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SIGNALEREN VAN EENZAAMHEID



etc.etc.

Wie zijn wij?



Ons doel

Voorkomen
• dat mensen psychische klachten krijgen
• dat lichte psychische problemen erger worden
• van problemen die te maken hebben met het

gebruik van alcohol/drugs



- Assertiviteit
- Meer zelfvertrouwen
- Omgaan met stress
- Stoppen met piekeren 
- Vrienden maken kun je leren 
- Meer geluk
- De kunst van het ouder worden
- Lekker slapen
----------------------------------------------------
- Vrienden maken kun je leren
- Grip en glans (meer eigen regie en meer plezier)
- Omgaan met verlies
- Zin in je leven

Wie kent Indigo Preventie al?



Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van ons aanbod?

Meld u aan voor 
onze nieuwsbrief 
door te mailen naar:
preventie@indigohaaglanden.nl



Antwoord in de chat:

• wat is voor u een 
duidelijk signaal van 
eenzaamheid?



Definitie

‘Het subjectief ervaren 
van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan

(kwaliteit van) 
bepaalde sociale relaties’

(De Jong Gierveld) 



Eens of oneens?

‘Eenzaamheid hoort bij 
het leven’



Soorten eenzaamheid

• sociale eenzaamheid
• emotionele eenzaamheid
• existentiële eenzaamheid

(De Jong Gierveld, Schoenmakers) 



Eens of oneens?
‘Alleen het 
hebben van 

goede vrienden 
of een partner 

beschermt 
tegen 

eenzaamheid’



Wat zijn de verschillen en overeenkomsten 
tussen depressie en eenzaamheid?

Depressie: 
somberheid, 
verlies aan 

interesse en 
plezier

Eenzaamheid: 
te weinig 

betekenisvolle 
contact(en)

(Cacioppo) 



Eenzaamheid en psychische gezondheid

• negatieve gevolgen voor gezondheid en kwaliteit van 
leven

• nauw verband met depressiviteit
• wel/niet kunnen omgaan met moeilijkheden
• hersenen/erfelijkheid speelt een rol 

(50% = aanleg)



Oorzaken van depressie en eenzaamheid

• psychische oorzaken
• biologische oorzaken
• gebeurtenissen en ervaringen
• sociale omstandigheden
• niet goed kunnen omgaan met moeilijkheden





EENZAAMHEID IS COMPLEX 
en er zijn

GEEN GEMAKKELIJKE OPLOSSINGEN
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