
29 september tot en met 6 oktober 

Week tegen  
Eenzaamheid 
Kom erbij en doe mee!   
De Week tegen Eenzaamheid 2022 is van 29 september tot en met 6 oktober. In de 
Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Iedereen kan deel-
nemen aan de Week tegen Eenzaamheid. Bijvoorbeeld door het bezoeken of organise-
ren van een activiteit. Maar ook door het bezoeken van een familielid, kennis of iemand 
uit de buurt. Samen maken we een succes van de Week tegen Eenzaamheid. 
 

Samenwerkingscoalitie in de  
aanpak tegen eenzaamheid   
In Eemsdelta zijn te veel mensen Eenzaam. Wethouder  
Annalies Usmany-Dallinga is trots op de betrokkenheid en 
brede inzet tijdens deze week. Eenzaamheid is een speerpunt 
in het ge zondheidsbeleid van de gemeente Eemsdelta. Ook 
zijn we aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén 
tegen Eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actieprogramma is om  
de trend van eenzaamheid te doorbreken. We zetten daarom 
in op een breed gedragen aanpak tegen eenzaamheid.  
Er zijn al vele mooie initiatieven. Deze hebben we meegeno-
men in een samenwerkingscoalitie genaamd het ‘Pact tegen 
Eenzaamheid Eemsdelta’. Er zijn ongeveer 80 organisaties die 
op 5 oktober het pact gaan ondertekenen. 

In Eemsdelta:  
 
> heeft elke organisatie eenzaamheid als speerpunt in zijn beleid; 
> heeft elk team een lokale aandacht functionaris eenzaamheid; 
> worden signalen van eenzaamheid altijd gedeeld en besproken; 
> lossen wij eenzaamheid op door verbinding te zoeken binnen de bestaande  

activiteiten en organisaties; 
> draagt ieder zijn of haar steentje bij: in de familie, in de buurt, bij de vereniging  

en in de organisatie, om eenzaamheid aan te pakken.  

Wat is eenzaamheid?   
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid 
precies? Eenzaamheid is u niet verbonden voelen. U ervaart een 
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of u heeft 
minder contact met andere mensen dan u graag zou willen.  
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoe-
lens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke  
of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed 
hebben op uw gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.  

Persoonlijke ervaring  
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Dit betekent dat u pas 
eenzaam bent als u uzelf eenzaam voelt. U bent uw eigen graadme-
ter. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk 
of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid u ongeluk-
kig maakt of het u belemmert in uw functioneren. 
De één heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal  
netwerk nodig dan de ander. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf 
zien of u zich eenzaam voelt. Zij zien lang niet altijd dat u ontevreden 
bent over uw contact met uw partner, vrienden, familie of andere 
mensen. Dat u het moeilijk vindt om relaties te verbeteren. Of zelfs 
dat u de moed hebt opgegeven. Dit maakt eenzaamheid zo moeilijk 
in te schatten. Het is iets wat u alleen zelf kunt voelen.  

Probleem  
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat 
eenzame gevoel vanzelf als u weer beter in uw vel zit. Eenzaamheid 
is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig  
voelen. Dan kan een negatieve spiraal ontstaan. Eenzaamheid is niet 
hetzelfde als alleen zijn. Maar het kan wel samenvallen. Wanneer  
iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van 
sociaal isolement.  

Gevolgen van eenzaamheid  
De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aan-
houdt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen 
in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. 
Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan 
een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid ver-
sterken. Een goede reden om op tijd te handelen! 
 
Eenzaamheid veroorzaakt gezondheidsrisico's. Onderzoek toont aan 
dat eenzaamheid fysieke uitwerking heeft: eenzaamheid kan, net als 
stress, een negatieve invloed hebben op het immuunsysteem.  
Met een lage weerstand bent u vatbaarder voor infecties. Ook kan 
eenzaamheid leiden tot depressie en een verhoogd risico op hart-
ziekten en de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid een 
oorzaak zijn van ongezond gedrag: weinig bewegen, minder gezond 
eten en meer gebruik van verslavende middelen. Met als gevolg  
een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaat-
ziekten. Eenzaamheid maakt ongelukkig. Mensen zijn sociale we-
zens. U heeft elkaar praktisch en emotioneel nodig. Om steun te 
bieden als het even wat minder gaat, om gevoelens te delen, om  
inhoudelijke gesprekken te voeren.  

Zelf willen  
De oplossing voor uw eenzaamheidsgevoelens begint bij uzelf. Heeft u besloten 
dat u iets aan uw eenzaamheidsgevoelens wilt doen? Onderneem dan zelf actie als 
dit lukt of schakel hulp in.

Hulp en advies  
Een sociaal werker van Cadanz Welzijn kan samen met u in kaart brengen waar  
uw eenzaamheidsgevoelens vandaan komen en wat u helpt en goed doet in  
deze situatie. We gaan graag met u in gesprek om te kijken naar een passende  
oplossing die u kan helpen en die aansluit bij uw interesses en wensen. 
 
U kunt hiervoor contact opnemen met Engelina Eissens, Regisseur Eenzaamheid 
Eemsdelta, Cadanz Welzijn tel: 0596 74 50 24 of mail: info@cadanzwelzijn.nl  

Annalies Usmany-Dallinga


