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Eenzaamheid bij mantelzorgers in cijfers 

 

• Uit onderzoek van Mezzo blijkt dat 43% van de 

mantelzorgers aan geeft regelmatig sterk tot zeer sterk 

eenzaam te zijn!! 

• zeer sterk eenzaam 21% 

• sterke eenzaamheid 22% 

• matige eenzaamheid 34% 

• niet eenzaam 23% 

 

 



De landelijke “spelers”: 

• Coalitie erbij , een samenwerking van 

diverse organisaties (www.eenzaam.nl) 

• Eenzaamheid Informatie Centrum 

(www.eenzaamheid.info) 

• Faktor5, voor opleiding van professionals  

(www.faktor5.nl) 

 

 

http://www.eenzaam.nl/
http://www.faktor5.nl/


   Definities van eenzaamheid 

Jenny de Jong Gierveld: 

Eenzaamheid is het 

subjectief ervaren van een 

onplezierig of ontoelaatbaar 

gemis aan kwaliteit van 

bepaalde sociale relaties.  

 

Jeannette Rijks: 

Eenzaamheid is het fysiek 

ervaren tekort aan 

(patronen van) verbinding 

met andere mensen. 

 



Levensgebeurtenissen 

Geboorte 

Basis school 
Studeren 

Middelbare 

school 1ste baan 

Trouwen 

Kinderen krijgen 

Overlijden ouder 

Mantelzorgen 

Verlies baan 

Echtscheiding 

Verlies mobiliteit 

Enz 



 Fysiek 

Permanent verhoogd stress-niveau 

Hart- en vaatziekten 

Verminderde weerstand 

Sneller en langer ziek, minder snelle wondgenezing 

Versneld verlopen proces bij en groter risico op de ziekte van Alzheimer 

 
 Mentaal 

Minder besluitvaardig 

Verminderd gevoel van grip op het leven 

Verminderd begrip van sociale signalen 

Minder plezier in gezelschap van anderen 

 

 

Gevolgen Eenzaamheid 



Ik was als mantelzorger heel eenzaam’ 

• Zij weet hoe het is om altijd maar voor anderen te 

zorgen. Joke van Driel (66) kreeg het met de paplepel 

ingegoten.  

• Het droeg eraan bij dat ze zichzelf compleet over het 

hoofd zag, toen haar man Gerrit begon te dementeren.  

• Na zijn overlijden reist Joke stad en land af om aandacht 

te vragen voor de positie van de mantelzorger: ‘Ik weet 

nu dat je als mantelzorger ook moet stilstaan bij jezelf!’ 



 

Mantelzorger 
verzorgde 

Gezin /familie /  

 andere 

mantelzorgers  

Hulpverleners 

Collega’s op  

het werk 

Vrienden en  

kennissen 



Eenzaamheid bij mantelzorgers 

• De veranderende relatie tussen de mantelzorger en 

zorgvrager (55%) 

• De veranderende relatie met vrienden en kennissen (64%) 

• De mantelzorger wordt niet gezien, gehoord of begrepen.  

• Een krimpend netwerk door het langdurig verlenen van 

intensieve mantelzorgtaken 



Herkennen van eenzaamheid 

Opmerkingen als:  

• ‘daar ga ik anderen niet mee lastig vallen’,  

• ‘niemand komt meer langs’ en  

• ‘mensen begrijpen het niet’.  



Herkennen van eenzaamheid 

• De mantelzorger heeft nauwelijks eigen activiteiten en bezigheden 

naast de zorg.  

• De mantelzorger krijgt weinig bezoek van familie of vrienden.  

• De mantelzorger heeft lichamelijke klachten zoals hoofdpijn.  

• De mantelzorger slaapt slecht, eet slecht, valt af.  

• De mantelzorger voelt zich somber of vermoeid.  

• De mantelzorger gebruikt veel alcohol of slaap- en 

kalmeringsmiddelen 



Herkennen van eenzaamheid 

• De mantelzorger is bang om alleen te zijn.  

• De mantelzorger verliest het vertrouwen in andere mensen.  

• De mantelzorger houdt mensen op afstand of eist juist erg de 

aandacht op.  

• De mantelzorgen loopt achter met administratie en betalingen 

en maakt geen post open.  

• De mantelzorger besteedt minder aandacht aan lichamelijke 

verzorging. 

 



Aanpakken van eenzaamheid 

• Zelf eenzaamheid overwonnen 

• Respijt van het zorgen 

• Versterken van het (sociale) netwerk 

 



Respijt 

Respijt: 

• Zonder respijt: 68% eenzaam 

• Gebruikers respijt: 53% eenzaam 

 

 



Versterk je netwerk 

43% van degenen die zich eenzaam hebben gevoeld, staan 

open voor hulp bij het uitbreiden van hun kennissenkring. 

 

Door doen van vrijwilligerswerk blijkt uit Brits onderzoek 

 



Vraag 

• En hoe zit het met de ex-mantelzorger? 



Samenvatting 

 Eenzaamheid hoort bij het leven 

 Eenzaamheid is van alle leeftijden 

 Last van eenzaamheid bedreigt de gezondheid 

ernstig 

 Last van eenzaamheid los je zelf op, indien nodig 

met de juiste hulp 

 Hulp dient gestoeld te zijn op kennis en juiste 

vaardigheden 

 



 

• Creatief Leven 

• Social app “Klup” 

 



Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg 

en dementie (UvA) 

• Aanpak dementie meer sociaal dan medisch; 

• Nieuwe opvatting: gewone mensen met gewone behoeften; 

• Je wordt als dement persoon niet meer als volwaardig iemand 

gezien: de connectie met de buitenwereld verdwijnt; 

 



Anne – Mei The 

• Anders ondersteunen van mensen met dementie en hun 

partners/mantelzorgers; 

• Voor mantelzorg geen structurele ondersteuning: 

worstelen met schaamte, schuldgevoelens en sociaal 

isolement; 

• Raken uitgeput, vaak ernstig ziek: driekwart van de 

mantelzorgers overlijdt eerder dan leeftijdsgenoten. 

(Boek: Dagelijks leven met dementie; een blik achter de voordeur) 






