerd die gebruikt worden 
in eenzaamheidsinterventies. Werkzame elementen zijn aspecten van een 
interventie die bijdragen aan het bereiken van het hoofddoel van de interventie. 
Veel interventies zijn als geheel beschreven, ook al bestaan ze uit verschillende 
onderdelen. Het reduceren van eenzaamheid is het hoofddoel voor alle werkzame 
elementen die in dit onderzoek geïdentificeerd zijn. Om dit doel te bereiken 
moeten één of meer van de volgende subdoelen worden bereikt: een sociaal 
netwerk hebben; erbij horen; intimiteit ervaren; of betekenis hebben. Om tot een 
indeling in werkzame elementen te komen is een kwalitatieve analyse uitgevoerd 
van 119 eenzaamheidsinterventies, beschreven in 22 reviews van interventies. 
Het resultaat is een indeling in zeven werkzame elementen: 
 Bezigheden: Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn 
met een productieve activiteit of met vermaak, halen ze voldoening en plezier uit 
het bezig-zijn, waardoor het gevoel van eenzaamheid minder zwaar weegt.
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 Ontmoeten: Mensen hebben de mogelijkheid tot sociale interacties of 
om nieuwe sociale contacten aan te gaan. Door het vormen van nieuwe contacten 
wordt het sociale netwerk uitgebreid.
 Praktisch ondersteunen: Een individu wordt ondersteund in praktische 
zaken en voelt zich daardoor ingebed in een grotere, zorgzame context. Als een 
individu weet dat hij of zij (gemakkelijk) om hulp kan vragen, draagt dit bij aan 
het gevoel dat hij of zij niet alleen is. 
 Betekenisvol contact: In zinvol contact wordt een vertrouwensband 
gecreëerd; dit contact is een regelmatig en duurzaam contact met een persoon 
die voldoende om de ander geeft om tijd en energie in de relatie te steken. Het 
individu ervaart een gevoel van begrip dat de ander er voor hem of haar is.
 Sociale vaardigheden: Een persoon die zijn of haar sociale vaardigheden 
verbetert, is eerder geneigd om een gesprek aan te gaan en is eerder in staat om 
een gesprek gaande te houden, wat de interactie vergemakkelijkt. Hij of zij 
kan intimiteit in relaties opbouwen (bijvoorbeeld door goed te luisteren) en 
problemen binnen relaties voorkomen en overwinnen.
 Realistische verwachtingen: Een individu met onrealistische verwachtingen 
over sociale relaties kan teleurstelling ervaren. Dit kan leiden tot negatieve 
interpretaties van het sociale gedrag van anderen (“ze willen mij niet”), wat 
het voor het individu moeilijk maakt om het initiatief te nemen om nieuwe 
contacten te leggen en leidt tot een neiging om zich sociaal terug te trekken. Dit 
op zijn beurt leidt tot een toename van eenzaamheid. Het kunnen bijstellen van 
onrealistische verwachtingen leidt tot het opdoen van positieve (leer)ervaringen 
in sociale situaties en relaties.
 Betekenisvolle rol: Een individu dat iets voor anderen doet (in welke 
vorm dan ook) voelt dat hij of zij relevant is, dat hij of zij er toe doet en dat hij of 
zij deel uitmaakt van een groter geheel. Iets doen voor iemand anders of voor de 
maatschappij vergroot het zelfvertrouwen, waardoor iemand beter in staat is om 
met zijn of haar situatie om te gaan.
 De meeste interventies combineren meerdere werkzame elementen 
en sommige combinaties van werkzame elementen komen vaak voor. 
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Vervolgonderzoek is nodig om de effectiviteit van de zeven werkzame elementen 
te bepalen. 

Beïnvloeden hulpbronnen en verwachtingen het verminderen van 
eenzaamheid? 
 In een poging om meer inzicht te krijgen in hoe eenzaamheid door middel 
van interventies kan worden verminderd, gaat hoofdstuk 4 in op twee voorwaarden 
die tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen: hulpbronnen en verwachtingen. 
We proberen inzicht te krijgen in de vraag of een eenzaamheidsinterventie 
effectiever is wanneer iemand meer hulpbronnen (op psychologisch, sociaal en 
gezondheidsvlak) heeft om met zijn of haar eenzaamheid om te gaan en positieve 
relatieverwachtingen heeft. Daarnaast hebben we onderzocht of hulpbronnen en 
verwachtingen elkaar versterken.

We onderscheiden drie categorieën van hulpbronnen die relevant zijn voor 
het omgaan met eenzaamheid: sociale hulpbronnen; psychologische hulpbronnen; 
en gezondheidshulpbronnen. Deze hulpbronnen stellen een deelnemer in staat 
gebruik te maken van mogelijkheden om de kwaliteit en kwantiteit van zijn of 
haar relaties te verbeteren. De tweede voorwaarde betreft de verwachtingen die 
mensen hebben ten aanzien van de kwantiteit of de kwaliteit van sociale relaties. 
Hoge verwachtingen motiveren eenzame mensen om te blijven proberen hun 
sociale relaties te verbeteren met als doel een situatie te ontwikkelen die past 
bij hun wensen ten aanzien van netwerkgrootte, kwaliteit, samenstelling en 
functioneren van hun netwerk. Hoge verwachtingen kunnen mensen motiveren 
om actie te ondernemen om hun situatie aan hun verwachtingen te laten voldoen. 
 Er zijn gegevens verzameld onder tachtig deelnemers van de Online 
Vriendschapscursus. De resultaten van de analyses laten zien dat in de Online 
Vriendschapscursus een hoog startniveau van persoonlijke hulpbronnen en 
vriendschapsverwachtingen niet bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid. 
Mogelijke verklaringen voor dit gebrek aan bevindingen zijn mogelijke 
teleurstellingen in het verleden bij het omgaan met eenzaamheid. Bovendien 
waren de verwachtingen van de deelnemers misschien niet hoog genoeg om grote 
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investeringen in de verbetering van hun situatie te motiveren. 

Uitval in een online eenzaamheidsinterventie 
 In hoofdstuk 5 worden factoren bestudeerd die van invloed zijn op uitval 
in de Online Vriendschapscursus. Online interventies kunnen net zo effectief zijn 
als offline, face-to-face interventies. Echter, de uitval in online interventies is hoog 
en kan de resultaten van de interventie beïnvloeden. Deelnemers die stoppen 
met de interventie profiteren niet optimaal van de interventie. Daarom is het 
belangrijk om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het volhouden 
van de Online Vriendschapscursus. Voor dit hoofdstuk zijn gegevens gebruikt van 
352 deelnemers die zich hebben aangemeld voor de Online Vriendschapscursus. 
Uitval wordt gedefinieerd als het niet voltooien van alle tien interventielessen. 
Alle tien de lessen werden voltooid door 82 deelnemers (35%). De resultaten van 
de analyses laten onder andere zien dat mensen met een voorkeur voor actieve 
eenzaamheidscoping, wat wil zeggen dat mensen die meer gemotiveerd zijn om 
eenzaamheid actief aan te pakken, langer in de interventie blijven. Deelnemers die 
meer toegewijd zijn aan de cursus, wat wil zeggen dat ze de lessen in het beoogde 
tempo hebben gevolgd en dagboeken hebben ingevuld, vallen minder snel uit 
de Online Vriendschapscursus. De ernst van eenzaamheid is niet gerelateerd aan 
uitval.
 Deze bevindingen impliceren dat het nuttig lijkt om aandacht te besteden 
aan de coping-voorkeur van de deelnemer, activerende inhoud te gebruiken 
en de toewijding tijdens de interventie te monitoren. Toekomstige online 
eenzaamheidsinterventies zouden kunnen proberen de uitval te verminderen 
door actief gedrag te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een 
verscheidenheid aan oefeningen en een deelnemers met een lager tempo actief te 
motiveren in het uitvoeren van interventie.

Slotopmerkingen
 Gecombineerd laten de bevindingen in dit proefschrift zien dat het 
mogelijk is om eenzaamheid van een individu te verlichten door middel van een 
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interventie zoals de Online Vriendschapscursus. De Online Vriendschapscursus 
bereikte een grote groep (eenzame) deelnemers en bood hen kennis van 
verschillende eenzaamheidscopingstrategieën om hen toe te rusten om actie 
te ondernemen of hun situatie te her-evalueren. De lessen van de Online 
Vriendschapscursus, gecombineerd met de indeling van de werkzame elementen 
in eenzaamheidsinterventies bieden interventieontwikkelaars en beleidsmakers 
inzicht in de verschillende opties die er zijn in de bestrijding van eenzaamheid. 
Wij adviseren interventieontwikkelaars en beleidsmakers om verder te kijken 
dan alleen het faciliteren van ontmoetingsmogelijkheden, omdat dit alleen 
onvoldoende is om een complex probleem als eenzaamheid op te lossen. 

Interventieontwikkelaars, beleidsmakers en onderzoekers moeten er 
rekening mee houden dat eenzaamheid een probleem is wat niet makkelijk te 
bestrijden is en dat eenzaamheidsinterventies waarschijnlijk gebaat zijn bij een 
theoretische onderbouwing en een focus op meerdere werkzame elementen. 
Eenzaamheidsinterventies kunnen baat hebben bij een evaluatie van welke 
werkzame elementen worden aangeboden en zouden moeten worden aangeboden. 
Een interventie met één werkzaam element is waarschijnlijk niet voldoende 
om eenzaamheid te verminderen. Verder onderzoek naar de effectiviteit van de 
individuele werkzame elementen en combinaties van werkzame elementen is 
nodig om de effectiviteit van eenzaamheidsinterventies te verbeteren.
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