ZELFKENNIS

Langdurige eenzaamheid is
even gevaarlijk voor je gezondheid
als vijftien sigaretten per dag
roken. Je pakt eenzaamheid dus
best aan.

Breek uit je
EENZAAMHEID!
Maarliefst dehelft vande Belgen voelt
zich eenzaam, zoblijkt uit recent
onderzoek. Tochzijnwenooiteerdermet
zoveelmensenopdeaardbolgeweesten
zijn wetechnologischmeergeconnecteerd
danooit. Watiserpreciesaandehand? En
belangrijk: watdoejetegendatknagende
ennaregevoelvaneenzaamheid?
Tekst Sarina Wijnen
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Breek uit je eenzaamheid!

N

aeengeanimeerdfeestjeinjeeentjeinhet
donker thuiskomen, waar niemand op je
wacht. Op Facebook zien hoe je vrienden
voortdurend gezellige uitstapjes doen,
terwijl jij voor het zoveelste weekend op
rij in je eentje op de bank zit. Samen met
je partnerin de auto op weg zijn naareen mooie vakantiebestemming, maar vooral afstand voelen. Of jezelf te gevoelig
en te goedhartig vinden voor de in jouw ogen harde maatschappij. Eenzaamheid heeft vele gezichten. Samengevat
is er de zogeheten sociale eenzaamheid, waarbij je minder
contacten hebt dan je zou willen, emotionele eenzaamheid:
als je een hechte band mist met een of meerdere personen,
en existentiële eenzaamheid: wanneer je doelloosheid en een
gebrek aan zingeving ervaart.
Het recente Nationale Geluksonderzoek van de Universiteit
van Gent en levensverzekeraar NN focuste zich op de sociale en emotionele vormen van eenzaamheid. En wat blijkt?
46 procentvande Belgen, zowatde helftdus, voeltzich soms
totaltijd eenzaam. Jongerentussen 20 en 34 jaarvoelenzich
het meest eenzaam (54,50 procent), op de voet gevolgd door
Generatie X, tussen 35 en 50 jaar (53 procent). In tegenstelling totwatvaak aangenomenwordt, hebben 70-plussers het
minst last van eenzaamheid (28,30 procent). Ook opmerkelijk: singles lopen 3,6 keer meer kans op eenzaamheid dan
mensen in een stabiele relatie, terwijl de kans op eenzaamheid ineenslechterelatie 3,7 keergroteris, net ietsmeerdus.

In studies toonden fMRI-scans
aandateenzaamheidletterlijk
pijn doet: bij een eenzaam gevoel
wordendezelfdehersengebieden
geactiveerd als wanneerje
fysieke pijn ervaart.

Sociale druk en internet

sociale contacten in ons instinct zit ingebakken. Als je het
gevoel hebt te weinig contacten te hebben of een gebrek aan
verbondenheid ervaart, danmaaktdatje ongelukkig. Instudies toonden fMRI-scans (functionele MRI is een speciale
MRI-techniekdie wordtgebruiktinhetmoderne hersenonderzoek, nvdr) zelfs aan dat het echt pijn doet als je je eenzaam
voelt: dezelfde hersengebieden worden dan geactiveerd als
wanneer je fysieke pijn ervaart.
Zoals gezegd voelenvolgens het Nationale Geluksonderzoek
mensen tussen 20 en 34 jaar zich het eenzaamst. Mira (28)
herkentdit: ‘Ik heb besteen leuke vriendenkring, maartoch
voel ik me vaak alleen. Mijn vriendinnen hebben allemaal
een vriend, sommigen zijn getrouwd, en ze hebben ook allemaal toffe jobs en fijne collega’s. Maar ik lijk sommige stappen maar niet te kunnen zetten: ik kan de man en de job van
mijn leven niet vinden. Als ik hun volle leven zie, voel ik me
soms eenzaam, inde zinvanachtergelaten. Ik heb hetgevoel
dat ik achterophink.’
Volgens Luc Goossens voelen jongeren zoals Mira zich een-

Wat zit er achter deze hoge eenzaamheidsscores? Hoe komt
het dat zoveel mensen zich eenzaam voelen? ‘Allereerst is
het belangrijk om te weten dat er in het onderzoek gewerkt
werd met de categorie “soms tot altijd”’, zegt Luc Goossens,
professor psychologie aan de KU Leuven. Logisch dat je dan
hoge cijfers krijgt, want wie voelt zich niet af en toe alleen?
‘Als iemand zegt zich nooit eenzaam te voelen, denken wij
psychologen dat er met die persoon iets scheelt. Of dat hij of
zij het niet wil toegeven omdat eenzaamheid nog altijd een
beetje een taboe is.’ Het is heel menselijk om je eenzaam te
voelen, aldus Goossens. Dat komt doordat we van nature
groepsdieren zijn. In de loop van de evolutie hadden we in
groep betere overlevingskansen, waardoor de behoefte aan

zaam doordat ze met erg hoge verwachtingen worstelen. ‘Ze
voeleneenbepaalde druk: voorje dertigste moetje gesetteld
zijn, meteenvaste relatie, kindereneneengoedlopende carrière. En als ze dat dan niet voor elkaar krijgen, voelen ze
zich dus teleurgesteld en eenzaam.’ Psychologe, psychotherapeute enauteur Carien Karstendenktdanweerdatjongeren zich eenzamer voelen doordat internet zo’n belangrijke
plek in hun leven inneemt. ‘Als ik jongeren spreek, valt het
me op dat ze een bepaalde initimiteit niet meer hebben. Ze
zitten bijvoorbeeld met een groepje van vier rond een tafel,
maar zitten allemaal op hun mobiel, waarop ze spelletjes
spelen. Endatendoenze voornamelijk via apps zoals Tinder,
waarbij jehetgevoel hebtdatjezo ingeruildkanwordenvoor
een beter exemplaar.’
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Druk en overbevraagd
Na deze jongeren tussen 20 en 34 jaar voelt Generatie X zich
het eenzaamst, zo komt uit het onderzoek van de UGent. Dit
gaatom mensen tussen de 35 en 50 jaaroud die vaak wél een
partner, kinderen en een carrière hebben. Hun eenzaamheid heeft volgens Carien Karsten dan weer vaak te maken
met hun drukke en overbevraagde bestaan. ‘Het leven van
dertigers en veertigers is meestal erg taakgericht: de kinderen naar school brengen, zelf op tijd op kantoor aankomen,
‘s avonds huishoudelijke klussendoen. Jeruntmetjepartner
bijna een soort bedrijfje, waardoor de intimiteit van vroeger
op deachtergrondkomt. Departnerscommunicerennauwelijks nog over hun behoeften en stellen zich minder kwetsbaar op tegenover elkaar, wat tot een verlies van verbinding
en dus toteen grotere eenzaamheid kan leiden.’ ‘Soms vraag
ik me inderdaad af wat Olivier en ik nog delen, behalve de
kinderen’, beaamt Sara (41). ‘Sterker nog: ik vraag me af met
wie ik nog wel een connectie heb. Door de dagelijkse rush
zie ik mijn vriendinnen nauwelijks nog, metmijn moederen
zus ben ik ook niet superclose, en mijn vader is een paar jaar
geleden overleden. Ik heb soms het idee mezelf onderweg te
zijn kwijtgeraakt. Wie ben ik en wat wil ik eigenlijk?’
De studie van de UGent stopt bij 70-jarigen, die de ratrace
al achter de rug hebben en aangeven zich het minst eenzaam te voelen. Uit andere studies, zoals een grootschalig
Duits onderzoek waarbij psychologen ruim 16 000 mensen

‘Doorhunergtaakgerichteleven
komtbijdertigersenveertigersde
intimiteit vanvroegermeeropde
achtergrond. Dat kan toteenverlies
vanverbindingendustotgrotere
eenzaamheid
leiden’
L G
,
UC

AAN DE

OOSSE NS PROFESSOR PSYCHOL OGIE

KU L EUVE N

van 18 tot 103 jaar ondervroegen, blijkt evenwel dat daarna
de curve weer beduidend stijgt. Van alle leeftijdsgroepen
scoren hoogbejaarden, mensen rond de 80 jaar, het hoogst
op vlak van eenzaamheid. ‘Het zijn zij die ons beeld bepalen van de “eenzame oudere”’, zegt Luc Goossens. ‘En daar
zijn de oorzaken heel duidelijk: je partner met wie je je hele
levenlang samenbentgeweest, is overleden; ook je vrienden
vallen een na een weg en zelf krijg je steeds meer te maken
met lichamelijke beperkingen die het je moeilijker maken
om de deur uit te gaan.’

>>
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Breek uit je eenzaamheid!

>> De

paradox van deze tijd

Nooit eerder zijn we op deze aardbol met zoveel mensen
geweest. Volgens de laatste telling zijn we intussen met iets
meerdanzevenmiljardendaarbijis Belgiëeenvandedichtst
bevolkte gebieden van Europa. Ook zijn we dankzij internet nooit eerder technologisch zo geconnecteerd geweest.
Er zijn legio online manieren om in contact te komen met
anderen: social media, datingsites en -apps, meet-up groepen in elke stad en voor elke mogelijke interesse … En toch
blijkt dus zowat de helft van de Belgen eenzaam. Dat is een
paradox. Ook professor Goossens erkent dat: ‘Toen internet pas opkwam, dachten veel mensen dat het dé oplossing
tegen eenzaamheid was. En inderdaad, hetbiedtenorm veel
voordelen: je kan skypen met anderen, zelfs als die aan de
andere kant van de wereld zitten. Er zijn tal van online fora
voor lotgenoten. En als het je om een of andere reden in het
echte leven niet lukt om contacten te leggen, kan je dat via
internet misschien wel. Maar tegelijk kunnen social media
ook voor onrealistische verwachtingen zorgen, iets wat ik
vooral van jongeren hoor. Want op Facebook en Instagram
worden vooral positieve berichten gepost: over dat ene fantastische feest, die exotische reis, een uitgefilterde selfie,
enzovoort. Dat kan confronterend zijn en eenzaamheid in
de hand werken. Internet heeft die twee kanten in zich.’

‘Voel je je eenzaam, probeer het
gevoel danzonderoordeelte
doorvoelen. Vecht er niet tegen,
wantdatgeeftnogmeerstress.
Stel jezelf devraag:
hoekaniknuzogoedmogelijk
voor mezelf zorgen?’
C ARI E N K ARST E N ,

PSYCHOL OOG EN

PSYCHOT HE RAP E UT
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‘Focus minderopwaternietis
enmeeropwaterwélis: wie
komterwéllangs? Wienodigt je
wéluit? Wietoontwaardering
voor jou? Enbouw vervolgens
die relaties meer uit’
L UC G OOSSE NS, PROFESSOR PSYCHOL OGIE
AAN DE KU L E UVE N

Voor wie merkt dat social media hem of haar een gevoel
van eenzaamheid oplevert, heeft Goossens enkele tips.
Amerikaans psychologisch onderzoek van de University
of Chicago stelde namelijk vast dat eenzame mensen op
een passievere manier met social media omgaan: ze kijken
vooral naarwatanderendoenenpostenzelf weinig. Volgens
professor Luc Goossens word je daar nog onzekerder en
eenzamer van. Goossens raadt dan ook aan om af en toe
zelf dingen te posten en te reageren op de posts van anderen. Door zelf actief deel te nemen, krijg je er meer plezier
inenkanje de ideale plaatjes beterrelativeren, zegthij. Ook
adviseerthij om de contacten die je online opdoet, verderte
zetten in het echte leven. ‘Op die manier komt er via internet ensocial mediaeencontactmogelijkheid bij enwerkt het
juist de eenzaamheid tegen.’

Zelfzorg op nummer één
Al zijn er meer studies nodig om de exacte oorzaken te
kennen, de gevolgen van eenzaamheid zijn wel duidelijk in
kaart gebracht. Langdurige eenzaamheid is even gevaarlijk voor je gezondheid als vijftien sigaretten per dag roken,
noteerden onderzoekers van de Amerikaanse Brigham
Young University die het verband tussen eenzaamheid en
vroegtijdig overlijdenbestudeerden. Deonderzoekersbenadrukkenwel datditom langdurige eenzaamheid gaat: je een
paar avonden of weken wat down en eenzaam voelen heeft
diteffectniet. Maaromdatook dattijdelijke gevoel knagend
en behoorlijk naar kan zijn, is het raadzaam om er wat mee
te doen, adviseren psychologen. En daartoe zijn erverschillende mogelijkheden.

Als het om korte perioden of specifieke momenten gaat,
kan het helpen om voor ogen te houden dat eenzaamheid
bij het leven hoort en dat iedereen zich af en toe alleen voelt.
Psychologe en psychotherapeute Carien Karsten raadt aan
om je niet te verzetten tegen het gevoel van eenzaamheid,
want dan maak je nog meer stresshormonen aan, zegt ze.
‘Laat het er zijn en richt je aandacht erop. Voel vervolgens
wat er te voelen is, zonder jezelf te veroordelen, of de situatie of anderen te beschuldigen. Ga er dus mindful mee om.
Daarna stel je jezelf de vraag: hoe kan ik nu zo goed mogelijk
voor mezelf zorgen? Dat kan op allerlei manieren: een geurig
badnemen, muziek beluisteren, evende deuruitomonderde
mensen te komen …’
Eenandere, eventueelaanvullendetactiekbestaateruitomje
negatieve gedachtenspiraal te doorbreken, waarna je dingen
anders gaat aanpakken. Bij een therapeut kan je dit aanleren
via cognitieve gedragstherapie, maar in je eentje kan je ook
al een eind komen. Professor Luc Goossens: ‘Focus bijvoorbeeld minderopwaternietis, maarmeeropwaterwél is: wie
komt er wel langs? Wie nodigt je wel uit? Wie toont waardering voor jou? En bouw vervolgens die relaties meer uit. Dat
zal niet met alle relaties lukken, maar met een aantal wel.’
Ook belangrijk: leg bijhetuitbouwenvandiecontactenjeverwachtingen niet te hoog. Probeer te zien wat uniek is aan de
ander, los van je eigen behoeften. Die ene vriend is misschien
watminderempathisch, maarheeftwelgeweldigehumor, wat
jekanopbeurenendefocuskanwegnemenvandedingendie
ernietzijn.
Ganawaterpreciesonderjegevoelvaneenzaamheidschuilt.
Welke zijn je niet-ingevulde behoeften? Het is daar waar
designdenkenovergaat, eentherapievormdie Carien Karsten
haar cliënten aanbiedt. Karsten: ‘Eenzaamheid is vaak een
bedreigend gevoel en als je je bedreigd voelt, kan je niet meer
zo goed nadenken. Bij deze therapie staan we bewust stil bij
datgene waarnaar je verlangt. Verlang je naar de warmte van
eenanderpersoon? Naarleukedingendoenenmeeravontuur
injeleven? Of wiljegraag eventjeszorgelooszijnennietaltijd
allesalleendragen? Vervolgensgaanwescenario’szoekendie
passen bij je behoeften. Dat kan iets simpels zijn om de eenzaamheid eventedoorbreken, bijvoorbeeld een vriendinmeevragen naar de film. Maar het is de bedoeling dat je dingen
bedenkt en uitvoert die fundamenteel en op langere termijn
iets aan je leven veranderen, zoals je ergens bij aansluiten of
zelf singlesdiners organiseren.’

GRAAG MINDER EENZAAM?
5 EXTRA TIPS

1. Werkaan jezelfwaardering. Want wie zichzelf fijn gezelschap vindt, heeft doorgaans minder
moeite met alleen-zijn. Dat kan op verschillende
manieren: via het leren ombuigen van de negatieve
gedachten over jezelf, een cursus assertiviteit of
zelfcompassie, via yoga en meditatie … Alles waarmee je een connectie maakt met jezelf geeft je zelfwaardering een boost.

2. Leer om stap voor stap de eenzaamheid te
verdragen. Vooral in situaties waarin je pas alleen
bent, zoals bij een relatiebreuk, is dit aangewezen.
Blijf bijvoorbeeld een avond alleen thuis, maar
spreek met een vriendin af dat je haar om tien uur
belt. Zo bouw je een ‘eeltlaagje’ op: langzaamaan
wen je aan het alleen-zijn.

3. Doe vrijwilligerswerk. Onderzoek toont aan
dat iets voor een ander doen ervoor zorgt dat je
je minder eenzaam voelt. Door bewoners van een
verpleeghuis te bezoeken of in het bestuur van een
vereniging te gaan, krijg je weer het gevoel dat je
wat betekent voor anderen.

4. Ga indien nodig weg uit situaties die je

eenzaam doen voelen. Werken aan je zelfbeeld of
bepaalde initiatieven nemen kan een goed idee zijn,
maar soms is het effectiever om je omstandigheden
te veranderen. Bijvoorbeeld uit een relatie stappen
die al lang niet meer werkt of een baan zoeken waar
mensen zich wel om elkaar bekommeren.

5. Nodig een vriend of kennis uit om te gaan
kijken naar Deel mij van Veerle Malschaert.
Deze onewomanshow gaat over eenzaamheid en is
een prima aanleiding om het thema bespreekbaar
te maken, tijdens een drankje achteraf. Meer info:
www.veerlemalschaert.be/Deel-Mij.php

JANUARI-FEBRUARI 2019 PS YC HOL OGIES M A GA ZINE 43

11/03/19 11:14

