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Eenzaamheid en een chronische 
ziekte: een onzichtbare beperking

Janine van den Munckhof: een ervaringsverhaal
“Aan de buitenkant is aan mij niet te zien dat ik chronisch ziek ben. Ik zie er volgens 
mijn omgeving goed en gezond uit. Dit zorgt vaak voor veel onbegrip, vooroordelen en 
ongevraagde goedbedoelde adviezen waardoor ik me terugtrek en me eenzaam voel.” 
Janine (44) uit het Limburgse Horst heeft sinds haar vijftiende een chronische maag-
darmziekte, de ziekte van Crohn. Het duurde lang voor ze de gevolgen accepteerde. 
Ze sloot mensen buiten die van haar houden. Na lang worstelen en door een 
ontzettend diep dal te zijn gegaan, gaat het nu beter en doet zij haar verhaal. Een 
verhaal over eenzaamheid en chronisch ziek zijn. Janines verhaal leest u in dit dossier.

Uit onderzoek blijkt: mensen met een chronische ziekte zijn 
vaker erg eenzaam dan mensen zonder chronische ziekte
Veel mensen met een chronische ziekte krijgen te maken met eenzaamheid (zie de 

met eenzaamheid is grofweg:

Het onderhouden van betekenisvolle contacten met anderen is juist voor chronisch zieke 
mensen van groot belang, omdat deze contacten blijken te helpen bij het beter omgaan 
met de ziekteverschijnselen. Een artikel van prof. dr. Jenny Gierveld met achtergrond-
informatie over eenzaamheid in relatie tot het hebben van een chronische ziekte leest u in 
dit dossier.

Hoeveel mensen gaat dit aan?
Volgens gegevens van het NIVEL, die zijn gebaseerd op huisartsgegevens, zouden er 

ongeveer één op de drie Nederlanders.

De vele gezichten van eenzaamheid
Het stereotype beeld dat eenzaamheid vooral voorkomt bij ouderen, klopt niet. Meer 

chronische ziekte ernst van lichamelijke 
beperkingen

beperkt in mogelijk-
heden tot sociale 
contacten leggen of 
onderhouden

eenzaamheid
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dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de één meer risico 
op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met 
eenzaamheid geconfronteerd worden. Eenzaamheid kent vele gezichten. Dat laat 
Coalitie Erbij zien met verhalen, zoals het verhaal van Janine.

Janine en prof. Jenny Gierveld zijn beschikbaar voor verzoeken van media.
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Interview 
Janine van den Munckhof

Aan de buitenkant is aan mij niet te zien dat ik 
chronisch ziek ben. Ik zie er volgens mijn 
omgeving goed en gezond uit. Dit zorgt vaak voor 
veel onbegrip, vooroordelen en ongevraagde 
goedbedoelde adviezen waardoor ik me terugtrek 
en me eenzaam voel. Een heel leeg gevoel. Alsof 
ik soms even helemaal alleen op de wereld ben en 
in mijn eigen wereldje leef. 

Het geeft me een schuldgevoel dat ik regelmatig niet in 
staat bent om aan alles mee te doen en hierdoor mijn 
naasten teleurstel. Iets plannen en me erop verheugen 
is voor mij niet vanzelfsprekend omdat ik nooit weet of 
ik me op de dag zelf wel goed genoeg voel om te gaan. Ondanks dat ik positief in het 
leven sta, is het moeilijk om keer op keer met de teleurstelling van iets te moeten 
missen om te gaan en voel ik me daardoor eenzaam. Ik voel me vaak verdrietig door 
het onbegrip van mijn omgeving maar ook omdat ik het voor iedereen zo goed mogelijk 
wil doen en niemand wil teleurstellen of tot last wil zijn. Ik voelde me vaak ballast voor 
mijn omgeving en daardoor zette ik mezelf ook steeds meer buiten de maatschappij. Ik 
trok me steeds meer terug en dat zorgde voor een eenzaam gevoel.

De ziekte van Crohn

mijn darmen. Ik schrok ervan om zo jong al chronisch ziek te zijn en het duurde heel 
lang voordat ik het kon accepteren. Door mijn ziekte heb ik veel last van buikpijn en 
vermoeidheid en heb ik mijn stoelgang niet altijd onder controle. Daardoor voel ik me 
minder vrij om te gaan en staan waar en wanneer ik dat wil. Als ik ergens kom, check ik 
altijd snel waar de wc en de uitgang zijn. Omdat het altijd mis kan gaan omdat ik de wc 
niet op tijd haal, heb ik vaak als ik verder van huis ga schone kleren bij me. Mijn zieke 

regelmatig erg moe ben en weinig energie heb. Kleine dingen die voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn zoals naar de wc lopen, douchen en de hondjes uitlaten, zijn dan 
al een hele opgave of lukken niet, laat staan meer dan dat. Tijdens deze periodes kom 
ik dan ook amper mijn huis of bed uit, niet alleen door de pijn en ongemakken maar 
ook omdat ik dan bang ben dat het mis kan gaan of dat ik te weinig energie 
heb als ik naar buiten ga. 

Janine (44) uit Horst, Noord-Limburg
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Inmiddels kan ik er beter mee omgaan maar toen ik jonger was, verkoos ik vaak het 
veilige boven het risico waardoor mijn sociale isolement en de eenzaamheid alleen 
maar toenamen. 

Niet klagen maar dragen
Mede door mijn opvoeding, was mijn motto ‘niet klagen maar dragen’ en ‘er zijn altijd 
ergere dingen’. Door deze instelling stopte ik mijn ziekte en alle emoties ver weg en 
probeerde ik zoveel mogelijk een ‘normaal’ leven te lijden. Ook dacht ik dat mijn 
omgeving dit van mij verwachtte. Het was voor mij topsport om mee te doen in een 
maatschappij die voor mij veel te snel gaat. Regelmatig zocht ik daarom mijn toevlucht 
met mijn hondjes in de natuur. Daar bij de dieren vond ik rust en kon ik volledig mezelf 
zijn. Mezelf afzonderen doe ik sinds ik ziek ben steeds weer, in alle fasen van mijn 
leven. Soms ook van diegenen die het dichtst bij me staan, zoals mijn kinderen en 
partner. Het is een vicieuze cirkel: omdat ik soms te moe ben om het huishouden te 
doen, voel ik me schuldig naar mijn gezin toe. Uit schaamte voor de rommel in huis 
nodig ik mensen liever niet uit om langs te komen en doe ik de deur niet open als er 
iemand spontaan langskomt. Ook omdat ik ze mijn ellende wil besparen. Hierdoor voel 
ik me eenzaam op dat soort momenten. Heel dubbel, omdat ik veel lieve familie en 
vrienden heb en het contact tijdens zo’n periodes enorm mis en wel nodig heb. Op een 
gegeven moment was het emmertje vol en waren de tranen niet meer te stoppen. Ik 
wilde me niet langer sterker voordoen dan ik was, me steeds verantwoorden, klagend 
en zwak overkomen, steeds hetzelfde verhaal vertellen, of dat mensen medelijden met 
me kregen. Ik wilde de regie over mijn eigen leven terug. Mij is met de beste 
bedoelingen zorg geboden, maar ik ben meer dan een ‘diagnose ziekte van Crohn’, ik 
voel me vooral mens net als ieder ander en wil daar ook zoveel als mogelijk naar leven. 
Helaas lukt dat niet altijd zoals ik graag zou willen en daarom wil ik me meer focussen 
op de mogelijkheden die ik wel heb. Hierbij mijn beperkingen in acht nemend.   

Grote crisis

structureel over mijn grenzen gaan. Ik wilde al die tijd mijn kinderen, partner, familie, 
vrienden en collega’s niet teleurstellen. Dus als ik me door mijn ziekte niet goed voelde, 
probeerde ik me toch voor mijn gezin en mijn werk helemaal te geven en vaak meer 
dan ik eigenlijk kon. Omdat ik me anders een slechte moeder, partner of werknemer 
voelde. Maar dat hield ik niet vol en ik belandde voor de zoveelste keer in het 
ziekenhuis en raakte vervolgens mijn baan kwijt. Dit ontslag, dat voelde als een 
afwijzing, was een traumatische ervaring voor mij en een van de redenen dat ik een 
burn-out kreeg. In dezelfde tijd strandde ook mijn huwelijk en stond ik er alleen voor 
met mijn kinderen. Tijdens mijn burn-out leefde ik als een kluizenaar, ik stootte iedereen 
van me af, zelfs diegenen van wie ik het meest hield. Ik wilde dicht bij mezelf blijven en 
mijn dierbaren zo min mogelijk belasten. En ook het verdriet van onbegrip, 
veroordelingen of goedbedoelde adviezen vermijden omdat me dat erg kwetste. Ik had 
me nog nooit zo eenzaam gevoeld maar ik kon niet anders. Ik moest de confrontatie 
met mezelf aangaan, alleen zo kon ik luisteren naar wat ik echt nodig had en 
beter voor mezelf gaan zorgen. 
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Geen enkel lichtpuntje
Deze periode was zo zwaar dat het idee dat ik niet meer wilde leven weleens door mijn 
hoofd is geschoten. Ik voelde me niet gelukkig in mijn eigen lichaam, wilde zoveel meer 
dan ik kon en dacht dat ik anderen alleen maar tot last was. Zelfs mijn eigen kinderen 
zouden beter af zijn zonder mij, zo dacht ik. Ik heb geprobeerd om professionele hulp 
te krijgen, maar voelde geen aansluiting. Het hielp mij niet, ze werkten vooral uit het 
boekje, maar konden niet begrijpen hoe ik me voelde. Tijdens deze moeilijke periode 
die een paar jaar duurde, probeerde ik toch een zo goed mogelijke moeder te zijn. De 
liefde voor mijn kinderen was de enige reden om toch door te gaan. Ik probeerde ze zo 
min mogelijk van mijn intense verdriet te laten merken en daarnaast het contact met 
anderen zoveel mogelijk te vermijden. Hierdoor heb ik mensen die van mij houden veel 
verdriet gedaan. Maar ik kon niet anders. Een van de weinigen die ik volledig toeliet 
was een goede vriendin. Zij heeft een vergelijkbare ziekte, een chronische 
darmontsteking, en bij haar voelde ik me wel begrepen. Zij was aanwezig zonder te 
veroordelen of goedbedoelde adviezen te geven. Ze was er gewoon, zonder veel 
woorden en luisterde naar mijn verdriet. Hierdoor voelde ik me minder eenzaam. 

Nieuwe liefde
Door mijn eigen gecreëerde isolement zocht ik troost in social media. Het was voor mij 
een opvulling voor de leegte en eenzaamheid die ik voelde. Omdat ik ook het gewone 
normale dag-nachtritme verloor, was er altijd wel iemand online op de gekste 
tijdstippen. Door deze contacten kon ik ook als ik bedlegerig was, troost en kracht 
halen uit mooie plaatjes, teksten of gedichten. De herkenning die ik online vond bij 
gelijkgestemden zorgde ervoor dat ik me minder alleen voelde in mijn verdriet en pijn. 
Door er voor anderen te zijn kon ik iets betekenen voor anderen en dat voelde goed. 
Social media was mede daardoor een soort vluchten voor mijn eigen gevoelens van 
pijn. Op Hyves leerde ik mijn nieuwe liefde kennen. Hij accepteerde mij volledig, ook 
mijn ziekte en alles wat daarbij hoorde. Bij hem had ik het gevoel dat ik helemaal 
mezelf mocht en kon zijn. Dankzij dit begrip kwam ik er langzaam weer bovenop. Door 
zijn liefde en acceptatie werden mijn onzekerheden en angsten minder en ging ik 
mezelf meer accepteren en liefhebben. Hij prikte door alles heen. Muurtjes of maskers 
uit zelfbescherming waren bij hem niet nodig. Medelijden en oordeel van anderen 
hadden mij altijd een schuldgevoel gegeven. Daarom was ik het liefst alleen of met mijn 
dieren. Terwijl ik eigenlijk een mensenmens ben. Ik ben open, spontaan en maak 
makkelijk contact. Bij hem had ik geen schuldgevoel, dat was zo’n verademing.

Door ziekte moeite om terug te keren in maatschappij
Enkele jaren geleden voelde ik me sterk genoeg om weer onder de mensen te komen. 
Bij een zelfregiecentrum ontmoette ik mensen die veel hadden meegemaakt en hier 
open over spraken. In het delen van allerlei soorten verdriet en eenzaamheid vond ik 
zoveel herkenning. De gesprekken met anderen deden me goed, ik voelde me 
begrepen. Van daaruit ging ik een sollicitatietraining bij stichting Groen Licht Noord- en 
Midden-Limburg  volgen omdat ik mijn plek in de maatschappij weer in wilde gaan 
nemen. Ik bloeide er enorm van op en had het gevoel dat ik weer meetelde. Inmiddels 
zit ik in een sociaal re-integratietraject. 
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Daarnaast heb ik een cursus afgerond als ervaringsdeskundige vrijwilliger bij het 
project ‘De kracht van de ontmoeting’ van Huis voor de Zorg over de 
presentiebenadering. Deze benadering houdt in dat je mensen volledig accepteert 
zoals ze zijn, dat je er voor hen bent zonder te oordelen. Iets waar ik zelf heel veel 
behoefte aan had tijdens mijn zware periode en maar vond bij weinig mensen. 
Inmiddels doe ik vrijwilligerswerk op dit vlak. Ik ben er voor anderen die dat nodig 
hebben. Dit geeft mij enorm veel voldoening. Op dit moment ben ik zoekende naar 
verdere scholing, hopende dat er ooit een betaalde baan uit voortvloeit waar ik vanuit 
mijn eigen ervaringen nog meer voor anderen kan betekenen. Ik wil heel graag weer 
verantwoordelijk zijn voor mijn eigen kostwinning. Dat ik meetel in de maatschappij is 
goed voor mijn eigenwaarde en maakt me minder afhankelijk van de zorg van anderen. 

hebben, dat maakt me blij en geeft me kracht om van alles op te pakken. 

Stijgende lijn
Naarmate ik ouder word, lukt het me gelukkig steeds beter om mezelf te zijn en te 
accepteren. Hierdoor zie ik mezelf steeds minder als last voor anderen. Ik laat mensen 
nu meer toe in mijn leven, kan beter mijn grenzen bewaken en zeg sneller nee zonder 
me daar schuldig over te voelen of me te willen verantwoorden. Ik zie nu in dat mijn 
ziekte ook een cadeautje is geweest, het heeft me veel geleerd en mij de sterke vrouw 
gemaakt die ik nu ben. Daar ben ik trots op. Ik probeer voortdurend om een balans te 
vinden tussen mezelf afschermen voor de buitenwereld en deelnemen aan het leven. 
Met andere woorden: evenwicht vinden tussen de rust en ruimte die ik nodig heb en 
het sociale mens dat ik van nature ben. In plaats van te focussen op wat ik niet kan en 
heb, heb ik geleerd om te kijken naar wat ik wel heb en kan, en intens te genieten van 
de geluksmomenten waar ik ook weer op kan teren in moeilijke periodes. Ik heb de 
regie over mijn leven steeds meer in eigen handen. Dit zorgt ervoor dat ik me 
gelukkiger en veel minder eenzaam voel. 
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Blog Jenny Gierveld

Een chronische ziekte: aanleiding 
tot eenzaamheid?

Chronische ziekten
Onder chronische ziekten verstaan we ziekten zonder 
uitzicht op (volledig) herstel, met een lange duur van de 
ziekte en een langdurig beroep op zorg. Er worden vier 
grote groepen van chronische ziekten onderscheiden:

1  levensbedreigende ziekten zoals kanker en een 
beroerte
2  aandoeningen die tot periodiek terugkerende 
klachten leiden, zoals astma en epilepsie
3  aandoeningen die progressief verslechteren en 
invalideren, zoals reumatoïde artritis en chronisch 
hartfalen
4  chronische psychische stoornissen 

In deze vier groepen zijn vele soorten chronische ziekten bekend, we noemen daarvan 
nog enkele meer algemeen voorkomende voorbeelden: gezichtsstoornissen, gehoor-

Het zijn ziektes die zich al op heel jonge leeftijd kunnen voordoen, maar in de loop van 
het leven neemt de kans op het ontstaan van een chronische ziekte toe en als regel 
ook de zwaartelast die met de ziekte gepaard gaat.

Moeilijkheden in het ‘gaan en staan’ als gevolg van 
chronische ziekten maken het onderhouden van 
betekenisvolle contacten met andere mensen problematisch. 
Zij vormen daarmee een risicofactor voor eenzaamheid.
In dit verband moeten we denken aan de chronische problemen zoals verbonden aan 
reumatoïde artritis, beroertes en ernstige vormen van verstandelijke handicaps. Het 
functioneren in de maatschappij, het zelfstandig zich verplaatsen, het bezoeken van 
familie en vrienden, betaalde arbeid, het deelnemen aan vrijwilligerswerk of participatie in 
activiteiten in de buurt is (gaandeweg) zeer moeilijk. Dit geldt in het bijzonder wanneer de 

Jenny Gierveld

Mensen met een chronische ziekte zijn vaker eenzaam dan 
mensen zonder chronische ziekte, maar dat geldt niet voor alle 
chronische ziekten. Hoe zit dat?
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ziekte veel van je energie vraagt en wanneer verpleeg- en medische behandelingen de 
ruimte opsouperen die anders beschikbaar zou kunnen zijn voor contacten met anderen.

Een ander, belangrijk deel, van de mensen met een chronische ziekte hebben weinig tot 
geen belemmeringen om met anderen in contact te blijven. Mensen met diabetes, met 
mildere vormen van astma, osteoporose, gezichtsstoornissen, gehoorverlies en hartpro-
blemen kunnen als regel nog in redelijke mate betekenisvolle contacten met anderen 
realiseren. Sommige mensen met een chronische ziekte hebben dan baat bij een rolstoel, 
een scooter of een ander hulpmiddel om de contacten met anderen te blijven onderhou-
den.

Het is dus zaak een duidelijk onderscheid aan te brengen binnen de groep mensen met 
chronische ziekten. Voor een deel van hen nemen de contactmogelijkheden in ernstige 
mate (verder) af, voor een deel kunnen zij – eventueel met enige hulp van derden – nog 
meedoen aan de samenleving.

Hoeveel mensen in Nederland hebben te maken met 
chronische ziekten?
Volgens gegevens van het NIVEL, die zijn gebaseerd op huisartsgegevens, zouden er in 

-

-
sche beperking binnen handbereik door betere diagnoses en meer optimale behandeling.. 

vaker een chronische ziekte hebben. Ook het aantal mensen met meer dan één chroni-

Eenzaamheid en chronische ziekten gaan samen?
Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat een belangrijk deel van de mensen met 
chronische ziekten te maken krijgt met eenzaamheid. In dit onderzoek was aan de 
ondervraagden zelf gevraagd of zij een chronische ziekte hadden en deze gegevens 
waren vervolgens gecheckt op de gegevens van hun huisartsen. Dan blijkt dat iets 
minder dan de helft van de onderscheiden chronische-ziektepatronen samen gaat met 
eenzaamheid. Dit is het geval voor die chronische ziekten die de meeste lichamelijke 
beperkingen met zich meebrengen, met name artritis en beroertes. Dit staat in contrast 
tot die chronische ziekten die minder lichamelijke beperkingen met zich meebrengen 
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Het is dus steeds belangrijk om in de gaten te houden de keten van verschijnselen die 
chronische ziekte verbindt met eenzaamheid: 

Het onderhouden van betekenisvolle contacten met anderen is juist voor chronisch zieke 
mensen van groot belang, omdat deze contacten blijken te helpen bij het beter omgaan 

Jenny Gierveld, 20 mei 2016

Prof. dr. Jenny Gierveld (1938) is grondlegger van eenzaamheidsonderzoek in Nederland 

en nog altijd actief als onderzoeker. Gierveld was hoogleraar aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam, in de Faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast was zij directeur van het 

de De Jong Gierveld Eenzaamheidsschaal, een vragenlijst die algemeen gebruikt wordt 

om eenzaamheid te meten.

chronische ziekte ernst van lichamelijke 
beperkingen

beperkt in mogelijk-
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Meer lezen

Zie http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.09.002

Zie http://www.nivel.nl/nl/nzr/zorgregistraties-eerstelijn

diseases
Penninx, B. W. J. H., Van Tilburg, T., Kriegsman, D. M. W., Boeke, A. J. P., Deeg, D. J. 

Zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10558434

Hoeveel mensen hebben één of meer chronische ziekten?

Zie http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-
aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-
hebben-een-of-meer-chronische-ziekten 

De ervaring van eenzaamheid bij chronisch zieken: van cijfers tot aanbevelingen
Dr. Leen Heylen. CELLO, Universiteit Antwerpen en Vlaams Onderzoeks- en 

Zie http://www.doorbreekeenzaamheid.be/docs/de_ervaring_van_
eenzaamheid_bij_chronisch_zieke_mensen.pdf



EENZAAMHEID EN EEN 

EENZAAMHEID BIJ MEERDERE CHRONISCHE 
ZIEKTEN TEGELIJK

EENZAAMHEID MET EN ZONDER CHRONISCHE 
ZIEKTE 

KETEN VAN VERSCHIJNSELEN DIE CHRONISCHE ZIEKTE 
VERBINDT MET EENZAAMHEID

HET ONDERHOUDEN VAN BETEKENISVOLLE CONTACTEN MET 
ANDEREN IS JUIST VOOR CHRONISCH ZIEKE MENSEN VAN GROOT 
BELANG, OMDAT DEZE CONTACTEN BLIJKEN TE HELPEN BIJ HET 
BETER OMGAAN MET DE ZIEKTEVERSCHIJNSELEN.

van de volwassen
ZONDER chronische
ziekte voelt

25,9%
5,1%

zich matig 
eenzaam

zich sterk 
eenzaam

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM

chronische ziekte ernst van lichamelijke 
beperkingen

beperkt in mogelijk-
heden tot sociale 
contacten leggen of 
onderhouden

eenzaamheid

Jenny Gierveld, 2016

van de volwassen
MET een chronische
ziekte voelt

33,3%
10,5%

zich matig 
eenzaam

zich sterk 
eenzaam

5,1% 6,7% 9,1%
13,4%

21,9%

geen chronische 
ziekte

1 chronische 
ziekte

2 chronische 
ziekten

3 chronische 
ziekten

4 chronische 
ziekten

CHRONISCHE ZIEKTE 

sterk eenzaam
sterk eenzaam

sterk eenzaam

sterk eenzaam

sterk eenzaam

Hoogendijk, e.a., 2016
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Over Coalitie Erbij

Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die 
ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen 
en te bestrijden. De kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, KPN Mooiste Contact 
Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, 
Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Daarnaast heeft de coalitie ruim 

honderden organisaties en vrijwilligers. De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van 
de bewustwordingscampagne die Coalitie Erbij het hele jaar door voert om kennis en 
kunde rond eenzaamheid te verbreden en te delen. Zie eenzaam.nl en volg ons ook op 
Facebook en Twitter.

Meer informatie
Mirja van Baggem
m.vanbaggem@doorvriendschapsterker.nl


