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Hoe ga je om met eenzaamheid van je cliënt? 

 

Niet iedereen is gebaat bij bingo. En zo gezellig is die koffie om 10 uur niet voor mensen die 

slecht horen, trillende handen hebben of gewoon sociaal ongemakkelijk zijn. Trainer Emmy 

Davids vertelt wat zorgverleners maar al te goed weten: iemand kan zich eenzamer voelen in 

een groep dan alleen op de kamer. Maar hoe ga je dan om met eenzaamheid? 

 

Eenzaamheid is voor iedereen anders 

Eenzaamheid wordt door iedereen anders ervaren. Het is een verschil tussen ‘aanwezige’ en 

‘gewenste’ contacten, vertelt Emmy. ‘Dan mis je de verbinding en het echte contact met 

anderen. Zo kan iemand zich in een groep ook eenzaam voelen.’  

 

Vier invalshoeken 

Eenzaamheid kun je vanuit vier aspecten bekijken:  

• sociaal – we willen ergens bij horen en gemeenschappelijke kenmerken delen; 

• zingevend – we willen dat ons leven zinvol is (geweest); 

• emotioneel – we willen gevoelens delen met anderen en erkenning krijgen voor onze 

beleving; 

• praktisch – we willen hulp als we dat nodig hebben, anders voelen we ons ‘waarden’-

loos. 

 

Aan de slag met eenzaamheid 

Eenzaamheid geeft stress, en stress veroorzaakt ziektes. Als iemand zich eenzaam en 

afgewezen voelt kan hij/zij vaak ook niet meer goed functioneren. Als zorgverlener kun je 

mensen helpen om goed voor zichzelf te zorgen, om lief te zijn voor zichzelf. Een wond 

verzorg je ook, maar wat doe je met een ‘emotionele’ wond? 

 

We doen een oefening 

Denk aan een eenzaam moment. Hoe voelde jij je toen? Wat had jij op dat moment nodig? 

En wat niet? Stel je voor dat je precies kreeg wat je toen nodig had, wat dan? Het is een 

open deur, maar we hebben de neiging om eenzame mensen te behandelen op een manier 

die we zelf eigenlijk ook niet prettig vinden. 
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Herkennen en doorvragen 

Er zijn verschillende manieren om erachter te komen of iemand eenzaam is. Als iemand 

bijvoorbeeld veel - of alleen maar - over zichzelf praat, kan dat anderen afstoten. Maar hier 

kan eenzaamheid achter zitten. Om daarachter te komen, is het belangrijk om respectvol 

contact met iemand te maken, zonder te verwachten dat iemand meteen met een plan van 

aanpak komt. Luister en vraag goed door. Vaak is er een levensgebeurtenis geweest, 

waardoor iemand in een proces van eenzaamheid terechtkomt. Zo kun je kijken naar 

verschillende factoren, zoals de woon- en leefomgeving, aanwezigheid van een netwerk 

en/of partner, lichamelijke mogelijkheden en beperkingen. Vanuit deze factoren kun je 

bekijken wat er speelt en wat jouw cliënt zou kunnen helpen. 

 

Niet oplossen 

De grootste valkuil bij eenzaamheid, vindt Emmy, is dat we voor de ander oplossingen 

verzinnen. ‘Bekijk eenzaamheid van verschillende kanten en vraag mensen zelf wat ze nodig 

zouden kunnen hebben. Ga samen op onderzoek, laat mensen zelf iets verzinnen en geef 

mensen, bijvoorbeeld met een vertrouwelijk gesprek, vooral het gevoel dat ze goed zijn zoals 

ze zijn.’ 


