
Eenzaamheid / kwetsbaarheid
 Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam.

Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal
contact. (Bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2012). Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers
voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam.

 De groep kwetsbare 65-plussers neemt toe van 750.000 tot 1 miljoen in 2025. (Bron: SCP,
december 2013)

 Ongeveer 30% van de Nederlanders is eenzaam. (Bron: TNS/Nipo 2013)
 Bepaalde groepen lopen een verhoogd risico, zoals chronisch zieken, gehandicapten, ouderen,

allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden.
 Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het

stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben
op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij
eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. (Bron: onderzoek Professor Cacioppo,
Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012)

 Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen en van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het
meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties
hebben. (Bron: SBS Statline)

 Van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek. (Bron:
onderzoek Leger des Heils, 2012).

 1 op de 5 bewoners komt minder dan eens per maand buiten. Sommige ouderen in
zorginstellingen komen maar één keer per jaar buiten door gebrek aan vrijwilligers en geen
bezoek van familie of vrienden.

 20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert Kerst en Oud en Nieuw niet. Ruim 200.000
ouderen (10 % van de ouderen) in Nederland zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek.
(Interview-NSS)

 Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige)
activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement (Coalitie erbij/ TNS
NIPO 2013)

 Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat de groep kwetsbare
ouderen in Nederland de komende jaren sterk toeneemt van 750.000 tot 1 miljoen in 2025.
Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis.
Daarnaast vereenzamen zij sneller en de kans op overlijden binnen drie jaar is twee tot drie
keer zo groot.
Van het Nationale Ouderenfonds


