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VOORWOORD 

 

In opdracht van Stichting Welzijn Albrandswaard is er een eenzaamheidsonderzoek 

onder ouderen van start gegaan in april 2015. 

De belangrijkste reden van dit “onderzoek” is het inventariseren wat er speelt met 

betrekking tot eenzaamheid onder de ouderen van Albrandswaard met als doel knel- 

of verbeterpunten  eventueel op te lossen. 

Het rapport bevat gesprekken met ouderen, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en 

professionals in  de ouderenzorg. 

Tevens in de bijlage een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in 

Albrandswaard voor ouderen te doen zijn. Hierin is niet opgenomen maar worden 

wel georganiseerd; Kerkelijke bijeenkomsten waaronder koffie na de dienst, 

Kerkkoren, uitjes of bezoekjes door de kerkorganisaties zelf en georganiseerde uitjes 

of activiteiten door ouderen onderling georganiseerd. Het zonnebloem 

maatjesproject. 

Het is geen wetenschappelijk of professioneel onderbouwd onderzoek maar vanuit 

een “werkvloer-vrijwilligers-perspectief” opgetekend en in dit rapport 

ondergebracht, teneinde een globaal overzicht te krijgen van 

eenzaamheidsproblematiek en wat hier aan te (kunnen) doen vanuit de Gemeente 

Albrandswaard.  

Het vervoer via de Wmo blijft een probleem. Wel is er, nadat deze gesprekken zijn 

gestart een Buurtbus Lijn 602 opgezet (blz 14) voor maximaal 8 personen, die op 18 

september jl die dag  50 personen had vervoerd. 
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INLEIDING 

 

Opvallend is dat er meer vrouwen dan mannen aan de aangeboden activiteiten 

deelnemen. De reden hiervan is waarschijnlijk dat er meer vrouwen dan mannen 

alleen “overblijven” en/of dat de oudere man langer zelfstandig buitenshuis 

activiteiten onderneemt of niet geïnteresseerd is in het aanbod van activiteiten,  al 

dan niet georganiseerd.  

De grootste “klacht”, vanuit de organisaties, is de financiële beperking waarvoor een 

activiteit georganiseerd kan worden. De uitjes die ooit op het programma stonden 

zijn geschrapt vanwege de subsidie die is afgeschaft of  ingekort. Om dit toch te 

kunnen blijven organiseren werd er een vergoeding aan de deelnemers gevraagd. 

Hierdoor ontstond een leegloop en uiteindelijk zijn  er verschillende (dure) 

activiteiten zoals een dag-uitje met bus, workshop of kerststukjes maken, van het 

lijstje geschrapt. Voor ouderen die alleen een AOW hebben was dit een te grote 

uitgave op hun budget. Voor sommigen is het zelfs nog te veel om een kopje koffie 

van 1,50 euro te bekostigen bij het boerderijtje. Om te voorkomen dat deze mensen 

wegblijven doen de vrijwilligers of andere mede koffiedrinkers een “duit in het 

zakje”. Onderzoek naar “verborgen armoede onder ouderen” zou een volgende stap 

in de strijd tegen eenzaamheid kunnen of moeten zijn.  

De meest gehoorde “klacht” onder de ouderen is het vervoer. Men moet te lang 

(soms wel een uur) op een busje wachten om naar een activiteit te gaan. De 

reguliere busverbinding is niet voldoende en de afstand om het lopend te doen is te 

ver voor mensen met een loopbeperking. Ook de avond –activiteiten/bezoeken 

elders vallen hierdoor af omdat men zich niet veilig meer voelt om later op de avond 

over straat te gaan.  

Wat opvalt is dat in de zomer verschillende activiteiten stopgezet worden omdat de 

vakantieperiode aanbreekt, terwijl juist dan de ouderen vaker alleen thuis zijn of 

geen bezoek krijgen van hun kinderen of anderen familieleden/mantelzorgers. Als de 

ouderen dan toch nog zelf op vakantie gaan is dat meestal in het voor of na- seizoen, 

dus buiten de schoolvakanties. 
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OUDEREN AAN HET WOORD 

 

Hooge-Werf – Poortugaal 

Zomaar binnengelopen; werd vriendelijk onthaalt en men stond open voor een 

praatje. Wel nog per mail een afspraak gemaakt met Ron Nijhuis, secretariaat 

Hooge-werf. Deze gaf te kennen via een coördinerend vrijwilligster dat “er geen 

interviews”  gehouden mochten worden (zonder zijn toestemming?). Ik heb met wat 

ouderen koffie gedronken en een praatje gemaakt.  

“Koffiepraatje” met dames van 96, 102 en een dame die zeker wist dat ze ouder was 

dan 90 en 3 vrijwilligers die zeker ook al de 70 gepasseerd waren. 

Men wordt steeds ouder, kunnen niet meer handwerken etc. hoe graag ze ook 

willen. Er blijft dus nog maar een klein clubje over. 

De dames willen niet meer “ver van huis” omdat bv een toiletgang moeizaam is. 

Thuis is alles aanwezig, een korte wandeling (onder begeleiding) zou wel fijn zijn. 

Er wordt gekort op de uitgave voor bijvoorbeeld activiteiten begeleiders . Er is een te 

kort aan vrijwilligers die er niet voor “gestudeerd“ hebben en dus niet goed weten 

hoe ze de ouderen bezig moeten houden. 

Op de vraag of tussen deze dames een eenzame dame zou kunnen zitten was het in 

eerste instantie: “nee hoor”. Door de juiste snaar te raken kwam er toch wat los, mn 

de opmerking dat ouderen er niet gemakkelijk voor uitkomen dat ze eenzaam zijn. 

Het moeilijkste is om alleen thuis komen na een dagje uit 

“Wij zijn geëmancipeerd; we hebben ons hele leven alles zelf moeten doen en 

vragen doe ik niet, al moet ik het kruipend doen”. 

“Mijn kinderen zeggen ook dat ik wat vaker moet vragen, maar dat heb ik nog nooit 

gedaan” 
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Mevr. B, 73 jaar  - Telefoongesprek met een deelneemster van de telefooncirkel  

Mevr. B heeft zich opgegeven bij de telefooncirkel omdat zij na het overlijden van 

haar man alleen woont en het prettig vindt om dagelijks telefonisch contact te 

hebben. In het begin belden haar kinderen, die allen verder weg wonen, regelmatig, 

soms dagelijks. Na verloop van tijd kwam hier de klad in i.v.m. drukke 

werkzaamheden (werk, gezin), wat zij logisch vindt. De telefooncirkel biedt dan 

uitkomst. Mevr. kampt met ernstige longproblemen waardoor zij tijdens slechte 

dagen niet of nauwelijks buiten komt. Met name ook tijdens slecht weer. Fietsen kan 

alleen op Mooiweer dagen. Ze woont nog steeds in de eengezinswoning met een 

tuin die zij met haar voltallige gezin heeft bewoond. De buurtbewoners van toen zijn 

inmiddels bijna allemaal vertrokken en er wonen nu nieuwe jonge gezinnen waar ze 

nauwelijks contact mee heeft, omdat die “op zichzelf wonen”. Mevr. weet niet zo 

goed hoe het in de toekomst moet als haar lichamelijke klachten nog erger worden. 

Afgesproken om t.z.t eens een huisbezoek te doen. 

 

Mevr. v S, 83 jaar - Huisbezoek 

Mevr. v S is deelneemster van de telefooncirkel sinds het overlijden van haar man 

drie jaar geleden. Zij heeft een getrouwde zoon en één kleindochter waar zij goed 

contact mee heeft. Desondanks voelt zij zich vaak alleen c.q. eenzaam. Het 

moeilijkste vind zij het alleen thuis komen en het niet meer kunnen delen van bv een 

tv programma. Er praat niemand terug. Ondanks dat zij moeilijk loopt en een stok of 

rollator nodig heeft, wandelt ze graag naar de winkels in Rhoon of zomaar in de 

buurt. Ze weet van het busje van de MCD. Ze was laatst naar de MCD en zag dat er 

koffie met koekjes stond en omdat ze een aardige wandeling achter de rug had, had 

ze behoeft aan een kopje koffie. Toen ze erbij ging zitten was er een andere oudere 

dame die nogal pittig vroeg of ze ook met het busje was (busje kost 2,50 euro). 

Mevrouw riep Olaf erbij en vroeg of zij ook gebruik mocht maken van de koffie. 

Natuurlijk zei Olaf, de koffie is voor iedereen en ook het koekje! Misschien gaat ze 

toch eens gebruik maken van het busje. Met haar buren heeft ze goed contact en zij 

kan daar terecht als er nood aan de man is. Zomaar een kopje koffie drinken met de 

buren doet ze niet omdat ze de enige in de buurt is die alleenstaand is. Dat komt 

voornamelijk omdat (ze denkt) dat men het te druk heeft met eigen gezin en 

(klein)kinderen. Ze krijgt hulp in de huishouding, waar ze een leuk contact mee heeft. 

Tevens heeft ze een “maatje” van de zonnebloem die eens in de twee weken 

langskomt voor een praatje. Ook heeft ze uitstapjes gemaakt met de zonnebloem,  
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maar dit jaar weet ze nog niet of ze mee gaat; “er zijn veel stumpers bij”. Al met al 

maakt ze geregeld gebruik van de activiteiten in de dorpen. Via de telefooncirkel had 

ze een vriendin waarmee ze geregeld contact had, maar deze mevrouw is onlangs 

overleden. Ze is de jongste uit een gezin van zeven kinderen. Haar vader is al jong 

overleden. Alle broers en zusters zijn inmiddels overleden. Ze heeft nog wel twee 

schoonzussen die getrouwd waren met haar broers, maar dat zijn ook zussen van 

elkaar en deze doen veel samen. Ze vindt het jammer dat er niemand meer over is 

die met haar herinneringen uit haar jeugd en jonge jaren kan delen of over kan 

praten. We hebben het even over haar jeugd in Rotterdam en het bombardement 

dat zij heeft meegemaakt. Als ik vraag of ze dit ook wel eens aan haar kleindochter 

vertelt is het antwoord nee, want ze is nog maar 12 jaar en met hele andere dingen 

bezig. Ik kaart toch even aan dat haar kleindochter het misschien wel een mooi 

verhaal vind en wellicht wil ze nog meer weten, zodat ze haar verhalen door kan 

geven aan een volgende generatie. Ze kijkt bedenkelijk. Het gemis van haar man 

speelt nog een grote rol in haar leven. Ze zijn 58 jaar bij elkaar geweest. Ze heeft 

genoeg activiteiten en geen echte behoeft aan meer. Als we het over haar zoon 

hebben komt naar voren dat ze het wel jammer vindt geen dochter te hebben omdat 

dat contact vast anders zou zijn geweest. Ze heeft het gezien bij haar schoondochter 

en haar moeder (die liepen gearmd en dochter gaf moeder een knuffel). Dat is wat 

ze ook wel zou willen. We komen samen tot de conclusie dat het enige is waar we 

niets meer aan kunnen veranderen is dat haar man niet meer terugkomt, maar 

moeilijk vind ze het nog altijd. Ik spreek af om nog eens een bezoekje te brengen, we 

vonden allebei een leuk gesprek en  tegen de tijd dat ik mijn rapport afrond zal ik 

omzien hoe het dan met haar gaat. 

Verdriet over verlies versus eenzaamheid, en de onaardigheden tussen ouderen 

kwam naar voren. 

 Gesprek met een heer van 77 jaar - locatie Boerderijtje  

Meneer is een kwieke alleenstaande man. Hij heeft altijd gevaren, heeft veel 

verstand van boten en alles wat daar mee te maken heeft. Het is een spraakwaterval 

en allerlei anekdotes passeren de revue uit zijn werkbare leven. Hij is 15 jaar geleden 

gescheiden en heeft één getrouwde dochter. Zijn tweede jongste dochter is een 

aantal jaren geleden omgekomen bij een auto-ongeluk. Hij heeft één kleinzoon en 

zijn schoonschoon heeft uit een eerdere relatie drie kinderen. Met allen heeft hij een 

goed maar sporadisch contact omdat ze het allemaal druk hebben met werk en 

vakanties. Hij zelf is enig kind en tijdens ons gesprek komt naar voren dat hij het 

vooral jammer vind dat hij niet meer over vroeger kan praten. Er is niemand echt  
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geïnteresseerd. Een voorbeeld; hij had op internet een foto gevonden van hemzelf 

tijdens zijn werk op één van de schepen. Die had hij uitgedraaid en aan zijn dochter 

laten zien die maar matig interesse toonde. Hij is geen foto “kijker” maar heeft er 

wel verschillende opgehangen die hem dierbaar zijn, zo ook één van zijn jongste 

dochter die graag, toen zij klein was, het koper op het schip poetste. Het delen van 

herinneringen is niet meer. Als ik over eenzaamheid begin is hij zeker niet eenzaam. 

Hij maakt nog verschillende korte uitstapjes op zijn motor, bezoekt de havens en is 

nog lid van een aantal maritieme verenigingen. Hij heeft goede kontakten in de 

buurt maar als iemand zomaar langs komt om te klagen over het weer heeft hij dat 

liever niet. Hij is vaak te vinden in het boerderijtje en heeft in het verleden veel 

hand- en spandiensten verricht in de vorm van kleine klusjes. Nu doet hij dat niet 

meer omdat daar iemand anders voor aangetrokken is. Twee kapteins op één schip 

werkt niet (lachend). Wat zou helpen als er een uitstapje gepland wordt om dat 

direct bij de mensen “langs” te brengen, bijvoorbeeld tijdens een drukke 

koffieochtend in het boerderijtje. Een krantenaankondiging werkt volgens hem niet 

goed genoeg. Wanneer er bezwaren zijn om mee te gaan zouden die direct opgelost 

kunnen worden en wanneer je bij elkaar zit kun je elkaar aanmoedigen om mee te 

gaan en je ter plekke aan te melden.  

 

Mevr. de B - 82 jaar 

Mevrouw is weduwe sinds 2012. Zij heeft twee kinderen een aantal kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. Ze komt uit een gezin met negen kinderen waarvan vier zussen. 

Met haar twee overgebleven zussen heeft ze nog wel contact maar dat verloopt wat  

stroef omdat in het verleden het e.e.a. is voorgevallen. Ze woont zelfstandig. 

Mevrouw is 60 jaar getrouwd geweest en sinds haar man is overleden vindt ze het 

leven soms leuk, maar vaker niet leuk meer. Haar tranen zitten hoog. In het begin 

van ons gesprek moet ze regelmatig haar tranen drogen en wordt ze boos op zichzelf 

omdat ze moet huilen. In het begin van ons gesprek is er een buurvrouw aanwezig 

die zeer regelmatig komt en ook mevrouw gaat zeer regelmatig een kopje koffie bij 

haar doen. Deze buurvrouw heeft nog wel een man, maar is agressief dement en 

woont niet meer thuis. De dames hebben veel steun aan elkaar. Ik leg uit waar ik 

voor kom en al snel zegt mevrouw dat er toch niets aan te doen valt, aan haar 

eenzaamheid. Ze is een poosje door een (getrouwde) man “lastig gevallen” en een 

paar maanden niet naar de activiteiten in de Klepperwei geweest. Het was een man 

die graag koffie bij haar dronk maar haar wilde troosten op een manier die haar 

beslist niet aanstond. Gelukkig is het nu over. 
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Haar man komt niet meer terug en dat is wat haar het meest eenzaam maakt. M.i. is 

het verdriet om het wegvallen van haar man nog lang niet verwerkt. Ik vraag of ze 

eenzaam of alleen is. Alleen, dat is ze, maar dat is niet echt erg. Ze voelt zich wel 

eenzaam als ze naar een activiteit gaat omdat ze in het verleden met haar man ging, 

en die is er niet meer. Haar man had een groot sociaal netwerk en ging ook vaak 

naar de Klepperwei en nam haar altijd mee. Ze concludeert zelf dat ze nooit wat 

hoefde te doen en dat haar man alles voor haar deed en haar overal mee naar toe 

nam. Mevrouw heeft tijdens haar huwelijk nooit gewerkt en was thuis voor de 

kinderen en het huishouden. Haar man deed de geldzaken die nu overgenomen zijn 

door haar kinderen. Ze heeft niet zo veel inzicht in haar geldzaken maar ze komt 

niets te kort; “wat heb ik nu nog nodig”. Boodschappen deed haar man ook en toen 

hij er niet meer was vond ze allemaal vlees voor één persoon verpakt in de vriezer. 

Nu doet ze het zelf maar het lopen gaat niet meer zo goed. Als ik opsom wat de 

mogelijkheden zijn in de gemeente komen we samen tot de conclusie dat ze veel 

onderneemt. Ze gaat op woensdag eten in de Klepperwei, soms een dagje uit, 

kaarten maken, bingo, de weeksluiting en de kennissen die ze heeft, die inmiddels 

ook alleenstaand zijn, nemen haar mee en ze laat zich dan “overhalen”. Maar echt 

leuk vind ze het niet (meer). Ik vraag of ze dan geen steun aan elkaar hebben omdat 

haar kennissen ook alleen zijn. Ze zegt van wel maar dat moeten ze maar zelf 

uitzoeken, ze lacht erbij. Gaande het gesprek gaat ze steeds meer in op mijn 

“grapjes”  en lacht ze vaker. De tranen heb ik niet meer gezien. Ik vraag haar of er 

nog wel gelachen wordt bij de activiteiten die ze onderneemt, maar daar is geen 

sprake van. Iedereen heeft het over zijn lichamelijke ongemakken en het ene verhaal 

is nog erger dan het andere. Zelf zal ze hier nooit over klagen. Ze is ook graag thuis 

en hoeft geen vakanties meer in bv Spanje. Met haar kinderen heeft ze een goed 

contact en zij wonen in de buurt. Haar dochter komt wekelijks het grote 

huishoudelijke werk doen. Via de huisarts is ze onder behandeling bij een psychologe 

“maar die kan ook niets voor haar doen, want die kan haar man ook niet terug 

halen”. Ze heeft wel medicatie gekregen voor de somberte in haar hoofd maar daar 

wordt ze suffig van. Ze gaat het wel weer innemen omdat ze vindt dat ze het moet 

proberen. Het kerkbezoek is niet wekelijks meer omdat ze een “kerktelefoon” heeft. 

Ze kan op zondagochtend meeluisteren met de preek en dit doet ze dan ook. Ze 

bekend me wel dat ze zo haar twijfels heeft over het geloven als je hoort en ziet wat 

er op de wereld allemaal gebeurt. Ook vraagt ze zich af of haar man echt in de hemel 

is wat hij zo graag wilde. Ze heeft het eens voorgelegd aan de dominee maar die 

heeft zelf ook wel eens twijfels (lacht er weer bij). Na ruim twee uur rond ik het 

prettige gesprek af. Ook mevrouw vond het fijn, ik ben altijd welkom, maar ach wat 

helpt het. Ik heb haar denk ik wel aan het denken gezet over haar eigenwaarde en  
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inzicht gegeven over het leven zo zonder haar man en dat het verdriet over verlies 

geen tijd kent. Ik spreek af om over een paar maanden nog eens telefonisch contact 

op te nemen om te informeren hoe het dan gaat. Dat vind ze goed en zegt erbij dat 

het steeds een beetje beter gaat. Het is niet meer zo erg als in het begin. “Ik vind het 

wel en ook niet leuk, ik begrijp mezelf niet” is een veel gehoorde zin tijdens ons 

gesprek. 

Een 82 jarige dame die er na 60 jaar huwelijk alleen voor staat en het moeilijk vindt 

om de dingen zelf te moeten doen en ondernemen omdat ze erg afhankelijk was van 

haar man, wat ze hem dan ook zo nu en dan kwalijk neemt. Ze is op dit moment niet 

bij machte om zelf te veranderen. Verdriet is nog lang niet verwerkt.  

Gesprek met 2 weduwen (87en 76 jaar ) zomaar op een terrasje in de zon. 

Ik kom in gesprek met 2 dames die het zich gezellig hebben gemaakt in aan een 

tafeltje op een terras in Rotterdam-Zuid. De ene dame van 87 ziet er goed verzorgt 

en kwiek uit, de andere dame van 76 is de gangmaakster en heeft lol in het leven 

(verteld de een over de andere). Ik vertel over het eenzaamheidsonderzoek onder 

ouderen en ben benieuwd naar hun wel en wee en al snel komen de verhalen los. De 

oudste van de twee rijdt nog altijd auto en gaat met haar vriendin (de gangmaakster) 

regelmatig op stap. Ze hebben beiden hun man enige tijd geleden verloren en 

hebben allebei geen kinderen. Dat vindt de oudste dame nog steeds spijtig maar zo 

loopt het leven nu eenmaal. Ze heeft wel fijne neven en nichten, kinderen van haar 

zus die ze nog elke week bezoekt en voor haar kookt. Het is over en weer, de ene 

week bij haar en de andere week bij haar zus. Haar zus heeft dan wel kinderen maar 

die hebben ook hun eigen leven. Ze kan goed opschieten met haar zus. Ook met haar 

zwager die pas is overleden kon ze het goed vinden en ze gingen regelmatig op stap. 

De vriendin kent ze al heel lang, ze wonen allemaal bij elkaar in de buurt en als er 

iets is kunnen ze elkaar helpen. Beide dames hebben “meegewerkt” met de mannen 

die in de sleepvaart zaten. Hard werken maar wel fijn. Ze zijn altijd behoorlijk 

zelfstandig geweest want er was geen keus. Zelf de zaken aanpakken, daar plukken 

ze nu de vruchten van. Eenzaam zijn ze niet want ze kunnen nog best veel. Ze 

begrijpen wel dat er veel eenzame ouderen zijn. Gelukkig hebben zij, de vriendinnen 

en zus, elkaar, en gesprekstof genoeg omdat ze elkaar al zo lang kennen. 

De dames maken zich op om naar de chinees te gaan om eens lekker een loempia te 

eten. Ik zwaai ze uit.  

Geen eenzame dames, ze hebben nooit echt iemand gehad om op terug te vallen en 

zijn altijd zelfstandig geweest ondanks dat ze getrouwd waren en geen kinderen die  
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ze nu, tijdens het ouder worden kunnen aanspreken. Zolang ze “gezond zijn” kunnen 

ze prima voor zichzelf zorgen Misschien is dat hun geluk? 

 

Bibliotheek Poortugaal/ kaarten maken voor ouderen 

Op het moment dat ik een bezoek breng aan de ruil/ophaal bibliotheek in Poortugaal 

zijn er een zevental oudere dames kaarten aan het maken. Ze lijken het erg naar hun 

zin te hebben. 

Ik spreek een potige dame die duidelijk van mening is, als ik me voorstel en uitleg 

wat ik voor de SWA doe, dat eenzame ouderen er zeker zijn, maar dat zij zelf ook iets 

moeten ondernemen om niet in eenzaamheid te vervallen. Zijzelf doet er in ieder 

geval veel aan om sociale kontakten te behouden en te onderhouden. Ze heeft met 

de dame die naast haar zit, die dit overigens beaamt, op eigen initiatief eenmaal per 

week een rummikub middag. Dit doen zij al enige tijd met nog twee andere dames 

die nu niet aanwezig zijn. Elke week bij iemand anders. Het is heel gezellig en er 

wordt heel wat afgekletst.  

Tijdens deze kaart-maak middag is er ook een dame bij die geen kaarten maakt 

omdat haar handen dit niet toelaten, maar ze komt graag alleen maar om een 

praatje. Op deze middag komen er gemiddeld tussen de zeven en tien dames, 

allemaal met “eigen” vervoer, omdat ze in de buurt wonen. 

Een andere dame vraagt aan mij of ik er iets aan kan doen om eventueel vervoer te 

regelen, dan zou de opkomst duidelijk hoger zijn.   

Leuk bezochte ochtend, wisselend van hoeveelheid dames. Vervoer zou een 

probleem kunnen zijn, vooral in de wintermaanden. 

 

Dhr. K - 81 jaar 

Dhr. K is sinds twee jaar weduwnaar. Hij is 55 jaar getrouwd geweest en heeft geen 

kinderen. Zijn vrouw is na één week ziekbed vrij plotseling overleden. Andere familie 

heeft hij nauwelijks, zij zijn ouder dan hij en wonen in Eindhoven. Hij mist zijn vrouw 

nog elke dag, maar heeft na het eerste jaar na haar overlijden de draad van het leven 

weer opgepakt.  In dat eerste jaar heeft hij het moeilijk gehad en vond de wereld 

buiten een boze buitenwereld en kwam daardoor nauwelijks buiten. Op een goed 

moment was hij zat en is hij weer actief geworden. Zijn gezondheid is goed te 

noemen, ondanks of misschien dankzij zijn hart operatie zo’n 20 jaar geleden en wat  
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ouderdomskwaaltjes. Hij heeft 1,5 uur huishoudelijke hulp per week. De rest doe hij 

allemaal zelf. Het ziet er keurig, schoon en opgeruimd uit. 

Met zijn vrouw heeft hij “de hele wereld afgereisd”. Met een vriendin die hij al meer 

dan 50 jaar kent gaat hij regelmatig op stap of vakantie. Het is “alleen maar” een 

vriendin en “verder niet”. Ze maken uitstapjes naar Scheveningen en Weert, en zelfs 

vakanties naar het verre Egypte met nog een andere vriendin. Daar huren ze een fijn 

huis en zitten regelmatig op het terras of restaurant.  

De buren uit het appartementencomplex zijn veelal op zich zelf, maar met een dame 

op de hoek gaat hij regelmatig eten in het Boerderijtje wat ze allebei leuk vinden. 

Verder in de dorpen maakt hij geen gebruik van de activiteiten die er te doen zijn 

omdat hij veel andere sociale kontakten heeft zoals eens in de drie weken naar de 

kapper voor zijn haar en een praatje,  in Rotterdam, waar tevens goede vrienden 

zijn. Deze wonen in Barendrecht en als er iets is kan hij deze mensen of zijn vrienden 

in Den Haag bellen. Ze staan altijd voor hem klaar.  

Dhr. heeft een fijn huis, rijdt nog altijd auto (pas nog goed gekeurd) en is regelmatig 

op stap. Het enige wat hij niet echt leuk vindt is dat er niemand is als hij thuis komt 

om zijn verhaal te doen. Hij is optimistisch ingesteld en zeker nog niet levensmoe 

zoals hij zelf zegt. Als hij zich wat minder voelt of een beetje down  zoals iedereen 

dat wel eens heeft, heeft hij een goed middel;  een lekker glas wijn.  

Dhr. praat honderd uit, over zijn jeugd tijdens de oorlog in Rotterdam, verhuizing 

naar Eindhoven en weer terug naar Rotterdam waar hij uiteindelijk zijn vrouw leert 

kennen, wat liefde op het eerste gezicht was. Ze hebben het 55 jaar samen fijn 

gehad en een flinke rugzak mooie (reis)herinneringen. Mopperen houdt ie niet van 

en het is zo als het is en je moet toch verder, en dan maar zo leuk mogelijk. Hij laat 

zijn huis zien waar hij blij mee is en met de computer kan hij goed overweg, hij wacht 

nu op Windows 10.  

Optimistische  81-jarige man die zeker niet eenzaam is en nog veel op stap is met 

auto, metro, trein en zelfs vliegtuig door Nl en verder. Hij kan zich uitstekend redden 

met computer, koken en huishouden en is tevreden met zijn leven en doet alles 

zolang hij het nog kan. 
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DE PROFESIONALS 

 

Ron Nijhuis, Locatiemanager Argos Zorggroep Hooge-Werf en Klepperwei 

Locatie Hooge-Werf 

Zorgcentrumzorg is de combinatie van wonen, zorg, dienstverlening en begeleiding. 

Als bewoner behoudt men zoveel mogelijk zelfstandigheid en privacy. Men beschikt 

over een eigen appartement, een rolstoeltoegankelijke badkamer en een 

alarmeringssysteem. Men kan deelnemen aan diverse gezamenlijke activiteiten en 

zo kan men sociale contacten onderhouden. Waar nodig is er individuele 

begeleiding.  

Recreatiemogelijkheden:  

Beide locaties  bieden centrale activiteiten zoals Bingo, zangmiddag, filmavond, een 

optreden kledingverkopen of een themamaaltijd.  

In de Hooge-werf zijn tal van voorzieningen, zoals een biljart, Grand Café met 

buitenterras, een kapsalon en een winkeltje.  

Eens in de maand is er op zaterdagmiddag “mag ik deze dans van u” met aansluitend 

een maaltijd indien gewenst. Dit wordt goed bezocht door gemiddeld 30 personen. 

De brasserie heeft een wijkfunctie  en is tevens toegankelijk voor familie en bezoek. 

Daar kan koffie worden gedronken en maaltijden worden gebruikt door andere dan 

de bewoners voor een kleine vergoeding en mee worden gedaan aan de activiteiten 

die daar worden georganiseerd. 

De “vraag” naar activiteiten verandert, de Bingo wordt het best bezocht.  

De populatie verandert van semi-zelfstandig naar meer zorg/dementie. Vanuit deze 

zorg is er een uitgebreide dagbesteding afgestemd op de individuele 

zorgzwaartepakket. Dit zijn zowel recreatieve als therapeutische activiteiten of een 

combinatie hiervan.  

Er worden spelletjesmiddagen georganiseerd door vrijwilligers.  

Als men buiten het zorgcentrum naar activiteiten elders wil gaan is het grootse 

struikelblok het openbaar vervoer. Deze is op zijn zachts gezegd niet optimaal binnen 

de dorpen. De taxi geeft lange wachttijden en men zit vaak 1 uur te wachten zowel 
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heen als terug. Aan de avondactiviteiten elders wordt al bijna helemaal niet 

deelgenomen  omdat men s’ avonds niet meer de straat op wil of durft. Het onveilige 

gevoel overheerst. 

Nijhuis geeft nog een aantal kenmerken van de ouderen in de zorgcentra;  

Het “wij” gevoel of ook wel “schoolvorming” in de zorgcentrum zodat ouderen van 

buitenaf er niet makkelijk tussen komen (plaats bezet houden bij gezamenlijke 

maaltijden, activiteiten). In de Brasserie was de vraag naar wat meer privacy om 

bezoek te ontvangen. Daar is gehoor aan gegeven door meer bloembakken te 

plaatsen. Ze zijn inmiddels weer weg omdat de bewoners het toch niet prettig 

vonden (men kon niet meer goed horen en zien wat er zich in de brasserie 

afspeelden). 

Ouderen willen of kunnen niet altijd aan activiteiten deelnemen omdat: 

Men het niet meer kan i.v.m. lichamelijke beperkingen 

Ze echt geen zin hebben (onze bemoeizucht-versus eenzaamheid gaat misschien 

soms wat ver) 

Te ver is en vervoer niet optimaal 

Activiteit niet aansluit aan de interesse 

 

Ruud Pijper, (geriatrisch) fysiotherapeut  locatie Koetshuis Rhoon 

Dhr. Pijper is fysiotherapeut met 2 dagen per week in Rhoon gericht op ouderen 

oftewel Geriatrisch fysiotherapeut. Het gaat om ouderen met diverse lichamelijke 

problematiek, denk onder andere aan patiënten na een herseninfarct. 

Dhr. Pijper bezoekt de ouderen grotendeels thuis omdat vervoer vaak het grootste 

probleem is om naar de praktijk te komen. Men wordt door de huisarts aangemeld 

of via netwerk ambulante geriatrische begeleiding (Laurens/Argos).  Dhr. Pijper heeft 

plannen (in een pril stadium) om in bv de Klepperwei een programma op te zetten 

geheel gericht op Bewegen.  

Ouder worden zonder te blijven bewegen (ook na/tijdens ziekte) is een speerpunt. 

Om sociale contacten te kunnen blijven onderhouden en aan activiteiten mee te 

kunnen doen is “blijven bewegen” een heel belangrijk onderdeel. 
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Buurtbus lijn 602 

Uit de schakel van 9-9-2015; 

Het busje rijdt vanaf het metrostation Poortugaal naar Poortugaal-dorp: Kerkstraat, 

Beatrixstraat en Waalstraat. Via de Albrandswaardseweg rijdt de bus vervolgens via 

de Dorpsdijk in Rhoon naar de Klepperwei aan de Zwaluwenlaan. 

Daarna voert de route naar De Gaarde en verder via de Rijsdijk over de Viaductweg 

naar het metrostation Rhoon en Stationsstraat (halte Intratuin Zevenbergen). 

Vervolgens naar bedrijventerrein Overhoeken, einde Rivierweg, Rijsdijk, gedeelte 

Ghijseland met halte bij het Woonservice Centrum (WSC) en via de Nijverheidsweg 

en de Portlandsebaan naar Portland/Smitshoek. 

Het busje vertrekt elk uur en doet een half uur over de rit van Poortugaal naar 

Portland en een half uur over de rit terug naar metrostation Poortugaal. 

Carsten is na twee dagen al zeer tevreden over het gebruik van de Buurtbus door 

bewoners. Op de eerste rij-dag maakten 35 mensen over de gehele dag gebruik van 

de buurtbus. Op dinsdag ging het aantal gebruikers omhoog naar 41 passagiers. ,,Er 

is duidelijk een stijgende lijn. Als dat iedere dag met een paar reizigers stijgt, gaat het 

helemaal perfect. We hopen binnen een paar dagen op vijftig en meer uit te komen. 

Inwoners krijgen het nu ook door dat er een buurtbus door de gemeente rijdt. Er 

wordt in alle kernen gebruik van de bus gemaakt. Heel divers van metrostation naar 

huis, maar ook vanuit Portland naar Rhoon. Scholieren die het Muziek Centrum 

Albrandswaard bezochten stapten bij de halte Overhoeken in. Er wordt door 

iedereen gebruik van gemaakt.' 

De dienstregeling kan men vinden via de link: 

http://www.ret.nl/uploads/tx_rkdienstregeling/602.pdf 

In kort van maandag tot en met vrijdag  van 07:11-18:20 uur 

Op zaterdag vanaf 10:15-18:20 uur 

 07:11 uur ELK UUR vertrek vanaf      07:40 ELK UUR vertrek vanaf 

Poortugaal Metro          Vrijheidsakker, Barendrecht 

Waalstraat           Ghijseland 

Zwaluwenlaan          Rhoon Metro 

Rhoon Metro          Zwaluwenlaan 

Ghijseland           Waalstraat 

Vrijheidsakker, Barendrecht      Poortugaal Metro 

http://www.ret.nl/uploads/tx_rkdienstregeling/602.pdf
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BEZOEKEN DIVERSE AKTIVITEITEN 

 

De Ruif – Poortugaal  

Op dit moment is de Ruif voornamelijk ingericht als 2e handskleding winkel en in de 

ruimte ernaast is een mogelijkheid om koffie etc.  te drinken. Deze ruimte is ook 

grotendeels ingericht als (cadeau)winkel. Bij goed weer is het terras open. Tot vijf 

jaar geleden werd dit redelijk goed bezocht door de ouderen van Albrandswaard, nu 

komt er nog een enkeling op dinsdagmiddag. Er worden verder geen activiteiten 

meer georganiseerd. De koffieklanten zijn “terug” naar de winkel van mevr. 

Hollestelle  

Winkel Hollestelle-Poortugaal 

Er komen inderdaad ouderen koffie drinken, voornamelijk om de eenzaamheid te 

doorbreken. Het gaat om 10 tot 20 personen per week, wisselend –dan valt er weer 

iemand af (overlijden) en komt er weer iemand bij. Van oudsher komen hier de 

oudjes koffie drinken. Ik ga er binnenkort eens tussen zitten op advies van de 

eigenaresse (graag zelfs, neem jij het maar een keer over…) 

Boerderijtje Rhoon 

Inloop ochtenden elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur. 

Mijn bezoek is op dinsdagochtend zo rond een uur of 11. Er zitten ongeveer 10 

personen lekker te keuvelen en koffie te drinken. Ik stel me voor en de koffie wordt 

meteen aangeboden en mijn komst is welkom. Een dame stelt zich voor en zegt dat 

zij het min of meer voor het zeggen heeft. Het is een charmante kordate dame die 

me wegwijs maakt in het reilen en zeilen van het boerderijtje. Er komen veel 

ouderen uit de buurt die allen nog zelfstandig wonen en dus ook zelfstandig naar het 

boerderijtje komen voor uiteenlopende activiteiten.  Deze worden goed bezocht en 

de kosten voor een kopje koffie is € 1,00. Voor het maken van kaarten, schilderen en 

het spelen van een spelletje schaak wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 1,50 

tot € 2,50. Er is een grote sociale controle. Over het algemeen komen er dezelfde 

mensen. Wanneer er iemand niet komt wordt er gebeld wat er aan de hand is. Ook 

wordt er gesignaleerd wanneer er problemen zijn en aan desbetreffende instantie 

doorgegeven. Het grootste probleem nu is de (verborgen) armoede. Men is bezig om 

daar een project voor op te zetten. Als iemand het kopje koffie niet kan betalen 

wordt er niet moeilijk over die euro gedaan. Er is een mevrouw die echt “wacht” op 

haar AOW zodat ze weer boodschappen kan doen. Ook is er een dame die erg ziek is 

geweest en een rollator nodig had die ze zelf niet kon betalen. Onderling is er voor 
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een rollator gezorgd. De TV was kapot ze keek op een computerscherm naar tv 

programma’s. Ook die was niet meer goed. Via een netwerk van bedrijven is ze 

kosteloos aan een computer geholpen. Er wordt eens in de 5 a 6 weken op zondag 

voor een diner gezorgd die erg goed bezocht wordt - gemiddeld zo’n 30 personen. 

Met de feestdagen is de opkomst nog groter. Er is een capaciteit tot 40 a 42 

personen. Ook uit de omliggende gemeentes (Pernis en Hoogvliet) waren er 

aanvragen, die ze helaas moeten weigeren i.v.m. de beperkte capaciteit. Ze hebben 

nu twee “kookploegen” wat erg goed gaat. De redenen om naar het gezamenlijke 

diner te komen zijn uiteenlopend. Eenzaamheid is er één van. Een opmerkelijk 

voorbeeld; een oudere dame werd wel bij haar kinderen uitgenodigd maar zij wil dit 

niet meer omdat de kinderen ook vrienden uitnodigen. De gesprekken gaan dan 

vaak tussen de kinderen en vrienden, waardoor zij zich buitengesloten voelt en niet 

op haar plaats.  De kleinkinderen zitten de hele tijd met hun telefoon te spelen en 

hebben geen andere aandacht. Liever komt ze dan naar het boerderijtje omdat ze 

dan onder leeftijdgenoten zit en gesprekken kan voeren die haar interesseren.  

Tijdens mijn gesprek is het komen een gaan van mensen in verschillende leeftijden. 

Grotendeels is men wel ouder dan 70.  

Wijkcentrum Portland 

Op het moment dat ik een bezoek breng aan Wijkcentrum Portland is er een 

zomerstop. Dit geldt niet voor alle activiteiten. Bewegen voor ouderen gaat wel de 

zomer door en wordt door ongeveer 20 personen bezocht. Tevens zitten er tijdens 

mijn bezoek op dinsdagochtend twee tafels te klaverjassen. Buiten het zomerseizoen 

is er nog een inloop voor een kopje koffie en een praatje, wat door zo’n 40 tot 50! 

personen wordt bezocht. Er zijn gemiddeld ongeveer 3 tot 10 mannen die hier ook 

gebruik van maken. Er is een koor met dirigent. Eén maal per maand wordt er 

gegeten en ook dit wordt goed bezocht - zo tussen de 30 en 50 personen. Ook 

tijdens het kerstdiner komen veel ouderen. 

Ik spreek een tweetal vrijwilligers die me een rondleiding in het centrum geven. Het 

is een mooi ruim en licht wijkcentrum met goede faciliteiten. Een beamer met 

scherm, een biljart en een ruilbibliotheek is aanwezig.  

Telefonisch spreek ik met Tiny v.d. Waarden, zij coördineert/organiseert veel voor de 

ouderen. In het verleden werden er nog kerststukjes gemaakt, een workshop 

gegeven of een extra uitje georganiseerd maar dat kan niet meer omdat het geld 

ontbreekt. De subsidie van ongeveer € 3800,00 p/j is teruggebracht naar € 0,00. 

Vooral de kerststukjes kunnen niet meer gemaakt worden omdat dat toch ongeveer 

15,-- per stukje kost en dat kunnen of willen de ouderen niet uitgeven. Voor de 
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workshops is er al helemaal geen geld meer. Het jaarlijkse uitje naar de “speeltuin” 

waar men o.a. midgetgolf kan spelen gaat in september wel door. Dit kost maar € 

5,00 pp inclusief een frietmenuutje en een drankje wat wel door de ouderen 

opgebracht kan worden. Mede “geholpen” door de speeltuin die overigens in Pernis 

is! Het vervoer er naar toe wordt onderling geregeld.  

De beamer in het wijkcentrum wordt volgens Tiny te weinig gebruikt. 

Men wil wel van alles organiseren, maar hier is duidelijk het probleem GELD. 

Commissie Ouderenwerk Rhoon 

Er zijn per seizoen 8 ouderenmiddagen, en twee keer per jaar wordt er een reisje 

gemaakt. De middagen worden gehouden in gebouw '’t Centrum” aan de 

Bernhardstraat in Rhoon en duurt van 14.00 uur - ca. 16.30 uur, de middagen 

worden geopend met een inleiding gehouden door een predikant of pastoraal 

werker. Daarna volgt een programma, onderbroken door koffie en thee en 

gelegenheid met elkaar te praten. 

De laatste middag wordt in juni gehouden, er is dan een high tea. 

Het ouderenwerk valt onder de diaconie van de hervormde kerk in Rhoon. 

In december is er een uitgebreide kerstviering met lunch. 

  

De middagen worden bezocht door ca. 50 a 60 ouderen, sommigen komen alleen 

anderen met elkaar. De ouderen kunnen, indien nodig, opgehaald worden. Er zijn 

vrijwilligers die dan rijden. 

De bezoekers komen uit Rhoon en Poortugaal. Er komen zeker ouderen die de dag 

grotendeels alleen doorbrengen en op deze manier anderen kunnen ontmoeten. 
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CONCLUSIE’S  

In Albrandswaard is een scala aan activiteiten waaraan de ouderen kunnen 

deelnemen. Niet alle activiteiten zijn geschikt voor iedereen, hetzij door lichamelijke 

beperking, hetzij door desinteresse of een vervoersprobleem.  

Geld, zowel voor de organisatie als voor de ouderen, speelt mee in de opkomst. 

Het terugkomen in een leeg huis en geen partner hebben om mee te delen is een 

veelgehoord argument; „dan ga ik maar niet“.  

Eenzaamheid is (nog) een taboe om over te praten, evenals de „zorgvraag“. 

Onaardigheden onderling, wat redelijk veel voorkomt,  is een reden om niet deel te 

nemen aan een activiteit. 

Vooral vrouwen die „afhankelijk“ van hun weggevallen partner waren, zijn moeilijk 

uit huis te krijgen of weten niet hoe ze een nieuw contact moeten leggen. 

Vervoer via WMO is een probleem; lange wachttijden, openbaar vervoer in de 

dorpen is niet goed. Hierbij moet ik opmerken dat inmiddels een vrijwilligersproject 

gestart is; zie stukje schakel bij de professionals- buurtbus 602 
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ARTIKELEN 

Uit: BTSG (voluit: Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie) 

Opvattingen over ouder worden 

Ouderen zijn in principe niet eenzamer dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Sommige 

groepen lopen wel een verhoogd risico en/of verkeren in een isolement (bijvoorbeeld door het 

afnemen van het aantal relaties). 

Dit isolement heeft ook veel te maken met de plaats die ouderen in de samenleving innemen en de 

veranderingen in de betrokkenheid van die ouderen bij het maatschappelijk gebeuren. Kortom het 

beeld dat bestaat over ouder worden. 

Worden ouderen nu door de maatschappij in een "buitenspel" positie gedwongen of zoeken ze die 

positie zelf op? 

Hierover bestaan twee tegenover elkaar staande opvattingen. Aan de ene kant staat de zogenaamde 

activiteitentheorie. Deze stelt dat de oudere betrokken wil blijven bij het maatschappelijk gebeuren. 

Hij of zij probeert de rollen die verloren zijn gegaan (onder andere door pensionering; kinderen uit 

huis) te compenseren en te voorkomen dat een gevoel van niet-meer-nodig-zijn de overhand krijgt. In 

onze maatschappij is het (zeer) moeilijk voor de oudere volwassene dit te realiseren. De oudere wordt 

min of meer gedwongen van zijn verdiende rust genieten. Rolverlies is dan onvermijdelijk. De oudere 

raakt steeds meer geïsoleerd. De ouderenzorg en het welzijnswerk benaderen de ouderen sterk 

vanuit de activiteitentheorie: hun streven is er een van activeren, van betrekken bij het 

maatschappelijk proces. 

Tegenover deze theorie staat de disengagementtheorie: ouderen zoeken juist een sociaal isolement, 

ze willen zich graag terugtrekken en op zoek gaan naar een zekere rust. De samenleving moet 

ouderen dit recht gunnen en de ruimte ervoor geven. Door dit wederzijds proces van afstand nemen 

wordt de persoon ontslagen van (vroegere) plichten. Het ingrijpen zoals dat door het welzijnswerk 

wordt gedaan, wordt binnen deze visie sterk afgekeurd. 

Tussen deze twee theorieën ligt een scala aan opvattingen over de positie van ouderen in de 

samenleving. Veelal zijn het afzwakkingen of aanpassingen van een van beide standpunten. 

Ouder worden is een individueel ontwikkelingsproces. Persoonlijkheid, levensloop, fysieke en sociale 

omstandigheden zijn daarin bepalend. Sommige ouderen zijn uiterst tevreden wanneer ze zich 

kunnen terugtrekken en afstand mogen nemen, terwijl anderen tot op zeer hoge leeftijd betrokken 

wensen te blijven bij het geheel. Ook kan het voor anderen weer een tijdelijke situatie zijn, namelijk 

"terugtrekken" als periode van bezinning om vervolgens weer opnieuw midden in het leven te gaan 

staan. 

Oorzaken van eenzaamheid of vereenzaming  
In het voorgaande zijn al veel oorzaken genoemd. Wij zetten de meest voorkomende bij 
verzorgingshuisbewoners hier nogmaals op een rijtje. 

Wegvallen van de partner.  
Een ervaring van een verzorgster: 'In het verzorgingshuis waar ik stage liep heb ik kennisgemaakt met 
mijnheer D. Hij was hier met zijn vrouw komen wonen. Inmiddels was zij overleden. In gesprekken 
met andere verzorgsters ben ik te weten gekomen, hoe hij was toen zij vrouw nog leefde. Hij was 
toen een man die ondanks zijn handicap nog plezier in het leven had. Hij deed overal actief aan mee 

http://www.btsg.nl/infobulletin/activiteitentheorie.html
http://www.btsg.nl/infobulletin/disengagementtheorie.html
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en had goede contacten met andere bewoners. Plotseling stierf zijn vrouw. Hij had hier begrijpelijk 
veel verdriet van. Je verliest een deel van je leven en daar stap je niet zomaar overheen. Mijnheer D. 
die eerst nog inhoud in zijn leven zag, veranderde in een stille, teruggetrokken man. Hij bleef zo veel 
mogelijk alleen op de kamer. Hij wilde alleen zijn met zijn gedachten. Als ik hem verzorg, merk ik, dat 
hij het leven niet meer zo ziet zitten. Hij vindt het ook heel erg, dat hij verschillende kwaaltjes heeft. 
Hij zegt vaak dat hij alleen is: "Als mijn vrouw er nog was dan wist ik wel waarvoor ik leefde, maar nu 
weet ik dat niet". 
  

Wegvallen van familie, vrienden en bekenden. 
Mevrouw V gaat veel om met mevrouw H die naast haar op de afdeling woont. Zij kennen elkaar al 
van vroeger. Mevrouw H woont nog met haar man. Mevrouw H en V doen veel samen, zoals 
handwerken en boodschappen doen. Omdat de man van mevrouw H veel verzorging nodig heeft 
verhuizen zij naar een ander huis. Als het echtpaar verhuisd is, komt er een moeilijke tijd voor 
mevrouw V. Het personeel grijpt op tijd in, zodat zij onder de andere mensen blijft komen. Ze voelt 
zich nu eenzaam, al is ze vaak genoeg bij andere mensen: "Ik voel me dan niet op mijn gemak", zegt 
ze. 
  

Zich terugtrekken in eenzaamheid ten gevolge van een handicap. 
In een verzorgingshuis wonen veel ouderen met een handicap. De redenering zou dan kunnen zijn dat 
als de meeste mensen dat hebben, ze zich niet meer tegenover elkaar hoeven te schamen. Toch 
gebeurt het wel, iedere handicap is weer anders. De een kan het beter accepteren dan de ander. De 
ene handicap is ook zwaarder, waardoor de mogelijkheden beperkt worden. 
Mijnheer T. heeft de ziekte van Parkinson. Hij loopt moeilijk, het praten gaat niet zo goed. Hij kan 
soms niet uit zijn woorden komen. Hierdoor gaat hij stotteren. Als hij met andere mensen praat, 
schrikt het hem af om iets aan hen te vragen. "Ik voel me dan ook niet meer op mijn gemak. Ze 
betrekken mij er ook niet meer bij en dat is zeer pijnlijk". De laatste tijd voelt hij zich hierdoor erg 
alleen en geïsoleerd. Hij blijft liever alleen. Hierdoor gaat hij weer veel piekeren. Hij wordt 
gestimuleerd naar de dagopvang te gaan. Nu hij meer onder mensen komt bij wie hij zich thuis voelt, 
gaat hij weer vooruit. 
  

Bescheidenheid: 'Ik wil niet lastig zijn'. 
Veel ouderen vinden dat zij niet te veel mogen vragen aan hun kinderen "Zij hebben toch hun eigen 
leven met hun zorgen en problemen, daar kan ik toch niet ook nog eens bijkomen". Dit kan ook 
gelden voor verzorgenden: "Zij zijn toch al zo druk en er zijn mensen die er slechter aan toe zijn dan 
ik". 
  

Moeilijk of onplezierig gedrag. 
Niet iedereen heeft eenzelfde karakter en dat is maar goed ook. Maar er zijn mensen die echt moeilijk 
of onplezierig gedrag vertonen, wat de omgang met anderen bemoeilijkt. Anderen blijven liever bij 
hem weg, want ze merken dat het niet prettig is om met hem om te gaan. Zo doen wij dat toch 
immers allemaal? Lopen wij allemaal niet eens 'met een boogje om iemand heen'? 

Eenzaamheidsverwerking 
Eenzaamheid is een gevoel en daardoor erg subjectief. Hoe iemand met eenzaamheid omgaat 
varieert van persoon tot persoon. Er zijn echter grofweg twee manieren (je zou kunnen spreken van 
stijlen) te onderscheiden waarop mensen met gevoelens van eenzaamheid omgaan: 

Uitbreiden van het aantal contacten en/of verdiepen van de kwaliteit van de contacten. Voor veel 
ouderen in het verzorgingshuis zal dit erg moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. 
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Aanpassen van de wensen ten aanzien van de kwaliteit van- of het aantal contacten. Dit is een stijl die 
veel ouderen hanteren: "Ach ik heb in mijn leven al zo veel meegemaakt, ik hoef niet meer zo nodig". 
Er kan een verschil blijven bestaan tussen wens en werkelijkheid, maar de oudere probeert 'minder 
zwaar aan dit verschil te tillen'. 

Om zelf iets aan eenzaamheid te kunnen doen moet een oudere zijn 
situatie kunnen veranderen, weten hoe deze te veranderen en ook daadwerkelijk willen deze te 
veranderen. 
Veel ouderen zijn door lichamelijke handicaps erg beperkt in hun mogelijkheden om zelf iets te 
kunnen doen (denk aan ernstige gehoorproblemen, immobiliteit). Anderen zullen graag nieuwe 
contacten willen leggen maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Weer anderen zullen wel 
meer contacten willen hebben maar stellen daar zoveel eisen aan dat er in de praktijk niets van komt. 

Niet alles is oplosbaar 
Het voorgaande overzicht van aspecten van eenzaamheid en isolement en de mogelijkheden tot het 
tegengaan ervan is zeker niet volledig. Het heeft vooral tot bedoeling om dit onderwerp wat meer 
'grijpbaar' te maken. Velen zien echter weinig mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het 
opheffen van isolement en eenzaamheidsgevoelens. Twee dingen dienen daarbij in het oog gehouden 
te worden, namelijk dat isolement zowel maatschappelijke als sociale aspecten heeft. Beiden vereisen 
een verschillende benadering. Eenzaamheid is verder een subjectief beleven, dat niet per definitie 
altijd door activiteiten van hulpverleners bestreden of opgeheven kan worden. In elke situatie zal 
bekeken moeten worden welke bijdrage door de oudere zelf, vrijwilligers en beroepskrachten 
geleverd moet worden om aan de noden van de oudere zo goed mogelijk tegemoet te kunnen 
komen. 

Uit: Volkskrant juli 2012 

Over eenzaamheid bestaan veel mythes. Zo zouden vooral ouderen zich eenzaam voelen. En neemt 
de eenzaamheid de laatste jaren wel zo enorm toe? 

VAN ONZE VERSLAGGEVER RUTGER BREGMAN 6 juli 2012, 00:00 

'In je eentje je maaltijd opwarmen terwijl uit de tuin van de buren verderop de geur van de barbecue 

opstijgt en lachende geluiden klinken.' De zomer is, zo stelt het Nationaal Ouderenfonds donderdag 

op zijn website, de tijd waarin ouderen meer dan anders worden geconfronteerd met hun 

eenzaamheid. Daarom organiseerde het fonds gisteren een 'Onvergetelijke Zomerdag' voor 

tweehonderd ouderen. Bij beachclub Gotcha Zippers in Kijkduin. 

 

Dat eenzaamheid oprukt, lijkt geen nieuws meer. Al zo'n tien jaar wordt erover bericht. Was in 2001 5 

procent van de Nederlanders eenzaam, in 2008 bleek dit aantal te zijn opgelopen tot 10 procent en 

inmiddels voelt 15 procent zich vaak eenzaam, becijferde het onderzoeksbureau Motivaction. Dat zijn 

1,7 miljoen personen. 

 

Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van veertien maatschappelijke organisaties waaronder het 

Leger des Heils en Humanitas, noemt eenzaamheid een 'groot maatschappelijk probleem'. Toch 

bestaat er nog veel onduidelijkheid over. Drie mythes en drie vragen over eenzaamheid in Nederland. 
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Mythe 1: De eenzaamheid neemt toe 

Socioloog Jenny Gierveld is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en een van 

de grondleggers van het internationale eenzaamheidsonderzoek. 'Sinds 1965, het jaar waarin het 

onderzoek in Nederland begon, is de eenzaamheid stabiel: 10 procent van de mensen is erg eenzaam, 

20 procent matig.' Maar er is wel wat veranderd. De risicofactoren zijn toegenomen, aldus Gierveld. 

'Zo zijn er meer eenpersoonshuishoudens en komen er meer 85-plussers bij. Die ontwikkeling wordt 

gecompenseerd door iets anders: mensen begrijpen beter dan vijftig jaar geleden dat je over je 

gevoelens moet praten.' 

 

Mythe 2: Eenzaamheid is een ouderdomskwaal 

In het onderzoek van Motivaction geven meer jongeren (21 procent) dan zestigers (10 procent) aan 

eenzaam te zijn. De beeldvorming is een andere. Op de website van het Nationaal Ouderenfonds 

stond tot voor kort dat 1 miljoen van de 2,6 miljoen 65-plussers zich eenzaam voelen - een cijfer dat 

via nieuwsberichten en televisieprogramma's tot in de Tweede Kamer is doorgedrongen. Dat zou 

betekenen dat maar liefst 38,5 procent van de ouderen eenzaam is. 

 

Navraag bij het Ouderenfonds leert dat de 1 miljoen eenzamen niet de 65-plussers, maar 55-plussers 

betreft - een foutje op de website en inmiddels aangepast. Ouderen zijn ondervertegenwoordigd in 

de eenzaamheidsstatistieken. 

 

Mythe 3: Jongeren zijn vaker eenzaam 

De cijfers over eenzaamheid onder jongeren geven een vertekend beeld. Jongeren praten namelijk 

gemakkelijker over hun gevoelens en geven eerder toe dat ze eenzaam zijn. Na een tijdje zoeken, is er 

voor iedere leeftijdscategorie wel een onderzoek te vinden waarin deze als speciale risicogroep voor 

eenzaamheid wordt aangewezen. Volgens hoogleraar Gierveld is eenzaamheid iets van alle leeftijden. 

Het gaat wel om verschillende vormen: het echtpaar van 80 die de kinderen één keer per maand op 

bezoek krijgt, is misschien wel minder eenzaam dan een tiener die dagelijks ronddwaalt op een school 

met alleen maar vage kennissen. 

 

Eenzaamheid kan betekenen dat iemand te weinig sociale contacten heeft, maar ook dat de kwaliteit 

van de sociale contacten te wensen overlaat. Gierveld: 'Eenzaamheid is je eigen waardering van je 

sociale netwerk ten opzichte van je eigen verwachting' - het gat tussen wens en werkelijkheid. 

 

Gierveld heeft ontdekt dat ouderen in het hoge noorden van Finland minder eenzaam zijn - hoewel 
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hun kinderen minder vaak langskomen - dan ouderen in Toscane. Dat heeft te maken met een lager 

verwachtingspatroon. 

 

Vraag 1: Waar komen deze mythes vandaan? 

In de eenzaamheidsonderzoeken die in de media verschijnen, wordt direct naar de gemoedstoestand 

van mensen gevraagd. De 'eenzaamheidsschaal' die Gierveld in 1980 ontwikkelde (en door 

wetenschappers over de hele wereld wordt gebruikt) werkt daaromheen. Mensen wordt gevraagd 

naar hun sociale netwerken, waarbij het woord 'eenzaamheid' (waar vaak een taboe op rust) wordt 

vermeden. De onderzoeken van bureaus als TNS NIPO en Motivaction zijn beperkt vergeleken met 

het grote onderzoek van de VU dat al sinds 1992-'93 loopt. De jaarlijkse peilingen zijn wel een middel 

om opnieuw de aandacht op het probleem te vestigen, geeft ook Arie Ouwerkerk, directeur van 

Coalitie Erbij, toe. En dat lijkt te werken. De Gezondheidsraad is begonnen aan een advies over 

eenzaamheid en ook de media pikken het thema vaker op. 

 

Vraag 2: Waarom denken we dat eenzaamheid toeneemt? 

Eenzaamheid is niet speciaal 'iets van deze tijd'. Maar het is wel van deze tijd om je er druk over te 

maken. De zorg om eenzaamheid wordt dus eerder veroorzaakt door de grotere gevoeligheid voor 

emotionele problemen dan door de vermeende 'verloedering van de samenleving'. Tessa van 

Groenestein, onderzoeker bij Motivaction: 'Eigenlijk is het een zingevingsprobleem. In materieel 

opzicht hebben we alles bereikt en nu komen er nieuwe, geestelijke problemen.' 

 

Individualisering wordt vaak genoemd als oorzaak van eenzaamheid. Maar sterk geïndividualiseerde 

landen als Nederland en Duitsland kennen minder eenzaamheid dan familielanden als Spanje en 

Italië. Dat komt waarschijnlijk doordat de Zuid-Europese welvaartsstaat minder op ouderenzorg is 

gericht. Ouders in 'familielanden' verwachten daardoor (te) veel van hun kinderen, wat de kwaliteit 

van de ouder-kindrelaties geen goed doet. Het contact draait vooral om de noodzakelijke zorg in 

plaats van gezellige dingen als een kopje koffie of een dagje weg. 

 

Vraag 3: Moet Nederland de eenzaamheid bestrijden? 

Gierveld: 'Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een grotere impact heeft op de gezondheid dan 

roken, drinken of overgewicht.' Initiatieven als de Onvergetelijke Zomerdag zijn bovendien goedkoper 

dan de gespecialiseerde medische zorg die nodig is bij gezondheidsklachten die ontstaan door 

eenzaamheid. Maar, zegt Gierveld, 'er rust nog altijd een taboe op eenzaamheid.' 
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ORGANISATIE AKTIVITEIT WAAR  WANNEER/najaar 2015 

 SWA  Inloop koffie/Thee 
Wijkcentrum 
Portland/boekenstal 

 
tijdens openingstijden 

 

 Senioren fitness  Wijkcentrum Portland   Ma-ochtend 

 

 50+ en meer Club: klaverjas/  Wijkcentrum Portland   Di-ochtend 10:00-12:00 uur 

 

 Gezelligheid/spel/bewegen/crea  Wijkcentrum Portland   idem 

 

 Inloopspreekuur computervragen  Wijkcentrum Portland   di-middag  

 

Omruilbibliotheek en afhaalpunt  Portland en boekenstal  Tijdens openingstijden 

 

Inloop computervragen en cursus  Boekenstal   Ma-ochtend 

 

 Restaurant de Ontmoeting  Wijkcentrum Portland   2e donderdag vd maand 

   Restaurant de Ontmoeting  Brinkhoeve Poortugaal   Laatste vrijdag vd maand 

 Kaart en handwerkclub  Boekenstal   Do-ochtend 

 Repair-Café i.s.m. Boerderijtje  Boekenstal  Laatste zaterdag vd maand 

 Telefooncirkel Telefonisch contact  Elke dag/7 dg pw/52 weken pj 

Boerderijtje Rhoon Boerderij -maaltijd Boerderijtje Rhoon   9x p//jaar 

 

Inloop Koffie en thee Boerderijtje Rhoon  Ma-t/m vrijdagochtend  

 

Schaken Boerderijtje Rhoon   Do-middag 

 

Houtgilde/miniatuur Club Boerderijtje Rhoon   Di- 10:00-14:00 uur 

 

Kaarten maken Boerderijtje Rhoon   woe-do-ochtend 

 schilderclub Boerderijtje Rhoon  Woe-middag en donderdagavond 

Zorgcentrum Hooge-Werf Spelenmiddag  Hooge-Werf Poortugaal   ma-Middag 

 

 Handwerken  Hooge-Werf Poortugaal   ma-Middag 

 

 Leesgroep  Hooge-Werf Poortugaal   di-ochtend om de week 

 

 Creative middag of bloemschikken  Hooge-Werf Poortugaal   Vrij-middag 

 

 Handvaardigheid  Hooge-Werf Poortugaal   Vrij-middag 2x in de  maand 

 

 De vrolijke noot  Hooge-Werf Poortugaal   woe-ochtend 

 Zorgcentrum Klepperwei  Creative activiteit Klepperwei Rhoon   ma-middag 

 

 Spelenmiddag Klepperwei Rhoon   Di-middag 

 

 mag ik deze dans van u Klepperwei/hoogwerf    1x in de maand zaterdagmiddag 

 

 Handwerken Klepperwei Rhoon   Do-middag 

 1X per jaar uitstapje Intratuin    

Service Wooncentrum  Biljarten Service wooncentrum Rhoon   Do- middag -Ma-avond 

 

 Klaverjassen  Service wooncentrum Rhoon   di-middag 

Commissie Ouderenwerk   bewegen voor ouderen Centrum Rhoon   Di ochtend 

 

 handwerken Service wooncentrum Rhoon   woe-ochtend 

 

 ouderenmiddag Centrum Rhoon   laatste woe-middag vd 

 VV Oude Maas  Klaverjassen 
Kantine Oude Maas 
Poortugaal 

 
 elke vier weken vrij-avond 

 VV PSV  Klaverjassen Kantine PSV Poortugaal   elke vier weken vrij-avond 

VV WCR Klaverjassen Kantine WCR Rhoon  Vrijdag om de week 

     

De Zonnebloem Diverse activiteiten -maatjesprojecten    

PCOB afd. Albrandswaard Diverse activiteiten o.a jaarlijkse busreis    

ANBO afd. Albrandswaard Diverse activiteiten o.a jaarlijkse busreis    
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Stichting Welzijn Albrandswaard 

Stichting Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van 

Albrandswaard. SWA geeft u informatie, advies en hulp op het gebied van wonen, welzijn, 

zorg en inkomen. Zo dragen wij er aan bij dat onze gemeente voor iedereen leefbaar is, dat 

iedereen mee kan doen aan de maatschappij en dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij 

of zij nodig heeft om zelfstandig te wonen. 

Adres:            Rijsdijk  17A, 3161 HK Rhoon                                                                                  
Telefoon:      010 -501 12 22                                                                                                                     
E-mail:           info@welzijnalbrandswaard.nl 

WWW.WELZIJNALBRANDSWAARD.NL 
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