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Dank voor de uitnodiging om tijdens deze bijeenkomst een reactie te geven op de mooie en 

welkome bundel. Ik zal vooral reageren op de betekenis van het boek voor de ouderenzorg 

vanwege mijn werkervaring in het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen en als 

projectleider mentaal welbevinden bij Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg. Vilans is 

één van de kernpartners van het Expertisenetwerk, andere partners zijn: Actiz, ouderenbonden, 

Reliëf, Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep en Vereniging Het Zonnehuis. Het netwerk vindt 

dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen. 

Aandacht voor eenzaamheid hoort daar ook bij. De vraag is wat voor soort aandacht en voor 

welke soort eenzaamheid? Aandacht voor sociale eenzaamheid is gewenst, maar volstaat niet. 

Door de jaren heen dat het netwerk bestaat, sinds 2008, is het mij wel duidelijk geworden dat 

medewerkers in de zorg zich zorgen maken om eenzaamheid bij ouderen. En dat verzorgenden 

zoeken naar wegen om daar mee om te gaan en daar niet altijd mee uitkomen, zich onmachtig 

voelen, zich persoonlijk tekort voelen schieten of door de omstandigheden waarin ze werken, 

bijvoorbeeld de tijdsdruk die ze ervaren. Ouderen in zorginstellingen geven aan dat ze meer 

aandacht willen voor hun levensvragen, zo constateerde het SCP in 2011 in een van hun 

rapportages. Ik kom zo meteen nog terug op de zaken die ik hier aanstip. 

Eerst nog een korte toelichting op het Expertisenetwerk en Vilans. Het Expertisenetwerk 

verzamelt kennis en ervaring in zorg en welzijn over het omgaan met levensvragen bij ouderen 

en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk 

innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. 

 

Vilans ondersteunt de ouderenzorg om zorg voor het domein mentaal welbevinden concreet 

handen en voeten te geven omdat verzorgenden dit een weliswaar belangrijk maar ook wat 

ongrijpbaar domein vinden. Het domein mentaal welbevinden maakt onderdeel uit van het 

Kwaliteitskader Goede Zorg, waarin staat dat goede zorg zorg is die bijdraagt aan de kwaliteit 

van leven van de cliënt. En dat betekent bijvoorbeeld dat er in het zorg-leefplan moet staan hoe 

de zorg de cliënt ondersteunt bij mentaal welbevinden. 

 

Terug naar de bundel: Met genoegen heb ik alle bijdragen gelezen, van voor tot achter. Het 

begrip eenzaamheid bleek in meer kanten en lagen onder woorden gebracht te kunnen worden 

dan ik voor mogelijk hield en deze uitdieping alleen al is een welkome verrijking van het gesprek 

en denken over eenzaamheid in zorg en welzijn, waarin de aandacht toch nog vooral uitgaat 

naar sociale eenzaamheid.  

Veel bijdragen beantwoorden de vraag ‘mag een mens eenzaam zijn?’ niet expliciet en ik las 

tussen de regels door dat, om welke vorm van eenzaamheid het ook gaat, eenzaamheid een 

ongewenste situatie is waaraan iets gedaan moet worden, ook daar waar het existentiële 

eenzaamheid betreft. Pas naar het einde toe van de bundel spreken de auteurs in meer lovende 

woorden over eenzaamheid, bijvoorbeeld als geleider van ontwikkeling en het laatste artikel, lof 

der eenzaamheid, is een heus gloria. 
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Dit laatste artikel, de positieve waardering, spreekt me erg aan en ik meen dat er ook voor de 

ouderenzorg aanknopingspunten in zitten, maar hoe? Jorna merkt in zijn bijdrage terecht op dat 

je niet zomaar kunt zeggen tegen mensen dat het ergens goed voor is ‘een min is min’, maar 

wat dan wel? 

 

Voordat ik terugkom bij de vraag die in de nabeschouwing van de bundel centraal staat: ‘Hoe 

relevant is deze bundel voor onze kennis over en omgang met existentiële eenzaamheid?’ ga ik 

ook eerst in op mijn persoonlijke antwoord op de vraag die de titel van het boek stelt. Mag een 

mens eenzaam zijn? Dat heeft namelijk van alles te maken met hoe ik in mijn werk een bijdrage 

hoop te leveren aan goede ouderenzorg. 

 

Ik was zeer verheugd toen ik de bundel in handen kreeg omdat ik in september vorig jaar niet de 

gelegenheid was bij het symposium te zijn. Mijn eerste gedachte toen ik de tamelijk donkergrijs 

getinte bundel zag was: ‘Het donker is mij licht genoeg’, Van Sint Jan van het Kruis, Spaans 

mysticus en dichter (1542-1591)  refererend aan de donkere nacht van de ziel, die uiteindelijk 

louterend werkt en de mens innerlijke rust geeft. Deze Sint Jan had het over sonore 

eenzaamheid, dat je zo eenzaam bent dat je blij bent je enigheid te ervaren, eenzaamheid die 

niet hol klinkt maar sonoor, helder, met een aangename resonantie. Hij had het over de 

woestijn die gaat bloeien, de leegte die ruimte wordt en het positieve van de donkere nacht: zij 

kondigt een nieuwe dag aan waarin je trouw bent aan jezelf. Dat klinkt als eenzaamheid die 

begerenswaardig is en die je iedereen eenzaamheid van harte wilt toewensen. (Peters, Leven 

met een melodie, meditaties over het Geestelijk Hooglied van Sint-Jan van het Kruis.) 

Terwijl de grijze kleur van de bundel zou kunnen doen vermoeden dat wij hier niet met een 

vrolijk thema te maken hebben en dat is ook niet de het gevoel dat veel mensen hebben bij het 

woord eenzaamheid. Ruim tien jaar geleden was het woord bij mij vooral bekend met de 

negatieve connotatie, iets dat problematisch en maatschappelijk ongewenst was.   

Door een uitzending van de tv-serie Van de schoonheid en de troost in 2000 kwam ik op het 

spoor van de andere betekenis van het woord eenzaamheid, de scheppende en creatieve kracht 

er van. Karel Appel legde in die uitzending uit dat hij juist de eenzaamheid nodig had om zijn 

schilderijen te kunnen maken. Deze uitzending heb ik niet meer teruggezien, ik vond op internet 

nog wel een artikel met een interview met hem, gepubliceerd in de Standaard, ook uit 2000, 

waarin Appel zei de eenzaamheid nodig te hebben:  

‘Eenzaamheid is geen drama. De eenzaamheid is mijn trouwste makker. Eenzaamheid heb je 

nodig om het contact met het universum aan te gaan en te behouden. Ieder mens heeft dat in 

zich. Maar er is in de Westerse wereld nog weinig plaats over voor eenzaamheid. Ik kan rustig 

dagen alleen zitten en niets doen. Ik luister naar het ruisen van de bomen en daar schrijf ik 

gedichten over. Het glinsteren van het water, de geur. De eenzaamheid is altijd mijn beste 

tijd.’ (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DEX110052000_004)  

 

Dat vond ik opvallend en ik herkende er ook iets in, een zeker genoegen om alleen te zijn en dat  

ook als heel rijk te ervaren. Sindsdien ben ik me blijven afvragen wat voor mij de zin van 

eenzaamheid is en blijven onderzoeken wat mystici zoals Sint Jan bedoelden. Ik heb, bij 

gelegenheid, de raad van de Persische dichter Hafiz proberen op te volgen en te doorgronden:  

‘Don't surrender your loneliness so quickly, let it cut more deep. Let it ferment and season you 

as few human or even divine ingredients can.’ – Overmeester je eenzaamheid niet zo snel, laat 

het je dieper raken. Laat het in je gisten en laat het je kruiden zoals menselijke of zelfs 
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goddelijke ingrediënten het nauwelijks kunnen doen (eigen vertaling, mc).  ( Something missing 

in my heart tonight has made my eyes so soft, my voice so tender, my need of god, absolutely 

clear. –Hafiz Perzische dichter (ca. 1320-ca. 1390)) en de raad van priester en auteur Henri 

Nouwen: Aanvaard je innerlijk alleen zijn als opdracht in plaats van als noodlot.  

En zo heb ik bij mezelf ‘twee soorten eenzaamheid’ - zoals Etty Hillesum dit noemt in een citaat 

in de bundel dat Ton Jorna gebruikt-  leren herkennen, de eenzaamheid waarin ik me verloren 

voel in de wereld (ongewenste horizontale eenzaamheid) en de eenzaamheid waarin ik me 

verbonden voel in de wereld (welkome verticale eenzaamheid). En ontdekt dat ik bij tijd en 

wijle verticale eenzaamheid nodig heb om verbonden met de wereld te kunnen blijven, om geen 

horizontale eenzaamheid te ervaren. De terugtrekkende beweging maken, is heilzaam, waarbij 

ik me maar al tegoed besef dat dit ook komt doordat ik zelf de keuze maak dit te doen en dat 

het tijdelijk is, er is een wereld met sociale contacten, bezigheden, een gevoel van 

gemeenschap et cetera om naar terug te keren.  

Dit persoonlijke onderzoek naar eenzaamheid en de toenemende waardering voor eenzaamheid 

ben ik blijven leggen naast wat ik in mijn werk en in de maatschappelijke beeldvorming 

tegenkwam, namelijk eenzaamheid als sociaal probleem. En ik heb ook notie genomen van 

internationale onderzoeken naar geluk, welbevinden en kwaliteit van leven die uitwijzen dat 

sociale relaties een sleutel vormen tot geluk. 

Het ís een maatschappelijk probleem dat er mensen temidden van ons leven die ongewild geen 

of nauwelijks relaties hebben met andere mensen, die niet gekend en niet gezien worden. 

Mensen die het heel erg vinden alleen te zijn, die zich alleen gelaten voelen, mensen die gebukt 

gaan onder eenzaamheid. De eenzaamheid is niet zelfverkozen en ze hebben niet het gevoel van 

bij een gemeenschap te horen. Ook dat is werkelijkheid en ook deze voorbeelden komen in de 

bundel voor het voellicht. Deze schrijnende eenzaamheid komen verzorgenden tegen bij 

bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen en ouderenwelzijnswerkers bij hun cliënten thuis. Of 

menen ze tegen te komen. 

 

Om nog eens terug te komen op de omslag van het boek, deze heb ik niet als somber makend 

maar symbolisch opgevat.  De titel van de afbeelding op het omslag is ‘ijzergaas’. Metaal kan 

hard en snijdend zijn. Het element metaal staat (Chinese energieleer) voor  loslaten en 

onderscheidend vermogen, zuivering. En dat is ook waar eenzaamheid, in de vorm van inkeer, 

toe kan dienen. Er wordt ook wel gezegd dat in spiritueel opzicht ouderen in de metaalfase van 

hun leven zijn, waarin het zich terugtrekken, het zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel 

naar binnen keren aan de orde is. Met een kleinere leefomgeving, fysiek trager en strammer, 

zich meer vasthoudend aan hun eigen opvattingen, wijzer geworden. Een zekere eenzaamheid 

zou dus passend zijn bij de levensfase waarin ouderen zich bevinden. 

Sociale activiteiten voor eenzame mensen blijken hun ongewenste eenzaamheid niet te 

verminderen. Moeten we daar dan maar mee ophouden, zeker als blijkt dat eenzaamheid ook 

positief kan zijn voor mensen? 

Het zou, lijkt me, ongepast zijn om uit de positieve duidingen van eenzaamheid de conclusie te 

trekken dat je als zorgmedewerker dus niets hoeft met de eenzaamheid van een cliënt.  

Dat is ook niet wat de bijdragers aan de bundel voorstellen, ze verrijken het begrip 

eenzaamheid, werpen een nieuwe blik op sociale eenzaamheid en leggen de verbinding naar 
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zingeving, de andere kant van de medaille. Dat is waardevol voor de langdurende zorg. De 

verzorgenden hebben geen therapeutische relatie met hun cliënten, zij brengen relatief veel 

tijd met cliënten door en voeren veel zorgtaken uit die onderdeel van het dagelijkse leven 

uitmaken van iedereen. Helpen met opstaan en aankleden, eten brengen, schoonmaken. 

Deze medewerkers signaleren eenzaamheid in de ouderenzorg en willen daar vaak iets mee, ik 

merkte dit zojuist al op aan het begin van mijn bijdrage. Zowel in zorg als welzijn dringt meer 

en meer het besef door dat het organiseren van activiteiten om ouderen bezig te houden en 

onder de mensen te laten zijn niet voldoet. Het belang van cliënten persoonlijk te leren kennen 

en tijd te maken voor een persoonlijk gesprek en dat dit bijdraagt aan mentaal welbevinden, 

wordt meer en meer erkend. Dat blijkt uit het aantal initiatieven in het land van projecten om 

aandacht voor levensvragen te organiseren, vaak met behulp van vrijwilligers. Er is een 

ouderenzorgorganisatie die een zingevingszorgconcept ontwikkelt, een organisatie die bij 

cliënten vraagt aan welk type activiteiten zij behoefte hebben, sommige organisaties omarmen 

de presentietheorie, waarover ook in de bundel wordt geschreven.   

Meer aandacht voor zingeving, voor de persoon zelf is echter nog vaak lastig in te passen in de 

manier waarop zorgprocessen zijn georganiseerd. Sterker nog, de wijze waarop zorg wordt 

georganiseerd en uitgevoerd draagt in veel gevallen juist bij aan het ervaren van eenzaamheid. 

Door bijvoorbeeld steeds wisselende medewerkers in te zetten, door medewerkers te laten 

werken met krap geplande takenlijsten, de nadruk te leggen op het werken volgens vaste 

protocollen en door medewerkers onvoldoende te scholen op het aangaan van echt contact met 

de cliënt. Een mooi voorbeeld van hoe een oudere vrouw het verschil tussen de ene en andere 

verzorgende ervaart is te vinden in het boek Godenslaap, van Erwin Mortier. 

En het sluit niet goed aan bij hoe zorgmedewerkers gewend zijn om naar cliënten te kijken, 

namelijk vooral naar welke materiële en fysieke hulp er nodig is. Deze bundel bemoedigt als het 

ware organisaties en medewerkers om de zorg anders in te richten. Om na te gaan hoe met de 

blik gericht op zingeving, eenzaamheid van hun oudere cliënten draaglijker wordt.   

Het lijkt me dan ook van groot belang dat een het thema eenzaamheid in zorginstellingen 

prominenter en diepgravender op de agenda komt. Niet omdat zorgmedewerkers eenzaamheid 

bij cliënten moeten gaan verhelpen of opdat er méér sociale activiteiten georganiseerd moeten 

gaan worden, maar om bewustwording te verbeteren over de veelzijdigheid van het begrip 

eenzaamheid, te beseffen dat eenzaamheid bij het leven hoort en een gedeeld beeld te krijgen 

over wat je als zorgorganisatie wél voor mensen kunt betekenen. Het is een valkuil om met 

cliënten het contact aan te gaan omdat ze eenzaam zouden zijn. Als een oudere zich eenzaam 

voelt, dan is hij nog steeds meer dan een eenzame oudere. Het is juist heel waardevol al 

ouderen merken dat ook die andere kanten van hen gezien en gewaardeerd worden.   

Het zou goed zijn als ook al tijdens de opleiding leerlingen gevoeligheid ontwikkelen rondom de 

veelzijdigheid van het begrip eenzaamheid. De bundel bevat veel theoretische noties en bevat 

veel ingangen om lesmateriaal te ontwikkelen. Er is nog werk te verrichten om deze kennis 

toegankelijk en in de praktijk toepasbaar te maken voor professionals die vooral leren aan de 

hand van praktische handvatten. 

Een aspect dat niet aan bod komt in het boek is eenzaamheid bij zorgmedewerkers. Ze maken 

vaak grote/aangrijpende dingen mee met cliënten en er is nauwelijks tijd om dat uit te wisselen 

en er bij stil te staan waardoor men zich in het werk (existentieel?) eenzaam kan voelen. Mij 

lijkt dat dit een wisselwerking veroorzaakt in de manier van relaties aangaan met cliënten. 
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Zorgorganisaties die willen dat medewerkers beter leren omgaan met eenzaamheid van cliënten 

ontkomen er dan ook niet aan om de zorgprocessen zo te organiseren dat er meer dialoog en 

reflectie tussen medewerkers mogelijk is. 

Nog een laatste, wat mij betreft bemoedigend, punt. De overheid erkent inmiddels ook (weer) 

dat aandacht voor zingeving hoort bij goede zorg. Het ministerie van VWS heeft het 

Expertisenetwerk de eerste drie jaar financieel gesteund en het nieuwe Kwaliteitsinstituut heeft 

‘aandacht voor levensvragen’ tot een pilotproject gemaakt om het begrip kwaliteit van zorg 

meer inhoud te geven.  

Dat wil concreet zeggen dat het Expertisenetwerk een project uitvoert dat moet gaan leiden tot 

een zorgstandaard ‘omgaan met levensvragen’ in de ouderenzorg. Gisteren was de officiële start 

van deze pilot, waarbij de heer Boer, kwartiermaker van het kwaliteitsinstituut eraan hechtte 

op te merken dat er soms ten onrechte badinerend over dit thema gesproken wordt en dat ‘het 

in de langdurende zorg toch vooral gaat om persoonlijke aandacht voor levensvragen’.  

Ik hoop dat dit leidt tot ouderenzorg die bijdraagt aan een zingevende omgeving waarin je je 

veilig eenzaam kunt voelen. Ja, een mens mag eenzaam zijn, maar mag zich ook gedragen 

weten door anderen. Boeken als deze vormen een onmisbaar fundament om deze visie op zorg 

uit te dragen. 

 

Zie ook: 

www.situatiesvaneenzaamheid.nl : kunstenaarsproject waarin het woord sneeuw voor eenzaamheid is 

vervangen, Eskimo’s kennen 22 woorden voor sneeuw, zo krijg je 22 ‘soorten’ eenzaamheid. Op de site 

kunnen mensen ervaringen achterlaten. Gezien in ‘Uit het oog, essay over gevoelens van eenzaamheid 

onder mantelzorgers’  van Wilco Kruijswijk.  

TED talks met voorbeelden van creativiteit – eenzaamheid: 

Willard Wigan: http://www.ted.com/talks/willard_wigan_hold_your_breath_for_micro_sculpture.html  

Willard Wigan tells the story of how a difficult and lonely childhood drove him to discover his unique 

ability -- to create art so tiny that it can't be seen with the naked eye. His slideshow of figures, as seen 

through a microscope, can only be described as mind-boggling.  

Antony Gormly: http://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without.html 

I'm going to tell you about why I became a sculptor, and you may think that sculptors, well, they deal with 

meta, they deal with objects, they deal with bodies, but I think, really, what I care about most is making 

space, and that's what I've called this talk: Making Space. Space that exists within us, and without us.  


