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De prijs van de eenzaamheid
Een verhoogd risico op ziekte en sterfte

Door: Willem Koert

Anderhalf miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam en beleidsmakers en gezondheidswetenschappers maken 
zich daarover zorgen. Niet alleen omdat eenzame mensen geen gelukkige mensen zijn, maar ook omdat een-
zaamheid ziekte en sterfte in de hand werkt. Een eenvoudige oplossing is niet voorhanden. 

In 2007 publiceerden psychologen van Carnegie Mel
lon University, Pittsbrugh, USA, een opmerkelijke stu
die in Psychosomatic Medicine.1 Opmerkelijk, omdat de 
onderzoekers hun gegevens niet hadden verkregen door 
de observatie van proefpersonen in een laboratorium of 
door vragenlijsten, maar uit de biografieën van ruim drie
honderd bekende schrijvers en psychologen. In die bio
grafieën turfden zij alle woorden die wezen op naaste 
vrienden, goede kennissen en familieleden. De onderzoe
kers telden dus woorden als ‘vriend’, ‘neef ’, ‘nicht’, ‘broer’, 
‘zus’, ‘kind’ of ‘collega’. 

Toen ze vervolgens nagingen hoe oud de schrijvers van 
die biografieën waren geworden, ontdekten de onderzoe
kers een verband. Hoe vaker de schrijvers en psychologen 
refereerden aan anderen, des te langer was hun levensduur 
geweest. 

De onderzoekers vermoedden dat de schrijvers en psy
chologen die vaak melding maken van mensen in hun 
nabije omgeving ook vaker en intensiever met andere men
sen omgingen. Die omgang met andere mensen had hun 
levensduur met enkele jaren verlengd, speculeerden de 
onderzoekers, refererend aan de groeiende wetenschappe
lijke literatuur waaruit blijkt dat eenzaamheid de kans op 
ziekte en een voortijdige dood, door ziekte maar ook door 
suïcide, verhoogt. 

“Eenzaamheid is meer dan alleen het ontbreken van 
sociale contacten”, vertelt dr. Rianne Honighde Vlaming 
van Wageningen Universiteit, die onlangs promoveerde op 
een onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen.2 “Iemand 
is pas eenzaam als die sociale contacten op prijs stelt, maar 
die niet heeft. Niet iedereen met weinig sociale contacten 
is ook eenzaam.” De definitie van eenzaamheid die Honigh 
hanteert is bedacht door de Nederlandse emeritushoog
leraar Jenny Gierveld. Eenzaamheid was volgens Gierveld 
‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar 
gemis aan bepaalde sociale relaties’. Gierveld, die verbon
den was aan de Vrije Universiteit van Amsterdams, ontwik
kelde ook een vragenlijst aan de hand waarvan onderzoe
kers kunnen vaststellen hoe eenzaam iemand is. Deze lijst is 
wereldwijd in gebruik. 

Even gevaarlijk als roken
De omvang van het gezondheidseffect van eenzaam

heid werd pijnlijk duidelijk in 2010. Toen publiceerden psy
chologen van de Amerikaanse Brigham Young University 
een metaanalyse waarin zij de resultaten van maar liefst 
148 studies bij elkaar veegden en nogmaals analyseer
den.7 Eenzaamheid was volgens de metastudie ongeveer 
een even grote factor als roken, overmatig alcoholgebruik, 

lichamelijke inactiviteit en overgewicht. Eenzaamheid ver
hoogde de kans op voortijdig overlijden met vijftig procent.

Dat eenzame mensen vaker ziek zijn, komt voor een 
deel omdat zij vaak minder gezond leven dan nieteenzame 
mensen. Eenzame ouderen bijvoorbeeld, die door overlij
den hun partner hebben verloren, slaan vaker warme maal
tijd over en eten dus ook minder groenten dan ouderen van 
wie de partner nog leeft. Dat is echter niet het hele verhaal. 
Het staat inmiddels vast dat ook eenzaamheid op zichzelf 
een ziekmakende factor is.

De meeste studies naar de directe gezondheidseffec
ten van eenzaamheid komen uit de Verenigde Staten. Daar 
hebben onderzoekers bijvoorbeeld aangetoond dat een
zaamheid in de eerste plaats de kans op depressie verhoogt. 
Daarnaast verhoogt eenzaamheid ook de bloeddruk en op 
de langere termijn dus ook het risico op aandoeningen als 
infarcten en beroerten.3 Amerikaanse onderzoekers hebben 
de effecten van eenzaamheid tot op moleculair niveau kun
nen aantonen en laten zien dat de cellen van eenzame men
sen anders functioneren, ze maken meer ontstekingsfacto
ren aan.4 Wetenschappers vermoeden dat een verhoogde 
aanmaak van ontstekingsfactoren een belangrijke rol speelt 
in het ontstaan van hart en vaatziekten, kanker en demen
tie. Tenslotte werkt ook het immuunsysteem bij eenzame 
mensen minder goed.

Anderhalf miljoen eenzame Nederlanders
Een verhoogde aanmaak van ontstekingsfactoren ver

klaart misschien de bevindingen van Robert Wilson van 
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Rush University, Chicago, USA.5 Hij volgde achthonderd 
ouderen vier jaar achtereen en onderzocht de hersenen van 
de in die periode overleden ouderen. Wilson ontdekte dat 
de ouderen twee keer vaker Alzheimer ontwikkelden als 
ze zich eenzaam voelden, maar ook dat eenzaamheid geen 
effect had op het ontstaan van de eiwitplaques in de her
senen die wetenschappers normaliter aantreffen bij men
sen met Alzheimer. Kennelijk verhoogt eenzaamheid de 
gevoeligheid van de hersenen voor aantasting door pla
ques. Nederlands onderzoek, dat binnenkort verschijnt in 
de Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, heeft 
Wilsons uitkomsten bevestigd.6 

Door dergelijke studies maken gezondheidsweten
schappers zich, ook in Nederland, zorgen. Eenzaamheid 
is allerminst zeldzaam. Volgens het RIVM voelt één op de 
vier Nederlanders zich ‘soms eenzaam’. Anderhalf miljoen 
Nederlanders noemt zich ‘ernstig eenzaam’.8 Ook al zijn 
Nederlanders minder eenzaam dan Amerikanen en Oost
Europeanen en ook al is niet aangetoond dat eenzaamheid 
steeds vaker voorkomt, toch vindt het RIVM het aantal 
eenzame Nederlanders zorgwekkend. Het RIVM verwacht 
bovendien dat het aantal gevallen van ernstige eenzaam
heid in de nabije toekomst zal toenemen “gezien de groei 
van het aantal alleenstaanden.” 

In OostNederland begon de GGD Noord en Oost 
Gelderland in 2007 met het project ‘Gezond Ouder Wor
den in Epe’, dat was gericht op preventie van eenzaam
heid. Ouderen kregen langs verschillende wegen informatie 
over het belang van het onderhouden van sociale contac
ten en mogelijkheden voor sociale activiteiten binnen de 
gemeente. Zij konden bovendien deelnemen aan cursussen 
en voorlichtingsbijeenkomsten. In haar promotieonder
zoek evalueerde Rianne Honigh het effect van het project. 
Haar conclusies zijn ontnuchterend. “In een groep ouderen 
die ik heb bestudeerd, zag ik nog geen effect op verande
ringen in eenzaamheid na twee jaar”, vat Rianne Honigh 
samen. “Ouderen die deelnamen aan de cursussen en 

voorlichtingsbijeenkomsten oordeelden positief over wat 
ze hadden geleerd, maar de campagne had geen effect op de 
eenzaamheid van ouderen.”

Persoonlijkheidsstructuur
Een eenduidige verklaring voor het uitblijven van effect 

heeft Honigh niet. “Een mogelijkheid is dat eenzaamheid 
zich niet laat bestrijden met enkele vrijblijvende bijeen
komsten en informatie”, zegt de onderzoeker. Dat zou in lijn 
zijn met de wetenschappelijke literatuur over eenzaamheid. 

Een naam die in die wetenschappelijke literatuur vaak 
valt is die van de psycholoog prof. John Cacioppo van de 
Universiteit van Chicago. Hij was betrokken bij een aan
tal studies die hierboven zijn genoemd en werkte samen 
met eenzaamheidsonderzoekers van de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Samen met hen ontdekte Cacioppo door 
onderzoek onder tweelingen bijvoorbeeld dat eenzaamheid 
voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is.9 Waarschijnlijk 
gaat het daarbij vooral om erfelijke factoren die bepalen wat 
voor persoonlijkheidsstructuur iemand heeft. Mensen die 
relatief snel ongerust, bezorgd, gespannen of angstig zijn, 
hebben een verhoogde kans op eenzaamheid, omdat ze 
sneller bang zijn dat ze door anderen worden gekwetst of 
afgewezen. Daardoor zullen ze ook sneller relaties beëindi
gen en ervoor kiezen vrienden, familieleden of goede ken
nissen niet meer te zien. 

“Dergelijke acties zijn niet alleen schadelijk voor hen, 
maar ook voor degenen met wie zij de relatie hebben ver
broken”, zegt Cacioppo. “Ze isoleren immers niet alleen 
zichzelf, maar ook anderen. We zien in studies niet voor 
niets dat eenzaamheid besmettelijk is.”10 

Cacioppo toonde met zijn onderzoek aan dat eenzaam
heid zich niet laat bestrijden door lukraak omgaan met men
sen. Mensen die elke dag omgaan met tientallen anderen 
kunnen eenzaam zijn zonder een enkele kwalitatief goede 
relatie, met alle gevolgen voor hun gezondheid van dien.11 

Het veelvuldig omgaan met andere mensen beschermt dan 
ook niet tegen eenzaamheid. Integendeel. Eenzaamheid 
komt het meest veelvuldig voor bij dertigers en veertigers: 
bij leeftijdsgroepen die grossieren in contacten met ande
ren. Bovendien blijkt uit zowel studies als ervaringen van 
hulpverleners dat het bijeenbrengen van mensen geen effec
tief middel is tegen eenzaamheid. 

Veranderde hersenfuncties
“De hersenen van eenzame mensen werken anders 

dan die van nieteenzame mensen”, verklaart Cacioppo in 
een gesprek met Sandra Aamodt van de website beinghu
man.org.12 “Eenzaamheid maakt ons gevoeliger voor soci
ale bedreigingen, ook al zijn eenzame mensen zich daar
van vaak niet bewust. Dat is bij dieren ook zo. Als je een 
rat sociaal isoleert en daarna in een open veld zet, dan zal 
hij vermijden om dat veld te verkennen, ook al zijn er geen 
aanwijzingen voor gevaar. De rat zal zo snel mogelijk de 
dekking opzoeken van een muur. Waarom? Omdat in het 
open veld roofdieren kunnen zijn en de eenzaamheid van 
zijn isolatie hem overgevoelig heeft gemaakt voor gevaar.” 

In experimenten met eenzame mensen ontdekte 
Cacioppo dat hun hersenen minder sterk reageren op posi
tieve sociale prikkels.13 Liet hij hen afbeeldingen van een 
ogenschijnlijk gelukkige man zien die met zijn hond rende, 
dan zag hij met MRItechnologie minder activiteit in hun 
hersenen dan in geval van nieteenzame proefpersonen. 
Andersom zag Cacioppo, nadat hij proefpersonen juist een 
onaangename afbeelding liet zien, zoals van een man die 
een vrouw slaat, juist meer activiteit in de hersenen van 
eenzame proefpersonen. 

Intensief veranderproces
Die veranderingen in de hersenen maken, zeker bij 

mensen met een persoonlijkheid die meer vatbaar is voor 
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angst dan gemiddeld, dat het bij elkaar brengen van een
zame mensen niet werkt. Om dezelfde reden is ook het 
aanmoedigen van eenzame mensen om relaties te zoeken 
niet erg effectief, evenals het aanleren van sociale vaar
digheden die het leggen van contact vergemakkelijken. 
Wat volgens Cacioppo daarentegen wel werkt is, bijvoor
beeld door cognitieve therapie, het bewust maken van de 
manier waarop de hersenen de sociale gevaren van diep
gaand contact overdrijven en mensen leren hoe ze die 
overdrijving kunnen corrigeren. 

“Het bij elkaar brengen van eenzame mensen werkt 
ogenschijnlijk snel, maar de resultaten zijn vaak maar tij
delijk”, zegt Cacioppo. “Mensen die overgevoelig zijn voor 
sociaal gevaar kunnen moeilijk blijvende relaties vormen. 
Het ondersteunen van eenzame mensen werkt niet omdat 
het mensen het idee geeft dat ze zielig zijn en dat idee is 
precies wat deze mensen parten speelt. Het aanleren van 
sociale vaardigheden zet evenmin zoden aan de dijk, want 
de meeste eenzame mensen hebben normaal ontwikkelde 
sociale vaardigheden.”

Het bijstellen van de overtrokken angst voor afwijzing 
werkt volgens het beperkte aantal beschikbare studies aan
zienlijk beter dan die andere wijzen van aanpak. De ervaring 
heeft bovendien geleerd dat het overwinnen van eenzaam
heid een proces van vallen en opstaan is. “Veel eenzame 
mensen hongeren naar een intensieve vriendschappelijke 
relatie”, zegt Cacioppo. “Dan bestaat natuurlijk de kans dat 
ze anderen verstikken. Ze zullen moeten leren hoe ze dat 
achterwege kunnen laten.” 

Een ander probleem kan zijn dat eenzame mensen zich 
inzetten voor legio andere mensen, zich daardoor, terecht 
of onterecht, gebruikt voelen en als gevolg daarvan mis
schien contact gaan vermijden. Ook dat is uiteraard geen 
vruchtbare strategie. 

Het zich ontworstelen aan eenzaamheid is dan ook een 
intensief en enerverend proces. 

De mens is bijzonder
Volgens Cacioppo hoort eenzaamheid nu eenmaal bij 

het leven en bij het menselijk bestaan. “Waarschijnlijk heeft 
de evolutie ons het vermogen tot eenzaamheid gegeven 
omdat het lidmaatschap van een groep een voorwaarde is 
om in leven te blijven.” Dat geldt in sterke mate voor kinde
ren, maar ook voor volwassenen waren de overlevingskan
sen buiten een groep niet groot. In onze technologische en 
individualiserende samenleving is die directe noodzaak van 
het behoren tot een groep verdwenen, maar onze genen zijn 
daarvan niet op de hoogte. 

“Eenzaamheid is van eenzelfde orde als pijn, honger 
en dorst”, zegt Cacioppo in het vraaggesprek met Sandra 
Aamodt op beinghuman.org. “Het zijn onaangename, maar 
belangrijke signalen, die ons iets willen laten vermijden wat 
niet goed voor ons is. Fysieke pijn laat ons zorg besteden 
aan ons fysieke lichaam, eenzaamheid motiveert ons om 
voor onze plek in de samenleving te zorgen en als soort bij 
elkaar te blijven.”

Dat mensen zich eenzaam kunnen voelen zegt iets posi
tiefs over ons, vindt Cacioppo. “Dat vermogen helpt ons om 
aan anderen te denken, te zorgen voor anderen en verder te 
kijken dan ons eigenbelang. Dat maakt ons bijzonder.” <
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