Eenzaamheid bij
volwassenen en ouderen
in Zuid-Holland Zuid
Kernboodschap
Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het heeft meerdere oorzaken
(individueel, sociaal en maatschappelijk), en mogelijk serieuze gevolgen (grotere
kans op dementie, hart- en vaatziekten, depressie).
Het percentage eenzame mensen is in de loop der jaren niet veranderd, maar door de
vergrijzing en de ontwikkeling naar meer eenpersoonshuishoudens in de toekomst
zullen wel in absolute zin meer eenzame mensen komen. We zien een significante
stijging van het percentage eenzame mensen bij 75 jaar en ouder. Het treft met
name mensen met een laag inkomen, die moeite met rondkomen hebben en die
laag zijn opgeleid. Mogelijk is het zo dat veel ouderen zich niet langer verbonden
voelen met de maatschappij, met verlies van netwerk (oude vrienden overlijden),
werk (pensioen) en rollen die zij in het verleden speelden (ouder, vrijwilliger).

Wat is eenzaamheid?
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 bestaande relaties achterblijft bij de wensen (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007).

Oorzaken
• Individuele oorzaken (bijvoorbeeld gebrek aan sociale vaardigheden of gezondheids
problemen).
• Veranderingen in het sociale netwerk (levensgebeurtenissen zoals ontslag, scheiding of
verlies van een partner).
• Maatschappelijke oorzaken (zoals negatieve beeldvorming over ouderen) (De Jong
Gierveld & Van Tilburg, 2007).

Gevolgen eenzaamheid
Eenzaamheid vergroot mogelijk de kans op de ziekte van Alzheimer (Holwerda et al., 2014).
Dit risico is vergelijkbaar met schattingen uit internationaal onderzoek (Wilson et al., 2007;
Mushtaq, 2014).
Er zijn aanwijzingen dat eenzaamheid de kans op het krijgen van hartaandoeningen
vergroot, ook na correctie voor andere risicofactoren van coronaire hartziekten (Valtorta
et al., 2016; Thurston & Kubzansky, 2009; Sorkin et al., 2002). Voor beroertes werd het risico
met 32% verhoogd (Valtorta et al., 2016). Eenzaamheid verhoogt ook het risico op andere
gezondheidsproblemen, zoals slaapproblemen, stress en ontstekingen (Boss et al., 2015;
Cacioppo et al., 2010).
Eenzaamheid kan tot een depressie leiden. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken bij
mensen van middelbare leeftijd en ouderen (Cacioppo et al., 2010; Cacioppo et al., 2006;
Heinrich & Gullone, 2006). Daarnaast zijn er in diverse onderzoeken verbanden gevonden
tussen eenzaamheid en (poging tot) suïcide (Heinrich & Gullone, 2006). Dit wordt mogelijk
verklaard door het verband tussen eenzaamheid en depressie.
Eenzaamheid verhoogt de kans op overlijden. In een Nederlands onderzoek werden 65tot en met 84-jarigen gedurende een periode van tien jaar gevolgd. Na tien jaar hadden
eenzame mannen 30% meer kans te zijn overleden. Voor de vrouwen was het risico met
4% verhoogd (Holwerda et al., 2012).
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Eenzaamheid bij volwassenen (19+) in ZHZ
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Oranje staafjes geven aan dat een gemeente significant afwijkt van de overige gemeenten.
In de gemeenten Molenwaard, Sliedrecht en Zederik zijn significant minder eenzame mensen
dan in de rest van de regio ZHZ.

Eenzaamheid naar leeftijd in ZHZ
Oranje staafjes geven aan dat een leeftijdscategorie significant afwijkt van de overige leeftijds
categorieën. Vanaf 75 jaar en ouder is er een significante stijging in het percentage eenzame mensen.
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Kenmerken eenzame volwassenen en ouderen in ZHZ
Oranje staafjes geven aan dat een kenmerk significant afwijkt van de overige kenmerken. Significante risicofactoren
voor eenzaamheid zijn moeite met rondkomen, een laag inkomen en een lage opleiding.
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Wat verwachten we in de toekomst?
In de media wordt vaak gesuggereerd dat eenzaamheid de laatste jaren is toegenomen, onder invloed van onder
andere de individualisering van de samenleving en het toegenomen aantal echtscheidingen. Onderzoek wijst echter
uit dat eenzaamheid tussen 1980 en 2005 ongeveer gelijk is gebleven en eerder iets is afgenomen dan toegenomen
(Van Tilburg, 2014). Onderzoek naar de mate waarin eenzaamheid voorkwam onder ouderen in de periode 1992 en
2006 wijst uit dat het aantal ouderen dat zich langdurig eenzaam voelde, relatief niet was toegenomen (Van Tilburg,
2014). Ook in ZHZ zien we geen verschillen over de jaren.
We zien vooralsnog geen verschil in de percentages eenzame mensen: geen stijging en geen daling, maar door de
vergrijzing en de ontwikkeling naar meer eenpersoonshuishoudens in de toekomst zullen wel in absolute zin meer
eenzame mensen zijn. Als historische trends zich onveranderd doorzetten, voelen in 2040 5,9 miljoen Nederlanders
zich eenzaam. 1,3 miljoen van hen voelt zich ernstig eenzaam. Dat beeld schetst het RIVM in het Trendscenario
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.
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Bij de cijfers komt de kanttekening dat het Trendscenario
laat zien hoe onze volksgezondheid er in 2040 uit zou
kunnen zien als er vanaf nu niets meer zou veranderen in
beleid. Voor het toekomstscenario worden de trends van
de afgelopen 25 jaar geanalyseerd en doorgetrokken
naar de toekomst. Veranderingen in bijvoorbeeld beleid
kunnen in de verkenningen niet worden meegenomen.
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Perspectief op eenzaamheid
Dewi de Geus (inmiddels Visser-De Geus), een student Culturele Antropologie in Leiden, heeft in 2016 drie maanden in
een zorgcentrum in het noorden van het land gewoond. Ze bestudeerde eenzaamheid onder de inwoners. Het personeel
stelt veel in het werk om het gezellig te maken voor de oudere bewoners. Maar juist in die enorme hang naar knusheid,
door de antropologe een ,,heersende sociale norm’’ genoemd, schuilt een gevaar. De focus op gezelligheid gaat volgens
haar ten koste van het ontwikkelen van diepgaande, persoonlijke relaties (De Geus, 2016).
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Interviewend en observerend stelde Dewi Visser-De Geus vast dat eenzaamheid
verschillende gezichten kent. Dat mensen hun – overleden – geliefden en vrienden
van vroeger gruwelijk kunnen missen en dat hun eigen achteruitlopende gezondheid
dat buitengesloten gevoel versterkt.
Daar komt zij tot misschien wel haar belangrijkste conclusie. Veel ouderen, signaleert ze, voelen zich
niet langer verbonden met de maatschappij, omdat die geen andere rol meer voor ze weglegt dan die
van ,,zielig iemand, die zorg nodig heeft of vertroeteld moet worden.’’
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