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AANLEIDING
Jong volwassenen eenzamer dan ouderen
Eenzaamheid wordt gezien als een steeds
groter probleem voor de gezondheid. Naar
verwachting stijgt het aantal mensen dat
eenzaam is in de toekomst, omdat mensen
steeds ouder worden. In Limburg-Noord ligt,,
net als in de rest van Nederland, de focus op
eenzaamheid bij ouderen. Daarentegen toont
internationaal onderzoek juist aan dat
eenzaamheid onder jongeren een even groot
of zelfs een groter probleem blijkt. Daarnaast
zou eenzaamheid een negatieve invloed
hebben op leefstijlfactoren als bewegen,
roken, eten, etc.

VRAAGSTELLING
Wat is precies onderzocht?
In dit onderzoek staat de volgende
onderzoeksvraag centraal: “Hangt sociale en
emotionele eenzaamheid samen met
verschillende leefstijlfactoren onder
jongvolwassenen en op wat voor manier?”

METHODE
Hoe zijn de leefstijlfactoren vastgesteld?
Uit literatuur blijkt dat eenzaamheid met
verschillende leefstijlfactoren samenhangt.
Het gaat hierbij om minder bewegen, vaker
roken en hogere BMI. Daarnaast zijn geslacht,
algemene tevredenheid met leven en angst en
depressie gebruikt als controle variabelen.
Ook is er gekeken naar de rol van controle
over leven.
De gezondheidsmonitor en focusgroepen
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst is
een kwantitatief onderzoek uitgevoerd,
waarbij gegevens zijn gebruikt van de
volwassenen en ouderen die in 2016 mee
hebben gedaan aan de gezondheidsmonitor
van de GGD Limburg-Noord. Hierbij is
uitgebreid gevraagd naar diverse aspecten van

eenzaamheid, leefstijlfactoren en gezondheid.
Met enkele statistische analyses is de
samenhang tussen deze factoren en de
ervaren eenzaamheid bepaald.
Het kwantitatieve onderzoek is aangevuld met
een kwalitatief onderzoek. De werving van
mensen is gedaan door een steekproef te
trekken uit de gezondheidsmonitor van
mensen die hebben toegestemd om mee te
doen aan vervolg onderzoek.
Op deze manier is meer inzicht verkregen in
het onderwerp eenzaamheid, leefstijlfactoren
en coping strategieën van eenzaamheid.
Wie zijn de deelnemers?
Voor het eerste deel van het onderzoek zijn de
gegevens van 1847 jongvolwassen gebruikt.
31 % van de jong volwassenen ervaart
eenzaamheid. Bijna 30 % ervaart sociale
eenzaamheid en 25 % emotionele
eenzaamheid.
Aan het tweede deel van het onderzoek
hebben 12 volwassenen/ouderen meegedaan.
In deze focusgroep interviews gaf de
meerderheid van de deelnemers aan zich
eenzaam te voelen of het gevoel te
herkennen.

RESULTATEN
Bevindingen kwantitatief onderzoek
Bij jong volwassen van 18-30 jaar zijn mannen
vaker sociaal eenzaam dan vrouwen. Verder
hangt sociale en emotionele eenzaamheid
samen met een afname in bewegen en een
afname in alcohol consumptie. Daarnaast
hangt emotionele eenzaamheid nog samen
met een toename in BMI. Geen verband werd
gevonden tussen eenzaamheid en leeftijd,
fruit consumptie of roken.
Een overzicht van de resultaten staat in tabel
1. Toelichting: de ‘+’ betekent dat mensen zich
vaker en ‘-‘ minder vaak eenzaam voelen. De
‘0’ is een neutrale score. S.E. staat voor sociale
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eenzaamheid en E.E. staat voor emotionele
eenzaamheid.

Voelt zich gelukkig
Voelt zich depressief / angstig
Ervaart weinig regie over
eigen leven
Beweegt
Rookt
Drinkt alcohol
Eet fruit
Hoge BMI

S.E.

E.E.

+
+

+
+

0
0
0

0
0
+

Tabel 1. Eenzaamheid en leefstijlkenmerken

Bevindingen kwalitatief onderzoek
In de interviews vertelden zowel eenzame als
niet eenzame mensen over hun ervaringen
met eenzaamheid en deelden hun mening.
Hieruit bleek dat het hebben van hobby’s de
grootste bescherming biedt tegen
eenzaamheid. In alle focusgroepen kwam naar
voren dat eenzaamheid wordt gezien als eigen
verantwoordelijkheid.

die op één moment gemeten zijn, waardoor
het niet mogelijk is om een oorzaak-gevolg
relatie aan te tonen en/of hoe eenzaamheid
zich ontwikkeldtdoor de tijd.
Verder is bij het kwantitatieve gedeelte
gekeken naar de jong volwassenen, maar bij
het kwalitatieve deel van het onderzoek vielen
de mensen die mee deden aan de
focusgroepen buiten deze leeftijdsgroep.

AANBEVELINGEN
•Meer lange termijn onderzoek is nodig naar
eenzaamheid onder jong volwassenen.
•Laagdrempelige informatie en advies over
eenzaamheid onder jongvolwassenen.
•Integreren van interventies gericht op
eenzaamheid en bewegen onder
jongvolwassenen.

“Hoe de tafel ook draait, jijzelf bent
altijd degene die de eerste stap
moet zetten”

CONCLUSIES
Eenzaamheid gaat gepaard met zich
ongelukkig voelen en weinig regie over eigen
leven hebben. Zowel sociale als emotionele
eenzaamheid is gerelateerd aan weinig
beweging en verminderde alcohol
consumptie. Roken is niet gerelateerd aan
eenzaamheid. Verder is het bij eenzaamheid
belangrijk om eigen initiatief te blijven tonen.
Aandachtspunten bij dit onderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data
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COLOFON
Dit onderzoek is uitgevoerd door Mara van
Keulen, Masterstudent Health and Social
Psychology aan de Faculty of Psychology and
Neuroscience van Maastricht University
gedurende de periode april – juli 2017. De
uitgebreide resultaten van dit onderzoek zijn
terug te lezen in de master thesis “The
association between loneliness and lifestyle
factors in young adults” die opgevraagd kan
worden via onderzoek@vrln.nl

MEER INFO?
Voor meer info, kijk op www.ggdlimburgnoord.nl
of mail naar onderzoek@vrln.nl
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