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Definitie van eenzaamheid 

Het fysiek ervaren van een tekort in patronen van verbinding met andere mensen 

Fysiek         : Meetbaar in het brein 

Ervaren      : Een persoonlijke (individuele) beleving 

Tekort      : Er wordt niet voldaan aan de behoefte van het individu 

Patronen     : Regelmaat in contact is nodig om verbondenheid te ervaren 

Verbinding  : Fundamentele levensbehoefte 

Mensen    : We hebben andere mensen nodig, geen dieren of dingen 

Eenzaamheid is een seintje van je lichaam dat zegt: Er klopt iets niet in je verbinding met andere mensen. Je komt 

iets tekort in je relaties. Net zoals honger je erop wijst dat je voedsel tekort komt en dorst je erop wijst dat je vocht 

tekort hebt, wijst eenzaamheid je erop dat je verbondenheid tekort komt. 

- Eenzaamheid is normaal. Chronische Eenzaamheid is een (hersen)probleem 

- Mensen leven in patronen. Na een levensgebeurtenis wordt een patroon doorbroken. 

- 40 tot 45 % van de bevolking geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Hiervan is 10 % chronisch eenzaam. 

Hersenverandering 

Hersenen veranderen zowel in functie als in structuur, met een aantal gevolgen. De belangrijkste zijn: 

• Een eenzaam brein is een brein dat zintuiglijke ervaringen als het ware door een negatief filter waarneemt: 

de wereld is een onveilige plek. Men wordt bang, achterdochtig, cynisch en men snapt sociale signalen 

minder goed. Men kan bang zijn van mensen, neutrale gezichtsuitdrukkingen worden bedreigend en men 

kan ze niet goed interpreteren. Men wordt sociaal onhandig. Omgaan met anderen is niet meer leuk. Dit 

belemmert het omgaan met andere mensen. 

 

• Men wordt minder slim, het cognitief vermogen gaat achteruit. Men wordt onzeker en men kan zich 

afvragen wat wel of niet goed is wat ze doen. ‘Je blijft je slimme zelf maar je kunt geen gebruik meer maken 

van je cognitieve vermogen’. Door stress gaat men anders denken. Men gaat zich heel erg focussen op een 
probleem. Dit belemmert het omgaan met andere mensen. 

 

• De oxytocine huishouding is verstoord, het knuffelhormoon is niet meer als normaal aanwezig. Men is 

zichzelf niet meer oftewel, er is een identiteitsprobleem. Oxytocineverandering leidt naar het vermijden van 

aanraking. Dit belemmert het omgaan met andere mensen. 

Na ca 1 jaar spreek je van ernstige, of chronische eenzaamheid 

• Structurele en functionele veranderingen in de hersenen 

• Niet goed kunnen inschatten van gezichtsuitdrukkingen 

• Verstoorde hormoonhuishouding, aangeraakt worden is minder prettig 

• Sociale vaardigheden worden minder toegepast 

• Verminderde cognitief presteren (10 IQ punten achteruitgang) 

• Men wordt banger, achterdochtiger, meer teruggetrokken 
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De gevolgen van eenzaamheid 

• Verandering in het afweersysteem, lage weerstand 

• Symptomen van depressie 

• Verhoogd risico op hart en vaat ziekte 

• Verhoogd risico op alzheimer 

• Ongezond gedrag zoals minder bewegen, ongezonder eten en verslavende middelen 

• Verstoring van het dag-nachtritme 

• Cognitieve achteruitgang   

• Hormonale verstoring 

• Sociale problemen 

 

 

Hoe kun je mensen ondersteunen die eenzame gevoelens ervaren 
 

De eerste levensbehoeften van de mens:                                                          

✓ Aandacht 

✓ Acceptatie  

✓ Aanraking                

 

Wanneer je in gesprek wilt met mensen, geef hen: 

✓ Veiligheid 

✓ Vertrouwen 

✓ Voorspelbaarheid 

 

Deze dingen kun je meenemen in je ondersteuning van mensen: 

✓ Zorg voor beweging  

✓ Stimuleer de zintuigen  

✓ Zorg voor creatieve opdrachten en ondersteuning  

✓ Geef regelmatig complimenten  

✓ Ga op onderzoek uit en bepaal samen de belangrijkste waarden  

✓ Ga op onderzoek uit en bepaal samen de belangrijkste vaardigheden  

✓ Geef een mooi opschrijfboekje en een pen en vraag iedere dag 3 positieve ervaringen van de dag op te 

schrijven. Kijk hier in gesprekken samen op terug. 

 

Hartelijk dank voor je aanwezigheid. 

Jeanine Sinke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


