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Sociaal isolement en levensvragen 

Een interview met Anja Machielse, onderzoeker bij LESI 

‘Een kleine verandering maakt een groot verschil’ 
 

Aan het woord is Anja Machielse. Zij heeft in Rotterdam onderzoek gedaan onder 
sociaal geïsoleerde ouderen. Samen met welzijnsinstellingen heeft zij gezocht 
naar manieren waarop deze ouderen in een 1-op-1 contact met een professional of 
vrijwilliger geholpen kunnen worden. Daarbij ontdekte zij dat aandacht voor 
levensvragen bij sociaal geïsoleerde ouderen essentieel is, zeker wanneer van 
activering geen sprake meer kan zijn. 
 

Anja is als onderzoeker verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). 
Christien Begemann, senior adviseur bij Vilans, sprak met haar over het onderzoek. 

Het onderzoek 

Het onderzoek is samen met zes Rotterdamse welzijnsorganisaties uitgevoerd. Professionals van die 
organisaties gingen op zoek naar manieren waarop ouderen die al lang in een sociaal isolement 
verkeren het best ondersteund kunnen worden. Per persoon werd maatwerk geleverd want sociaal 
isolement staat meestal niet op zichzelf. Vaak is er ook sprake van psychische problematiek, 
gezondheidsproblemen, schulden of verwaarlozing. Deze dingen vragen in de aanpak als eerste 
aandacht. 
 
Wanneer daar aan gedaan is wat mogelijk is, treedt al een verbetering in de kwaliteit van leven van 
de ouderen op. Maar voor een forse groep lukt het niet om hun sociale netwerk uit te breiden, als 
antwoord op het sociaal isolement. 

Hoe ervaar je kwaliteit van leven zonder een sociaal netwerk? 

Hoe ga je om met de dingen in je leven wanneer je geen mensen om je heen hebt? Dat is de vraag 
waar de welzijnswerkers op stuitten toen ze bezig waren met de ouderen in een isolement die niet 
meer ‘geactiveerd’ konden worden om aan hun netwerk te werken. Ook mensen in een isolement 
maken verlies mee: bijvoorbeeld de dood van een huisdier of afnemende gezondheid. Dit brengt 
verdriet en vragen met zich mee, breder dan dit ene concrete verlies. We zagen dat ze zich dan 
verder gaan terug trekken in zichzelf en nog meer in een neerwaartse spiraal terecht komen. 
Daarom hebben we aan vrijwilligers van MOTTO gevraagd om aan ons onderzoek mee te doen. 
 
Deze vrijwilligers zijn getraind om met ouderen over levensvragen te praten. Hun gesprekken met 
de sociaal geïsoleerde ouderen gingen bijvoorbeeld over acceptatie van hun situatie, 
betekenisgeving aan het dagelijks leven en omgaan met verlieservaringen. 
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Wat leverde dat op? 

Voor de ouderen zijn deze gesprekken van veel betekenis. Je kunt het aan hen zien: ze gaan beter 
in hun vel zitten. Dat uit zich in bijvoorbeeld in rustiger worden, meer zelfvertrouwen krijgen en 
meer vertrouwen in een ander kunnen hebben. Door de aandacht voor hun problemen en vragen 
hebben ze het gevoel de moeite waard te zijn. 
 
Vanuit het perspectief van een professional lijken dat maar kleine en slecht registreerbare 
veranderingen. Professionals hebben hoge ambities: ze willen mensen weer betrekken bij de 
samenleving, aan nieuwe contacten helpen, aan activiteiten laten meedoen. Maar in contact met 
geïsoleerde ouderen merken ze dat ze die ambities moeten bijstellen. Wat in hun ogen een klein 
stapje is, is vanuit de beleving van een geïsoleerde oudere een aardverschuiving! Wanneer iemand 
vroeger niemand sprak en nu iedere week met een vrijwilliger zit te praten is dat heel wat. 
 
We kunnen de opbrengst ook in termen van preventie vertalen. Ik denk dat op langere termijn de 
gezondheid van deze groep zal verbeteren en daarmee hun beroep op voorzieningen en medicijnen. 
En de wetenschap dat ze, wanneer dat nodig is een beroep op iemand kunnen doen die ze kennen 
en vertrouwen, is een geruststelling die leidt tot minder spanningsklachten. 

Wat moeten we hiervan leren? 

Een belangrijke les voor professionals is dat ze niet elke sociaal geïsoleerde oudere kunnen 
activeren, maar dat aandacht voor levensvragen een belangrijke interventie kan zijn bij deze 
ouderen. Professionals moeten leren dat veranderingen die in hun eigen ogen maar klein zijn, 
vanuit het perspectief van de sociaal geïsoleerde ouderen van grote waarde zijn. 
 
Politiek, subsidiegevers en managers zijn erg gericht op concrete en meetbare resultaten, in termen 
van netwerkontwikkeling of een afname van de eenzaamheidsgevoelens. We moeten hen duidelijk 
maken dat een aanpak als deze wel degelijk positieve resultaten oplevert, al vertalen die zich 
anders dan zij gewend zijn. 
 

http://www.netwerklevensvragen.nl/

